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1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, 
причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на 
финансовия резултат и собствения капитал на емитента – няма промени в 
счетоводната политика на дружеството през периода. 

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако 
участва в такава група – през периода няма промени в икономическата група 
на дружеството. 

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на 
емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата 
група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, 
дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност – няма организационни 
промени в рамките на дружеството, като преобразуване, продажба на 
дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, 
даване под наем на имущество и преустановяване на дейност. Информация 
за дългосрочните инвестиции на дружеството е отразена в междинния 
финансов отчет към 30.06.2021 год. 

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на 
публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се 
отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите 
и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати 
най-малко за следващото тримесечие – няма публикувани прогнози за 
дейността на дружеството към 30.06.2021 г. 

5. За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко 
най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното 
тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от 
края на предходния тримесечен период; 

 
АКЦИОНЕРИ Брой акции и % от капитала 

 30.06.2021 г. 31.03.2021 г. 
Министерство на финансите 
ЕИК 0000695406, 
гр. София, ул. „Георги С. Раковски” 
№ 2 

3,295,000 /50,05%/ 3,295,000 /50,05%/ 

 
6. За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и 

контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и 
промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период 
за всяко лице поотделно; 
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Членове на СД Брой акции 
 30.06.2021 г. 31.03.2021 г. 
1. Асен Василев Ягодин 0 0 
2. Васил Димитров Големански 0 0 
3. Маню Тодоров Моравенов  0 0 
4. Христина Стефанова Пендичева 0 0 
5. Радослава Георгиева Масларска 0 0 

 
7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни 

производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто 
от собствения капитал на емитента; 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 –  Към 30.06.2021 г. другите вземания включват вземане по договор за 
цедиране на вземане по депозит в банка, поставена първоначално под специален 
надзор през месец юни 2014 г. и в последствие обявена в несъстоятелност през 
април 2015 г. с брутен размер 1,214 хил. лв. 
Първоначалната стойност на придобитите вземания по договор за цесия е в 
размер на 1,314 хил. лв. и номинал – 1,752 хил. лв. Получените от дружеството 
плащания по договора за цесия са в размер на 100 хил. лв. 
Договорът за цесия съдържа специфични прекратителни условия, в случай на 
бъдещи събития, независещи от дружеството, и които биха могли да настъпят във 
връзка с особеностите на казуса по промените в статута на банката и 
произтеклите от това множество цесионни сделки, и потенциална възможност от 
оспорване и отмяна на извършената цесия и прихващане от страна на синдиците 
на банката. Прекратителните условия имат обратно действие и при настъпването  
дружеството дължи на цесионера връщане на получените плащания от 
продажната цена на прехвърленото вземане, а цесионерът дължи обратно 
прехвърляне на цедираното вземане.  
През 2017 година от синдиците на банката е предявен иск срещу цесионера за 
обявяване за недействително на извършеното прихващане и цесия с 
Дружеството. Образувано е съдебно дело, по което към датата на издаване на 
този индивидуален финансов отчет няма постановено решение на съда. В 
допълнение на това не са налице нови обстоятелства по делото. Същевременно 
се очаква и решение по образуваното конституционно дело № 9 от 2020 год., 
чийто предмет – прилагането  на оспорен нормативен акт, е пряко свързан със 
съдебния спор. Предвид тези обстоятелства, както и съдържащите се в договора 
за цесия специфични прекратителни условия, и нарасналата потенциална 
възможност от оспорване и отмяна на извършената цесия и прихващане от страна 
на синдиците на банката, в индивидуалния отчет за всеобхватния доход 
дружеството е отчело загуба от обезценка по отношение на това вземане както 
следва: а) в индивидуалния отчет за всеобхватния доход за 2018 г. - в размер на 
607 хил. лв.; и б) в индивидуалния отчета за всеобхватния доход за 2019 г. - в 
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размер на 607 хил. лв. (Приложение № 2.27 и Приложение № 8). За всяка отчетна 
година ръководството е формирало своята преценка за събираемостта на 
вземането и респ. решение за признаване на обезценка на база експертно правно 
становище по казуса. 
През октомври 2020 г. от синдиците на КТБ АД е възстановена сума от масата на 
несъстоятелността в размер на 23 хил. лв.  
През април  2021 г. от синдиците на КТБ АД , е възстановена сума от масата на 
несъстоятелността в размер на 14  хил. лв. на Борсата. 
 

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество  
заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно 
лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с 
посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, 
размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на 
погасяване, размер на поето задължение, условия и срок - Съгласно сключен 
договор за паричен заем между Българска Фондова Борса АД и 
новосъздаденото на 21 април 2020г. дружество Клиър Екс АД с предмет на 
дейност извършване на услуги като клирингова къща, във връзка със сделки с 
електрическа енергия, природен газ и стоки, сключени на организиран пазар, 
както и други дейности разрешени от закона, Борсата е заложила като 
обезпечение 40 броя обикновени, поименни, безналични акции от капитала на 
Централен Депозитар АД. Обезпечението е валидно за срока на договора за 
паричен заем  - 31 януари 2021 г. На 29 януари 2021 г. паричния заем е върнат 
на Клиър Екс АД и заложените като обезпечение 40 броя обикновени, 
поименни, безналични акции от капитала на Централен Депозитар АД  са 
прехвърлени на Българска Фондова Борса АД. 
 


