
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 14 и чл. 21, т. 3, буква „а" и т. 4, 
буква „а"  
 

към индивидуалния междинен финансов отчет за дейността 
 на  

 „ЦБА Асет Мениджмънт” АД за първото тримесечие на 2022 г. 
 
 
Примерен списък на факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване:  
 
1. За емитенти и лица по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК  - 
Дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт” АД не попада в лицата по § 1д от 
допълнителните разпоредби на ЗППЦК  , а именно  
лицата, извършващи дейност, регулирана по Закона за енергетиката и Закона за 
регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за 
енергийно и водно регулиране, и търговските дружества с повече от 50 на сто 
общинско участие в капитала. 
1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.  

Нямаме промяна 
1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово 

дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до 
обявяване на дружеството в несъстоятелност.  
Нямаме откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за 
негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с 
производството до обявяване на дружеството в несъстоятелност.   

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.  
Дружеството не е сключвало съществени сделки през това тримесечие.  

1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 
предприятие.  
През това тримесечие няма взето решение за сключване, прекратяване и 
разваляне на договор за съвместно предприятие. 

1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.  
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През това тримесечие няма промяна на одиторите. 
1.6. 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 първото тримесечие на 2022г. 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. 

1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски 
дружества от емитента или негово дъщерно дружество.  
- През първото тримесечие на 2022г. няма покупка, продажба или учреден залог на 
дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.  
 
 
1.7. 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.  
Посочените по-долу. 
 
 

2. За емитенти на общински облигации  - не подлежим 
2.1. Нова емисия облигации. - нямаме 
2.2. Погасяване на задължения по облигационния заем. – нямаме облигационен 
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.  
– Нямаме 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.-не подлежим  
2.5. Приемане на бюджета на общината. -не подлежим 
2.6. Заключение на Сметната палата по отчета за изпълнението на бюджета на 
общината и по финансовия отчет. -не подлежим 
2.7. Други изменения във финансовото състояние на общината, които засягат или 
могат да засегнат пряко или непряко стойността на издадените от нея облигации. -
не подлежим 
 
Друга информация от значение за отчета:  
 

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:  

През периода на първото тримесечие на 2022г. няма промяна на лицата 
упражняващи контрол на дружеството. 
„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр.Дебелец, на основание чл.223 от ТЗ свиква 
извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, на 21.02.2022г., от 
10.00ч., в седалището на дружеството в град Дебелец, м.”Устито”, ПИ 035026, офис 
сграда „Логистичен център ЦБА”, на което с единодушие бяха взети следните 
решения: 
 
1. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 
 
Събранието беше проведено на 21.02.2022г. и бяха взети решения по всички точки 
с мнозинство на присъстващите, съгласно проекта на решение.  

 
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. Сключване или изпълнение на съществени сделки. 

През периода на първото тримесечие на 2022г. няма сключени големи сделки.  
 
 
1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 
предприятие. 
На  01.03.2021г. ЕС ПИ ЕМ ИН ЕАД /дъщерно дружество на публичното дружество 
„ЦБА Асет Мениджмънт“АД със 100% от капитала/ , сключи следната сделка:  
 
„ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД,  с ЕИК: 201127508, със седалище и адрес на управление в гр. 
Дебелец, община Велико Търново, област Велико Търново, м.Устито, ПИ 035026, 
офис сграда Логистичен център ЦБА, представлявано от ПЛАМЕН ПЕТРОВ 
ЦАЧЕВ, продаде на „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 Миленов Кондов и 
Петър Иванов Павленков всички притежавани от него акции от капитала на 
„ЦБА“АД, а именно: 25 000 /двадесет и пет хиляди/ броя поименни акции, всяка с 
номинална стойност 1 (един) лев, от капитала на акционерно дружество „ЦБА” АД, 
с ЕИК: 202420609 гр. Варна, за цена от 1 125 000 /един милион и сто двадесет и пет 
хиляди/ лева за всичките 25000 броя акции .  
 
 
 
1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.  
През периода на първото тримесечие на 2022г. няма промяна на одиторите на 
дружеството. 



На 30.06.2021г. ОС избира за одитиране на годишния финансов отчет за 
2021г. –Одиторско дружество ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД, с ЕИК: 131039504, 
с   рег . №  114 от регистъра на регистрираните одитори – одиторски дружества по 
чл. 20 от ЗНФО. 

 
 
1.30. 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 първото тримесечие на 2022г. 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. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества 
от емитента или негово дъщерно дружество.   
– През първото тримесечие на 2022г. няма учредяван залог на дялови участия в 
търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.   
1.34. 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. 
„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр.Дебелец, на основание чл.223 от ТЗ свиква 
извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, на 21.02.2022г., от 
10.00ч., в седалището на дружеството в град Дебелец, м.”Устито”, ПИ 035026, офис 
сграда „Логистичен център ЦБА”, на което с единодушие бяха взети следните 
решения: 
 
1. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 
 
Събранието беше проведено на 21.02.2022г. и бяха взети решения по всички точки 
с мнозинство на присъстващите, съгласно проекта на решение. 
 
 

28.04.2022 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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