
 

 

 

 

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД 

ПРЕЗ  ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020г., 

СЪГЛАСНО ЧЛ. 100 О , АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗППЦК 

I. ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, 
НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г. 
(01.10.2020г. - 31.12.2020г.) 

 

В резултат на осъществената дейност на дружеството „ЦБА Асет 
Мениджмънт” АД, през периода на четвъртото тримесечие на 2020 година са 
настъпили следните важни събития за дружеството: 

На 14.07.2020г. до „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД постъпи предложение от „ЦБА 
ИНВЕСТ“АД, с ЕИК: 206117197, със седалище и адрес на управлението в гр. 
Варна 9000, район р-н Аспарухово, ж.к. Аспарухово, бул. „Народни будители” No 
2, ет. 3, представлявано от Мартин Кондов и Петър Павленков, за закупуване на 
притежаваните от „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД акции от капитала на „ЦБА“АД, а именно 
50% от акциите в капитала на дружеството. След като уведоми «ЦБА Асет 
Мениджмънт»АД, беше поръчена пазарна оценка на акциите от капитала на 
«ЦБА»АД.  

 
„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр.Дебелец, на основание чл.223 от ТЗ 

свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, на 05.10.2020г., 
от 10.00ч., в седалището на дружеството в град Дебелец, м.”Устито”, ПИ 035026, 
офис сграда „Логистичен център ЦБА”, при следния дневен ред: 

 
1. Вземане на решение за отправяне на предложение от страна на дъщерното 

дружество „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД до „ЦБА Инвестмънт“ООД с ЕИК: 
148035962 за покупко- продажба на всички притежавани от „ЕС ПИ ЕМ 
ИН“ ЕАД акции от капитала на „ЦБА“АД, а именно 50% от акциите в 
капитала на дружеството или 25 000 броя акции с номинал от 1 /един/ лев, 
за цена на акция 45 лева за брой акция или 1 125 000 /един милион и сто 



двадесет и пет хиляди/ лева за всичките 25000 броя акции. В случай на 
приемане на предложението от страна на „ЦБА Инвестмънт“ООД, „ЦБА 
Асет Мениджмънт“АД дава разрешение на дъщерното си дружество  „ЕС 
ПИ ЕМ ИН“ ЕАД да продаде всичките си акции от капитала на „ЦБА“АД, а 
именно 50% от акциите в капитала на дружеството или 25 000 броя акции с 
номинал от 1 /един/ лев, за цена на акция 45 лева за брой акция или 1 125 
000 /един милион и сто двадесет и пет хиляди/ лева за всичките 25000 броя 
акции;  

Проект на решение: ОС на акционерите взема решение за отправяне на 
предложение от страна на дъщерното дружество „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД до 
„ЦБА Инвестмънт“ООД с ЕИК: 148035962 за покупко- продажба на 
всички притежавани от „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД акции от капитала на 
„ЦБА“АД, а именно 50% от акциите в капитала на дружеството или 25 000 
броя акции с номинал от 1 /един/ лев, за цена на акция 45 лева за брой акция 
или 1 125 000 /един милион и сто двадесет и пет хиляди/ лева за всичките 
25000 броя акции. В случай на приемане на предложението от страна на 
„ЦБА Инвестмънт“ООД, „ЦБА Асет Мениджмънт“АД дава разрешение на 
дъщерното си дружество  „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД да продаде всичките си 
акции от капитала на „ЦБА“АД, а именно 50% от акциите в капитала на 
дружеството или 25 000 броя акции с номинал от 1 /един/ лев, за цена на 
акция 45 лева за брой акция или 1 125 000 /един милион и сто двадесет и пет 
хиляди/ лева за всичките 25000 броя акции; 

2. Вземане на следното решение: В случай, че „ЦБА Инвестмънт“ООД с ЕИК: 
148035962 не приеме предложението по т.1 от настоящия дневен ред, а 
именно: да закупи притежавани от „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД акции от капитала 
на „ЦБА“АД, а именно 50% от акциите в капитала на дружеството или 25 
000 броя акции с номинал от 1 /един/ лев, за цена на акция 45 лева за брой 
акция или 1 125 000 /един милион и сто двадесет и пет хиляди/ лева за 
всичките 25000 броя акции, „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД да продаде всичките си 
акции от капитала на „ЦБА“АД на дружеството „ЦБА Инвест“АД, с ЕИК: 
206117197, а именно 50% от акциите в капитала на дружеството или 25 000 
броя акции с номинал от 1 /един/ лев, за цена на акция 45 лева за брой акция 
или 1 125 000 /един милион и сто двадесет и пет хиляди/ лева за всичките 
25000 броя акции;  

Проект на решение: ОС на акционерите взема следното решение:  В 
случай, че „ЦБА Инвестмънт“ООД с ЕИК: 148035962 не приеме 
предложението по т.1 от настоящия дневен ред, а именно: да закупи 
притежавани от „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД акции от капитала на „ЦБА“АД, а 
именно 50% от акциите в капитала на дружеството или 25 000 броя акции с 
номинал от 1 /един/ лев, за цена на акция 45 лева за брой акция или 1 125 
000 /един милион и сто двадесет и пет хиляди/ лева за всичките 25000 броя 
акции, „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД да продаде всичките си акции от капитала на 



„ЦБА“АД на дружеството „ЦБА Инвест“АД, с ЕИК: 206117197, а именно 
50% от акциите в капитала на дружеството или 25 000 броя акции с номинал 
от 1 /един/ лев, за цена на акция 45 лева за брой акция или 1 125 000 /един 
милион и сто двадесет и пет хиляди/ лева за всичките 25000 броя акции; 
 

3. Приемане на решение ОСА да даде разрешение на СД и на 
представляващите на „ЦБА Асет Мениджмънт“АД и на СД и на 
Преставляващия „ЕС ПИ ЕМ ИН“ЕАД да предприемат всички необходими 
действия за реализиране на горните решения. Проект на решение: ОС на 
акционерите дава разрешение на СД и на представляващите на „ЦБА Асет 
Мениджмънт“АД и на СД и на Преставляващия „ЕС ПИ ЕМ ИН“ЕАД да 
предприемат всички необходими действия за реализиране на горните 
решения. 

Председателя на събранието запозна акционерите с получено писмо от 
Комисия за финансов надзор на дата 01.10.2020г. с Изх.№ РГ-05-1388-15  от 
17.09.2020г., относно откриване на административно производство по издаване на 
индивидуален административен акт за прилагане на принудителна 
административна мярка, както и Решение № 739 – ПД от 02.10.2020г. на КФН, със 
следния диспозитив:  Задължавам публичното дружество „ЦБА Асет 
Мениджмънт” АД, гр. Дебелец, ЕИК 104672605 да не подлага на гласуване на 
извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), насрочено за 05.10.2020 г. от 
10:00 часа, съответно за 19.10.2020 г. от 10:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 14 
от ЗППЦК, точки 1,2 и 3 от дневния ред на събранието. 

Във връзка с получената Заповед за ПАМ, председателя на събранието 
предлага на акционерите да се съобразят с настоящата принудителна 
административна мярка, наложена от КФН. 

След проведено гласуване, се взе единодушно следното решение: 
Общото събрание изпълнява  задължителните указания по спазване на 
законовите изисквания, съгласно Решение № 739 – ПД от 02.10.2020г. на КФН. 

" ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ " АД, в качеството си на едноличен 
собственик на капитала на „ЕС ПИ ЕМ ИН“ АД, взе решение на съвета на 
директорите за поръчване на оценка и разглеждане на предложението. 

След получаване на оценка и доклад на изпълнителния директор на „ЕС ПИ 
ЕМ ИН“ АД до " ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ " АД, дружеството разгледа 
предложението и взе съответните решения , съгласно ТЗ и ЗППЦК, за които 
уведоми своевременно компетентните органи. 

На 10.11.2020г. до дружеството „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД /дъщерно дружество 
на „ЦБА Асет Мениджмънт“АД/, постъпи оценка на притежаваните от „ЕС ПИ ЕМ 
ИН” ЕАД акции от капитала на „ЦБА“АД, а именно 50% от акциите в капитала на 
дружеството, респективно оценка на инвестицията в дружеството. Оценката е 
изготвена от лицензиран оценител „МММ“ООД. След поръчана пазарна оценка е 
видно, че пазарната цена на 50% от акциите в капитала на „ЦБА“АД са на 
стойност 806 724.50 лева или 32,26898лева за една акция. 

На 11.11.2020г. „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД представи на «ЦБА Асет 



Мениджмън»АД - Оценка на акциите от капитала на дружеството  „ЦБА“АД и 
искане за одобрение и доклад по чл.114 ал.3 от ЗППЦК. 

Съвета на директорите на «ЦБА Асет Мениджмънт»АД взе решение да 
окаже на дъщерното си дружество „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД да предложи продажба на 
акциите на  «ЦБА»АД на другия акционер притежаващ 50% от капитала на 
дружеството. „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД предлага първо продажба на «ЦБА 
Инвестмънт»ООД. В случая, „ЦБА Инвестмънт“ООД с ЕИК: 148035962 не приема 
предложението, и сделката се предлага на „ЦБА Инвест“АД при същите условия, а 
именно: „  да закупи от „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД, всичките акции от капитала на 
„ЦБА“АД, а именно 50% от акциите в капитала на дружеството или 25 000 броя 
акции с номинал от 1 /един/ лев, за цена на акция 45 лева за брой акция или 1 125 
000 /един милион и сто двадесет и пет хиляди/ лева за всичките 25000 броя акции.  

На 12.11.2020г. „ЦБА Инвестмънт“ООД уведомява „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД, 
че няма интерес от закупуване на предложените акции.  

„ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД  уведомява „ ЦБА Инвест“АД, че ще сключи 
предложената от него сделка, след разрешение на КЗК.  

Сделката попада в приложното поле на чл.114, ал.3 от ЗППЦК, за което 
Разпоредбата на чл.114а, ал.4 от ЗППЦК изисква Управителният орган на 
дъщерното дружество да представя на управителния орган на публичното 
дружество искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, както и информация относно 
целесъобразността и съществените условия на сделката, включително страни, 
предмет, стойност, срок и участие на заинтересовани лица, както и съответните 
счетоводни баланси, стойностите от които са използвани във връзка с преценката 
за преминаването на съответния праг по чл. 114, ал. 3. В случай че оповестяването 
на определени данни за сделката би могло да доведе до съществени вреди за 
дъщерното дружество, данните не се включват в информацията по изречение 
първо и това обстоятелство се оповестява. Публичното дружество уведомява 
комисията за отправеното искане и предоставя получените документи и 
информация в срок до 4 работни дни от получаването им. 

„ЦБА Асет Мениджмънт“ АД уведомява КФН за отправеното искане и 
предоставяме получените документи и информация в срок до 4 работни дни от 
получаването им. Приложено към писмото прилага оценката, както и искане за 
одобрение и доклад по чл.114 ал.3 от ЗППЦК,  Одитиран счетоводен баланс на 
дъщерното дружеството „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД  към 31.12.2019г., Последния 
изготвен междинен счетоводен баланс на дружеството „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД за 
второто тримесечие на 2020 г. към 30.06.2020г., Предложение за закупуване на 
акции от 14.07.2020г., Отказ за закупуване на акции от „ЦБА Инвестмънт“ООД, 
Протоколи на Съвета на директорите . 
 

На дата 24.11.2020г., дружеството „ЦБА Инвест“АД е подало уведомление 
до КЗК /Комисия за защита на конкуренцията/ за извършване на предстояща 
концентрация, сключвайки гореописаната сделка. Уведомлението е заведено под 
№ВХР-2036/24.11.2020г. Уведомлението за концентрация е публикувано на 



официалния сайт на КЗК. Към момента се изчаква разрешение за концентрация от 
КЗК.  

 
През октомври 2020 „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД отпуска заем на дружество „ЦБА 

Пропърти Мениджмънт“АД в което има 50% участие/ притежава другите 50% от 
акциите в дружеството/ – същото е под съвместен контрол с „ЦБА 
Инвестмънт“ООД което притежава другите 50% от акциите в дружеството. 
Сключен е договор за заем в размер до 30 000 лева, като за четвъртото тримесечие 
са усвоени 22 000 лв.,  останалите ще бъдат преведени при нужда. Дружеството 
„ЦБА Пропърти Мениджмънт“АД е започнало инвестиционно строителство върху 
земята на един от обектите си с цел продажба на недвижими имоти и апартаменти, 
като целта на заема е в инвестицията на стоежа. 

Размера на неизплатената главница към 31.12.2020г. е 22000 лв., лихвен процент 
2,5% краен срок на погасяване октомври 2023г. 

„ЦБА Инвестмънт“ООД е отпуснало заем на „ЦБА Пропърти Мениджмънт“АД 
в размер на 22 000 лв 

 
След датата на баланса са следните събития:  
„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр.Дебелец, на основание чл.223 от ТЗ 

свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, на 26.02.2021г., 
от 10.00ч., в седалището на дружеството в град Дебелец, м.”Устито”, ПИ 035026, 
офис сграда „Логистичен център ЦБА”, при следния дневен ред: 

 
1. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на 

директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 
Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов 
Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от 
Красимир Стефанов Гърдев 

Проект на решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на 
директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 
Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов 
Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от 
Красимир Стефанов Гърдев. 

2. Приемане на решение за избор на Съвет на директорите на „“ЦБА 
Асет Мениджмънт“АД, в състав: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 
Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов 
Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от 
Красимир Стефанов Гърдев. На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, във вр. с чл.35, ал.1 
от Устава, ОС на акционерите да определи на Съвета на директорите мандат от 
1/една/ година, считано от датата на избора.  

Проект на решение: ОСА избира Съвет на директорите на „“ЦБА Асет 
Мениджмънт“АД, в състав: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 Мениджмънт“ЕООД, с 



ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 
Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов 
Гърдев . Избира за Председател на СД „Р1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 
205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев, за Зам.председател „К1 
Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов 
Гърдев, и независим член Диан Тодоров Стоянов.На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, 
във вр. с чл.35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите да определи на Съвета на 
директорите мандат от 1/една/ година, считано от датата на избора. 

3. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на 
членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“АД на основание 
чл.116в от ЗППЦК, както следва: на Председателя на СД- месечно възнаграждение 
в размер на 500/петстотин/ лева бруто, - на Зам.председател - месечно 
възнаграждение в размер на 500/петстотин/  лева бруто, на третия независим член - 
месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/  лева бруто. Съвета на 
директорите следва да изберат представляващ/и измежду своите членове и да 
определи възнагражденията им.  

Проект на решение: ОСА взема решение и определя възнагражденията на 
членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“АД на 
основание чл.116в от ЗППЦК, както следва: на Председателя на СД- месечно 
възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, - на Зам.председател - 
месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/  лева бруто, на третия 
независим член - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/  лева бруто. 
Съвета на директорите следва да изберат представляващ/и измежду своите членове 
и да определи възнагражденията им.  

4. Приемане на решение за определяне на гаранциите за управление на 
членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД в размер на 
тримесечното им брутно възнаграждение.  

Проект на решение: ОСА взема решение и определя гаранциите за 
управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет 
Мениджмънт” АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. В 
случай, че гаранциите са внесени, не е необходимо за внасяне на нови, ако старите 
са валидни.  

5. Приемане на решение за определяне на лице, което от името и за 
сметка на дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт” АД да сключи и подпише 
договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на 
дружеството. 

Проект на решение: ОСА приема  решение и овластява Г-н Радослав 
Игнатов Владев, който от името и за сметка на дружеството „ЦБА Асет 
Мениджмънт” АД да сключи и подпише договори за управление с избраните 
членове на Съвета на директорите на дружеството. 



6.  Приемане на решение за гласуване на Политика за възнагражденията 
на членовете на управителните и контролните органи на ЦБА Асет Мениджмънт 
АД, представена в Приложение към настоящото ОСА /Проект на политика за 
възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на ЦБА 
Асет Мениджмънт АД/. 

Проект на решение: ОСА приема Политика за възнагражденията на 
членовете на управителните и контролните органи на ЦБА Асет Мениджмънт 
АД, представена в Приложение към настоящото ОСА /Проект на политика за 
възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на ЦБА 
Асет Мениджмънт АД/.  

7. Приемане на решение, за овластяване на представляващите 
дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните 
решения, да подпишат всички документи в тази връзка , както и да впишат 
необходимите документи в ТР към Агенция по вписванията.  

Проект на решение: ОС на акционерите овластява представляващите 
дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на 
горните решения, да подпишат всички документи в тази връзка , както и 
да впишат необходимите документи в ТР към Агенция по вписванията. 
 
 
 

II. ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, 
НАСТЪПИЛИ ОТ НАЧАЛОТО  НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА 
ДО КРАЯ НА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г. С 
НАТРУПВАНЕ. 

На ИОСА от 30.12.2019 г. „ЦБА Асет Мениджмънт" АД взе следните решения: 

1. ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет 
Мениджмънт” АД: Красимир Стефанов Гърдев, Надежда Радославова Владева и Атанас 
Цветанов Кънчев. 

2. ОСА избира Съвет на директорите на „“ЦБА Асет Мениджмънт“АД, в 
състав: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, 
представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 
205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев . Избира за Председател на СД 
„Р1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев, 
за Изпълнителен член /Зам.председател „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, 
представлявано от Красимир Стефанов Гърдев, и независим член Диан Тодоров Стоянов. 
На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, във вр. с чл.35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите да 
определи на Съвета на директорите мандат от 1/една/ година, считано от датата на избора. 

3. ОСА взема решение и определя възнагражденията на членовете на Съвета 
на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“АД на основание чл.116в от ЗППЦК, както 
следва: на Председателя на СД- месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева, - 
на Зам.председател - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/  лева, на третия 



независим член - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/  лева. Съвета на 
директорите следва да изберат представляващ/и измежду своите членове и да определи 
възнагражденията им.   

4. ОСА взема решение и определя гаранциите за управление на членовете на 
Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД в размер на тримесечното им 
брутно възнаграждение. 

5. ОСА приема  решение и овластява г-н Радослав Игнатов Владев, който от 
името и за сметка на дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт” АД да сключи и подпише 
договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на дружеството. 

6. ОСА взема решение за промяна на Устава на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД,  
като се промени Чл. 35. (1) Членовете на съвета на директорите се избират за срок от 5 
години., след промяната текста да стане Чл. 35. (1) Членовете на съвета на директорите се 
избират за срок от 1/една/ година. 

7. ОСА взема решение „ЦБА Асет Мениджмънт” АД да сключи и подпише 
Договор за покупко-продажба на акции с дружеството „ЕС ПИ ЕМ ИН“АД, като закупи 
всички акции от капитала на „ЕС ПИ ЕМ ИН“АД, а именно 60 000 / шестдесет хиляди/ 
броя акции за цена от 60 000 / шестдесет хиляди/ лева. Да се впишат всички промени по 
дружеството „ЕС ПИ ЕМ ИН“АД в Търговски регистър към Агенция по вписванията. 

8. ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат 
всички необходими действия по реализиране на сделката по т.7 по-горе, както и да 
подпише Устава по т.6. 

Във връзка с горните решения на 09.01.2020 г. по партидата на „ЦБА Асет 
Мениджмънт" АД в Търговския регистър към Агенция по вписванията са отразени 
промените по т.1 и т.2 от дневния ред, а именно Съвет на директорите на „“ЦБА Асет 
Мениджмънт“АД, в състав: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 
205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с 
ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев . Всички членове са 
внесли своите гаранции за управление съгласно т.4 от дневния ред на ОСА. 

 На 09.01.2020 г. по партидата на „ЦБА Асет Мениджмънт" АД в 
Търговския регистър към Агенция по вписванията са отразени следните промени: СД на 
„ЦБА Асет Мениджмънт" АД избира за представляващи дружеството двама от членовете 
на СД, а именно : „Р1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав 
Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от 
Красимир Стефанов Гърдев. 

На 09.01.2020 г. по партидата на „ЦБА Асет Мениджмънт" АД в Търговския 
регистър към Агенция по вписванията са отразени следните промени: вписан е 
Новопроменения устав на дружеството, съгласно решението по т.6 от общото събрание. 

Във връзка с взето решение по т.7 на ИОСА от 30.12.2019 г. на  „ЦБА Асет 
Мениджмънт" АД , а именно т. 7. ОСА взема решение „ЦБА Асет Мениджмънт” АД да 
сключи и подпише Договор за покупко-продажба на акции с дружеството „ЕС ПИ ЕМ 
ИН“АД, като закупи всички акции от капитала на „ЕС ПИ ЕМ ИН“АД, а именно 60 000 / 
шестдесет хиляди/ броя акции за цена от 60 000 / шестдесет хиляди/ лева. Да се впишат 
всички промени по дружеството „ЕС ПИ ЕМ ИН“АД в Търговски регистър към Агенция 
по вписванията, КЗК е изпратила на дружеството уведомление, че с Решение № 153/ 
13.02.2020г., постановено по преписка № КЗК-1048/2019г. на основание чл.60, ал.1, т.14, 
във връзка с чл.82, ал.3, т.2, чл.26, ал.1 и чл.22, ал.1, т.2 от ЗЗК, Комисия за защита на 



конкуренцията/КЗК/ разреши концентрация между предприятията, която ще се осъществи 
чрез придобиване на пряк едноличен контрол от страна на „ЦБА Асет Мениджмънт" АД 
върху „ЕС ПИ ЕМ ИН“АД. 

Уведомлението на КЗК е получено на 21.02.2020 г. и е публикувано на 
електронната страница на КЗК. 

 
 На дата 29.04.2020г. е сключен горецитираният договор за покупо-продажба 

на акции, съответните акции са джиросани, и в книгата на акционерите на „Ес Пи 
Ем Ин” АД е отразен новият собственик на поименните акции – „ЦБА Асет 
Мениджмънт” АД, което дружество вече е едноличен собственик на капитала на 
„Ес Пи Ем Ин” АД и правната форма се променя в ЕАД.   В тази връзка се 
взеха следните решения: 

1.Приемане Устава на „Ес Пи Ем Ин” ЕАД, със следните промени: 
Чл. 1. (1) /изм.на 29.04.2020г/„ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД, наричано за краткост 
„Дружеството”, е акционерно търговско дружество по смисъла на българското 
законодателство 
Чл. 2. /Изм.на 29.04.2020/ Наименованието на дружеството е „ЕС ПИ ЕМ ИН” 
ЕАД.   Наименованието може да се изписва и на англйски eзик.  
Чл.3. /изм.на 29.04.2020г./ Седалището и адреса на управление на дружеството е 
в град Дебелец, община Велико Търново, а адресът на управление: град Дебелец, 
община гр. Велико Търново,  местност „Устито”, ПИ 035026, офис сграда 
„Логистичен център ЦБА”.  
Чл.10, ал./2/ /Изменен с решение на ОСА от 27.05.2019г./ /Изм.с решение от 
29.04.2020г./ В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват 
името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и 
се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата 
на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.  

2.Променя се седалището и адреса на управление на дружеството, като новият 
адрес е : град Дебелец, община гр. Велико Търново,  местност „Устито”, ПИ 
035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”. 

3.Упълномощава изпълнителният директор, Пламен Петров Цачев лично или 
чрез упълномощено лице да подаде всички необходими документи в ТРРЮЛНЦ за 
отразяване на направените промени, както и да подаде актуална информация към 
ТРРЮЛНЦ относно действителните собственици по ЗМИП. 
 

През първите няколко месеца на 2020 г. COVID-19 се разпространи в 
световен мащаб. В тази връзка на 13.03.2020 г. в България бе обявено извънредно 
положение за 1 месец, удължено до 13.05.2020г. Ръководството счита текущата 
ситуация като некоригиращо събитие, съгласно МСС 10. Към датата на издаване на 
този консолидиран финансов отчет ситуацията в световен и национален мащаб е 
динамична и има несъществено въздействие върху продажбите и доставките на 
Дружеството, като бъдещите ефекти не могат да бъдат предвидени на този етап, но 
доколкото основните бизнес партньори на дружеството-майка в Групата оперират 
в сектора на търговията с хранителни продукти, тя счита този факт за съществен 
във връзка с поддържане на бизнеса й. 



 
На 30.06.2020г. беше проведено ОСА на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, на 
което се взеха следните решения: 
1. ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за 
дейността на дружеството през 2019г.; 
2. ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на 
Директорите за дейността на дружеството през 2019г. 
3. ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на 
дружеството за 2019г. и одиторския доклад. 
4. ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов 
отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад. 
5. ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на 
Директорите за дейността им през 2019г. 
6. ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия 
резултат, реализиран от дружеството през 2019г., като целият му размер ще бъде 
отнесен във фонд „Резервен”, и да не бъде разпределян дивидент на акционерите.  
7.  ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов 
отчет за 2020г. –Георги Стоянов Тренчев – Одитор № 647. 
8. ОС на акционерите приема Доклад за дейността на директора за връзки с 
инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2019г. 
9. ОС на акционерите приема Доклад за дейността на одитния комитет на 
„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2019г. 

 

 
На 14.07.2020г. до „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД постъпи предложение от „ЦБА 

ИНВЕСТ“АД, с ЕИК: 206117197, със седалище и адрес на управлението в гр. 
Варна 9000, район р-н Аспарухово, ж.к. Аспарухово, бул. „Народни будители” No 
2, ет. 3, представлявано от Мартин Кондов и Петър Павленков, за закупуване на 
притежаваните от „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД акции от капитала на „ЦБА“АД, а именно 
50% от акциите в капитала на дружеството. След като уведоми «ЦБА Асет 
Мениджмънт»АД, беше поръчена пазарна оценка на акциите от капитала на 
«ЦБА»АД.  

 
„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр.Дебелец, на основание чл.223 от ТЗ 

свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, на 05.10.2020г., 
от 10.00ч., в седалището на дружеството в град Дебелец, м.”Устито”, ПИ 035026, 
офис сграда „Логистичен център ЦБА”, при следния дневен ред: 

 
1. Вземане на решение за отправяне на предложение от страна на дъщерното 

дружество „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД до „ЦБА Инвестмънт“ООД с ЕИК: 148035962 за 
покупко- продажба на всички притежавани от „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД акции от 
капитала на „ЦБА“АД, а именно 50% от акциите в капитала на дружеството или 
25 000 броя акции с номинал от 1 /един/ лев, за цена на акция 45 лева за брой акция 



или 1 125 000 /един милион и сто двадесет и пет хиляди/ лева за всичките 25000 
броя акции. В случай на приемане на предложението от страна на „ЦБА 
Инвестмънт“ООД, „ЦБА Асет Мениджмънт“АД дава разрешение на дъщерното си 
дружество  „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД да продаде всичките си акции от капитала на 
„ЦБА“АД, а именно 50% от акциите в капитала на дружеството или 25 000 броя 
акции с номинал от 1 /един/ лев, за цена на акция 45 лева за брой акция или 1 125 
000 /един милион и сто двадесет и пет хиляди/ лева за всичките 25000 броя акции;  

Проект на решение: ОС на акционерите взема решение за отправяне на 
предложение от страна на дъщерното дружество „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД до „ЦБА 
Инвестмънт“ООД с ЕИК: 148035962 за покупко- продажба на всички 
притежавани от „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД акции от капитала на „ЦБА“АД, а именно 
50% от акциите в капитала на дружеството или 25 000 броя акции с номинал от 1 
/един/ лев, за цена на акция 45 лева за брой акция или 1 125 000 /един милион и сто 
двадесет и пет хиляди/ лева за всичките 25000 броя акции. В случай на приемане 
на предложението от страна на „ЦБА Инвестмънт“ООД, „ЦБА Асет 
Мениджмънт“АД дава разрешение на дъщерното си дружество  „ЕС ПИ ЕМ ИН“ 
ЕАД да продаде всичките си акции от капитала на „ЦБА“АД, а именно 50% от 
акциите в капитала на дружеството или 25 000 броя акции с номинал от 1 /един/ 
лев, за цена на акция 45 лева за брой акция или 1 125 000 /един милион и сто 
двадесет и пет хиляди/ лева за всичките 25000 броя акции; 

2. Вземане на следното решение: В случай, че „ЦБА Инвестмънт“ООД с ЕИК: 
148035962 не приеме предложението по т.1 от настоящия дневен ред, а именно: да 
закупи притежавани от „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД акции от капитала на „ЦБА“АД, а 
именно 50% от акциите в капитала на дружеството или 25 000 броя акции с 
номинал от 1 /един/ лев, за цена на акция 45 лева за брой акция или 1 125 000 /един 
милион и сто двадесет и пет хиляди/ лева за всичките 25000 броя акции, „ЕС ПИ 
ЕМ ИН“ ЕАД да продаде всичките си акции от капитала на „ЦБА“АД на 
дружеството „ЦБА Инвест“АД, с ЕИК: 206117197, а именно 50% от акциите в 
капитала на дружеството или 25 000 броя акции с номинал от 1 /един/ лев, за цена 
на акция 45 лева за брой акция или 1 125 000 /един милион и сто двадесет и пет 
хиляди/ лева за всичките 25000 броя акции;  

Проект на решение: ОС на акционерите взема следното решение:  В случай, че 
„ЦБА Инвестмънт“ООД с ЕИК: 148035962 не приеме предложението по т.1 от 
настоящия дневен ред, а именно: да закупи притежавани от „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД 
акции от капитала на „ЦБА“АД, а именно 50% от акциите в капитала на 
дружеството или 25 000 броя акции с номинал от 1 /един/ лев, за цена на акция 45 
лева за брой акция или 1 125 000 /един милион и сто двадесет и пет хиляди/ лева за 
всичките 25000 броя акции, „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД да продаде всичките си акции 
от капитала на „ЦБА“АД на дружеството „ЦБА Инвест“АД, с ЕИК: 206117197, а 
именно 50% от акциите в капитала на дружеството или 25 000 броя акции с 
номинал от 1 /един/ лев, за цена на акция 45 лева за брой акция или 1 125 000 /един 
милион и сто двадесет и пет хиляди/ лева за всичките 25000 броя акции; 



 
3. Приемане на решение ОСА да даде разрешение на СД и на представляващите на 

„ЦБА Асет Мениджмънт“АД и на СД и на Преставляващия „ЕС ПИ ЕМ ИН“ЕАД 
да предприемат всички необходими действия за реализиране на горните решения. 
Проект на решение: ОС на акционерите дава разрешение на СД и на 
представляващите на „ЦБА Асет Мениджмънт“АД и на СД и на Преставляващия 
„ЕС ПИ ЕМ ИН“ЕАД да предприемат всички необходими действия за реализиране 
на горните решения. 

Председателя на събранието запозна акционерите с получено писмо от 
Комисия за финансов надзор на дата 01.10.2020г. с Изх.№ РГ-05-1388-15  от 
17.09.2020г., относно откриване на административно производство по издаване на 
индивидуален административен акт за прилагане на принудителна 
административна мярка, както и Решение № 739 – ПД от 02.10.2020г. на КФН, със 
следния диспозитив:  Задължавам публичното дружество „ЦБА Асет 
Мениджмънт” АД, гр. Дебелец, ЕИК 104672605 да не подлага на гласуване на 
извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), насрочено за 05.10.2020 г. от 
10:00 часа, съответно за 19.10.2020 г. от 10:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 14 
от ЗППЦК, точки 1,2 и 3 от дневния ред на събранието. 

Във връзка с получената Заповед за ПАМ, председателя на събранието 
предлага на акционерите да се съобразят с настоящата принудителна 
административна мярка, наложена от КФН. 

След проведено гласуване, се взе единодушно следното решение: 
Общото събрание изпълнява  задължителните указания по спазване на 
законовите изисквания, съгласно Решение № 739 – ПД от 02.10.2020г. на КФН. 

" ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ " АД, в качеството си на едноличен 
собственик на капитала на „ЕС ПИ ЕМ ИН“ АД, взе решение на съвета на 
директорите за поръчване на оценка и разглеждане на предложението. 

След получаване на оценка и доклад на изпълнителния директор на „ЕС ПИ 
ЕМ ИН“ АД до " ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ " АД, дружеството разгледа 
предложението и взе съответните решения, съгласно ТЗ и ЗППЦК, за които 
уведоми своевременно компетентните органи. 

На 10.11.2020г. до дружеството „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД /дъщерно дружество 
на „ЦБА Асет Мениджмънт“АД/, постъпи оценка на притежаваните от „ЕС ПИ ЕМ 
ИН” ЕАД акции от капитала на „ЦБА“АД, а именно 50% от акциите в капитала на 
дружеството, респективно оценка на инвестицията в дружеството. Оценката е 
изготвена от лицензиран оценител „МММ“ООД. След поръчана пазарна оценка е 
видно, че пазарната цена на 50% от акциите в капитала на „ЦБА“АД са на 
стойност 806 724.50 лева или 32,26898лева за една акция. 

На 11.11.2020г. „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД представи на «ЦБА Асет 
Мениджмън»АД - Оценка на акциите от капитала на дружеството  „ЦБА“АД и 
искане за одобрение и доклад по чл.114 ал.3 от ЗППЦК. 

Съвета на директорите на «ЦБА Асет Мениджмънт»АД взе решение да 
окаже на дъщерното си дружество „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД да предложи продажба на 
акциите на  «ЦБА»АД на другия акционер притежаващ 50% от капитала на 



дружеството. „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД предлага първо продажба на «ЦБА 
Инвестмънт»ООД. В случая, „ЦБА Инвестмънт“ООД с ЕИК: 148035962 не приема 
предложението, и сделката се предлага на „ЦБА Инвест“АД при същите условия, а 
именно: „  да закупи от „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД, всичките акции от капитала на 
„ЦБА“АД, а именно 50% от акциите в капитала на дружеството или 25 000 броя 
акции с номинал от 1 /един/ лев, за цена на акция 45 лева за брой акция или 1 125 
000 /един милион и сто двадесет и пет хиляди/ лева за всичките 25000 броя акции.  

На 12.11.2020г. „ЦБА Инвестмънт“ООД уведомява „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД, 
че няма интерес от закупуване на предложените акции.  

„ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД  уведомява „ ЦБА Инвест“АД, че ще сключи 
предложената от него сделка, след разрешение на КЗК.  

Сделката попада в приложното поле на чл.114, ал.3 от ЗППЦК, за което 
Разпоредбата на чл.114а, ал.4 от ЗППЦК изисква Управителният орган на 
дъщерното дружество да представя на управителния орган на публичното 
дружество искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, както и информация относно 
целесъобразността и съществените условия на сделката, включително страни, 
предмет, стойност, срок и участие на заинтересовани лица, както и съответните 
счетоводни баланси, стойностите от които са използвани във връзка с преценката 
за преминаването на съответния праг по чл. 114, ал. 3. В случай че оповестяването 
на определени данни за сделката би могло да доведе до съществени вреди за 
дъщерното дружество, данните не се включват в информацията по изречение 
първо и това обстоятелство се оповестява. Публичното дружество уведомява 
комисията за отправеното искане и предоставя получените документи и 
информация в срок до 4 работни дни от получаването им. 

„ЦБА Асет Мениджмънт“ АД уведомява КФН за отправеното искане и 
предоставяме получените документи и информация в срок до 4 работни дни от 
получаването им. Приложено към писмото прилага оценката, както и искане за 
одобрение и доклад по чл.114 ал.3 от ЗППЦК,  Одитиран счетоводен баланс на 
дъщерното дружеството „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД  към 31.12.2019г., Последния 
изготвен междинен счетоводен баланс на дружеството „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД за 
второто тримесечие на 2020 г. към 30.06.2020г., Предложение за закупуване на 
акции от 14.07.2020г., Отказ за закупуване на акции от „ЦБА Инвестмънт“ООД, 
Протоколи на Съвета на директорите . 
 

На дата 24.11.2020г., дружеството „ЦБА Инвест“АД е подало уведомление 
до КЗК /Комисия за защита на конкуренцията/ за извършване на предстояща 
концентрация, сключвайки гореописаната сделка. Уведомлението е заведено под 
№ВХР-2036/24.11.2020г. Уведомлението за концентрация е публикувано на 
официалния сайт на КЗК. Към момента се изчаква разрешение за концентрация от 
КЗК.  

 
През октомври 2020 „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД отпуска заем на дружество „ЦБА 

Пропърти Мениджмънт“АД в което има 50% участие/ притежава другите 50% от акциите 
в дружеството/ – същото е под съвместен контрол с „ЦБА Инвестмънт“ООД което 



притежава другите 50% от акциите в дружеството. Сключен е договор за заем в размер до 
30 000 лева, като за четвъртото тримесечие са усвоени 22 000 лв.,  останалите ще бъдат 
преведени при нужда. Дружеството „ЦБА Пропърти Мениджмънт“АД е започнало 
инвестиционно строителство върху земята на един от обектите си с цел продажба на 
недвижими имоти и апартаменти, като целта на заема е в инвестицията на стоежа. 

Размера на неизплатената главница към 31.12.2020г. е 22000 лв., лихвен процент 2,5% 
краен срок на погасяване октомври 2023г. 

„ЦБА Инвестмънт“ООД е отпуснало заем на „ЦБА Пропърти Мениджмънт“АД в 
размер на 22 000 лв 

 
След датата на баланса са следните събития:  
„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр.Дебелец, на основание чл.223 от ТЗ 

свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, на 26.02.2021г., 
от 10.00ч., в седалището на дружеството в град Дебелец, м.”Устито”, ПИ 035026, 
офис сграда „Логистичен център ЦБА”, при следния дневен ред: 

 
1. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на 

директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 
Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав 
Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, 
представлявано от Красимир Стефанов Гърдев 

Проект на решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на 
директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 
Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов 
Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от 
Красимир Стефанов Гърдев. 

2. Приемане на решение за избор на Съвет на директорите на „“ЦБА Асет 
Мениджмънт“АД, в състав: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 
Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав 
Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, 
представлявано от Красимир Стефанов Гърдев. На основание чл.233, ал.1 от 
ТЗ, във вр. с чл.35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите да определи на 
Съвета на директорите мандат от 1/една/ година, считано от датата на 
избора.  

Проект на решение: ОСА избира Съвет на директорите на „“ЦБА Асет 
Мениджмънт“АД, в състав: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 Мениджмънт“ЕООД, с 
ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 
Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов 
Гърдев . Избира за Председател на СД „Р1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 
205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев, за Зам.председател „К1 
Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов 
Гърдев, и независим член Диан Тодоров Стоянов.На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, 



във вр. с чл.35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите да определи на Съвета на 
директорите мандат от 1/една/ година, считано от датата на избора. 

3. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на 
членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“АД на основание 
чл.116в от ЗППЦК, както следва: на Председателя на СД- месечно възнаграждение 
в размер на 500/петстотин/ лева бруто, - на Зам.председател - месечно 
възнаграждение в размер на 500/петстотин/  лева бруто, на третия независим член - 
месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/  лева бруто. Съвета на 
директорите следва да изберат представляващ/и измежду своите членове и да 
определи възнагражденията им.  

Проект на решение: ОСА взема решение и определя възнагражденията на 
членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“АД на 
основание чл.116в от ЗППЦК, както следва: на Председателя на СД- месечно 
възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, - на Зам.председател - 
месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/  лева бруто, на третия 
независим член - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/  лева бруто. 
Съвета на директорите следва да изберат представляващ/и измежду своите членове 
и да определи възнагражденията им.  

4. Приемане на решение за определяне на гаранциите за управление на 
членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД в размер на 
тримесечното им брутно възнаграждение.  

Проект на решение: ОСА взема решение и определя гаранциите за 
управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет 
Мениджмънт” АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. В 
случай, че гаранциите са внесени, не е необходимо за внасяне на нови, ако старите 
са валидни.  

5. Приемане на решение за определяне на лице, което от името и за 
сметка на дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт” АД да сключи и подпише 
договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на 
дружеството. 

Проект на решение: ОСА приема  решение и овластява Г-н Радослав 
Игнатов Владев, който от името и за сметка на дружеството „ЦБА Асет 
Мениджмънт” АД да сключи и подпише договори за управление с избраните 
членове на Съвета на директорите на дружеството. 

6.  Приемане на решение за гласуване на Политика за възнагражденията 
на членовете на управителните и контролните органи на ЦБА Асет Мениджмънт 
АД, представена в Приложение към настоящото ОСА /Проект на политика за 
възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на ЦБА 
Асет Мениджмънт АД/. 



Проект на решение: ОСА приема Политика за възнагражденията на 
членовете на управителните и контролните органи на ЦБА Асет Мениджмънт 
АД, представена в Приложение към настоящото ОСА /Проект на политика за 
възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на ЦБА 
Асет Мениджмънт АД/.  

7. Приемане на решение, за овластяване на представляващите 
дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните 
решения, да подпишат всички документи в тази връзка , както и да впишат 
необходимите документи в ТР към Агенция по вписванията.  

Проект на решение: ОС на акционерите овластява представляващите 
дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на 
горните решения, да подпишат всички документи в тази връзка , както и 
да впишат необходимите документи в ТР към Агенция по вписванията. 
 

 

III. ВЛИЯНИЕ НА ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА „ЦБА АСЕТ 
МЕНИДЖМЪНТ” АД, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО 
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г. ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ 
ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 

Основната цел, с която е създадено „ЦБА Асет Мениджмънт” АД, е 
придобиването на дялови участия в дъщерни дружества, инвестирането в капитал и 
финансирането на дружества, в които то участва, както и  реализиране приходи по 
договори за предоставени сублицензионни права върху търговска марка, приходи 
от отдаване под наем на недвижими имоти, от които са формирани и основните 
приходи на  „ЦБА Асет Мениджмънт” АД през това тримесечие.  

Съгласно индивидуалния междинен финансов отчет на „ЦБА Асет 
Мениджмънт” АД, към 31декември 2020 г., дружеството е  реализирало приходи от 
продажби в размер на 896 хил. лева, основно от отдаване под наем на собствен 
недвижим имот и преотдаване на сублицензионни права. Разходите за дейността на 
дружеството за отчетния период възлизат на 248  хил. лева, като най-голям дял в 
разходите имат разходите за външни услуги в размер на  143 хил. лева. 

 

IV. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, 
ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 
ОСТАНАЛАТА ЧАСТ НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА 

В хода на обичайната си дейност, дружеството може да бъде изложено на 
различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност 
или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради 
промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и 
ценови риск. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия 
инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни 
договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че дружеството би могло да 
има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви. 



 

 

 

 

Увеличена конкуренция  

Темповете на развитие на конкуренцията в сферата на дейност на „ЦБА 
Асет Мениджмънт” АД  са относително определими, дружеството развива дейност 
по инвестиране в дъщерни дружества, наемоотдаване на собствени имоти и 
приходи от такси по лицензионни договори.   

Стратегията за развитие на дружеството е  насочена към ефективно 
управление на инвестициите и имотите, както  и приходите от лицензни такси. За 
целта ръководството предвижда: 

 Повишаване на ефективността и развитие структурата на инвестициите и 
приходите; 

 Активно управление на  инвестициите с цел оптимизиране на финансовите 
резултати. 

Зависимост от служители   

В условията на конкурентна надпревара ефективното управление на човешките 
ресурси е определящ фактор за икономически просперитет. Човешкият фактор е 
ключов ресурс. Натрупаните знания и практически опит на работещите в екипа са 
в основата на развитието и прилагането на бизнес модела на „ЦБА Асет 
Мениджмънт” АД.  

Ликвиден риск   

Ликвидният риск е свързан със способността на дружеството да посреща 
текущите си задължения.  

Към момента дружеството няма затруднения да покрива текущите си 
задължения. 

Ръководството очаква дружеството да няма финансови затруднения и да 
изплаща в срок текущите си задължения. 

 

Оперативен риск 

Оперативният риск се дефинира като “риск от директни или индиректни 
загуби, в резултат на неадекватен вътрешен контрол, човешки акт или външно 
събитие”. Свързва се с текущия контрол и оперативното управление на дейността 
на дружеството. В този смисъл, като оперативни рискове могат да се посочат: 

 рискове от грешки на служители 
 риск от повреда на използвания инвентар 
 рискове, свързани с използваните системи за сигурност 



 рискове, свързани с управлението на складовите наличности 
 рискове от контрагента и т.н. 

С цел минимизиране на този риск „ЦБА Асет Мениджмънт” АД е въвело правила 
за отговорност и отчетност. Тази практика позволява ясно делегиране на 
отговорности. На тази база процесите, свързани с оперативното управление на 
дейността имат ясни правила и отговорници.  

През първите няколко месеца на 2020 г. COVID-19 се разпространи в 
световен мащаб. В тази връзка на 13.03.2020 г. в България бе обявено извънредно 
положение за 1 месец, удължено до 13.05.2020г. Ръководството счита текущата 
ситуация като некоригиращо събитие, съгласно МСС 10. Към датата на издаване на 
този финансов отчет ситуацията в световен и национален мащаб е динамична и 
има несъществено въздействие върху продажбите и доставките на Дружеството, 
като бъдещите ефекти не могат да бъдат предвидени на този етап, но доколкото 
основните бизнес партньори на дружеството-майка в Групата оперират в сектора 
на търговията с хранителни продукти, тя счита този факт за съществен във връзка с 
поддържане на бизнеса й. 

 

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ 
СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 
г. 

 
През периода на четвъртото тримесечие на 2020г. няма сключени големи  

сделки между свързани лица. На 14.07.2020г. до „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД постъпи 
предложение от „ЦБА ИНВЕСТ“АД, с ЕИК: 206117197, със седалище и адрес на 
управлението в гр. Варна 9000, район р-н Аспарухово, ж.к. Аспарухово, бул. 
„Народни будители” No 2, ет. 3, представлявано от Мартин Кондов и Петър 
Павленков, за закупуване на притежаваните от „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД акции от 
капитала на „ЦБА“АД, а именно 50% от акциите в капитала на дружеството. 
Съвета на директорите на «ЦБА Асет Мениджмънт»АД взе решение да окаже на 
дъщерното си дружество „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД да предложи продажба на акциите 
на  «ЦБА»АД на другия акционер притежаващ 50% от капитала на дружеството. 
„ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД предлага първо продажба на «ЦБА Инвестмънт»ООД. В 
случая, „ЦБА Инвестмънт“ООД с ЕИК: 148035962 не приема предложението, и 
сделката се предлага на „ЦБА Инвест“АД при същите условия, а именно: „  да 
закупи от „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД, всичките акции от капитала на „ЦБА“АД, а 
именно 50% от акциите в капитала на дружеството или 25 000 броя акции с 
номинал от 1 /един/ лев, за цена на акция 45 лева за брой акция или 1 125 000 /един 
милион и сто двадесет и пет хиляди/ лева за всичките 25000 броя акции.  

На 12.11.2020г. „ЦБА Инвестмънт“ООД уведомява „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД, 
че няма интерес от закупуване на предложените акции.  

„ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД  уведомява „ ЦБА Инвест“АД, че ще сключи 
предложената от него сделка, след разрешение на КЗК.  



На дата 24.11.2020г., дружеството „ЦБА Инвест“АД е подало уведомление 
до КЗК /Комисия за защита на конкуренцията/ за извършване на предстояща 
концентрация, сключвайки гореописаната сделка. Уведомлението е заведено под 
№ВХР-2036/24.11.2020г. Уведомлението за концентрация е публикувано на 
официалния сайт на КЗК. Към момента се изчаква разрешение за концентрация от 
КЗК.  

 
 
 
 

28.01.2021 г. 

гр. Дебелец 

 

 

За „ЦБА Асет Мениджмънт” АД 

 

 
Представляващи: ................................................... 
                                                     / КРАСИМИР СТЕФАНОВ ГЪРДЕВ в качеството 
си на управител на „К1 Мениджмънт“ЕООД  / 
 
                                          ...................................................    /Радослав Игнатов Владев 
в качеството си на управител на „Р1 Мениджмънт“ЕООД/  

 

Гл. Счетоводител.................................... 

 

(Дора Петрова)
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