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І. Обща информация за „Софарма имоти” АДСИЦ 

1. Регистрация и предмет на дейност 

 

„Софарма имоти“ АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел 

инвестиращо в недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална 

инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация. 

Предметът на дейност на дружеството е инвестиране на парични средства, набрани 

чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти)
1
 

посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, 

извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под 

наем, лизинг или аренда и продажбата им. 

„Софарма имоти“ АДСИЦ е учредено на 20.03.2006 г. и е вписано в търговския 

регистър с решение № 1 от 24.03.2006 г. по Ф.Д. 3548/2006 на Софийски градски съд. 

Дружеството е учредено за неопределен срок. 

С Решение № 347-ДСИЦ на Комисията за финансов надзор (КФН) от 25.05.2006 г. 

„Софарма имоти“ АДСИЦ има лиценз № 25-ДСИЦ/29.05.2006 г. за упражняване на дейността 

си. 

2. Акционерна структура 

 

Дружеството е регистрирало през годините няколко увеличения на акционерния си 

капитал, както следва: 

 

 През 2006 г. е извършено двукратно увеличение на капитала, при което той нараства от 

500 хил. лв. до 5 850 хил. лв.; 

 През 2007 г. акционерният капитал е увеличен от 5 850 хил. лв. на 11 700 хил. лв.; 

 През 2011 г. акционерният капитал е увеличен от 11 700 хил. лв. на 12 870 хил. лв.  

 През 2012 г. акционерният капитал е увеличен от 12 870 хил. лв. на 13 256 хил. лв. 

 През 2013 акционерният капитал е увеличен от 13 256 хил. лв. на 15 711 хил. лв.  

 През  2015 г. е извършено двукратно увеличение на  капитала, при което той нараства от 

15 711 хил. лв. на 18 087 хил. лв.  

 През 2016 акционерният капитал е увеличен от 18 087 хил. лв на 19 257 хил. лв.  

  През 2017 г. акционерният капитал е увеличен от 19 257 хил. лв. на 20 104 хил. лв. 

  През 2018 г. акционерният капитал е увеличен от 20 104 хил. лв. на 20 954 хил. лв. 

                                                 
1
 Предметът на дейност на Дружеството е определен и вписан при действието на ЗДСИЦ (отм. ДВ. бр.21 

от 12 Март 2021 г., в сила от 16.03.2021 г.), в съответствие с чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 от същия закон. 

Законът е отменен със ЗДСИЦДС (обн. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021 г., в сила от 16.03.2021 г.), чиито чл. 4, 

ал. 1 и чл. 5, ал. 1 са съответни на цитираните разпоредби от отменения закон, но в определението за 

дружество със специална инвестиционна цел новият закон (чл. 4, ал. 1) изоставя понятието 

„секюритизация на недвижими имоти“. Съгласно § 6 ПЗР ЗДСИЦДС дружествата със специална 

инвестиционна цел привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон в срок една 

година от влизането му в сила, т.е. от 16.03.2021 г. 
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  През 2019 г. акционерният капитал е увеличен от 20 954 хил. лв. на 21 416 хил. лв. чрез 

издаване на нови 461 984 броя безналични акции, с право на 1 глас, номинална стойност от 1 

лев и емисионна стойност от 6,50 лв. всяка.  

 През 2020 г. акционерният капитал е увеличен от 21 416 хил. лв. на 21 951 хил. лв. чрез 

издаване на нови 535 392 броя безналични акции, с право на 1 глас, номинална стойност от 1 

лев и емисионна стойност от 5,60 лв. всяка.  

 

Регистрираният капитал към 31.12.2020 год. в размер на 21 951 320 лв. е 

разпределен в 21 951 320  броя безналични поименни акции с номинал 1 лев всяка една от тях. 

 

Към 31.12.2020 г. структурата на капитала на „Софарма имоти“ АДСИЦ е следната: 

 

Наименование на акционер Брой притежавани 

акции 

Процент от 

капитала 

„Телекомплект инвест“ АД, ЕИК 

201653294 

4 511 692 20,55 % 

„Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД, 

ЕИK 831915121 

           2 083 263 9.49 % 

Венцислав Стоев 5 441 430 24,79% 

Огнян Донев 4 933 707 22.48% 

Други физически и юридически лица 4 981 228   22.69 % 

 

 „Софарма имоти“ АДСИЦ е публично дружество съгласно Закона за публично 

предлагане на ценни книжа. Акциите се търгуват на БФБ АД, на Сегмент за дружества със 

специална инвестиционна цел. 

 

3. Съвет на директорите 

 

„Софарма имоти“ АДСИЦ има едностепенна система на управление със Съвет на 

директорите от трима членове. Ръководството на Дружеството в лицето на Съвета на 

директорите има следния състав към 31.12.2020 г.:  

 

Бисера Лазарова Председател на СД 

Борис Борисов Изпълнителен Член на СД    
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Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор  

Борис Борисов. 

Одитният комитет  подпомага работата на Съвета на директорите, има роля на лица 

натоварени с общото управление, които извършват мониторинг над вътрешната контролна 

система, управлението на риска и системата на финансовото отчитане на дружеството.  

 

             Одитният комитет има следния състав: 

Елена Големанова Председател    

Петя Петкова Член     

Петранка Иванова Член     

 

 

4.Пандемия COVID 19 – влияние и ефекти 

 

На 11 март 2020 Световната Здравна Организация обяви разпространението на 

COVID-19 за пандемия. Впоследствие, Народното събрание на Република България обяви с 

Решение от 13.03.2020 г. извънредно положение на цялата територия на страната, във връзка 

с което бяха въведени редица противоепидемични мерки за ограничаване разпространението 

на заразата, в т.ч. дистанционен режим на работа, временно затваряне на училища, 

университети, ресторанти, кина, театри, музеи и спортни съоръжения, търговски центрове. 

След преустановяване на извънредното положение, с редица нарочни заповеди на 

Министъра на здравеопазването бяха прилагани различни по обхват облекчени 

противоепидемични мерки във връзка с обявената с Решение на Министерския съвет от 14 

май 2020 година извънредна епидемична обстановка, чийто срок бе неколкократно 

удължаван, в т.ч. с решение от м. януари 2021 г. до 30.04.2021 г. Поради влошаването на 

епидемичното разпространение на COVID-19, в края на м. ноември 2020 г. повторно бяха 

въведени строги противоепидемични мерки, прилагането на които отново наложи 

преустановяване на посещенията в Търговския център на собствения на Дружеството 

комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“ в гр. София, с изключение на магазините за хранителни 

стоки, лечебните заведения, аптеките, оптиките, банките, застрахователите, доставчиците на 

платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на 

съобщителни услуги, за които бе предвидено да работят при спазване на строги санитарно-

Стефка Обрешкова Член на СД 



                 Годишен доклад за дейността за 2020 г.    

                                                    

 6 

хигиенни изисквания; преустановяване провеждането на обществени мероприятия (в т.ч. 

конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения) в конферентните зали 

на комплекса; преустановяване посещенията и допускане само доставки или взимане на 

храна за дома и офиса за заведенията за хранене и развлечения. Сред наемателите на офис 

площи се запази тенденцията за прилагане на дистанционен режим в комбинация с 

ротационен принцип  при организиране на присъствения работен процес. 

В тази връзка, Ръководството на „Софарма имоти“ АДСИЦ продължи да прилага 

мерки, целящи ограничаване и минимизиране на последиците от COVID-19 върху дейността 

на дружеството, в т.ч. действия във връзка с ограничаване на ефекта от повторно въведените 

във връзка с COVID-19 строги противоепидемични мерки. Част от тези мерки включват: 

• осигуряване на непрекъснатост на оперативните процеси, при стриктно спазване 

на здравословни и безопасни условия на труд, предоставяне на възможност за дистанционен 

режим на работа на персонала, строг пропускателен режим, забрана за струпване на хора, 

недопускане на лица с прояви на остри заразни заболявания, използване на лични предпазни 

средства; 

• провеждане на комуникация и преглед на договорните отношения с наематели, 

чиято дейност е засегната от въведените във връзка с извънредната епидемична обстановка в 

страната противоепидемични ограничения; предвиждане на временни мерки като толеранс 

към забавяне на плащания и прилагане на негативни договорни последици, отлагане на 

срокове, въздържане от прекратяване на договори при невъзможност за осъществяване на 

дейност в наети обекти, адаптиране на срокове и условия с краткосрочен ефект, за да се 

предотврати или намали потенциален дългосрочен такъв от риска за загуба на наематели. 

 

Влияние върху дейността и финансовото състояние на Дружеството 

 

На този етап няма прекратени съществени договори с доставчици и клиенти на 

Дружеството, както и няма съществени забавени постъпления и плащания в резултат на 

въведеното извънредно положение в страната. През отчетния период не е установена 

необходимост от предприемане на действия за промяна на срокове и/или условия по 

привлеченото от Дружеството външно финансиране. Към датата на настоящия Доклад 

дължимите главници и лихви се погасяват от Дружеството съгласно договорените планове и 

падежи, просрочени суми няма. 

Ръководството на дружеството ще разкрива възможно най-бързо всяка значима 

информация, отнасяща се до въздействието на COVID-19 върху основните показатели, 

финансовото положение, управлението на риска, която би могла да окаже съществено влияние 

върху цената на финансовите инструменти. 
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ІІ. Развитие на дейността и финансовото състояние на дружеството. Информация 

по чл. 39 от Закона за счетоводството 

1. Преглед на резултатите от дейността на дружеството и основни рискове, пред 

които е изправено /член 39, т. 1 от Закон за счетоводство/ 

 

Финансови резултати от дейността на дружеството 

 

  

Показател тек.пер. предх.пер. Изменение Изменение % 

Приходи от основна 

дейност 
             11,096                 11,545             (449) -4% 

Други доходи от дейността                    98                       61                 37  61% 

Разходи за дейността              (3,884)                (4,073)            (189) -5% 

Финансови разходи                 (270)                   (346)              (76) -22% 

Печалба  за периода                 7,040                   7,187             (147) -2% 

Сума на активите              86,871                 85,638             1,233  1% 

Текущи активи                2,253                   1,080             1,173  109% 

Парични средства                1,726                     714             1,012  142% 

Основен капитал              21,951                 21,416               535  2% 

Нетни активи              68,105                 61,657             6,448  10% 

Нетекущи пасиви                7,741                 10,802          (3,061) -28% 

Текущи пасиви              11,025                 13,179          (2,154) -16% 

 

 

Рисковете, на които е изложено Дружеството, могат да се разделят на несистематични – 

характерни за Дружеството и сектора, в който то оперира, и систематични – произтичащи от 

макроикономическата и бизнес среда. 

 

 Рискове, свързани с инвестирането в недвижими имоти 

 

Оперативните и финансовите резултати на „Софарма имоти” АДСИЦ са обвързани със 

специфичните фактори, които влияят на сектора, в който Дружеството оперира.  

Доходите от или стойността на недвижимите имоти могат да бъдат засегнати от 

цялостното състояние на икономическата среда в България, общото предлагане на недвижими 

имоти, както и на недвижими имоти с определено предназначение или местоположение, от 

намаляване на търсенето на недвижими имоти, понижаване на атрактивността на предлаганите 

от Дружеството имоти, конкуренцията от страна на други инвеститори, увеличаване на 

оперативните разходи.  

Едновременно с това, финансовите резултати на Дружеството зависят от цената и 

възможностите за привличане на капитал за извършване на инвестициите. Приходите на 

Дружеството, които се формират от реализация на периодични вземания по договори за наем, 

се влияят от навременното и изрядно плащане на наемателите на притежаваните от 

Дружеството недвижими имоти.  
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Основните рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството, свързани с 

инвестирането в недвижими имоти, са: 

 Намаление на пазарните цени на недвижимите имоти; 

 Намаление на равнището на наемите; 

 Повишаване на застрахователните премии; 

 Ниска ликвидност на инвестициите в имоти; 

 Повишена конкуренция; 

 Рискове при отдаването под наем; 

 Риск от непокрити от застраховките загуби; 

 

 Рискове, специфични за дружеството 

В хода на обичайната си дейност Дружеството може да бъде изложено на различни 

специфични рискове, най важните от които са: кредитен риск, ликвиден риск, управленска 

политика, форсмажорни събития, зависимост от ключови служители, оперативен риск, риск от 

недостатъчен оборотен капитал за изплащане на дивиденти, финансиране на инвестициите. 

Кредитен риск 

При осъществяване на своята дейност Дружеството е изложено на кредитен риск, който 

е свързан с риска някой от клиентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в 

обичайните срокове задължението си. Събираемостта на вземанията се следи текущо. За целта 

ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел по клиенти, както и получените 

постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на вземанията от 

клиентите. За да контролира риска, Дружеството следи за незабавно плащане на 

нововъзникнали задължения. 

Ликвиден риск 

Ликвидният риск се изразява във възможността Дружеството да не бъде в състояние да 

посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Дружеството управлява 

своите активи и пасиви по начин, който му позволява да поддържа оптимален ликвиден запас 

от парични средства, за да посрещне своите задължения и да финансира стопанската си 

дейност. 

Управленска политика на компанията 

Бъдещото развитие на „Софарма имоти” АДСИЦ зависи от стратегията, избрана от 

управленския екип на Дружеството. Изборът на неподходяща пазарна стратегия може да доведе 

до загуби или пропуснати ползи. Дружеството се стреми да управлява този риск чрез 

непрекъснато наблюдение на изпълнението на своята стратегия и резултати, включително 

процедури и комуникация между управленските и оперативните звена, за да реагира възможно 

най-бързо, ако са необходими промени в управленската политика.  

Форсмажорни събития 

Природни бедствия, резки климатични промени, терористични актове и военни 

действия могат да окажат негативно влияние върху темповете на потреблението, което да 

засегне реализацията на услугите на Дружеството. 

Зависимост от ключови служители 

За постигането на инвестиционните цели на Дружеството от съществено значение са 

усилията, квалификацията и репутацията на членовете на Съвета на директорите. Напускането 
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на някои от тях може в краткосрочен план да окаже негативно влияние върху дейността и 

възможностите за привличане на капитал. 

Оперативен риск 

Това е рискът от нелоялно или неетично поведение на служителите на Дружеството или 

членовете на неговия Съвет на директорите. По закон Дружеството е задължено да възложи 

дейностите по извършване на строежи и подобрения на притежаваните недвижими имоти и 

може да възложи дейностите по поддръжка и експлоатация на притежаваните недвижими 

имоти на едно или повече трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС. В тази връзка изпълнението 

на договорните задължения от страна на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС може да 

окаже съществено влияние върху дейността и финансовите резултати на Дружеството. При 

подбора на едно или повече трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС Съветът на директорите се 

е ръководил от досегашната история, репутация, професионална квалификация и опит на 

третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС. 

Риск от недостатъчен оборотен капитал за изплащане на дивиденти 

Дружествата със специална инвестиционна цел са задължени да разпределят минимум 

90% от печалбата за годината под формата на дивидент. Следователно Съветът на директорите 

носи отговорността за прецизното управление на входящите и изходящи парични потоци в 

Дружеството, така че то да разполага с достатъчни парични средства за изплащане дължимия 

дивидент. Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността, 

чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, включително 

чрез осигуряване на адекватни кредитни ресурси и улеснения. 

Финансиране на инвестициите в недвижими имоти 

Успехът на компанията зависи в голяма степен от възможността да придобие 

недвижими имоти при изгодни условия, включително да осигури навреме и при приемливи 

параметри финансиране. В резултат на глобалната финансова криза банките значително 

ограничиха финансирането на инвеститорите и повишиха изискванията по отношение на 

тяхната кредитоспособност, като тези завишени изисквания са в сила и до днес. В тази връзка 

Дружеството ще планира своевременно своите инвестиции и необходимите за финансирането 

им парични средства, което обаче не гарантира, че изгодни инвестиционни възможности няма 

да бъдат пропуснати, поради възможен недостиг на финансиране. От друга страна, евентуално 

увеличение на пазарните лихвени проценти ще доведе до нарастване на разходите на 

Дружеството по обслужване на взетите заеми. 

Риск от продажба на инвестиционни имоти под пазарната цена 

Съществува риск от продажба на инвестиционни имоти на „Софарма имоти” АДСИЦ 

под пазарната им цена с цел покриване на неотложни задължения, което би накърнило 

интересите на акционерите в Дружеството. Този риск произтича от факта, че недвижимите 

имоти не са ликвидни и в случай че трябва даден имот да бъде продаден бързо, съществува 

несигурност по отношение на търсенето на конкретния вид имоти и цената, на която се 

реализира продажбата, да се отклонява от пазарната в неблагоприятна посока. „Софарма 

имоти” АДСИЦ се стреми да поддържа достатъчно ликвидни активи, за да не се налага да 

бъдат продавани бързо недвижими имоти и до момента Дружеството не е изпадало в такава 

ситуация.  
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Риск от осъществяване на сделки между „Софарма имоти” АДСИЦ и свързаните с 

него лица, условията на които се различават от пазарните 

Съществува риск от осъществяване на сделки между „Софарма имоти” АДСИЦ и 

свързаните с Дружеството лица, условията на които се различават от пазарните. Подобни 

сделки биха накърнили интересите на акционерите в Дружеството. До момента всички сделки, 

сключени между „Софарма имоти” АДСИЦ и свързаните с Дружеството лица, са извършвани 

при пазарни условия и няма практика условията на сделките да се отклоняват от пазарните 

нива.  

2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността на 

„Софарма имоти” АДСИЦ /член 39, т. 2 от Закон за счетоводство/, както и описание на 

състоянието на дружеството и разясняване на Годишния финансов отчет /чл. 247, ал. 1 от 

Търговски закон/ 

 

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ  

 

Приходи от основна дейност Текущ 

период, 

BGN '000  

Предходен 

период 

BGN '000 

Изменение  Относителен 

дял на 

приходите за 

2020 г 

Приходи от наеми имоти 9,649  9,787  -1% 87% 

Приходи от наеми на рекламна площ 127  134  -5% 1% 

Приходи от такси за административно 

обслужване на имоти 
1,235  1,170  6% 11% 

Преоценка на инвестиционни имоти до 

справедлива стойност 
85  454  -81% 1% 

Общо приходи от дейността 11,096  11,545  -4% 100% 

 

Приходите от наеми на Дружеството са реализирани във връзка със сключени 

договори за оперативен лизинг на инвестиционни имоти и рекламна площ и са в размер на 

9,649 х. лв. Спрямо същия период на предходната година, тези приходи са се намалели  със 138 

х. лв. 

 Както и през предходния период, най-голям дял в приходите от основна дейност 

заемат приходите от наеми на инвестиционни имоти (87%). 

 

Други доходи от дейността Текущ 

период, 

BGN '000  

Предходен 

период 

BGN '000 

Изменение  Относителен 

дял на 

приходите за 

2020г 

Печалба от продажба на имоти         64                 -        100% 65% 

Приходи от неустойки 30  58  -48% 31% 

Получена законна лихва по съдебни дела 4             -        100% 4% 

Други         -        3  -100% 0% 

Общо други доходи от дейността 98  61  61% 100% 
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През 2020 г. дружеството е продало два собствени имота (2019 г. – няма продадени 

имоти). Приходите от неустойки и за двата периода включват неустойки за забавени плащания 

по договори за наем. 

 

 

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ  

 

Разходи за дейността Текущ 

период, 

BGN '000  

Предходен 

период 

BGN '000 

Изменение  Относителен 

дял на 

разходите за 

2020г 

Разходи за материали 66 71 -7% 1.7% 

Разходи за външни услуги 3,644 3,839 -5% 93.8% 

Разходи за персонала 108 124 -13% 2.8% 

Разходи за амортизации   11 10 10% 0.3% 

Други разходи за дейността   55 29 90% 1.4% 

Общо разходи за дейността 3,884 4,073 -5% 100% 

 

 В общата стойност на разходите за дейността основен дял заемат разходите за 

външни услуги – 93.80 %, които през текущия период са в размер на 3,644 х. лв. и се състоят 

основно от разходи за поддръжка и администриране на имоти, разходи за възнаграждение на 

третото лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС
2
, местни данъци и такси и др. Размерът на разходите 

за дейността  за 2020 г. бележат 5 % спад спрямо 2019 г 

 

 

Разходи за външни услуги Текущ 

период, 

BGN '000  

Предходен 

период 

BGN '000 

Изменение  Относителен 

дял на 

разходите за 

2020 г 

Поддръжка и управление имоти  2,294 2,520 -9% 63% 

Възнаграждение на третото лице по чл. 

27, ал. 4 от ЗДСИЦДС 898 854 5% 25% 

Местни данъци и такси 233 230 1% 6% 

Абонаменти             77                80  -4% 2% 

Консултантски и одиторски услуги             69                70  -1% 2% 

Застраховки             39                40  -3% 1% 

Държавни и регулаторни такси             14                  9  56% 0% 

Банкови такси и комисиони               6                  3  100% 0% 

                                                 
2
 Предшестващо посочвано като „обслужващо дружество“ съгласно чл. 18 ЗДСИЦ (отм. ДВ. бр.21 от 12 

Март 2021 г., в сила от 16.03.2021 г.). След отмяната на ЗДСИЦ с § 11 ПЗР ЗДСИЦДС (обн. ДВ. бр.21 от 

12 Март 2021 г., в сила от 16.03.2021 г.) и съгласно § 8, ал. 1 ПЗР ЗДСИЦДС обслужващите дружества по 

смисъла на чл. 18 от отменения ЗДСИЦ вече са трети лица по чл. 27, ал. 4 ЗДСИЦДС. 
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Такси и комисионни за посреднически 

услуги               5                25  -80% 0% 

Технически услуги свързани със 

сертифициране и смяна на 

предназначение               -                  2  -100% 0% 

     Други                9                  6  100% 0% 

Общо разходи за външни услуги 3,644 3,839 -5% 100% 

 

 Спрямо предходната година разходите за външни услуги са намалели с 5% или със 

195 х.лв. 

 

Финансови разходи Текущ 

период, 

BGN '000  

Предходен 

период 

BGN '000 

Изменение  Относителен 

дял на 

разходите за 

2020г 

Разходи за лихви по получени банкови 

заеми  269 345 -22% 100% 

Нетна курсова разлика от промяна на 

валутни курсове 1 1 0% 0% 

Общо финансови разходи 270 346 -22% 100% 

 

Финансовите разходи се състоят от разходи за лихви по получени банкови заеми с 

инвестиционна цел в размер на 234 х. лв. (2019 г.: 302 х. лв.) и от такси по обслужване на 

кредити в размер на 35 х. лв. (2019 г.: 43 х. лв). Спрямо предходната година тези разходи са 

намалели с 22% или със 76 х. лв., което се дължи на намаляване размера на главницата по 

инвестиционния заем на Дружеството.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ НА КАПИТАЛОВИТЕ РЕСУРСИ, АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ 
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Собствен капитал  
Текущ 

период, 

BGN '000  

Предходен 

период 

BGN '000 

Изменение  

Относителен 

дял  за 2020г 

Основен акционерен капитал         21,951          21,416  2% 32% 

Резерви         30,007          27,560  9% 44% 

Неразпределена печалба          16,147          12,681  27% 24% 

Всичко       68,105        61,657  10% 100% 

 

 

Към 31.12.2020 г. натрупаните печалби са в размер на 16,147 х. лв. (31.12.2019 г.: 12,681 

х. лв.).  

Печалбата на Дружеството за годината е в размер на 7,040 х. лв. и бележи намаление с 2 

% или със 147 х. лв. спрямо 2019 г. 

 

Активи Текущ 

период, 

BGN '000  

Предходен 

период 

BGN '000 

Изменение  Отно. дял 

спрямо 

активите 

за 2020г 

Нетекущи активи 

    

     Инвестиционни имоти         84,597          84,526  0% 97% 

Други дълготрайни материални  

активи                16                21  -24% 0% 

Активи с право на ползване                 4                  9  -56% 0% 

Нематериални активи                 1                  2  -50% 0% 

 
    Всичко нетекущи активи       84,618        84,558  0% 97% 

 
    Текущи активи 

    
 

    Вземания от свързани предприятия                 -                56  -100% 0% 

Търговски вземания             484              280  73% 1% 

Други текущи вземания и 

предплатени разходи               43                30  43% 0% 

Парични средства и парични 

еквиваленти           1,726              714  142% 2% 

 
    Всичко текущи активи         2,253          1,080  109% 3% 

 
    Всичко активи       86,871        85,638  1% 100% 
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Нетекущите активи представляват 97 % от всички активи на дружеството като основен 

дял от тях заемат инвестиционните имоти. Съставът на инвестиционните имоти включва: 

 административно-търговски комплекс с наименование „Софарма Бизнес 

Тауърс“, включващ следните подобекти: 

- Офисни сгради; 

- Търговски център; 

- Подземни паркинги; 

- Общи и специфични инсталации, съоръжения и системи. 

 други имоти (сгради или части от сгради, с прилежащи права на строеж или 

идеални части от земя), включващи следните подобекти: 

- Търговски обекти; 

  - Офисни обекти; 

Претеглени с балансовата си стойност към 31.12.2020 г., имотите на Дружеството могат 

да се разделят по следния начин според функционалното си предназначение: офис сгради 

(42%), търговски и офис обекти (19%), търговски център (26%), подземни паркинги (8%) и 

специални общи инсталации, оборудване, съоръжения и външни връзки (5%). 

 

Инвестиционни имоти Текущ 

период, 

BGN 

'000  

Предходен 

период 

BGN '000 

Изменение  Относителен дял 

на 

инвестиционните 

имоти за 2020г 

Софарма бизнес Тауърс, в т.ч. 68,773 68,866 
0% 81% 

Офисни сгради 35,176 35,048 0% 42% 

Търговски център  21,980 21,931 0% 26% 

Подземни паркинги 7,096 6,991 2% 8% 

Общи и специфични инсталации, 

съоръжения и системи 
4,521 4,896 

-8% 5% 

Други имоти 15,824 15,660 1% 19% 

Всичко 84,597 84,526 0% 100% 

 

Недвижимите имоти на „Софарма имоти” АДСИЦ са в България, в следните градове: 

Айтос, Банско, Белица, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Гоце Делчев, Долни Дъбник, 

Камено, Карнобат, Монтана, Плевен, Поморие, Разград, Русе, Сливен, София, Търговище, 

Царево и Шумен.  
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Пасиви 

Текущ 

период, 

BGN '000  

Предходен 

период 

BGN '000 Изменение  

Отн. Дял 

спрямо 

пасиви 

2020г 

Нетекущи пасиви 

    
 

    Дългосрочни банкови заеми           7,699          10,746  -28% 41% 

Дългосрочни задължения към 

персонала               42                52  -19% 0% 

Други нетекущи задължения                 -                  4  -100% 0% 

 
    Всичко нетекущи пасиви         7,741        10,802  -28% 41% 

 
    Текущи пасиви 

    
 

    Задължения към свързани 

предприятия                 -            2,717  -100% 0% 

Краткосрочна част на дългосрочни 

банкови заеми           3,050            3,051  0% 16% 

Задължения за дивиденти            3,559            6,067  -41% 19% 

Търговски задължения           2,839              144  1872% 15% 

Задължения за данъци               86                14  514% 0% 

Други текущи задължения           1,491            1,186  26% 8% 

Всичко текущи пасиви       11,025        13,179  -16% 59% 

 
    Всичко       18,766        23,981  -22% 100% 

 

Към 31.12.2020 г. пасивите намаляват с 5,215 х. лв., което се дължи на намаляване на 

главницата по инвестиционния кредит на Дружеството в резултат на извършените през периода 

погашения и задълженията за изплащане на дивидент. Към 31.12.2020 г. нетекущите пасиви 

заемат дял от всички пасиви в размер на 41 %. 
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Показатели 
тек. година 

хил.лв. 

предходна 

година  

хил.лв. 

1.Финансов резултат            7,040              7,187  

2.Собствен капитал 68,105 61,657 

3.Общо пасиви 18,766 23,981 

4.Общо активи 86,871 85,638 

5.Приходи от наеми на инвестиционни имоти            9,776              9,921  

6.Разходи 3,884 4,073 

7.Краткотрайни активи 2,253 1,080 

8.Краткосрочни задължения 11,025 13,179 

9.Краткосрочни вземания 484 336 

10.Краткосрочни инвестиции 0 0 

11.Парични средства 1,726 714 

12.Разходи за лихви 269 345 

13.Печалба от оперативна дейност 7,310 7,533 

14.Остатъчна печалба/(загуба) след задължителен дивидент            3,488              1,127  

15.Средно-претеглен брой акции 21,562,210 21,105,829 

Показатели за рентабилност 
  

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби (1/5) 72.01% 72.44% 

Коефициент на рентабилност на собствения капитал (1/2) 10.34% 11.66% 

Коефициент на рентабилност на пасивите (1/3) 37.51% 29.97% 

Коефициент на рентабилност на активите (1/4) 8.10% 8.39% 

Показатели за ефективност 
  

Коефициент за рентабилност на разходите (5/6) 2.52 2.44 

Коефициент за рентабилност на приходите (6/5) 0.40 0.41 

Показатели за ликвидност 
  

Коефициент за обща ликвидност (7/8) 0.20 0.08 

Коефициент за бърза ликвидност (9+10+11)/8 0.20 0.08 

Коефициент за незабавна ликвидност (10+11)/8 0.16 0.05 

Коефициент за парична ликвидност (11/8) 0.16 0.05 

Финансова автономност 
  

Коефициент за финансова автономност (2/3) 3.63 2.57 

Коефициент за задлъжнялост (3/2) 0.28 0.39 

Покриваемост на лихвите (13/12) 27.17 21.83 

Доход на акция 
  

Доход на акция преди задължителен дивидент 0.33 0.34 

Доход / Загуба на акция след задължителен дивидент              0.16               0.05  

 

Годишният финансов отчет на „Софарма имоти” АДСИЦ към 31.12.2020 г. е заверен от 

регистриран одитор. 
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Екология и опазване на околната среда. 

С проекта си административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, 

„Софарма имоти” АДСИЦ става пионер в строителството на зелени сгради не само в България, 

но и на Балканския полуостров и съответно в предлагането на продукт, който щади околната 

среда и намалява значително разходите за енергия на наемателите. Проектът е завършен и 

официално открит и пуснат в експлоатация на 6 Октомври 2011 г. „Софарма Бизнес Тауърс“ 

получи две статуетки от конкурса „Сграда на годината 2011” в категориите „Обществени 

сгради с бизнес предназначение” и „Зелени сгради”. Проектът е удостоен и със „Специална 

награда за прилагане на енергоефективни решения”. Комплексът е сертифициран по немската 

система DGNB със Златен Сертификат за устойчиво строителство Вариант на системата Нови 

Офисни и Административни сгради Версия 2009 (NBV09) за офис частите – Сграда А и Сграда 

В, и със Златен Сертификат за устойчиво строителство Вариант на системата Нови Търговски 

сгради Версия 2009 (NHA09) за търговския център. В проекта „Софарма Бизнес Тауърс” са 

заложени редица технологии за енергоефективност в контекста на световните тенденции за 

понижаване потреблението на енергия. Допълнителни предимства са: вградена система за 

сградна автоматизация, децентрализирана вентилация и климатизация с пресен въздух от 

фасадата, БМС централизирано управление на слънцезащитата за постигане на максимален 

ефект, контрол за управление и мерене на всички инсталации, стъклени фасади, отваряемост за 

естествена вентилация, прозрачни стъкла с цел максимално използване на нефилтрирана 

дневна светлина, развита система за слънцезащита, която намалява соларния фактор R през 

лятото и го използва през зимата, топла фасада, задържаща максимално вътрешната енергия на 

сградата. Използван е зелен покрив, който играе ролята на филтър – понижава температурата 

през лятото и повишава топлоизолацията през зимата. Оттук се намаляват енергийните разходи 

на сградата и емисиите на въглероден двуокис. Озелененият покрив увеличава 

биоразнообразието в градската среда, спомага за свързването на прашните частици във въздуха 

и играе ролята на звукова бариера. 

„Софарма имоти” АДСИЦ експлоатира всички свои имоти при спазване Закона за 

управление на отпадъците, в т.ч. число чрез осигуряване на разделно събиране на нормативно 

предвидените видове отпадъци, където е приложимо. Въприетата, включително на договорно 

ниво, политика на инкорпориране на наемателите в дейностите по управление на отпадъците, в 

т.ч. чрез ангажирането им с пропорционална част от разходите по реализирането на тези 

дейности, има за цел да мотивира тези фактически ползватели на собствените на Дружеството 

имоти, в хода на чиято търговска дейност именно се генерира изключителната част от 

отпадъците като продукт от експлоатацията на недвижимите имоти, да предприемат ефективни 

мерки за намаляването на припадащия им се разход чрез оптимизирането на количеството на 

генерираните отпадъци и редуциране на степента на тяхната опасност, както и да оказват 

адекватно съдействие за реално изпълнение на възприетата от Дружеството политика по 

управление на отпадъците. 

От 2014 г. „Софарма имоти“ АДСИЦ възприе политика за изключително издаване и 

изпращане на електронни фактури, в резултат от прилагането на която драстично бе намалено 

използването, и респ. припадащият му се разход, за тази цел на хартия и печатни консумативи. 

Този категорично по-съвременен и екологичен електронен вариант на фактура има безспорен 

принос за опазване на околната среда, намалявайки продукцията на отпадъци от печат и 

съхранявайки дървесната флора, използвана за производство на хартия. 
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Персонал 

 

В дружеството има назначено 1 лице по трудов договор. 

 

Разходи за персонала 

Текущ 

период, 

BGN '000  

Предходен 

период 

BGN '000 Изменение  

Относителен 

дял на 

разходите за 

2020г 

Тантиеми 40 67 -40% 37% 

Текущи възнаграждения на членовете на 

Съвета на директорите 
33 24 38% 

31% 

Текущи възнаграждения на одитния 

комитет 
18 18 0% 

17% 

Текущи възнаграждения на персонала 12 10 20% 11% 

Вноски за социални осигуровки 5 5 0% 5% 

Общо разходи за персонала 108 124 -13% 100% 

 

Разходите за персонала намаляват със 16 х. лв. спрямо предходната година, което се 

дължи на намаление на текущо начислени разходи за тантиеми. 

 

3. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишния 

финансов отчет /член 39, т. 3 от Закон за счетоводство/ 

 

В Държавен вестник бр. 21 от 12.03.2021 г. е обнародван нов Закон за дружествата със 

специална инвестиционна цел и дружества за секюритизация (ЗДСИЦДС), в резултат на което 

влизат в сила нови специфични изисквания за преобразуване на финансовия резултат на ДСИЦ.  

 

Не са настъпили други събития след датата, към която е съставен годишния финансов 

отчет по отношение на обектите, представени във финансовия отчет, които да изискват 

корекции или отделно оповестяване към 31 декември 2020 г., освен оповестените в отчета. 

 

 

4. Бъдещо развитие на „Софарма имоти“ АДСИЦ /член 39, т. 4 от Закон за 

счетоводство/ и планирана стопанска политика през следващата година /чл. 247, ал. 3 от 

Търговски закон/ 

„Софарма имоти“ АДСИЦ текущо извършва малки като стойност подобрения на обекта 

„Софарма Бизнес Тауърс“. Дружеството няма други инвестиции, които са в процес на 

изпълнение и няма поети ангажименти за големи бъдещи инвестиции. 

Дружеството продължава да прилага, в условията на целесъобразност, политика на 

диверсификация посредством инвестициите си в различни видове недвижими имоти, находящи 

се в различни региони на Република България, с цел намаляване на несистемния риск на 

инвестиционния портфейл и максимизиране възвращаемостта на акционерите.  

Дружеството запазва във фокус стремежа към подобряване събираемостта на 

вземанията си и оптимизация на разходите за управление и поддръжка на инвестиционните си 
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имоти, както и към реализирането на последните при нарастващи наемни нива, оценявайки в 

относителна тежест поддържането на дългосрочните си наемни договори с надеждни и 

добросъвестни контрагенти, и постигането на пълна наемна заетост на целия си инвестиционен 

портфейл. 

5. Научноизследователска и развойна дейност /член 39, т. 5 от Закон за 

счетоводство/ 

Естеството на предмета на дейност на дружеството не предполага извършването на 

действия в областта на научноизследователската и развойната дейност. 

6. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл.187д 

от Търговски закон/ член 39, т. 6 от Закон за счетоводство/ 

Дружеството не е придобивало собствени акции през годината. 

7. Наличие на клонове на предприятието /член 39, т. 7 от Закон за счетоводство/ 

 „Софарма имоти“ АДСИЦ няма разкрити клонове в страната или чужбина. 

8. Използвани финансови инструменти /член 39, т. 8 от Закон за счетоводство/ 

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни 

финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от 

промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на 

лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху 

трудностите на прогнозиране на финансовите пазари и за постигане минимизиране на 

потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и 

състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и 

наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят 

адекватни цени на продуктите на дружеството и на привлечения от него заемен капитал, както 

и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите 

на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска  неоправдана концентрация 

на даден риск. 

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на 

изпълнителния директор и финансовите експерти на третото лице по чл. 27, ал. 4 от 

ЗДСИЦДС. То се изпълнява съгласно политиката, определена от Съвета на директорите, който 

е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на 

които са разработени конкретните  процедури за управление на отделните специфични рискове, 

като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, и за риска при използването основно на 

недеривативни инструменти. 

 

Валутен риск 

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото всички негови 

операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро, доколкото последното е с 

фиксиран курс спрямо лева по закон. 

Ценови риск 

Дружеството e изложено на риск от промени в пазарните цени на инвестиционни имоти 

и на цените на самите наеми. Дружеството периодично прави преглед на пазарните цени, по 
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които предлага услугите си, спрямо общите ценови равнища в страната, за да може при 

необходимост да се извършат плавно и постепенно корекции на тези цени. При отдаването под 

наем на имотите се стреми да сключва дългосрочни договори с благоприятни за бизнеса на 

дружеството клаузи. Клиентите (наемателите) се проучват внимателно от гледна точка на 

надеждност при събиране на вземанията. Извършва се предварително проучване на 

дружеството, желаещо да сключи договор за оперативен лизинг, по отношение на свързаност и 

задлъжнялост, съдебна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ.  

Дружеството не е изложено на пазарен риск, произтичащ от операции с финансови 

инструменти. 

 

Кредитен риск 

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който 

е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в 

обичайно предвидените срокове задълженията си към него. 

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства  и 

вземания от клиенти. 

Паричните средства на дружеството се влагат в първокласна банка, с висока репутация 

и стабилна ликвидност, което значително ограничава риска. 

По отношение на клиентите, политиката на дружеството е да извършва продажбите си 

при условията на строго лимитирани срокове на плащане. Събираемостта и концентрацията на 

вземанията се контролират текущо, съгласно установената политика на дружеството и при 

индикатори за проблем – се прави контакт със съответния клиент за определяне на мерки за 

лимитиране на риска от загуби.  

 

Ликвиден риск 

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в 

състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То 

провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно 

поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на 

стопанската си дейност, включително чрез осигуряване на адекватни кредитни ресурси и 

улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по 

периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и 

пасивите на дружеството.  

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез текущ анализ и 

наблюдение на структурата и динамиката на измененията им, и чрез прогнозиране на бъдещите 

входящи и изходящи парични потоци и факторите за негативни ефекти върху тях. 

 

Риск на лихвено-обвързаните парични потоци  

 

Като цяло дружеството няма лихвоносни активи, с изключение на паричните средства 

по разплащателни сметки. Затова приходите и оперативните парични потоци са в голяма степен 

независими от промените в пазарните лихвени равнища.  

Същевременно дружеството е изложено на лихвен риск заради своя дългосрочен  

банков заем. Той е с променлив  лихвен процент, който поставя в зависимост от лихвен риск 
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паричните му потоци. Ръководството наблюдава текущо тенденциите в промените на 

лихвените равнища, за да може навреме да предприеме адекватни стъпки за промяна на 

договореностите с банката-кредитор.   

Дружеството не е изложено на лихвен риск от своите краткосрочни задължения, защото 

те са обичайно търговски и безлихвени. 

 

Управление на капиталовия риск 

С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то 

да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната 

възвръщаемост на инвестираните средства на акционерите, стопански ползи на другите 

заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова 

структура, за да се редуцират разходите по поддържане на капитала. 

Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база 

съотношението на задлъжнялост. Това съотношение се изчислява между нетния дългов капитал 

към общата сума на ангажирания капитал. Нетният дългов капитал се определя като разлика 

между всички привлечени заемни средства (краткосрочни и дългосрочни), така както са 

посочени в отчета за финансово състояние, и паричните средства и парични еквиваленти. 

Общата сума на ангажирания капитал е равна на собствения капитал и нетния дългов капитал 

Съотношението на задлъжнялост към 31.12.2020 г. е 12 %, докато към 31.12.2019 г. е 18 

% 

III. Информация по чл. 247 и чл. 240б от Търговски закон 

1. Информация по чл. 247 от ТЗ  

1.1. Информация относно протичането на дейността и състоянието на дружеството 

и разяснения относно годишния финансов отчет 

В раздел II е описана дейността и състоянието на дружеството и се разяснява 

годишният финансов отчет. 

1.2.  Чл. 247, ал. 2 Друга задължителна информация, която се посочва в доклада за 

дейността 

1.2.1 Възнаграждения, получени общо през годината от членовете на съветите 

 

Възнагражденията и другите краткосрочни доходи на ключовия управленски персонал 

са в размер на 73 х. лв. (2019 г.: 91 х. лв.), в т.ч: 

 текущи възнаграждения – 33 х. лв. (2019 г.: 24 х. лв.); 

 тантиеми – 40 х. лв. (2019 г.: 67х. лв.). 

1.2.2 Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съветите през 

годината акции и облигации на дружеството 
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ИМЕ 

Брой 
притежавани 

акции към 
31.12.2020 г. 

Процент 
от 

капитала 

Брой 
притежавани 

акции към 
31.12.2019 г. 

Процент от 
капитала 

Борис  Борисов – 
Изпълнителен член на СД 

818 800 3.73% 818 673 3. 82% 

Бисера  Лазарова – 
Председател на СД 

12 152 0.06% 12 152 0.06% 

Стефка  Обрешкова – 
Зам.председател на СД 

не притежава 
акции 

 не притежава 
акции 

 

 

 
 

През отчетния период промяната на броя притежавани акции е в резултат от увеличение 

на капитала на Дружеството, чрез издаването на нови 535 392 броя акции и от търговия на 

регулирания пазар. 

Дружеството няма издадени облигации. 

1.2.3 Права на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на 

дружеството  

 

Уставът на „Софарма имоти” АДСИЦ не предвижда ограничения за правото на 

членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на Дружеството. 

   

Участие на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено 

отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго 

дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации 

като прокуристи, управители или членове на съвети  

 

a). Борис Борисов участва в управителен/контролен орган или съдружник в следните 

дружества: 

•  „Телсо” АД, ЕИК 131176385 – Изпълнителен член на Съвета на директорите; 

• „Калиман - РТ” АД, ЕИК 121120513 – Изпълнителен член на Съвета на директорите; 

• „Фармалогистика” АД, ЕИК 130959211  – член на Съвета на директорите; 

• „Софпринт груп” АД, ЕИК 175413277  – член на Съвета на директорите; 

•  „Индустриален Холдинг-Доверие” АД, ЕИК 121683066  – Изпълнителен член на 

Съвета на директорите; 

• „Дунав” АД, ЕИК 827182859, гр. Русе – Член на Съвета на директорите; 

• „Доверие - Капитал“ АД, ЕИК 130362127 – Член на Управителен съвет и Изпълнителен 

директор; 

•  „Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Доверие“ АД, ЕИК 131372487  – Член 

на Съвета на директорите; 



                 Годишен доклад за дейността за 2020 г.    

                                                    

 23 

• „Момина крепост” АД ЕИК, 104055543, гр. Велико Търново – член на Съвета на 

директорите; 

•  „Медицински център – Доверие“ АД, ЕИК 131447502 - член на Съвета на директорите; 

•  „Доверие- Брико“ АД, ЕИК 130006992  – член на Надзорния съвет; 

•  Сдружение „Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел”, ЕИК 

176038727  - Представляващ и Председател на УС; 

• „Сдружение Национален комитет в България на Международната Търговска Камара“ 

Сдружение, ЕИК 175398487 – член на Управителен съвет 

 

б). Бисера Лазарова участва в управителен/контролен орган или съдружник в следните 

дружества: 

• „Телсо” АД, ЕИК 131176385   –  член на Съвета на директорите; 

• „Донев Инвестмънтс Холдинг” АД, ЕИК 831915121    – член на Съвета на директорите; 

• „Консумфарм” ООД, ЕИК 121148366   – съдружник, притежава над 25% от капитала. 

 

в). Стефка Обрешкова участва в управителен/контролен орган или съдружник в следните 

дружества: 

•  „Средец” АД, ЕИК 831644086  – член на Съвета на директорите – до 10.09.2020 г.; 

•  „ВЛС” АД, ЕИК 175082980  – член на Съвета на директорите; 

• „С-инвест консулт“ ЕАД, ЕИК 205919645 – член на Съвета на директорите, едноличен 

собственик на капитала и упражнявам контрол по смисъл на § I, т. 13 от ДР на ЗППЦК; 

• "Калиман РТ" АД, ЕИК 121120513 със седалище и адрес на управление: гр. София, 

район „Изгрев4", ж.к. „Дианабад"4, ул. „Лъчезар Станчев“, №5, сграда А, ет. 18. - 

притежавам непряко 45 % от капитала, като не упражнявам контрол по смисъл на § 1, т. 

13 от ДР на ЗППЦК; 

•  „РМД Средец” АД  – в ликвидация, ЕИК 121833103 – ликвидатор. 

 

Планирана стопанска политика през следващата година /чл.247, ал.3 от ТЗ/  

 

 Информацията по чл. 247, ал. 3 от ТЗ е отразена в раздел II от настоящия доклад – 

бъдещо развитие на предприятието /чл. 39, т. 4 от Закона за счетоводство/. 

2. Информация по член 240б от ТЗ относно задължението на членовете на съветите 

да уведомяват писмено съвета на директорите, съответно управителния съвет, 

когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които 

излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните 

условия 

 

През 2020 г. няма сключени договори, които излизат извън обичайната дейност на 

дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия. 
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IV. Информация по Приложение 10 към чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба 

№2/17.09.2003 г. 

 

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните 

категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в 

приходите от продажби на „Софарма имоти” АДСИЦ като цяло и промените, настъпили 

през отчетната финансова година 

 

Информацията е посочена в раздел II, т.2 от настоящото изложение. 

 

  
Текущ  период 

Предходен  

период 
Изменение 

Приходи от наеми              9,776                       9,921      -          145      

Приходи от административно обслужване 

на имоти              1,235                       1,170                   65      

Преоценка на инвестиционни имоти до 

справедлива стойност                  85                         454      -          369      

Други доходи                  98                           61                   37      

Общо приходи            11,194                     11,606      -          412      

    

    
Структура на приходите Текущ период 

Предходен 

период 

Абс. 

изменение  

Приходи от наеми на инвестиционни 

имоти / Общо приходи  

87% 85% 2% 

Приходи от административно обслужване 

на имоти /Общо приходи 

11% 10% 1% 

Преоценка на инвестиционни имоти до 

справедлива стойност /Общо приходи 

1% 4% -3% 

Други доходи / Общо приходи  1% 1% 0% 

 

 

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории 

дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване 

с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с 

отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/ 

потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от 

разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице 

поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента 

 

Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, 

вътрешни и външни пазари са посочени в раздел II от настоящия доклад. 

Основната част от приходите на Дружеството са формирани от приходи от отдаване под 

наем на инвестиционни имоти и са реализирани изцяло на вътрешен пазар. 
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Клиент, чийто относителен дял надхвърля 10 % от общите приходи от наеми и такси за 

административно обслужване за 2020 г., е „Софарма” АД с дял 12.05 %. 

„Софарма” АД е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Илиенско шосе № 

16. 

 

3. Информация за сключени съществени сделки 

Няма сключени съществени сделки, които биха довели до промяна на приходите, 

печалбата или друг финансов показател по смисъла на параграф 1, т. 8 от допълнителните 

разпоредби на ЗППЦК. 

 

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през 

отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са 

извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по 

които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на 

сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на 

въздействието върху финансовото състояние на емитента 

Информация относно сделките, сключени между „Софарма имоти” АДСИЦ и свързани 

лица през отчетния период е посочена в приложение към годишния финансов отчет „Сделки 

със свързани лица“. „Софарма имоти” АДСИЦ не е сключвало сделки, които са извън 

обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. 

 

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи 

съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени 

разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година 

Няма събития и показатели с необичаен характер за „Софарма имоти” АДСИЦ. 

 

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, 

посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите 

от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е 

съществено за оценката на финансовото състояние на емитента. 

През годината няма сделки, водени извънбалансово. 

 

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в 

страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и 

недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група 

предприятия по смисъла на Закона засчетоводството и източниците/начините на 

финансиране. 

Дружеството няма дялови участия и инвестиции в други дружества в страната и в 

чужбина, както и инвестиции в нематериални активи. Информация относно инвестиции в 

недвижими имоти е посочена в приложението „Инвестиционни имоти” към годишния 

финансов отчет. 
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8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество 

или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване 

на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и 

информация за предоставени гаранции и поемане на задължения. 

Кредитът за капиталови инвестиции е предназначен за рефинансиране на съществуваща 

експозиция по Договор за синдикиран банков инвестиционен кредит от 26.05.2011 г. за 

построяване и въвеждане в експлоатация на собствения на Дружеството административно-

търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“. 

Договореният размер на кредита е 22,619 х. евро. Кредитът следва да се издължи  в срок 

до 29.07.2024 година съгласно погасителен план. 

Обезпечения по кредита: 

– Учредена договорна ипотека върху недвижим имот (земя) и построения върху имота 

комплекс Софарма Бизнес Тауърс с балансова стойност към 31.12.2020 г. в размер на 

68,773х. лв.;  

– Учреден особен залог върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания по договори за 

наем от Софарма Бизнес Тауърс, авансови плащания и доходи от комплекса; 

 

Договорът за инвестиционен кредит съдържа клаузи с изисквания за поддържане на 

определени финансови съотношения. Ръководството на дружеството текущо контролира 

изпълнението на тези финансови съотношения в комуникация със съответната банка кредитор. 

Дължимите по договора за кредит главница и лихви се обслужват от дружеството 

съгласно договорените планове и падежи. Просрочени суми няма.  

 

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество 

или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително 

предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване 

на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за 

която са били отпуснати. 

Дружеството не е предоставяло заеми на свързани или други лица. 

 

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни 

книжа през отчетния период  

 

Средствата от емисията бяха използвани за рефинансиране на направена инвестиция от 

Дружеството – проект „Софарма Бизнес Тауърс“, чрез частично погасяване на първоначално 

привлечено финансиране на същата инвестиция чрез банков кредит по договора за 

инвестиционен кредит. 

 

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени 

във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези 

резултати 

Няма публикувани прогнози за финансови резултати. 
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12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси 

с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и 

мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването 

им 

Ръководството на дружеството текущо контролира събирането на вземанията, 

изпълнението на финансовите съотношения на сключените банкови договори и осигурява 

регулярно обслужване на задълженията си. Управлението на финансовия риск е подробно 

оповестено в приложение „Управление на финансовия риск” към финансовия отчет и раздел II, 

т. 8 от настоящия доклад. 

 

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с 

посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в 

структурата на финансиране на тази дейност 

Дружеството няма поети ангажименти за големи бъдещи инвестиции и няма планирани 

съществени по размер инвестиции, с изключение на малки по размер ремонтни дейности.  

Дружеството не изпитва затруднения по осъществяването на инвестиционните си 

намерения и разплащанията за оперативната си дейност, благодарение на генерирания 

положителен паричен поток от оперативна дейност и добра ликвидност. 

 

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните 

принципи за управление на емитента и на неговата група предприятия по смисъла на 

Закона за счетоводството 

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление на 

„Софарма имоти” АДСИЦ. 

 

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в 

процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за 

управление на рискове 

Информацията се разглежда в т. III от Декларация за корпоративно управление съгласно 

чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК, която е отделен доклад, публикуван заедно с доклада за дейността. 

 

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през 

отчетната финансова година 

През 2020 г. няма промяна в управителните органи. 

 

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на 

всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова 

година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са 

били включени в разходите на емитента, или произтичат от разпределение на печалбата, 

включително: 

а) Получени суми и непарични възнаграждения: 

 Размер на изплатените от Дружеството възнаграждения на членовете на 

Съвета на директорите: 
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Възнаграждение, 

BGN 

Тантиеми, Общо, 

 BGN BGN 

Борис  Борисов 16,000 64,979 80,979 

Бисера Лазарова 7,000                 -    7,000 

Стефка Обрешкова 7,000                  -    7,000 

 

 Размер на начислените от Дружеството възнаграждения на членовете на 

Съвета на директорите: 

 

 

 

Възнаграждение, 

BGN 

Тантиеми, Общо, 

 BGN BGN 

Борис  Борисов 18,000 39,407 57,407 

Бисера Лазарова 7,500                  -    7,500 

Стефка Обрешкова 7,500                  -    7,500 

 

 

Информация за размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на 

„Софарма имоти” АДСИЦ е посочена в раздел III, т. 1.2.1 от настоящото изложение. 

 

б) Условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако 

възнаграждението се дължи на по-късен момент. 

ОСА е взело решение за изплащане на допълнително възнаграждение на изпълнителния 

директор в размер на 1 % от финансовия резултат на дружеството за 2019 г., определен 

съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ (отм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021 г.)
3
. Съгласно политиката за 

изплащане на възнагражденията на СД изплащането на не по-малко от 40% от 

възнаграждението се разсрочва пропорционално на равни годишни вноски, за период от три 

години, считано от дата на заседанието на ОСА, на което е взето решение за изплащането му.  

Към 31.12.2020 г. са разсрочени възнаграждения, възникнали през годината в размер на 

27 х.лв. 

   

в) Сума, дължима от емитента за изплащане на пенсии, обезщетения при 

пенсиониране или други подобни обезщетения  

 

Не са заделяни или начислявани суми от Дружеството за предоставяне на пенсии, други 

компенсации при пенсиониране или за други подобни обезщетения, извън задължителните 

съгласно законодателството на Република България. 

 

                                                 
3
 Към датата на вземане от ОСА на посоченото решение е била в сила цитираната разпоредба на ЗДСИЦ 

(отм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021 г., в сила от 16.03.2021 г.), която с влизане в сила на 16.03.2021 г. 

на ЗДСИЦДС, обн. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021 г., е заменена от чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.  
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18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните 

органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително 

акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки 

клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и 

размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на 

опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите 

Информация за притежавани от членовете на Съвета на директорите акции на „Софарма 

имоти” АДСИЦ е посочена в раздел III, т.1.2.2. от настоящия доклад – информация по чл. 247, 

ал. 2 от ТЗ. 

 

19. Информация за известни на дружеството договорености (включително и след 

приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да 

настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи 

акционери или облигационери 

Няма такива договорености.  

 

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни 

производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на 

сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на 

емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му 

капитал, се представя информация за всяко производство поотделно 

Няма такива висящи съдебни, административни или арбитражни производства. 

 

21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за 

кореспонденция 

Директор за връзки с инвеститорите е Иванка Панова, тел. 0889 775 955, адрес за 

кореспонденция - гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, 

Сграда А, ет. 20, Е-поща: vpanova@businesstowers.bg. 

 

V. Допълнителна информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от НАРЕДБА № 2 за 

проспектите при публичното предлагане на ценни книжа и за разкриването на 

информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и чл. 

31 от ЗАКОНА за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата 

за секюритизация 

 

1. Информация за дела на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, 

спрямо общия размер на инвестициите в недвижими имоти. 

 Отдадените за ползване срещу заплащане търговски обекти, спрямо общия размер на 

на инвестициите в недвижими имоти представляват 89,98 %. 

 

mailto:vpanova@businesstowers.bg
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2. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, 

надвишаваща с 5 на сто общата стойност на инвестициите в недвижими имоти. 

 „Софарма имоти” АДСИЦ не е извършвало продажба или покупка на нов актив на 

стойност, надвишаваща с 5 на сто общата стойност на инвестициите в недвижими имоти. 

 

3. Извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижими имоти  

„Софарма имоти” АДСИЦ е извършило строежи, текущи ремонти и подобрения на 

недвижимите имоти на обща стойност 767 х. лв., в т.ч. сума в размер на 105 х. лв. е 

капитализирана към балансовата стойност на имотите. 

 

4. Информация за относителния дял на неплатените наеми, лизингови и арендни 

вноски спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички 

сключени от Дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда  

Към 31.12.2020 г. неплатените към дружеството наеми са в размер на 230 х. лв. и 

представляват 47.52 % от всички търговски вземания, произтичащи по договори за наем 

(31.12.2019 г. – 27.08 %).  

 

5. Информация за спазване на изискванията по чл. 5, ал. 7 и 9, чл. 25, ал. 1 - 5 и 

чл. 26, ал. 1 и 2 от ЗДСИЦДС 

5.1. Информация по чл. 5, ал. 7 от ЗДСИЦДС –  

Към 31.12.2020 год. 99,93% от активите на дружеството са в резултат на дейността по 

чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС. 

 
5.2. Информация по чл. 5, ал. 9 – ЗДСИЦДС 

Към 31.12.2020 год. 100% от брутните приходи за съответната финансова година на 

дружество са в резултат на дейността  по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС. 

 
5.3. Информация по чл. 25, ал. 1 – 5 от ЗДСИЦДС: 

 Дружеството не е инвестирало свободните си средства в ценни книжа, издадени или 

гарантирани от държава членка и в банкови депозити в банки, които имат право да 

извършват дейност на територията на държава членка; 

 Дружеството не е инвестирало в ипотечни облигации. 

 Дружеството не е инвестирало в други дружества със специална инвестиционна цел, 

инвестиращи в недвижими имоти. 

 Дружеството не е инвестирало в специализирани дружества по чл. 28, ал. 1 ЗДСИЦДС. 

 Дружеството не е инвестирало в трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС. 

5.4. Информация по чл. 26, ал. 1 и 2 от ЗДСИЦДС; 

 Дружеството не обезпечава чужди задължения, не предоставя заеми и не получава 

заеми от лица, различни от банки.  

 Дружеството не е емитирало дългови ценни книжа; 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

за корпоративно управление  

съгласно  чл. 40 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 8, във връзка с ал. 7, т. 1 от 

ЗППЦК 

на „СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ 

 

Долуподписаният Борис Борисов, в качеството си на Изпълнителен директор на „Софарма 

имоти“ АДСИЦ, декларирам следното: 

 

 

I. Информация дали „Софарма имоти” АДСИЦ спазва по целесъобразност: 

 а) кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на 

Комисията за финансов надзор, или  

б) друг кодекс за корпоративно управление;  

в) информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от 

„Софарма имоти“ АДСИЦ (Дружеството) в допълнение на кодекса по буква "а" или буква 

"б". 

 

Съветът на директорите на „Софарма имоти” АДСИЦ спазва Националния кодекс за 

корпоративно управление /НККУ/, одобрен от Заместник-председателя на Комисията за финансов 

надзор. 

Действията на ръководството на „Софарма имоти” АДСИЦ са в посока утвърждаване на 

принципите за добро корпоративно управление, повишаване на доверието на акционерите, 

инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на Дружеството. 

През 2020 година дейността на Съвета на директорите на „Софарма имоти” АДСИЦ е 

осъществявана в пълно съответствие с нормативните изисквания, заложени в ЗППЦК и актовете по 

прилагането му, в устава на дружеството, както и в Националния Кодекс за корпоративно 

управление. Корпоративното ръководство на „Софарма имоти” АДСИЦ счита, че няма части на 

Националния Кодекс за корпоративно управление, които дружеството не спазва. 

Кодексът за корпоративно управление се прилага на принципа “спазвай или обяснявай”, 

който означава, че дружеството спазва Кодекса, а в случай на отклонение ръководството изяснява 

причините за това. Информация за прилагането на Кодекса,  дружеството публикува в годишния си 

отчет и на своята уеб страница. 

 

1. Ръководство на Дружеството - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ 

 „Софарма имоти" АДСИЦ е дружество с едностепенна система за управление и се 

управлява от Съвет на директорите в следния състав: 

 

Борис Борисов – Изпълнителен член  на СД 

Бисера Лазарова –  Председател на СД 

Стефка Обрешкова  – Зам. председател на СД 

 

1.1. Функции и задължения 

Съветът на директорите управлява независимо и отговорно дейността на Дружеството в 

съответствие с установените визия, цели и стратегии на Дружеството и интересите на акционерите. 

Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното 

им брутно възнаграждение, определен от Общото събрание на акционерите. 

По време на своя мандат членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност 

от общоприетите принципи за почтеност, управленска и професионална компетентност. Съветът на 

директорите има приет Етичен кодекс. 

Членовете на Съвета на директорите на „Софарма имоти” АДСИЦ изпълняват задълженията 

си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички 

акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е 

достоверна и пълна. 
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Съветът на директорите следи за резултатите от дейността на дружеството на тримесечна и 

годишна база и при необходимост инициира промени в управлението на дейността.  

Дружеството има разработена и функционираща система за управление на риска и вътрешен 

одит, както и финансово-информационна система. 

Съветът на директорите дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана 

на дружеството, сделки от съществен характер, както и други дейности, установени в 

устройствените му актове. 

Членовете на Съвета на директорите проявяват лоялност към дружеството, като предпочитат 

интереса на дружеството пред своя собствен интерес, избягват пряк или косвен конфликт на 

интереси между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такъв конфликт възникне 

своевременно и пълно го разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват 

влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи.  

Членовете на Съвета на директорите не разпространяват непублична информация за 

дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното 

оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството. 

Съгласно изискванията на ЗППЦК Съветът на директорите следи за всички сделки от 

съществен характер, като ги одобрява. При наличие на сделки, които самостоятелно или съвкупно 

надминават посочени в чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК прагове Съветът на директорите изготвя 

мотивиран доклад и приема решение за свикване на Общото събрание на акционерите, на което да 

бъде овластен от Общото събрание на акционерите за извършване на тези сделки. Мотивираният 

доклад е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание. През 

2020 г. такива сделки са извършвани, като за целта Общото събрание на акционерите овласти 

Съвета на директорите на Дружеството да сключи тези сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, 

т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел I,II и III от изготвения от Съвета на 

директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, представляващи Рамкови договори за 

наем на конферентни площи, находящи се в собствения на Дружеството Административно-

търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”. Заинтересованите членове на управителния орган 

не участват в изготвянето на Мотивирания доклад. 

Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите, 

като представя за приемане от акционерите годишен доклад за дейността и доклад за изпълнение на 

политиката за възнагражденията. 

 

1.2. Избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите 

 Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на 

директорите на „Софарма имоти” АДСИЦ, съобразно закона и устройствените актове на 

Дружеството, като се спазват принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на 

директорите. Всички членове отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им.  

В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на 

директорите, се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното 

възнаграждение, задълженията им за лоялност към Дружеството и основанията за освобождаване. 

Договорите за управление с член на Съвета на директорите, съответно с Изпълнителния директор са 

съобразени с Устава на Дружеството и с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите, приета от Общото събрание на акционерите на 24.09.2020 год. 

Общото събрание на акционерите може да освободи от отговорност член на Съвета на 

директорите при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за 

предходната година, приет от общото събрание на акционерите, а в случаите на освобождаване от 

отговорност на член на Съвета на директорите за текущата година - при наличие на заверен от 

регистриран одитор и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до 

последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото 

събрание. 

1.3. Структура и компетентност    

Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите са определени в Устава на 

Дружеството.  

Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите е структуриран по начин, 

който гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията и 

действията на неговите членове във връзка с управлението на Дружеството. Председателят на 
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Съвета на директорите не е независим член. 

Съветът на директорите осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между 

своите членове. Основната функция на независимия член е да контролира действията на 

изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на Дружеството в съответствие с 

интересите и правата на акционерите. Основните функции на членовете на Съвета на директорите и 

броят на независимите членове са залегнали в Устава на Дружеството.  В Съвета на директорите на 

„Софарма имоти” АДСИЦ независимият член е един. 

Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват 

изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и 

управленска практика. 

Членовете на Съвета на директорите на „Софарма имоти” АДСИЦ са с добра репутация, с 

необходимите знания и умения, квалификация и минимален професионален опит три години, 

съответстващи на осъществяваната от дружеството дейност. След избирането им, новите членове на 

Съвета на директорите се запознават с основните правни и финансови въпроси, свързани с 

дейността на Дружеството. Дружеството стимулира повишаването на квалификацията на членовете 

на Съвета на директорите.  

Членовете на Съвета на директорите разполагат с необходимото време за изпълнение на 

своите задачи и задължения. В Устава на Дружеството не е определен броят на дружествата, в които 

членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции, т.к. не може да се 

ограничава дейността на членовете на Съвета на директорите.  

Изборът на членовете на Съвета на директорите на Дружеството става посредством 

прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация 

относно личните и професионалните качества на кандидатите за членове. Информация за 

професионалната квалификация и опит се оповестяват още при предложението за избор на член на 

СД и същата е част от материалите за Общото събрание. 

 Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите осигурява 

ефективна работа на Дружеството и спазването на законовите изисквания. Съгласно Устава на 

Дружеството членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение. 

 

1.4. Възнаграждения на членовете на Съвета на директорите                 

Съветът на директорите на „Софарма имоти” АДСИЦ е изготвил и прилага Политика за 

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, приета от Общото събрание на 

акционерите на 24.09.2020 г. Политиката за възнагражденията е разработена в съответствие със 

Закона за публичното предлагане на ценни книжа и с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за 

изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. Възнагражденията 

и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, както и срокът, за който са дължими, се 

определят от общото събрание.  

Съветът на директорите на „Софарма имоти” АДСИЦ изготвя ежегодно Доклад за 

изпълнение на Политиката за възнагражденията и го представя за одобрение от Общото събрание на 

акционерите, като самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на 

дружеството, съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.  

 В съответствие със законовите изисквания и добрата практика на корпоративно управление 

при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството се 

прилагат следните принципи:  

1.Стимулиране на дългосрочната устойчивост на Дружеството и гарантиране, че 

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са формирани въз основа на резултатите 

от дейността, на база обективни и измерими критерии, включващи финансови и нефинансови 

показатели; 

2.Съответствие със стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на 

Дружеството; 

3.Справедливост, недопускане на дискриминация или неравностойно третиране на лицата 

при определяне на възнагражденията;  

4.Отчитане на спецификите, произтичащи от статута на Дружеството като ДСИЦ, и 

особените нормативни изисквания към организацията на дейността му; 

5.Недопускане на конфликт на интереси. 
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Дружеството може да изплаща на членовете на Съвета на директорите както постоянно, така 

и променливо възнаграждение. 

Всеки от членовете на Съвета на директорите получава постоянно месечно възнаграждение с 

фиксиран размер, което не може да надвишава 10 (десет) пъти размера на минималната работна 

заплата за страната. Размерът на постоянното възнаграждение се определя с решение на Общото 

събрание на акционерите.  

Освен постоянното възнаграждение, членовете на Съвета на директорите могат да получават 

годишно променливо възнаграждение (тантиеми), при положителен финансов резултат /печалба/ за 

предходната отчетна година и по решение на Общото събрание на акционерите, в максимален 

размер до един процент от финансовия резултат на Дружеството за предходната отчетна година, 

определен съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална 

инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС)
1
 за Изпълнителния директор и в 

размер до общо един процент от финансовия резултат на Дружеството, определен съгласно 

изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС
2
, за останалите членове на Съвета на директорите, 

разпределени по решение на Общото събрание, при изпълнение на финансови и нефинансови 

критерии за постигнати резултати от дейността. 

Договорите с членовете от Съвета на директорите на Дружеството включват разпоредби, 

които да позволяват на Дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение на 

основанията, предвидени в Политиката, включително когато същото е било предоставено въз основа 

на данни, които впоследствие са се оказали неверни. Решението за връщане на променливото 

възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за 

връщане, ако те не са определени в договора. 

Не се предвиждат бонуси или ползи под друга форма, включително облаги, свързани с 

допълнително доброволно пенсионно и/или здравно осигуряване, които да бъдат предоставяни на 

членовете на Съвета на директорите от Дружеството. 

Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите 

под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на 

акции. Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на 

Дружеството. 

Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е 

в съответствие със законовите норми и устройствените актове на Дружеството. 

Информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се представя в 

годишния финансов отчет, в Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета 

на директорите и се публикува на интернет страницата на Дружеството: www.sopharma-imoti.com. 

Акционерите имат лесен достъп до приетата Политика за възнагражденията на членовете на 

съвета, както и до информация относно получените от тях годишни възнаграждения и 

допълнителни стимули чрез избраните медии за оповестяване на регулирана информация и 

електронната страница на Дружеството. 

 

1.5. Конфликт на интереси    

Членовете на Съвета на директорите изпълняват задълженията си с грижата на добър 

търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и 

като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна. 

Членовете на Съвета на директорите проявяват лоялност към дружеството, като: 

а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес; 

б) избягват пряк или косвен конфликт на интереси между своя интерес и интереса на 

дружеството, а ако такъв конфликт възникне своевременно и пълно го разкриват писмено пред 

съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при 

 
1
 Чл. 29, ал. 3 ЗДСИЦДС заменя, считано от влизане в сила на закона на 16.03.2021 г., предшестващо 

действалата разпоредба на чл. 10, ал. 3 ЗДСИЦ (отм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021 г., в сила от 16.03.2021 г.). 
2 Чл. 29, ал. 3 ЗДСИЦДС заменя, считано от влизане в сила на закона на 16.03.2021 г., предшестващо 

действалата разпоредба на чл. 10, ал. 3 ЗДСИЦ (отм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021 г., в сила от 16.03.2021 г.). 

http://www.sopharma-imoti.com/
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вземането на решения в тези случаи; 

в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да 

бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от 

дружеството. 

Процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси са регламентирани в 

устройствените актове на дружеството и в приложимото законодателство. 

Членовете на Съвета на директорите незабавно разкриват конфликти на интереси и 

осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между Дружеството и членове на 

Съвета на директорите или свързани с тях лица, чрез представяне на актуализирана декларация по 

чл. 114б от ЗППЦК. 

Всеки конфликт на интереси в Дружеството се разкрива на Съвета на директорите. 

Дружеството отчита и се съобразява с практиката, че потенциален конфликт на интереси 

съществува тогава, когато Дружеството възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в 

което член на Съвета на директорите или свързани (заинтересовани) с него лица имат финансов 

интерес и/или член на Съвета на директорите е член на Управителен съвет, Надзорен съвет или 

Съвет на директорите на насрещната страна по сделката. 

През 2020 г. не са допуснати случаи на конфликт на интереси. 

 

1.6. Комитети                              

Работата на Съвета на директорите се подпомага от комитети, като Съветът на директорите 

определя необходимостта от тяхното създаване съобразно спецификата на Дружеството. 

В съответствие с изискванията на действащото законодателство и въз основа на 

определените от него критерии, членовете на одитния комитет се избират от Общото събрание на 

акционерите по предложение на председателя на Съвета на директорите, в състав, който отговаря на 

законовите изисквания и познания в областта, в която работи Дружеството.Одитният комитет на 

„Софарма имоти“ АДСИЦ е в състав от трима души, с тригодишен мандат, определен от Общото 

събрание на акционерите. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на Закона за 

независимия финансов одит. 

Одитният комитет има следния състав: 

Елена Големанова Председател    

Петя Петкова  Член     

Петранка Иванова Член     

 

Одитният комитет на Дружеството има утвърден от Общото събрание на акционерите 

Статут, с който са определени функциите, правата и отговорностите му по отношение на 

финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите 

за управление на Дружеството. 

 

2.  НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ 

Одитният комитет на „Софарма имоти“ АДСИЦ и неговите членове, в качеството си на 

лица, натоварени с общото управление, осигуряват надзор на дейностите по вътрешен одит и следят 

за цялостните взаимоотношения с външния одитор, включително във връзка с предоставяне от 

одитора на Дружеството на услуги извън одита. 

Одитният комитет, предлага на ръководството на СД подновяване на ангажимент за избор 

на Одитен комитет и е длъжен да обоснове препоръката си, която съдържа поне две опции, и 

изразява предпочитание към една от тях. Ако предложението се отклонява от предпочитанието на 

одиторския комитет, в него се обосновават причините за неспазването на препоръката на 

одиторския комитет.Ръководството на „Софарма имоти“ АДСИЦ осигурява спазването на 

приложимото право по отношение на независимия финансов одит. 

Прилага се ротационен принцип при предложенията и избора на външен одитор. Одиторите 

се избират от ОСА за всяка финансова година.  

В дружеството е изградена и функционира система за вътрешен контрол, която включително 

да идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и да помага тяхното ефективно 

управление. Тя гарантира и ефективно функциониране на системите за отчетност и разкриване на 

информация. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и 
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управление на риска е представено в т. III от настоящата декларация за корпоративно управление. 

 „Софарма имоти” АДСИЦ има сключен договор с трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС
3
, 

на което е възложено и воденето и съхраняването на счетоводната отчетност и кореспонденция, 

коетогарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на 

информация. 

 

3. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ  

Ръководството на „Софарма имоти” АДСИЦ, в лицето на Съвета на директорите гарантира 

равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните 

акционери и защитава техните права, както и улеснява упражняването им в границите, допустими 

от действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите на устройствените актове на 

Дружеството. Ръководството осигурява информираност на всички акционери относно техните 

права. 

 

3.1. Общо събрание на акционерите 

Общото събрание на дружество се провежда по неговото седалище. Редовното общо 

събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. 

Всички акционери са информирани за правилата, съгласно които се свикват и провеждат 

Общите събрания на акционерите, включително процедурите за гласуване. Корпоративното 

ръководство на „Софарма имоти” АДСИЦ предоставя достатъчна и навременна информация 

относно датата и мястото на провеждане на Общото събрание, както и пълна информация относно 

въпросите, които ще се разглеждат и решават на събранието. 

Поканата за общото събрание съдържа изискуемата съгласно Търговския закон и ЗППЦК 

информация, както и допълнителна информация относно упражняване правото на глас и 

възможността да бъдат добавяни нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ. 

Съветът на директорите осигурява информираност на всички акционери относно техните 

права чрез публикуваната на електронната страница на дружеството информация, оповестения 

устав на дружеството и поканата за всяко конкретно общо събрание на акционерите. 

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват 

мнението си. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в 

централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. 

Акционерите могат да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен 

представител. Редът за участие на акционерите в Общото събрание е оповестен в поканата за 

свикването му. За регистрация и участие в Общото събрание физическите лица – акционери 

представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал или 

заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за 

самоличност на законния представител.  

 Представителите на акционерите на Общото събрание се легитимират с изрично, писмено 

пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. 

Ръководството осъществява ефективен контрол, като създава необходимата организация за 

гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите и по 

разрешените от закона начини. 

Ръководството организира и провежда редовните и извънредните Общи събрания на 

акционерите на Дружеството, съгласно законоустановените процедури, които гарантират 

равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази 

мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.  

Членовете на Съвета на директорите на дружеството отговарят вярно, изчерпателно и по 

същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и 

финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които 

представляват вътрешна информация.  

Ръководството организира процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на 

 
3
 Предшестващо посочвано като „обслужващо дружество“ съгласно чл. 18 ЗДСИЦ (отм. ДВ. бр.21 от 12 Март 

2021 г., в сила от 16.03.2021 г.). След отмяната на ЗДСИЦ с § 11 ПЗР ЗДСИЦДС (обн. ДВ. бр.21 от 12 Март 

2021 г., в сила от 16.03.2021 г.) и съгласно § 8, ал. 1 ПЗР ЗДСИЦДС обслужващите дружества по смисъла на 

чл. 18 от отменения ЗДСИЦ вече са трети лица по чл. 27, ал. 4 ЗДСИЦДС. 
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акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.  

Ръководството предприема действия за насърчаване участието на акционери в Общото 

събрание на акционерите. Действащият Устав на „Софарма имоти” АДСИЦ не предвижда 

възможност за гласуване чрез кореспонденция и електронни средства. 

През 2020 година „Софарма имоти” АДСИЦ проведе едно редовно и едно извънредно Общо 

събрание на акционерите. 

Всички членове на ръководството на Дружеството се стараят да присъстват на Общите 

събрания на акционерите на Дружеството. 

 

3.2. Материали на Общото събрание на акционерите: 

Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са 

конкретни и ясни и не въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни 

корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание, в т.ч. 

предложението за разпределяне на печалба. 

Всички акционери са информирани за правилата, съгласно които се свикват и провеждат 

общите събрания на акционерите, включително процедурите за гласуване чрез Устава на 

дружеството и поканата за всяко конкретно общо събрание на акционерите. 

Ръководството предоставя достатъчна и навременна информация относно датата и мястото 

на провеждане на общото събрание, както и пълна информация относно въпросите, които ще се 

разглеждат и решават на събранието.  

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично 

дружество могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени 

въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. В този случай 

акционерите представят материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон на Дружеството, 

Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите 

на Дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския 

регистър. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с 

писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от 

края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в 

дневния ред. В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез 

пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по 

реда на чл. 118, ал. 2, т. 4. Чл. 115, ал. 7 ЗППЦК се прилага съответно при актуализация на поканата. 

Дружеството обявява поканата за общото събрание в търговския регистър и я оповестява 

при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 най-малко 30 дни преди откриването на общото 

събрание на акционерите. Дружество не събира такси от акционерите за изготвянето и 

оповестяването на поканата. 

Поканата заедно с материалите на общото събрание се изпращат на Комисията за финансов надзор и 

регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, в срок най-малко 30 

дни преди откриването на общото събрание на акционерите и се публикува на интернет страницата 

на дружеството – www.sopharma-imoti.com, за времето от обявяването й до приключването на 

общото събрание.В деня на публикуването на поканата, дружеството изпраща на централния 

депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани съответните ценни книжа, съобщение, 

указващо къде на интернет страницата на дружеството може да бъде намерена информацията, която 

дружеството е длъжно да предостави на своите акционери, за да може да упражняват своите права 

съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212 на Комисията от 3 септември 2018 г. за 

определяне на минимални изисквания за прилагането на разпоредбите на Директива 2007/36/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на идентификацията на акционерите, 

предаването на информация и улесняването на упражняването на правата на акционерите.  

Съветът на директорите осъществява ефективен контрол, като създават необходимата 

организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите 

и по разрешените от закона начини.  

 

3.3. Ръководството на Дружеството гарантира правото на акционерите да бъдат 

информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите. 

Съветът на директорите гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно 

взетите решения на Общото събрание на акционерите чрез оповестяване на Протокола от общото 

http://www.sopharma-imoti.com/
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събрание чрез избраната за оповестяване на регулираната информация медия. 

Дружеството е длъжно да изпрати на комисията протокола от заседанието на общото 

събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието.  

Дружество публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, 

не по-кратък от 5 години. 

 

3.4. Еднакво третиране на акционери от един клас 

Съгласно Устава на дружеството и вътрешните актове всички акционери от един клас са 

третирани еднакво, както и всички акции в рамките на един клас дават еднакви права на 

акционерите от същия клас. 

 

3.5. Ръководството на „Софарма имоти” АДСИЦ гарантира предоставянето на 

достатъчно информация на инвеститорите относно правата, които дават всички акции от 

всеки клас преди придобиването им чрез публикуваната информация на електронната страница 

на дружеството, както и чрез провеждане на разговори и срещи с ръководството.  

 

3.6. Консултации между акционерите относно основни акционерни права 

В границите, допустими от действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите на 

устройствените актове на дружеството, корпоративното ръководство не препятства акционерите, 

включително институционалните такива, да се консултират помежду си по въпроси, които се 

отнасят до техните основни акционерни права, по начин, който не допуска извършване на 

злоупотреби. 

 

3.7. Сделки на акционери с контролни права и сделки на злоупотреба 

Ръководството на „Софарма имоти” АДСИЦ не допуска осъществяването на сделки с 

акционери с контролни права, които нарушават правата и/или законните интереси на останалите 

акционери, включително при условията на договаряне сам със себе си. 

При извършването този вид сделки е необходимо изрично решение на Съвета на 

директорите, като заинтересуваните лица се изключват от гласуването. При индикации за 

преминаване на законоустановените прагове по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК Съветът на директорите 

изготвя мотивиран доклад и инициира свикването и провеждането на общо събрание на 

акционерите, на което да бъдат подложени на гласуване сделките.  

През 2020 г. не са извършвани подобни сделки и съответно процедури. 

 

4. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Ръководството на Дружеството утвърждава политиката за разкриване на информация в 

съответствие със законовите изисквания и устройствените актове.  

Системата за разкриване на информация гарантира равнопоставеност на адресатите на 

информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и не позволява 

злоупотреби с вътрешна информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти. 

Ръководството на „Софарма имоти” АДСИЦ разкрива публично регулираната информация чрез 

предоставянето й на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и на 

обществеността. Регулираната информация се разкрива на обществеността по начин, който 

осигурява достигането й до възможно най-широк кръг лица едновременно, и по начин, който не ги 

дискриминира.  

В съответствие с приетата политика за разкриване на информация ръководството създава и 

поддържа система за разкриване на информация, като: 

 гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, 

вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и 

оценки; 

 своевременно оповестява структурата на капитала на дружеството и споразумения, 

които водят до упражняване на контрол съгласно неговите правила за разкриване на информация; 

 гарантира, че правилата и процедурите, съгласно които се извършват придобиването 

на корпоративен контрол и извънредни сделки като сливания и продажба на съществени части от 

активите са ясно и своевременно оповестявани; 
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 утвърждава и контролира спазването на вътрешни правила за изготвяне на 

годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация; 

 е приело вътрешни правила, които осигуряват своевременното оповестяване на всяка 

съществена периодична и инцидентна информация относно Дружеството, неговото управление, 

корпоративните му ръководства, оперативната му дейност, акционерната му структура. 

Като част от системата за разкриване на информация, „Софарма имоти” АДСИЦ поддържа 

интернет страница на Дружеството с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на 

разкриваната информация. Интернет страницата на Дружеството е: www.sopharma-imoti.com 

Дружеството поддържа англоезична версия на корпоративната интернет страница, която е в 

съкратена версия и информацията не е в пълния обем на българската версия. 

Дружеството периодично разкрива информация за корпоративното управление, в 

съответствие с принципа „спазвай или обяснявай”. 

Съдържанието на електронната страница на дружеството покрива изцяло препоръките на 

Националния кодекс за корпоративно управление.  

Вътрешната информация се оповестява в законоустановените форми, ред и срокове чрез 

избраните медии. Дружеството разкрива информацията по електронен път, като по този начин 

информацията достига едновременно и в некоригиран вид до обществеността, КФН и регулирания 

пазар на ценни книжа. Информация се публикува и на електронната страница на дружеството.  

Дружеството оповестява ежегодно корпоративен календар, в който са посочени конкретните 

дати за оповестяване на регулирана информация, както и оповестяванията свързани със свикването 

и провеждането на Общо събрание на акционерите. 

През 2020 г. дружеството е оповестявало всяка регулирана информация в сроковете и по 

реда, предвиден в ЗППЦК и актовете по прилагането му. „Софарма имоти” АДСИЦ използва 

информационна система X3NEWS въз основа на сключен договор със „Сервиз Финансови Пазари“ 

ЕООД, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до 

обществеността.  

Съветът на директорите счита, че през 2020 год. са създадени предпоставки за достатъчна 

прозрачност във взаимоотношенията с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на 

капиталовия пазар. 

 

 

5. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  

Ръководството на Дружеството осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите 

лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които Дружеството директно 

въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т.ч. доставчици, клиенти, 

служители, кредитори и други контрагенти свързани с осъществяване на дейността на Дружеството. 

Дружеството няма разработени собствени правила за отчитане на интересите на 

заинтересованите лица, но по всички въпроси, които пряко или непряко ги касаят, се извършват 

съответните съгласувателни процедури. 

 

II. Обяснение кои части на Кодекса за корпоративно управление по т. 1, буква "а" или 

буква "б" от чл. 100 “н” ал. 8 не се спазват и какви са основанията за това, съответно когато 

емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно 

управление – основания за това 

 „Софарма имоти” АДСИЦ спазва всички части на кодекса за корпоративно управление, 

които са приложими за дружеството.  

 

III. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и 

управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане 

Вътрешната контролна система на финансовото отчитане и отчетност на „Софарма имоти” 

АДСИЦ е разработена в резултат на проучвания на добри отчетни и контролни практики в 

България, както и при спазване на националните законови изисквания, вкл. за листвани на 

регулирани пазари компании. Тя е в постоянен процес на наблюдение от страна на ръководството и 

на доразработване и усъвършенстване.  

Вътрешната контролна система на финансовото отчитане и отчетност на „Софарма имоти” 

http://www.sopharma-imoti.com/
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АДСИЦ представлява комплекс от поведенчески и технически принципи, правила, средства, 

процедури и контролни действия, които са специално разработени и приспособени към 

спецификата на Дружеството, неговата дейност и отчетна система. Тя е насочена към:  

• осигуряване на текущо наблюдение и насочване на отчетните дейности спрямо 

техните цели и очакванията на различните й потребители, и постигане на необходимата им 

ефективност и ефикасност, вкл. при използването на заетите ресурси; и 

• осигуряване на адекватно и своевременно адресиране на установени бизнес рискове, 

които имат влияние върху финансовата, управленска и оперативна отчетност. 

 

По-специално, тя е разработена по начин, който да създава комфорт на ръководството, че: 

• Дружеството спазва приложимите законови изисквания в областта на 

счетоводството, отчетността и другите пряко свързани с тях области, и особено изискванията на 

Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети;  

• в Дружеството се спазват инструкциите и насоките на ръководството по отношение 

на отчетността и документацията;  

• налице е изискваната ефективност и ефикасност на финансово-счетоводния процес, 

вкл. документалната обоснованост; 

• налице е висока степен на сигурност по опазването и поддържането на активите на 

Дружеството, вкл. и превенция от измами и грешки; и 

• налице е осигуряване на достоверна, качествена и своевременна финансова и 

оперативна информация за вътрешни и външни потребители.      

 

Основните компоненти на вътрешната контролна система относно финансовото отчитане и 

отчетност включва: 

 а) възприемане и спазване на етичните принципи и правила на поведение, които са 

приети с Етичния кодекс на поведение на служителите на „Софарма имоти” АДСИЦ и Етичния 

кодекс на поведение на служителите на третото лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС „Телекомплект“ 

АД, на което Дружеството е възложило по договор дейностите по воденето и съхраняването на 

счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, и по отношение на финансовото отчитане и 

отчетност и всички свързани с нея процеси, процедури и действия на целия персонал на 

дружествата;  

 б) разработване и определяне на оптимална структура от звена, ангажирани в 

процесите, свързани с финансовата отчетност, с ясно дефинирани отговорности и делегации, 

правомощия  и задължения, вкл. чрез разработени писмени вътрешни документи; 

 в) разработване на политики за подбор, обучение и развитие на персонала, зает в 

процесите на счетоводството и финансовата отчетност; 

 г) разработване, внедряване и поддържане на контролни процедури и правила за 

всеки етап от процесите, свързани със счетоводството, финансовото отчитане и отчетност, с 

приоритетно постепенно въвеждане на формализирани писмени процедури; и 

 д) разработване на процедури по идентифициране, наблюдение и управление на 

рисковете, свързани със счетоводството, финансовото отчитане и отчетност, вкл. разработването на 

адекватни мерки и действия за тяхното минимизиране; и 

               е) разработване и поддържане на адекватна организация на информационната 

система, вкл. контроли за достъп, въвеждане, обработка и извличане н данни, промени в системата, 

разпределение на отговорностите на заетите в нея лица, както и съхранение и опазване на целостта 

и истинността  на данните в системата. 

 

Контролна среда 

Етични принципи и правила, свързани с процесите на счетоводство, финансовото 

отчитане и отчетност 

Ръководствата на „Софарма имоти” АДСИЦ и третото лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС 

„Телекомплект“ АД са въвели и постоянно наблюдават спазването на етични ценности като 

почтеност, независимост и обективност като фундаменти на професионалното поведение на всички 

лица, заети в процесите, свързани със счетоводството и финансовото отчитане в „Софарма имоти” 

АДСИЦ. Те се явяват рамката, спрямо която е изграждана контролната среда, и които са повлияли 
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върху ефективността на проектирането на модела, администрирането и текущото наблюдение на 

останалите компоненти на вътрешния контрол в областта на счетоводната дейност и финансовата 

отчетност. Почтеността и етичното поведение са продукт на установените общи етични и 

поведенчески стандарти на дружествата. Те са ясно комуникирани с целия финансово-счетоводен и 

контролен персонал, както и те непрекъснато се утвърждават на практика. 

Етичните принципи, които ръководят професионалното поведение, които следва да се 

спазват от всички лица, ангажирани пряко или косвено в счетоводната дейност и процесите по и 

свързани с финансовото отчитане са: обективност; безпристрастност; независимост; 

консервативност; прозрачност; методологическа обоснованост; последователност и използване на 

независими експерти. Тези принципи се прилагат на всички етапи на финансовото отчитане при: 

избор на счетоводна политика; счетоводно приключване; изготвянето и прилагането на 

приблизителни счетоводни оценки и изготвянето на публични и управленски финансови отчети, на 

други публични доклади и документи, съдържащи и финансова информация. 

 

Управленски органи, отговорни за отделните компоненти на цялостния процес по 

счетоводство и финансово отчитане 

Управленските органи, които носят определени отговорности и правомощия относно 

процеса на финансово отчитане и респ. на други свързани с него процеси, са: Съветът на 

директорите и Одитният комитет на „Софарма имоти” АДСИЦ. Техните функции и отговорности 

могат да се обобщят по следния начин: 

• Съветът на директорите приема и потвърждава: счетоводната политика и промените 

в нея за всеки отчетен период, разработените счетоводни приблизителни оценки към датата на 

всеки отчетен период, вкл. прилаганата методология; финансовите отчети и доклади, и други 

публични документи, съдържащи финансова информация; функциите, организацията и 

отговорностите на всички структурни звена и техните ръководители, заети в процесите по и 

свързани с финансовото отчитане; разработването, внедряването и текущото наблюдение 

функционирането на отделните компоненти на вътрешната контролна система.  

• Одитният комитет наблюдава реализацията на процесите по финансово отчитане, 

прилаганите счетоводни политики и ефективността на вътрешната контролна система на 

Дружеството, вкл. управлението на риска, както и изпълнението и резултатите от външния одит. 

• Извършва и последващ контрол върху операциите и дейностите, свързани с изготвянето на 

финансовите отчети на Дружеството и спазването на въведените вътрешни контроли по отделните 

рутинни и нерутинни процеси.  

Съставителят на финансовите отчети на Дружеството има следните отговорности относно 

процеса на финансово отчитане: 

• отговаря за цялостната организация, функциониране и текущ контрол на 

счетоводната дейност и на финансовото отчитане. Той пряко ръководи целия процес, взема всички 

ключови решения, свързани с финансовите отчети и други публични документи с финансова 

информация. Също така той одобрява на първо ниво счетоводната политика, основните отчетни 

методики и оценява и приема работата на използвани независими експерти (оценители, 

консултанти и др.), участващи в процеса на финансово отчитане. Той следи текущо ефектите и 

рисковете върху финансовите отчети от установените бизнес рискове за Дружеството. Съставителят 

на финансовите отчети на Дружеството също така организира и ръководи счетоводно-отчетната 

дейност на Дружеството – контролира и методологически направлява текущото счетоводство, 

ръководи изготвянето на финансови и управленски отчети; отговаря за разработването и 

внедряването на счетоводно отчетните методики и техники; отговаря за процеса по счетоводно 

приключване и изготвянето на всички счетоводни приблизителни оценки, предлага и разработва 

счетоводни политики и промени в тях, следи за текущи промени в МСФО. Той е прекият контакт с 

използваните вътрешни и външни експерти за целите на финансовата отчетност.  

 

Политика и практика, свързани с човешките ресурси във финансово-счетоводните отдели 

„Телекомплект“ АД, в качеството му на третото лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, на което 

Дружеството е възложило с договор воденето и съхраняването на счетоводната му и друга 

отчетност и кореспонденция, има установени политики и правила, свързани с управлението на 

човешките ресурси, заети в процеса на финансово отчитане и другите процеси, свързани с него. Те 

включват наложени и прилагани политики и процедури при подбора и назначаването на такива 
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кадри, насочени към  образованието и професионалния опит и компютърната грамотност на 

кандидатите. При подбора водещи са изискванията, заложени в длъжностните характеристики на 

отделните позиции. 

Към политиките за управление на персонала са включени и такива, свързани с постоянното 

допълнително професионално обучение, осъвременяване и разширяване на знанията и уменията на 

заетите специалисти. Задължително се провеждат обучения при промяна на нормативни актове, 

МСФО, данъчни закони и други, касаещи пряко тяхната работа. Целта на тази политика е да се 

постигне увеличаване на тяхната експертиза и усъвършенства на уменията им за повишаване на 

ефективността при изпълнение на служебните им задължения. 

 

Процес на Дружеството за оценка на риска свързан с финансовото отчитане  

Съветът на директорите, Одитният комитет и съставителят на финансовите отчети имат 

ключова роля в процеса за постоянно идентифициране, наблюдение и контрол на бизнес рискове, 

вкл. за установяване и контрол на ефектите от тези от тях, които оказват и пряко влияние върху 

отделни процеси и обекти от счетоводството, финансовото отчитане и отчетността на Дружеството. 

Те, заедно, осигуряват цялостния мониторинг върху процеса по управление на рисковете.  

Рисковите фактори, имащи отношение към надеждната финансова отчетност, включват 

външни и вътрешни събития, сделки и обстоятелства, които могат да възникнат и да се отразят 

негативно върху способността на предприятието да създава, поддържа и обработва счетоводни и 

оперативни данни по начин, който да гарантира достоверна финансова отчетност, отчети и доклади. 

В Дружеството са дефинирани като основни следните фактори:  

а) като външни рискове се определят: промяна в бизнес средата и пазарната среда на 

Дружеството; дейността на конкурентите; промяна в законовата и регулаторна рамка; промени в 

ключови  клиенти; недобросъвестни или злонамерени действия от външни лица; бърз корпоративен 

растеж.  

б) към вътрешните рискове се причисляват: промяна на счетоводни политики и МСФО; 

промени в персонала на отделите, отговорни за и/или с финансовата отчетност; промени в 

информационните системи; грешки в работата и/или недостатъчни знания или умения на 

персонала, приложение на множество приблизителни оценки – особено приложение на справедливи 

стойности на инвестиционните имоти, с участието на външни експерти. 

Рисковите фактори, които имат повтарящ се характер и/или са свързани с приложение на 

счетоводни политики и приблизителни оценки, текущо се следят от съставителя на финансовите 

отчети, който предлага решения за управлението и правилното отразяване на техните ефекти във 

финансовите отчети. Новите рискови фактори се идентифицират от съставителя на финансовите 

отчети, като те се оценяват и разработват от него. При необходимост, се използва и консултантска 

помощ от независими консултанти, вкл. и за приложението на нови МСФО. Общото наблюдение на 

процеса по управлението на рисковете, свързани с финансовото отчитане се осъществява от 

Одитния комитет на Дружеството.     

 

Информационна система на третото лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС. Организация на 

счетоводната функция и процес на финансово отчитане 

 

Информационна система 

Информационната система на третото лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, на което „Софарма 

имоти” АДСИЦ е възложило с договор воденето и съхраняването на счетоводната му и друга 

отчетност и кореспонденция, включва инфраструктура (физически и хардуерни компоненти), 

софтуер, хора, процедури и данни. За целите на счетоводното отчитане Дружеството е интегрирало 

AJUR 7, а за обработка на заплатите се използва системата Омега Тим. Качеството на информация, 

генерирана от двете системи осигуряват значителни възможности на ръководството да взема 

адекватни, обосновани и своевременни решения при управлението и контрол на дейностите по 

изготвянето на различни финансови и управленски отчети, както и на други публични документи с 

финансова информация.  

Информационната система, имаща отношение към целите и процеса на  финансовото 

отчитане, обхваща методи и документация, които: 

• идентифицират и отразяват всички валидни сделки и операции; 

• описват своевременно сделките и операциите с достатъчно подробности, 
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позволяващи подходящата им класификация за целите на финансовото отчитане; 

• оценяват стойността на сделките и операциите по начин, който позволява отразяване 

на тяхната подходяща парична стойност във финансовия отчет; 

• определят времевия период, през който са възникнали сделките и операциите, за да 

позволят записването им в подходящия счетоводен период; 

• представят подходящо сделките и операциите и свързаните с тях оповестявания във 

финансовия отчет съгласно изискванията на отчетната рамка. 

 

Отдел „Счетоводство” - изпълнение на счетоводната функция и ключова роля в процеса 

на финансовото отчитане 

Счетоводното обслужване на „Софарма имоти” АДСИЦ се осъществява от „Телекомплект“ 

АД, в качеството му на трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, на което Дружеството е възложило 

с договор воденето и съхраняването на счетоводната му и друга отчетност и кореспонденция . 

Счетоводният отдел, обслужващ дейността на „Софарма имоти” АДСИЦ, се ръководи от главен 

счетоводител. В неговия състав са: зам. главни счетоводители  и оперативни счетоводители. 

Съгласно неговата функционална характеристика той обхваща и реализира изцяло счетоводно-

отчетната функция в Дружеството, вътрешния счетоводен контрол и изготвянето на финансови 

отчети. В неговите отговорности е коректното и последователно приложение на разработените 

счетоводни политики, разработването и приложението на вътрешен сметкоплан; отчетни методики, 

текущото водене на счетоводството; текущия счетоводен анализ и контрол на отчетните данни и 

документация; сводирането и класифицирането на отчетните данни за целите на финансовите 

отчети; изготвянето и/или обработката на входящите данни за приблизителните счетоводни оценки 

заедно с ангажираните експерти, както и докладване на установени отклонения и несъответствия на 

Изпълнителния директор на „Софарма имоти” АДСИЦ; и спазването на нормативните изисквания в 

областта на счетоводството, данъците и други свързани с тях области.      

Счетоводната политика на „Софарма имоти” АДСИЦ подлежи ежегодно на одобрение на 

две нива – от съставителя на финансовите отчети и от Съвета на директорите. Най-важните нейни 

аспекти, необходими за правилното разбиране на финансовите отчети, задължително се 

оповестяват.  

Изборът на отчетната рамка е дефиниран на база изискванията на Закона за счетоводството. 

„Софарма имоти” АДСИЦ прилага Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), 

приети от Европейския съюз. Текущият контрол за правилното приложение на МСФО се извършва 

от съставителя на финансовите отчети и одитния комитет. Допълнително потвърждение за 

коректността на приложението се получава от външните одитори. 

Изготвянето на финансовите отчети на „Софарма имоти” АДСИЦ за публично ползване е 

резултат на цялостен процес по счетоводно приключване на отчетен период. Този процес е 

формализиран чрез приети от ръководството на Дружеството и ръководството на третото лице по 

чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС документи с правила и инструкции. Те са свързани с извършването на 

определени действия и процедури, и респ. изготвянето на определени документи от лица от отдел 

„Счетоводство” или от други длъжностни лица и тези действия и процедури са насочени към: 

извършване на инвентаризации; анализи на сметки; изпращане на потвърдителни писма; 

определяне на най-добри приблизителни оценки като амортизации, преоценки, обезценки и 

начисления, които да са базирани на разумно обосновани предположения, сводиране и 

класификация на счетоводните данни; проучвания и анализи на определени правни документи 

(договори, съдебни дела, становища на правни консултанти); проучвания и оценка на доклади на 

експерти (оценители, други вътрешни експерти и длъжностни лица); изготвяне, анализи и 

обсъждания на проекти на финансови отчети.  

Процесът по счетоводно приключване се ръководи пряко от съставителя на финансовите 

отчети, като той взема крайните решения по ключови въпроси, свързани с признаването, 

класификацията, оценките, представянето и оповестяванията относно определени обекти, операции 

и събития, както и за цялостното представяне на финансовите отчети.   

 

 

Контролни дейности 

Контролните действия, които са предвидени в разработените и внедрени вътрешни 

контроли по процеси включват: прегледи на изпълнението и резултатите от дейността; обработка на 
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информацията; физически контроли и разделение на задълженията и отговорностите.  

Общите контроли, които имат отношение към финансовото отчитане, могат да бъдат 

категоризирани като  процедури, свързани с текущи и периодични прегледи и анализи на 

финансовите показатели и входящите данни за тях, чрез които се представя във финансовите отчети 

изпълнението и резултатите от дейността на Дружеството. Те от своя страна включват прегледи и 

анализи на фактически отчетени данни за резултати спрямо  предходни периоди.  

Контролите, заложени към информационните системи на третото лице по чл. 27, ал. 4 от 

ЗДСИЦДС обхващат както контролите на приложните програми, така и общите ИТ контроли, които 

представляват политика и процедури, които спомагат за гарантиране на непрекъснатото правилно 

функциониране на информационните системи. Типичните контроли върху приложните програми, 

които са заложени, са: проверка на математическата точност на записите, поддържане и преглед на 

сметки и оборотни ведомости, автоматизирани контроли, като проверки на входящите данни и 

проверки за последователността на номерацията и неавтоматично проследяване на докладите за 

изключения. Общите ИТ контроли включват: контроли върху промяната на програмите, контроли, 

които ограничават достъпа до програми или данни, контроли върху внедряването на нови издания 

пакетни софтуерни приложни програми и контроли върху системен софтуер, ограничаващи достъпа 

или текущото наблюдение върху ползването на системните помощни функции, които биха могли да 

променят финансови данни или записи, без да оставят следа за последващо проследяване. 

 

Прилаганите физически контроли обхващат: 

а) мерки за физическата сигурност на активите – обезопасени съоръжения и помещения, 

както и специални условия за достъп до активи и документи; 

б) специална процедура за одобрение на достъп до компютърни програми и файлове с 

данни; 

в) периодични инвентаризации -  процедури по организацията и провеждането на 

инвентаризации чрез физическо преброяване /изпращане на подходящи писма за потвърждаване и 

сравняване със сумите, отразени в контролните описи и счетоводните документи/регистри. 

Въведени са процедури по своевременното анализиране на резултатите от инвентаризациите, 

разработване на решения за счетоводното им отчитане и респ. одобрение от изпълнителния 

директор.    

В разработените и внедрени процедури по управление, организация и изпълнение на 

основните рутинни процеси (доставки и продажби), както и за процесите по изготвянето и 

приемането на комплексните приблизителни оценки (амортизация, обезценки, преоценки и др.) са 

предвидени и вътрешни контроли. Те са насочени към: оторизация на отделната операция и 

издаваните първични документи; преглед и проверка на издаваните документи и ангажираните в 

операцията активи; последващо преизчисляване и сравняване с други документи (договори, заявки, 

потвърждения, ценови листи и др.) и лица, както и разделянето на задълженията и отговорностите 

на участващите длъжностни лица на всяка стъпка от съответния процес, да се осигури взаимен 

контрол между тях, както и за намаляване на възможностите да се позволи на някое лице да бъде в 

позиция както да извърши, така и да прикрие грешки или измама в обичайния ход на изпълнение на 

задълженията си. 

“Телекомплект“ АД е в процес на постоянно разширяване на формализираните контролни 

процедури и дейности. 

 

Текущо наблюдение на контролите 

Важна приоритетна цел на Съвета на директорите е да се установи и поддържа непрекъснат 

и ефективен вътрешен контрол. Текущото наблюдение на контролите от страна на ръководството 

включва преценка дали те работят както това е предвидено и дали те биват модифицирани по 

подходящ начин, за да отразят промените в условията. Текущото наблюдение на контролите може 

да включва дейности, като например, преглед от ръководството дали своевременно се изготвят 

вътрешните управленски отчети и дали ключови данни в тях са в равнение с потвърждение от трети 

лица и неговите предвиждания. 

Одитният комитет също осъществява текущо наблюдение върху вътрешните контроли по 

процесите на предприятието чрез своите оценки за отделни контроли или групи контроли. 

Обикновено те периодично предоставят такава информация, в хода на изпълнение на своите 

задължения и функции, и свои преценки относно функционирането на определени вътрешни 
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контроли, фокусирайки значително внимание върху оценката на ефективността им, комуникират 

със съответните лица информацията за установени силните и слабите страни на вътрешни контроли 

и отправят препоръки за тяхното подобряване. 

Дейностите по текущо наблюдение включват ползването на информация от външни страни, 

която посочва проблеми или да очертава области, нуждаещи се от подобрение. Такива страни са 

клиентите, доставчиците и обслужващата банка. В допълнение, регулаторният орган в лицето на 

КФН, също може да комуникира с ръководството на предприятието въпроси, които засягат 

функционирането на вътрешния контрол, например, обмен на информация, пряко наблюдавана от 

Комисията, свързана с изпълнението на дадени действия или сделки от Дружеството или проверки 

от самата КФН. Също така при изпълнение на дейностите по текущо наблюдение ръководството 

винаги взема под внимание и комуникацията с външните одитори, свързана с вътрешния контрол и 

установените от тях слабости и направени препоръки. 

 

IV. Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 

2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно 

предложенията за поглъщане 

 

1. Информация по член 10, параграф 1, букви "в" от Директива 2004/25/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за 

поглъщане - значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени 

акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по 

смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО;  

Към 31.12.2020 г. акционерите, притежаващи 5 на сто или повече от капитала и правата 

на глас в общото събрание на дружеството са: 

 

Наименование на акционер 
Брой притежавани 

акции 
Процент от 
капитала 

“Телекомплект инвест” АД, ЕИК 
201653294 

4 511 692 20,55 % 

.„Донев Инвестмънтс Холдинг” АД, ЕИK 
831915121 

2 083 263 9.49 % 

Венцислав Стоев 5 441 430 24,79% 

Огнян Донев 4 933 707 22.48% 

Дружеството няма други акционери, които пряко или непряко притежават 5 на сто или 

повече от 5 на сто от правата на глас в общото събрание. 

 

2. Информация по член 10, параграф 1, букви "г" от Директива 2004/25/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за 

поглъщане - притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и 

описание на тези права;  

Дружеството няма акционери със специални контролни права.  

 

3. Информация по член 10, параграф 1, букви "е" от Директива 2004/25/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за 

поглъщане - всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху 

правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни 

срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез 

сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са 

отделени от притежаването на ценните книжа 

Няма ограничения върху правата на глас на акционерите на дружеството. 
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4. Информация по член 10, параграф 1, букви "з" от Директива 2004/25/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за 

поглъщане - правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на 

съвета и внасянето на изменения в учредителния акт 

Съгласно приложимата нормативна уредба и Устава на „Софарма имоти” АДСИЦ 

назначаването (избирането) и освобождаването на членовете на Съвета на директорите, както и 

определянето на тяхното възнаграждение и гаранция за управлението им съгласно 

изискванията на закона са в изключителната компетентност на Общото събрание на 

акционерите на Дружеството. Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото 

събрание за срок от 5 (пет) години и могат да бъдат преизбирани без ограничения. След 

изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите 

функции до избирането от Общото събрание на акционерите на нов съвет.  

 

Членовете на Съвета на директорите не може да са лица, които са:  

1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено 

отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намират в производство за обявяване в 

несъстоятелност; 

3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, 

прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на 

решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори; 

4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност; 

5. съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по съребрена линия 

помежду си или на член на управителен или контролен орган на трето лице по чл. 27, ал. 4 от 

ЗДСИЦДС, когато е приложимо. 

 

 Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат 

независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде: 

1. служител в дружеството; 

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или повече от 

гласовете в общото събрание;  

3.  лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството; 

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско 

дружество или друго юридическо лице; 

5.  свързано лице с друг член на Съвета на директорите на дружеството. 

Съгласно приложимата нормативна уредба и Устава на „Софарма имоти” АДСИЦ  

внасянето на изменения и допълнения в Устава на Дружеството е в изключителната 

компетентност на Общото събрание на акционерите на Дружеството. На основание чл. 15, ал. 1 

от ЗДСИЦДС, промяната в Устава на Дружеството се извършва след получаване на 

предварителното одобрение на Комисията за финансов надзор. 

 

5. Информация по член 10, параграф 1, букви "и" от Директива 2004/25/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за 

поглъщане - правомощията на членовете на съвета, и по-специално правото да се 

емитират или изкупуват обратно акции  

Правомощията на Съвета на директорите са регламентирани в Устава на Дружеството.  

Правата да се емитират или изкупуват обратно акции са в компетентността на Общото 

събрание на акционерите и са регламентирани в Закона за дружествата със специална 

инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и в Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа. 

 

V. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните 

органи и техните комитети 
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1. Състав на членовете на Съвета на директорите и на Одитния комитет 

 „Софарма имоти“ АДСИЦ има едностепенна система за управление. Дружеството се 

управлява и представлява от Съвет на директорите, който към 31.12.2020 г. е  в следния състав: 

Борис Борисов – Изпълнителен член  на СД 

Бисера Лазарова –  Председател на СД 

Стефка Обрешкова  – Заместник-председател на СД 

С решение на Общото събрание на акционерите от 11.06.2019 год. са преизбрани членовете 

на Съвета на директорите на Дружеството за нов мандат от 5 години.  

 

Членовете на Одитен комитет са преизбрани на проведеното на 16.06.2020 год. Редовно 

годишно общо събрание на акционерите за нов 3 годишен мандат в състав: 

Елена Големанова – Председател    

Петя Петкова – Член     

Петранка Иванова – Член     

 

2. Ред за работа на Съвета на директорите и на Одитния комитет 

Съветът на директорите приема правилник за работата си и избира Председател и 

Заместник-председател от своите членове. Съветът се събира на редовни заседания най-малко 

веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието ва дружеството. Всеки член на съвета може 

да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. 

Съветът на директорите приема решения, ако присъстват на-малко половината от членовете 

му лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представлява 

повече от един отсъстващ. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.  

Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са 

заявили писмено съгласието си за решението.За решенията на Съвета на директорите се водят 

протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието. 

Одитният комитет подпомага работата на Съвета на директорите. Общото събрание на 

акционерите на Дружеството е приело е Статут на Одитния комитет, съгласно който същият 

изпълнява следните функции:  

 информира Съвета на директорите на Дружеството за резултатите от задължителния 

одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на 

финансовото отчитане, както и ролята на Одитния комитет в този процес; 

 наблюдава процеса на финансово отчитане в Дружеството и представя препоръки и 

предложения, за да се гарантира неговата ефективност; 

 наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за 

управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в 

Дружеството; 

 наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително 

неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията за публичен 

надзор над регистрираните одитори по прилагането на чл. 26, пар. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014 

на Eвропейския парламент и на Съвета от 16.04.2014 г. относно специфични изисквания по 

отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 

2005/909/ЕО на Комисията (наричан по-долу за краткост „Регламент (ЕС) № 537/2014“); 

 проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори на Дружеството в 

съответствие с изискванията на глави шеста и седма от Закона за независимия финансов одит (Обн., 

ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.), както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително 

целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита (ако има такива) на Дружеството по чл. 

5 от същия Регламент; 

 отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор на Дружеството и 

препоръчва назначаването му съгласно Закона за независимия финансов одит и чл. 16 от Регламент 

(ЕС) № 537/2014, освен ако и докато Дружеството формира нарочна Комисия за подбор на 

регистриран одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишните финансови отчети 

на Дружеството. 
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