
 

 

 

 

 

 

Материали за Редовно годишно общо събрание на 

акционерите на „Градус” АД 

 
05.06.2020 г., 11 ч., гр. Стара Загора 6009, Парк–Хотел Стара Загора, 

ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел”,   

 

Дневен ред 

 
1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;  

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на 

директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.; 

2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен 

финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания 

одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2019 г.; 

3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на 

Дружеството за 2019 г.; 

4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 

2019 г.;   

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на 

директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.; 

5. Освобождаване на член на одитния комитет; 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава досегашния член на одитния 

комитет – г – жа Радка Пенева, която е подала заявление за освобождаването й от заеманата 

от нея позиция – член и председател на Одитния комитет на „Градус“ АД; 



 

6. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството, по 

предложение на Съвета на директорите; 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от 

Съвета на директорите на Дружеството нов член на Одитния комитет, а именно:  

г-н Добри Светлозаров Симеонов 

7. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 год.; 

Проект за решение: Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му 

през 2019 г. 

8. Приемане на промени в Правилата на Одитния комитет на „Градус“ АД; 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изготвените и предложени от 

Одитния комитет на Градус АД промени в Правилата за работа на Одитния комитет на 

дружеството, отразяващи промените в нормативната уредба; 

9.  Предложение за разпределение на печалбата за 2019 г. 

Проект за решение:  

9.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя печалбата на Дружеството за 

2019 г., която е 11 910 268.74 лева, както следва: 

- част от печалбата, която е в общ брутен размер на 5 359 391.62 лева, вече е била разпределена 

на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен 

дивидент 0,022 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на акционерите на 

Дружеството от 25 октомври 2019 г.; 

 - част от печалбата, която част е в общ брутен размер на  5 359 391.62 лева се разпределя на 

акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като брутният единичен годишен 

дивидент е 0.022 лева на акция. 

- остатъкът в размер на 1 191 485.50 лева, се отнася към неразпределената печалба на 

Дружеството. 

9.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 

13.07.2020 г. ; (ii) Срок за изплащане на дивидента: - 60 (шестдесет дни); (iii) Начин на изплащане 

на дивидента: чрез „Централен депозитар” АД и клонове на Уникредит Булбанк АД. 

10. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на 

директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.; 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете 

на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.; 

11. Продължаване мандата на Съвет на директорите на „Градус“ АД и определяне на размера 

на възнаграждението им. 

Проект за решение:  



 

11.1. Общото събрание на акционерите продължава мандата на 

досегашните членове на Съвета на директорите с още 5 (пет) години, 

считано от датата на изтичането на първия мандат – 17.11.2020 г. 

Настоящето решение поражда действие след изтичане на срока на мандата на 

настоящия Съвет на директорите – 17.11.2020 г. и поражда действие от датата на 

вписването му в Търговския регистър и регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел при 

Агенция по вписванията.  

11.2. Общото събрание на акционерите взема решение за запазване на досегашния размер на 

определеното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. 

Настоящето решение влиза в сила от датата, на която е вписано решението за назначаване 

на членовете на СД по предходната точка.  

12. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 

2020 г. 

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните 

финансови отчети на Дружеството за 2020 г., съгласно предложение на Одитния комитет, 

включено в материалите по дневния ред. 

13. Предложение на СД за покриване на натрупана загуба в размер на 1040.08 лв. от 

неразпределената печалба за 2019 г. 

Проект за решение: ОСА приема предложение на СД за покриване на натрупана загуба в размер 

на 1040.08 лв. от неразпределената печалба за 2019 г. 

14. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за 

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.; 

Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно 

прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 

15.  Вземане на решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството. 

Проект за решение: На основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, Общото събрание на 

акционерите в „Градус“ АД взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на 

дружеството при следните условия: 

(а) максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3 % (три процента) от общия 

брой акции, издадени от дружеството; 

(б) минимална единична цена на акция при обратното изкупуване: 1,20 лв. /акция 

(в) максимална единична цена на акция при обратното изкупуване: 2,00 лв. /акция 

(г) срок на обратното изкупуване: до 5 години, считано от деня, в който решението на Общото 

Събрание за обратното изкупуване бъде вписано в Търговския регистър. 



 

(д) ред за извършване на обратното изкупуване: чрез лицензиран 

инвестиционен посредник на борсата. 

(е) възлагане на действия на Съвета на директорите на Дружеството:  

Общото Събрание възлага на Съвета на директорите на Дружеството: 

(i). да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. В случай, че в 

конкретно определения от Съвета на директорите срок не се изкупи максималния брой акции, 

Общото събрание овластява Съвета на директорите по своя преценка да удължи този срок.  

(ii). да определи инвестиционния посредник, чрез който се извършва обратното изкупуване; 

(iii). да определи всяко едно и всички останали срокове и условия на обратното изкупуване, при 

спазването на изискванията на закона и на устава на Дружеството за това; 

(iv). да извърши всяко едно и всички необходими правни и фактически действия, свързани с 

обратното изкупуване. 

 

Съдържание 

 
1. Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г.; 

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет 

на Дружеството за 2019 г.;   

3. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;  

4. Отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 

2019 г.;   

5. Автобиография на г-н Добри Светлозаров Симеонов 

6. Диплома за висше образование на г-н Добри Светлозаров Симеонов  

7. Декларация по чл. 107, ал.4 и 5 от Закона за независимия финансов одит на г-н Добри 

Светлозаров Симеонов; 

8. Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на 

директорите; 

9. Годишен доклад за дейността на Одитния комитет; 

10. Правила за работа на Одитния комитет на Градус АД; 

11. Препоръка на Одитния комитет; 

12. Протокол на СД с предложения за промени в Одитния комитет; 
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ПРАВИЛА ЗА РАБОТА /СТАТУТ/ 

 

НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ  

НА „ГРАДУС” АД 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) Настоящите Правила за работа на Одитния комитет на Градус АД /Статут/ са 

приети на основание и отразяват изискванията на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия 

финансов одит.  

(2)„ГРАДУС” АД е предприятие от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 26 от 

Закона за независимия финансов одит (ЗНФО).  

(3) В изпълнение на задълженията си по Закона за независимия финансов одит, 

Дружеството създава Одитен комитет.  

 

II. СЪСТАВ И МАНДАТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ 

 

Чл. 2. Одитният комитет на „ГРАДУС” АД се състои от 3 (трима) членове – 

физически лица, единият от които е Председател на Одитния комитет.  

 

Чл. 3. (1) Членовете на Одитния комитет се избират и освобождават от Общото 

събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите на „ГРАДУС” АД.  

(2) Членовете на Одитния комитет на „ГРАДУС” АД се избират за срок от 4 

(четири) години. След изтичане на мандата членовете на Одитния комитет на 

„ГРАДУС” АД продължават да изпълняват своите функции до избирането на нови 

членове от Общото събрание на акционерите.  

(3) Членовете на Одитния комитет могат да бъдат преизбирани без ограничение. 

 

Чл. 4. (1) За членове на Одитния комитет на „ГРАДУС” АД се избират лица, които 

притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър”, познания в областта, в 

която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 

5 (пет) години професионален стаж в областта на счетоводството или одита. 

(2) За членове на Одитния комитет на „ГРАДУС” АД могат да се избират и 

членове на Съвета на директорите на Дружеството, които не са изпълнителни членове.  

(3) Мнозинството от членовете на Одитния комитет са външни и независими от 

„ГРАДУС” АД. Независим член на Одитния комитет на „ГРАДУС” АД не може да е: 

1. изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на 

предприятието; 

2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието; 

3. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по 

т. 2; 

4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на 

одитния комитет на предприятието от обществен интерес. 
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(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 3 се установява 

с писмена декларация, подадена преди датата на избора до Общото 

събрание от всяко номинирано лице за член на Одитния комитет. Когато 

едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният 

член на Одитния комитет незабавно уведомява писмено Съвета на директорите на 

„ГРАДУС” АД и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на 

следващото Общо събрание се избира нов член. 

(5) Председателят на Одитния комитет на „ГРАДУС” АД се избира от неговите 

членове. Председателят също трябва да отговаря на изискванията по ал. 3. 

(6) Всеки член на Одитния комитет може да отправи писмена мотивирана молба 

до Съвета на директорите на дружеството за освобождаването му от заеманата длъжност. 

(7) До приемане на съответно решение от общото събрание на акционерите на 

дружеството за освобождаване на член на Одитния комитет същият продължава да 

изпълнява задълженията и отговорностите си към дружеството, освен в случаите по чл. 

4, ал. 4 от тези Правила, когато Одитния комитет продължава да функционира с намален 

състав. 

 

III. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ОДИТНИЯ 

КОМИТЕТ 

 

Чл. 5. Одитният комитет на „ГРАДУС” АД: 

1. Информира Съвета на директорите на „ГРАДУС” АД за резултатите от 

задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за 

достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на Одитния комитет в този 

процес; 

2. Наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и 

предложения, за да се гарантира неговата ефективност; 

3. Наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за 

управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото 

отчитане в одитираното предприятие; 

4. Наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително 

неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисия за 

публичен надзор над регистрираните одитори по прилагането на чл. 26, параграф 6 от 

Регламент (ЕС) № 537/2014; 

5. Проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в 

съответствие с изискванията на глави шеста и седма от ЗНФО, както и с чл. 6 от 

Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на 

услуги извън одита на одитираното предприятие по чл. 5 от същия регламент; 

6. Отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва 

назначаването му с изключение на случаите, когато одитираното предприятие разполага 

с комисия за подбор; 

7. Уведомява чрез своя председател Комисия за публичен надзор над 

регистрираните одитори (КПНРО), както и Съвета на директорите на „ГРАДУС” АД за 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136937441&dbId=0&refId=22695882
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136937441&dbId=0&refId=22695882
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136937441&dbId=0&refId=22695883
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136937441&dbId=0&refId=22695883
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136937441&dbId=0&refId=22695884
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всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 от 

ЗНФО в 7-дневен срок от датата на решението; 

8. Отчита ежегодно дейността си пред Общото събрание на 

акционерите на „ГРАДУС” АД; 

9. Изготвя и чрез своя председател предоставя на КПНРО в срок до 31-ви май 

годишен доклад за дейността си; 

10. Обсъжда и решава всички останали въпроси, които са от неговата 

компетентност съгласно настоящите Правила и действащото законодателство; 

11. Изпълнява всички останали задължения, които са му вменени от настоящите 

Правила и действащото законодателство;  

 

Чл. 6. Одитният комитет има право да: 

1. получава съдействие от Съвета на директорите на „ГРАДУС” АД, както и от 

служителите на Дружеството, при изпълнение на дейността си; 

2. изисква и получава в разумни срокове от ръководството на „ГРАДУС” АД или 

от упълномощени служители документи, данни, сведения и друга информация, свързана 

с финансовата отчетност, управлението на риска и вътрешния контрол; 

3. присъства на заседания на Съвета на директорите на „ГРАДУС” АД или на 

работни срещи по въпроси от компетенциите на Одитния комитет, при необходимост; 

4. да извършва прегледи на процесите по финансово отчитане в предприятието, 

системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете и да представя препоръки 

и предложения, за да се гарантира тяхната ефективност; 

5. да изисква и получава достъп до всякаква информация и документи, 

необходими за изпълнение на неговите функции и задължения; 

6. изисква незабавно да бъде писмено информиран от регистрирания 

одитор/одиторското предприятие за всички обстоятелства, които са или биха накърнили 

неговата независимост при изпълнение на поетия одиторски ангажимент, съгласно 

изискването на чл. 31, ал. 2, т. 1 от  ЗНФО; 

7. изисква незабавно да бъде писмено информиран от регистрирания 

одитор/одиторското предприятие за установени и възможни съществени нарушения 

на действащото законодателство, учредителни и други вътрешни актове на „ГРАДУС” 

АД, доколкото такива са станали известни на регистрирания одитор/одиторско 

предприятие при изпълнение на одиторския ангажимент; 

8. изисква разяснение от регистрирания одитор/одиторско предприятие за 

характера и основанията за модифициране на одиторското мнение в одиторския доклад, 

както на параграфите за обръщане на внимание и по други въпроси, с които не е 

модифицирано одиторското мнение; 

9. изисква копие от сключената задължителна застраховка «Професионална 

отговорност» на регистрирания одитор/одиторско предприятие; 

10. получава допълнителен доклад към одиторския доклад, съгласно чл. 59 и чл. 

60 от ЗНФО; 

11. получава сигнали от служителите и акционерите на дружеството за 

допуснати грешки, неправилни или незаконни действия, свързани с процесите на 

финансово отчитане в предприятието; 

https://web6.ciela.net/Document?documentId=2136937441&dbId=0&iconId=1&structureId=0,85760,85773,85785&stateObject=%7b%22kind%22:%22treeStructure%22,%22url%22:%22%2FTree%2FJsonAllItemsTree%3FstructureId%3D85785%26dbId%3D0%26onlyInForce%3Dtrue%26onlyRepealed%3Dfalse%26structNav%3D4_x%22%7d
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2136937441&dbId=0&iconId=1&structureId=0,85760,85773,85785&stateObject=%7b%22kind%22:%22treeStructure%22,%22url%22:%22%2FTree%2FJsonAllItemsTree%3FstructureId%3D85785%26dbId%3D0%26onlyInForce%3Dtrue%26onlyRepealed%3Dfalse%26structNav%3D4_x%22%7d
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12. разследва всички сигнали за нередности, 

свързани с осъществяване на неговите функции и задължения, като 

получава съдействие от мениджмънта на предприятието; 

13. запази конфиденциалност при получаване на сигнали за 

докладвани и разкрити нередности, свързани с осъществяване на неговите функции 

и задължения. 

14. получат възнаграждение за предоставената от тях услуга, определено с 

решение на Общо събрание на акционерите на „ГРАДУС” АД. 

15. изисква от Съвета на директорите на дружеството заплащане на разходите, 

свързани с осъществяване на дейността му. 

 

Чл. 7. (1) Предприятието е длъжно да поеме разходите, направени от членовете 

на Одитния комитет, свързани с изпълнение на техните задължения. 

(2) Възнаграждението на членовете на одитния комитет се определя от общото 

събрание на акционерите и трябва да е съобразено с количеството и качеството на 

предоставената услуга и участието им в заседанията на комитета и не може да бъде по-

малко от 250 (двеста и петдесет) лева месечно. 

(3) Разходите за командировки, свързани с дейността на членовете на одитния 

комитет, са за сметка на предприятието и не са част от възнаграждението по ал. 2. 

 

Чл. 8. Членовете на Одитния комитет имат следните права:  

1. Да участват в заседанията на Одитния комитет лично или като упълномощят 

писмено друг негов член; 

2. Да поискат свикване на заседание на Одитния комитет; 

3. Да предлагат за разглеждане точки от дневния ред и да правят предложения за 

решения; 

4. Да гласуват „за” или „против” предложените решения; 

 

Чл. 9 . Членовете на Одитния комитет имат следните задължения: 

1. да наблюдават процесите на финансово отчитане, ефективността на системите 

за вътрешен контрол и на системите за управление на рисковете; 

2. да наблюдават  независимия финансов одит в предприятието; 

3. да присъстват на заседанията на Одитния комитет; 

            4. да уведомяват незабавно останалите членове за всички обстоятелства, които са 

от съществено значение за предприятието и биха допринесли за предотвратяване на 

грешки, злоупотреби или измами и които са им станали известни при осъществяване на 

техните задължения;  

 

IV. ЗАСЕДАНИЯ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ 

 

Чл. 10. (1) Одитният комитет „ГРАДУС” АД заседава най-малко 3 (три) пъти 

годишно.  
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(2) Председателят на Одитния комитет може да 

насрочи заседание по своя инициатива или по искане на член на 

Одитния комитет. Председателят на Одитния комитет няма право да 

откаже свикването на заседание.  

(3) Заседанието е редовно ако на него присъстват повече от половината 

членове на Одитния комитет, лично или представлявани от друг член на Одитния 

комитет. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ. 

Заседанията могат да се провеждат и дистанционно. 

(4) За участие в заседание на Одитния комитет на дружеството без право на глас, 

може да се канят членове на Съвета на директорите, регистрирания одитор, служители 

на дружеството, консултанти или други външни специалисти, имащи отношение към 

обсъжданите въпроси. 

.  

Чл. 11. (1) При осъществяване на предоставените му правомощия, Одитният 

комитет на „ГРАДУС” АД се произнася с решения.  

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, в които 

законът или настоящите Правила предвиждат друго.  

(3) Одитният комитет може да взема решения и неприсъствено, ако всички 

членове са заявили писмено съгласието си за решението и са подписали протокола.  

(4) При липса на обикновено мнозинство, тежест при гласуване има независимия 

член на Одитния комитет. 

 

Чл. 12. (1) Одитният комитет извършва своята дейност оперативно. За всяко 

заседание на Одитния комитет се изготвя протокол, в който се отразяват дневния ред, 

взетите решения и начина на гласуване на членовете. Протоколът се подписва от всички 

присъствали на заседанието членове на Одитния комитет.  

(2) Решенията на Одитния комитет влизат в сила след подписването на протокола 

от заседанието.  

(3) Протоколите от заседанията на Одитния комитет, както и всички доклади и 

други документи, изготвяни от комитета се съхраняват в дружеството минимум 5 

години, считано от края на годината, в която са изготвени. 

 

 

V.  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ СЪС СЪВЕТА 

НА ДИРЕКТОРИТЕ 

 

Чл. 13. (1) Одитният комитет на „ГРАДУС” АД: 

1. информира Съвета на директорите на дружеството за резултатите от 

задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за 

достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този 

процес; 

2. периодично се отчита пред Съвета на директорите на дружеството за 

изпълнение на своите ангажименти и отправя препоръки за подобряване на ефективното 

функциониране на одитния комитет на дружеството; 
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3. уведомява Съвета на директорите на 

дружеството, както и КПНРО за всяко дадено одобрение съгласно 

чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит в 7-

дневен срок от датата на решението; 

4. уведомява и отправя препоръки до Съвета на директорите в предвидените 

от закона случаи и по собствена преценка; 

5. извършва преглед и прави предложения до Съвета на директорите на 

дружеството за актуализация на настоящите Правила; 

6. може да присъства на заседания на Съвета на директорите на дружеството, на 

които се обсъждат въпроси от неговата компетентност. 

(2) Съветът на директорите на „ГРАДУС” АД: 

1. осигурява подходящо ежегодно обучение за всички членове на одитния 

комитет на дружеството и обезпечава необходимия бюджет за изпълнение на функциите 

му в дружеството; 

2. осигурява достатъчни ресурси на одитния комитет за ефективно изпълнение на 

задълженията му; 

(3) Членовете на Съвета на директорите и служителите на дружеството са длъжни 

да оказват съдействие на одитния комитет при изпълнение на дейността му, включително 

да предоставят в разумни срокове поисканата от него информация. 

 

VI. ОТЧЕТНОСТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ 

 

Чл. 14. (1) Одитният комитет на „ГРАДУС” АД ежегодно отчита дейността си 

пред общото събрание на акционерите на дружеството като представя Доклад за 

дейността си през съответната финансова година. 

(2) Докладът на одитния комитет на дружеството се представя до Съвета на 

директорите и е част от писмените материали за общото събрание на акционерите, на 

което следва да бъде разгледан. 

(3) Членовете на одитния комитет могат да присъстват на заседанието на общото 

събрание на акционерите, на което следва да бъде разгледан годишният доклад на 

комитета за съответната финансова година, без право на глас, освен ако са акционери на 

дружеството. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящите Правила са изготвени в съответствие със Закона за независимия 

финансов одит.  

§ 2. Изменения и допълнения на настоящите Правила се правят по реда на тяхното 

приемане. 

§ 3. Промени в законодателството, които отменят или изменят отделни разпоредби 

на настоящите Правила не водят до нищожност на Правилата като цяло. 

 

Настоящите Правила са приети с протокол от заседание на одитния комитет на 

11.06.2019 г., одобрени са от Съвета на директорите на „ГРАДУС” АД с решение от 
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14.06.2019 г. и са одобрени от Общо събрание на 

акционерите на „ГРАДУС” АД, проведено на 25.10.2019 г. 

 

Настоящите Правила са променени с протокол от заседание на Одитния 

комитет на 24.03.2020 г. и са одобрени от Съвета на директорите на „ГРАДУС” АД с 

решение от 25.03.2020 г.  

Промените ще бъдат предложени за одобрение на Общо събрание на акционерите на 

„ГРАДУС” АД, което ще се проведе на 05.06.2020 г. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 























А В Т ОБ ИОГ РА Ф ИЯ  
 

 

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Име  ДОБРИ СВЕТОЗАРОВ СИМЕОНОВ 

Адрес  БЪЛГАРИЯ, ГР. СОФИЯ, ПК 1303, БУЛ. СТЕФАН 

СТАМБОЛОВ №19, ЕТ. 6, АП. 16 

Телефон  0887557873 

Факс   

E-mail  dobri_ds1@abv.bg 

 

Националност  Българин 

 

Дата на раждане  20.11.1970 Г.  

 

ТРУДОВ СТАЖ 

  

• Дати (от-до)   ОТ М. 09.2007 Г. – „СИМ КОНСУЛТ-2001“ ЕООД - 

СЧЕТОВОДНИ И ОДИТОРСКИ ДЕЙНОСТИ, ДАНЪЧНИ 

КОНСУЛТАЦИИ 

ОТ 2005 Г.  ДО М. 09.2007 Г. - ЕТ „БОДИ-КАР-ДОБРИ 

СИМЕОНОВ“ – СЧЕТОВОДНИ И ОДИТОРСКИ ДЕЙНОСТИ, 

ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ 

ОТ 1992 Г. ДО 2005 Г. – ЕТ „БОДИ-КАР-ДОБРИ 

СИМЕОНОВ“ – ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЯДКИ 

 

 

 

• Име и адрес на 

работодателя 

  „СИМ КОНСУЛТ-2001“ ЕООД - ГР. СОФИЯ, БУЛ. СТЕФАН 

СТАМБОЛОВ №19, ЕТ. 6, АП. 16 -  

ЕТ „БОДИ-КАР-ДОБРИ СИМЕОНОВ“ – ГР. СОФИЯ, БУЛ. 

СТЕФАН СТАМБОЛОВ №19, ЕТ. 6, АП. 16 

 

• Вид на дейността 

или сферата на 

работа 

 СЧЕТОВОДНИ И ОДИТОРСКИ ДЕЙНОСТИ, ДАНЪЧНИ 

КОНСУЛТАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЯДКИ; СЧЕТОВОДНИ И 

ОДИТОРСКИ ДЕЙНОСТИ, ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ 

 

• Заемана длъжност  Счетоводител и управител 



• Основни дейности 

и отговорности 

 ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИ СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ; 

ОБРАБОТВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ; ПОДАВАНЕ 

НА ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ И ОТЧЕТИ; 

ПРОВЕРКА И КОНТРОЛ НА ОБРАБОТЕНИ ДОКУМЕНТИ, 

ИЗГОТВЕНИ ОТЧЕТИ И ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ. 

 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ 

 От 2001 г. до 2004 г. - Университет за национално и 

световно стопанство – магистър Счетоводство и 

контрол 

  От 1989 г. до 1998 г. - Минно-геоложки университет 

„Свети Иван Рилски“ - гр. София – магистър по 

специалност Минно инженерство със  специализация 

Индустриален мениджмънт 

  До 1989 г. – Четвърта сменна вечерна гимназия. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ 

УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

  РАБОТА В ЕКИП; УМЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ 

 

ТЕХНИЧЕСКИ 

УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 ДОБРА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ; РАБОТА СЪС 

СПЕЦИАЛИЗИРАН СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР 

 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 УЧАСТИЕ В  ЕЖЕМЕСЕЧНИ СЕМИНАРНИ ОБУЧЕНИЯ 

СВЪРЗАНИ С НАСТЪПИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ДАНЪЧНИТЕ И 

ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ЗАКОНИ. 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 

 Да, категория „В“ 

 

 

 

 






