
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ 

към консолидирания междинен финансов отчет за дейността на  

 „ЦБА Асет Мениджмънт” АД  и неговата група за четвъртото тримесечие на 2020г. 

Настоящият документ е изготвен в съответствие с изискванията на чл.33, ал.1, т. 4 във 
връзка с Приложение № 9 към чл.28, ал. 2 от Наредба 2 от 17.09.2003г. за проспектите 
при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа 
и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на 
ценни книжа. 

 Представяне на обстоятелства по Приложение № 9 за четвъртото тримесечие на 
2020г.: 

 

 

1. „ЦБА Асет Мениджмънт” АД  

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:  

През отчетния период няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху 
дружеството.  

На ИОСА от 30.12.2019г. „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, 

“ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 
www.cbaamg.com 
 



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 09.01.2020г. 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 . 
 На 09.01.2020г. 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. 

„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. 

 
  

 
1.2. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.3. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.4. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.5. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово 
дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. 
Не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството или за негово 
дъщерно дружество. 
 
 
1.7. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Сключване или изпълнение на съществени сделки. 

През периода на четвъртото  тримесечие на 2020г. няма сключени 
съществени сделки. 

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. 

" 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 постъпило от „ЦБА 
ИНВЕСТ“АД на 14.07.2020г. 

След получаване на оценката и доклада 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, а именно: 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.  

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

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.  

„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 ю  . 

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. В КЗК е заведена преписка №900 от 2020г. На 09.02.2021г. 
„ЦБА Инвест“АД получават Писмо с писмо с изх. № УВР-95/09.02.2021 г. на КЗК, с което КЗК 

информира, че е изготвено Решение № 135/04.02.2021 г., постановено по преписка № КЗК-
900/2020 г., 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, Комисията за защита на конкуренцията разреши 
концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на 
съвместен контрол от страна на „ЦБА Инвест“ АД (ЕИК 206117197) и „ЦБА 
Инвестмънт“ ООД (ЕИК 148035962) върху „ЦБА“ АД (ЕИК 202420609). На 
основание чл.64, ал.1 от ЗЗК, Решение № 135/04.02.2021 г. може да бъде обжалвано 
относно неговата законосъобразност пред Административния съд - София област от 
страните и от всяко трето лице, което има правен интерес, в 14- дневен срок, който 
започва да тече от съобщаването му по реда на АПК, а за третите лица - от 
публикуването му в електронния регистър на КЗК. Публикацията в КЗК излиза на 
11.02.2021 г. Срока за обжалване от трети лица е до 25.02.2021г. и изтича на 



26.02.2021г. След този срок и в случай, че няма обжалване на решението, сделките 
могат да бъдат сключени. 

 
1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 
предприятие. 

През периода на четвъртото тримесечие на 2020г. не е приемано решение за 
сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. 
   

Във връзка с взето решение по т.7 на ИОСА от 30.12.2019г. 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. 
 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. 
 

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. 

" 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 постъпило от „ЦБА 
ИНВЕСТ“АД на 14.07.2020г. 

След получаване на оценката и доклада 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, а именно: 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.  

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

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.  

„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 ю  . 

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. В КЗК е заведена преписка №900 от 2020г. На 09.02.2021г. 
„ЦБА Инвест“АД получават Писмо с писмо с изх. № УВР-95/09.02.2021 г. на КЗК, с което КЗК 

информира, че е изготвено Решение № 135/04.02.2021 г., постановено по преписка № КЗК-
900/2020 г., 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, Комисията за защита на конкуренцията разреши 
концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на 
съвместен контрол от страна на „ЦБА Инвест“ АД (ЕИК 206117197) и „ЦБА 
Инвестмънт“ ООД (ЕИК 148035962) върху „ЦБА“ АД (ЕИК 202420609). На 



основание чл.64, ал.1 от ЗЗК, Решение № 135/04.02.2021 г. може да бъде обжалвано 
относно неговата законосъобразност пред Административния съд - София област от 
страните и от всяко трето лице, което има правен интерес, в 14- дневен срок, който 
започва да тече от съобщаването му по реда на АПК, а за третите лица - от 
публикуването му в електронния регистър на КЗК. Публикацията в КЗК излиза на 
11.02.2021 г. Срока за обжалване от трети лица е до 25.02.2021г. и изтича на 
26.02.2021г. След този срок и в случай, че няма обжалване на решението, сделките 
могат да бъдат сключени. 

 
1.9. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) 
 
1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.  
Няма промяна на одиторите през четвъртото тримесечие на 2020г. На РОСА проведено 
на 30.06.2020г. са гласувани същите одитори -  ОС избира за регистриран одитор за 
одитиране на годишния финансов отчет за 2019г. –Георги Стоянов Тренчев – Одитор 
№ 647. 
 
  
 
 
1.11. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.12. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.13. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.14. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.15. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.16. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.17. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.18. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.19. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.20. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.21. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.22. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.23. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.24. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.25. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.26. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.27. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.28. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.29. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
 
1.30.(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Образуване или прекратяване на съдебно или 
арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово 
дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на 
дружеството. 
През четвъртото тримесечие на 2020г. няма образуване или прекратяване на съдебно 
или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или 
негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на 
дружеството. 



 
1.31.(Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Покупка, продажба или учреден 
залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно 
дружество.  
 
 
През периода на четвъртото тримесечие няма , продажба или учреден 
залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно 
дружество.  
 

Във връзка с взето решение по т.7 на ИОСА от 30.12.2019г. 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. 
 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. 

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. 

" 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 постъпило от „ЦБА 
ИНВЕСТ“АД на 14.07.2020г. 

След получаване на оценката и доклада 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, а именно: 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.  

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

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.  

„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 ю  . 

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. В КЗК е заведена преписка №900 от 2020г. На 09.02.2021г. 
„ЦБА Инвест“АД получават Писмо с писмо с изх. № УВР-95/09.02.2021 г. на КЗК, с което КЗК 

информира, че е изготвено Решение № 135/04.02.2021 г., постановено по преписка № КЗК-
900/2020 г., 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, Комисията за защита на конкуренцията разреши 
концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на 
съвместен контрол от страна на „ЦБА Инвест“ АД (ЕИК 206117197) и „ЦБА 
Инвестмънт“ ООД (ЕИК 148035962) върху „ЦБА“ АД (ЕИК 202420609). На 



основание чл.64, ал.1 от ЗЗК, Решение № 135/04.02.2021 г. може да бъде обжалвано 
относно неговата законосъобразност пред Административния съд - София област от 
страните и от всяко трето лице, което има правен интерес, в 14- дневен срок, който 
започва да тече от съобщаването му по реда на АПК, а за третите лица - от 
публикуването му в електронния регистър на КЗК. Публикацията в КЗК излиза на 
11.02.2021 г. Срока за обжалване от трети лица е до 25.02.2021г. и изтича на 
26.02.2021г. След този срок и в случай, че няма обжалване на решението, сделките 
могат да бъдат сключени. 

 
 
1.32. (нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
1.33. (нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) 
 
 
1.34. (предишна т. 1.31. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) За емитенти - 
други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за 
инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат 
да притежават публично предлагани ценни книжа. 

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. 

" 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 постъпило от „ЦБА 
ИНВЕСТ“АД на 14.07.2020г. 

След получаване на оценката и доклада 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, а именно: 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.  

На 12.11.2020г. „ЦБА Инвестмънт“ООД уведомява „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД, че 



няма интерес от закупуване на предложените акции.  
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.  

„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. В КЗК е заведена преписка №900 от 2020г. На 09.02.2021г. 
„ЦБА Инвест“АД получават Писмо с писмо с изх. № УВР-95/09.02.2021 г. на КЗК, с което КЗК 

информира, че е изготвено Решение № 135/04.02.2021 г., постановено по преписка № КЗК-
900/2020 г., 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, Комисията за защита на конкуренцията разреши 
концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на 
съвместен контрол от страна на „ЦБА Инвест“ АД (ЕИК 206117197) и „ЦБА 
Инвестмънт“ ООД (ЕИК 148035962) върху „ЦБА“ АД (ЕИК 202420609). На 
основание чл.64, ал.1 от ЗЗК, Решение № 135/04.02.2021 г. може да бъде обжалвано 
относно неговата законосъобразност пред Административния съд - София област от 
страните и от всяко трето лице, което има правен интерес, в 14- дневен срок, който 
започва да тече от съобщаването му по реда на АПК, а за третите лица - от 



публикуването му в електронния регистър на КЗК. Публикацията в КЗК излиза на 
11.02.2021 г. Срока за обжалване от трети лица е до 25.02.2021г. и изтича на 
26.02.2021г. След този срок и в случай, че няма обжалване на решението, сделките 
могат да бъдат сключени. 

 
 
2. За емитенти на общински облигации 
2.1. Нова емисия облигации. 
2.2. Погасяване на задължения по облигационния заем. 
2.3. Възникване на нови източници на доходи за емитента или намаляване на 
досегашни, които могат да доведат до намаляване или увеличаване с 10 на сто и 
повече на приходната или разходната част на бюджета. 
2.4. Промяна на обезпечението по облигационния заем. 
2.5. Приемане на бюджета на общината. 
2.6. Заключение на Сметната палата по отчета за изпълнението на бюджета на 
общината и по финансовия отчет. 
2.7. Други изменения във финансовото състояние на общината, които засягат или могат 
да засегнат пряко или непряко стойността на издадените от нея облигации. 
 

23.02. 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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