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 „Стара планина холд“ АД, гр. София 

в качеството си на мажоритарен акционер, притежаващ пряко 

1 132 818 броя акции 

или 91.75 % от капитала на „Фазан“ АД, гр. Русе,  

отправя 

ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за закупуване акциите на останалите акционери 

на „Фазан“ АД, гр. Русе 

ISIN: BG11FARUAT13 

 

 

На основание чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, „Стара планина холд“ АД в качеството му на 

акционер, притежаващ пряко повече от 90 на сто от гласовете в Общото събрание на 

„Фазан“ АД, отправят настоящето търгово предложение за закупуване на всички останали 

акции на акционерите на „Фазан“ АД. 

ISIN  BG11FARUAT13 

Вид акции  Обикновени, безналични, поименни, свободно 

прехвърляеми 

Номинална стойност 1.00 лв. 

Предлагана цена 1.41 лв. 

1. Данни за предложителя „Старта планина холд“ АД 

 

Наименование, ЕИК „Стара планина холд“ АД, българско дружество 

регистрирано в ТР с ЕИК 121227995 

Адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри 

№ 20. ет. 9.  

 

Телефон  +359 2 9634159 
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Факс  +359 2 9634161 

Електронна страница www.sphold.com  

Електронен адрес office@sphold.com  

Предмет на дейност Придобиване, управление, оценка и продажба на 

участия в български и чуждестранни дружества; 

придобиване управление и продажба на облигации, 

оценка и продажба на патенти, отстъпване на 

лицензии за използване на патенти на дружества, в 

които холдинговото акционерно дружество участва; 

финансирания на дружества, в които участва 

холдинговото дружество; други търговски сделки, 

които не са забранени със закон. 

 

1.1. Данни за управителния и контролен орган на предложителя  

Данни за управителния орган  

„Стара планина холд“ АД се представлява поотделно от Васил Георгиев Велев и Евгений 

Василев Узунов. 

Васил Георгиев Велев е изпълнителен директор и представляващ дружеството. С адрес за 

кореспонденция в Република България: гр. София, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри 

№ 20, ет. 9. 

Евгений Василев Узунов е председател на Съвета на директорите и представляващ 

дружеството. С адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, район Изгрев, 

ул. Фредерик Жолио Кюри № 20, ет. 9. 

Другите членове на Съвет на директорите са: 

„Финанс Инвест“ ООД, регистрирано с ЕИК 115016144 с управител и представляващ 

дружеството Спас Борисов Видев. Седалище и адрес на управление адрес: гр. Пловдив, 

район Северен, ул. Брезовска № 4, ет. 1, ап. 1, който е и адресът му за кореспонденция в 

Република България. 

Стефан Атанасов Николов е член на Съвета на директорите. С адрес за кореспонденция в 

Република България: гр. София, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри № 20, ет. 9. 

Данни за контролния орган 

Няма контролен орган. Дружеството е с едностепенна структура на управление. 

http://www.sphold.com/
mailto:office@sphold.com
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1.2. Данни за лицата, които пряко или чрез свързани лица притежават повече от 

5 (пет) на сто от гласовете в общото събрание на предложителя „Стара планина 

холд“ АД или могат да го контролират. 

Наименование: „Стара планина холд” АД  

„Стара планина холд” АД е публично дружество с капитал 21 000 000 лв., разпределен в 

21 000 000 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка. Дружеството е регистрирано в ТР 

към Агенция по вписванията с ЕИК 121227995. 

Седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри 

№ 20, ет. 9. 

Притежава 1 132 818 броя безналични, поименни акции с номинал 1.00 лв. всяка, 

представляващи 91.75 %  (деветдесет и едно цяло и седемдесет и пет стотни процента) от 

капитала на „Фазан“ АД. 

Информация за лицата, които чрез „Стара планина холд” АД като свързани лица, 

притежават участие, подлежащо на разкриване. Информация за лицата, 

притежаващи повече от 5 (пет) на сто от гласовете в общото събрание на 

предложителя „Стара планина холд“ АД или които могат да го контролират. 

POTBUL INVEST FOUNDATION, регистрирано в Панама със седалище и адрес на 

управление Paseo del Mar and Pacific Avenue, Costa del Este, MMG Tower, Panama city, Panama, 

притежава 4 655 400 броя акции, представляващи 22,17% от гласовете в общото събрание 

на „Стара планина холд“ АД, което се равнява на непряко участие в размер на 20,32% от 

капитала на „Фазан“ АД.  

„Гарант 5” ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 115149855, капитал 100 000 

лв. и с управители Васил Георгиев Велев и Спас Борисов Видев, които представляват заедно 

дружеството. „Гарант 5“ ООД притежава 2 595 972 броя акции, представляващи 12,36% от 

гласовете в общото събрание на „Стара планина холд“ АД, което се равнява на непряко 

участие в размер на 11,33% от капитала на „Фазан“ АД. Предметът на дейност на 

дружеството е придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества 

относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, 

както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване 

на предприятия, консултации относно портфейлни инвестиции, факторинг, комисионна и 

маркетингова дейност, търговско представителство и посредничество на български и 

чуждестранни лица, вътрешна и външна търговия, всякакви други незабранени от закона 

сделки. Седалище и адрес на управление на „Гарант 5“ООД: гр. Пловдив, район Централен, 

бул. Княгиня Мария Луиза № 14. 

ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, регистриран от СГС по ф.д. № 1913/2001 година с БУЛСТАТ: 

130477720, със седалище и адреса на управление гр. София, ул. Дамян Груев № 42, 

управляван от „ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 121050885, с получено разрешение за 

управление на фонда с решение на Комисия за финансов надзор № 346-УПФ/25.08.03 г., 

притежава 1 444 174 броя акции, представляващи 6,88% от гласовете в общото събрание 



Търгово предложение от страна на „Стара планина холд“ АД към всички останали акционери на „Фазан“ АД 

 

страница 8 
 

на „Стара планина холд“ АД, което се равнява на непряко участие в размер на 6,31% от 

капитала на „Фазан“ АД. 

Освен изброените няма други лица, които чрез „Стара планина холд” АД като свързани лица 

да притежават участие, подлежащо на разкриване.  

1.3. Споразумения за упражняване правата на глас в общото събрание на 

предложителя „Стара планина холд“ АД 

Няма сключени споразумения за упражняване на правото на глас в общото събрание на 

предложителя „Стара планина холд“ АД. 

2. Данни за инвестиционния посредник 

Наименование „БенчМарк Финанс“ АД 

Адрес на управление гр. София, ул. „Вискяр планина” № 19, ет. 2  

Телефон  +359 2 9625405 

Факс  +359 2 9625366 

Електронен страница www.benchmarкconsult.bg  

Електронен адрес office@benchmark.bg  

Лиценз   Издаден от КФН лиценз за осъществяване на дейност 

като инвестиционен посредник № РГ-03-0212 от 

09.05.2006 г., издаден на основание Решение № 179-

ИП/09.03.2004 г., Решение № 299-ИП/04.05.2005 г. и 

Решение № 311-ИП/27.04.2006 г. на КФН 

3. Данни за дружеството обект на търгово предложение 

Наименование „Фазан“ АД 

Адрес на управление град Русе, бул. „Трети март” № 5 

Телефон  +359 82 820 731 

Факс  +359 82 820 718 

Електронна страница http://www.sphold.com/predpriyatia/fazan/za-

aktzionerite-fazan-ad; http://www.fazansocks.com/ 

Електронен адрес office@fazansocks.com  

Предмет на дейност Производство и търговия в страната и чужбина на 

чорапи други плетени изделия, производство и 

търговия с потребителски стоки, търговско 

http://www.benchmarкconsult.bg/
mailto:office@benchmark.bg
http://www.sphold.com/predpriyatia/fazan/za-aktzionerite-fazan-ad
http://www.sphold.com/predpriyatia/fazan/za-aktzionerite-fazan-ad
http://www.fazansocks.com/
mailto:office@fazansocks.com
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представителство, предоставянето на услуги и други 

дейности, разрешени от законите в страната. 

Основният капитал на дружеството е 1 234 692 лв., разпределен в 1 234 692 бр. безналични, 

поименни акции с номинал 1.00 лв. всяка. Дружеството е публично по смисъла на ЗППЦК и 

е с едностепенна система на управление – управлява се от Съвет на директорите в състав: 

 Стара планина холд АД, с ЕИК 121227995, със седалище и адрес на управление гр. 

София, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри № 20. ет. 9, представлявано в Съвета 

на директорите на „Фазан“ АД от Васил Георгиев Велев – председател на Съвета на 

директорите на „Фазан“ АД и представляващ „Фазан“ АД. С адрес за кореспонденция в 

Република България: гр. София, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри № 20. ет. 9. 

 Мирослав Събев Чапанов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор 

на „Фазан“ АД. С адрес за кореспонденция в Република България: гр. Русе, бул. „Трети 

март” № 5. 

 Аркотех ЕООД, с ЕИК 831415575, със седалище и адрес на управление гр. гр. София, 

район Средец, бул. „Патриарх Евтимий” № 1, ет. 2, представлявано в Съвета на 

директорите на „Фазан“ АД от Светлана Димитрова Митова – член на Съвета на 

директорите на „Фазан“ АД, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. 

София, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри № 20. ет. 9. 

 „Фазан” АД се представлява поотделно от председателя на Съвета на директорите – „Стара 

планина холд“ АД, чрез представителя си в Съвета на директорите Васил Георгиев Велев и 

от изпълнителния директор Мирослав Събев Чапанов. 

4. Данни за притежаваните от предложителя акции и най-високата цена, 

заплатена от предложителя за последните шест месеца 

Общият брой акции притежавани от предложителя към датата на регистриране на търговото 

предложение са:  

 

Брой на  притежаваните акции с право на глас: 1 132 818 акции 

Вид на притежаваните акции с право на глас:  обикновени, безналични, поименни, 

свободно прехвърляеми акции с 

номинална стойност 1 (един) лев всяка 

от тях 

Права по всяка една от притежаваните акции:  право на глас, право на дивидент, 

право на ликвидационен дял, право на 

информация за дейността на 

дружеството, право на предимство при 

записване на нови акции при 

увеличение на капитала и право на дял 

от печалбите на емитента 

Начин на притежаване:   пряко 

Дял в общия брой гласове:   91.75 % от капитала на Фазан АД 
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Търговият предложител „Стара планина холд“ АД притежава пряко 1 132 818 броя 

акции, представляващи 91.75% от капитала на дружеството - обект на търгово 

предложение. 

Последователността от сделки с дата на сделка и сетълмент на търговия предложител 

„Стара планина холд“ АД е представена по – долу в табличен вид. 

Притежавани от предложителя „Стара планина холд“ АД акции 

  Брой акции % от общия капитал 

Притежавани акции към 07.07.2017 г. 1 132 818 91.75% 

   

 
Източник: Централен депозитар АД, БенчМарк Финанс - изчисления  

 

 

Сделки на предложителя „Стара планина холд“ АД с акции на „Фазан“ АД за последните 6 

месеца: 

Вид ISIN код Емитент   Операция 
Дата на 

сделката 
Дата на 

сетълмент 

 
Брой 

акции 
Единична 

цена 
Съвкупна 
стойност 

Акции BG11FARUAT13 Фазан АД  Покупка  07.02.2017 09.02.2017 676 1.25 лв. 845 лв. 

Акции BG11FARUAT13 Фазан АД  Покупка  07.02.2017 09.02.2017 500 1.39 лв. 695 лв. 

 
Източник: Централен депозитар АД, БенчМарк Финанс  

 

Дати на придобиване (сетълмент) на акционерното участие на Стара планина холд АД в 

капитала на Фазан АД  

Дата на сетълмент Брой прехвърлени книжа Вид на операцията 
Брой притежавани акции в 

края на деня 

26.2.1998 46 064 преобразуване на ЦПФ в холдинг 46 064 

13.11.1998 26 000 Покупка 72 064 

15.12.1998 16 Покупка 72 080 

22.12.1998 1 033 Покупка 73 113 

15.1.1999 61 Покупка 73 174 

20.1.1999 115 Покупка 73 289 

25.1.1999 10 Покупка 73 299 

27.1.1999 31 Покупка 73 330 

29.1.1999 17 Покупка 73 347 

26.2.1999 51 Покупка 73 398 

18.5.1999 140 697 Увеличение на капитала 214 095 

3.8.2001 3 969 Покупка 218 064 

27.2.2002 165 Покупка 218 229 

24.6.2002 199 Покупка 218 428 

2.7.2002 94 Покупка 218 522 

12.7.2002 41 Покупка 218 563 
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23.7.2002 21 281 Покупка 239 844 

1.10.2012 317 775 Увеличение на капитала 557 619 

18.1.2013 1 Покупка 557 620 

18.11.2013 419 Покупка 558 039 

19.11.2013 7 194 Покупка 565 233 

9.2.2017 1 176 Покупка 566 409 

18.5.2017 566 409 Увеличение на капитала 1 132 818 

 
Източник: Централен депозитар АД; БенчМарк Финанс  - изчисления 

От представената от Централен депозитар АД справка е видно, че сделката (покупка на 500 

бр.) от страна на „Стара планина холд“ АД със сетълмент 09.02.2017 г. е сключена на цена 

от 1.39 лв. за акция. 

„Стара планина холд“ АД придобива участие в капитала на „Фазан“ АД над 90% с 

упражняване на правата си в успешно проведена процедура по увеличение на капитала, 

вписано в Търговския регистър на 12.05.2017 г. Емисионната стойност на увеличението на 

капитала на дружеството е 1.40 лв. 

През последните 6 месеца, предложителят не е сключвал други освен посочените сделки с 

книжа на „Фазан“ АД и следователно, най-високата цена заплатена от предложителя през 

последните 6 месеца е платената емисионна стойност при участие в увеличението на 

капитала, а именно 1.40 лв. 

Предложителят „Стара планина холд“ АД не притежава чрез свързани лица, както и непряко 

съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК, акции с право на глас от капитала на дружеството. 

4.1 Данни за акциите, притежавани от членовете на управителните и 

контролните органи на предложителя 

Васил Георгиев Велев, изпълнителен директор и представляващ търговия предложител 

„Стара планина холд“ АД не притежава пряко и непряко акции с право на глас от капитала 

на „Фазан“ АД.  

Евгений Василев Узунов, председател на Съвета на директорите и представляващ търговия 

предложител „Стара планина холд“ АД не притежава пряко и непряко акции с право на глас 

от капитала на „Фазан“ АД.  

Стефан Атанасов Николов, член на Съвета на директорите на търговия предложител „Стара 

планина холд“ АД притежава пряко 514 броя акции с право на глас от капитала на „Фазан“ 

АД. Информация за датите на придобиване на притежаваните от Стефан Атанасов Николов 

акции с право на глас от капитала на „Фазан“ АД: 
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Дата Сделка Брой 

15.07.2014 г. покупка на БФБ 1 

18.12.2014 г. покупка на БФБ 60 

19.06.2015 г. покупка на БФБ 93 

11.09.2015 г. покупка на БФБ 103 

19.04.2017 г. участие в увеличението на капитала 257 

 ОБЩО 514 

 

Стефан Атанасов Николов не притежава непряко акции с право на глас от капитала на 

„Фазан“ АД. 

„Финанс Инвест“ ООД, член на Съвета на директорите на търговия предложител „Стара 

планина холд“ АД не притежава пряко и непряко акции с право на глас от капитала на 

„Фазан“ АД.  

4.2 Данни за свързаните лица и/или лицата по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК, чрез които 

търговия предложител притежава акции с право на глас в общото събрание на 

дружеството – обект на търговото предложение  

Търговият предложител „Стара планина холд“ АД не притежава чрез свързани лица или 

непряко по смисъла на чл. 149, ал. 2 ЗППЦК акции с право на глас в общото събрание на 

дружеството – обект на търговото предложение. 

5. ISIN код, клас и брой на акциите с право на глас, които предложителят не 

притежава и иска да придобие 

Предложителят не притежава и иска да придобие 101 874 броя обикновени, безналични, 

поименни, свободно прехвърляеми акции от един клас, с номинална стойност 1 (един) лев 

всяка от тях, представляващи 8.25% от капитала на „Фазан“ АД, ISIN: BG11FARUAT13. 

6. Обезщетение за правата на акционерите, които могат да бъдат ограничени 

съгласно чл. 151а, ал. 4 от ЗППЦК, включително реда и начина за 

изплащането му и методите за неговото определяне 

Не са налице хипотезите по чл. 151а, ал. 1 и 2 ЗППЦК, правата на акционерите не са и няма 

да бъдат ограничавани и в тази връзка не се дължи обезщетение от търговия предложител. 

7. Предлагана цена на акция 

Търговият предложител предлага да закупи акциите на останалите акционери на „Фазан“ 

АД на цена за една акция в размер на 1.41 лв. (един лев и 41 ст.). 

Съгласно изискването на чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1, т. 5 от Наредба 13 за 

търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, предлаганата цена на акция не може 

да бъде по-ниска от най-високата стойност между: 
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 Справедливата цена на акцията, посочена в обосновката по чл. 150, ал. 6 от ЗППЦК 

и изчислена, съгласно Наредба № 41 за изискванията към съдържанието на 

обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към 

прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно 

предприятие и търгово предлагане. 

 Средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца преди 

регистрацията на предложението, съответно преди датата, на която най-късно е 

трябвало да бъде изпълнено задължението по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, ако търговото 

предложение не е регистрирано до тази дата и тази цена е по-висока от средната 

претеглена пазарна цена на акциите за последните три месеца преди регистрацията на 

предложението. 

 Най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него 

лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК през последните 6 месеца преди 

регистрацията на предложението, съответно преди датата, на която най-късно е 

трябвало да бъде изпълнено задължението по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, ако търговото 

предложение не е регистрирано до тази дата и тази цена е по-висока от най-високата 

цена за една акция, заплатена от същите лица през последните 6 месеца преди 

регистрацията на предложението; в случаите, когато цената на акциите не може да 

бъде определена съгласно предходното изречение, тя се определя като по-високата 

между последната емисионна стойност и последната цена, платена от търговия 

предложител. 

Съгласно изискването на чл. 150, ал. 9 от ЗППЦК за изчисляване на най-високата цена за 

една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 

149, ал.2 ЗППЦК, в случай на придобити акции при увеличаване на капитала към 

емисионната стойност на една нова акция се прибавя най-високата платена от 

предложителя, от свързаните с тях лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК цена на 

права за участие в увеличаване на капитала, ако такива права са закупени от 

предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК за участие 

в увеличаването на капитала. 

Предлаганата цена е по-висока от най-високата заплатена цена от Предложителя 

и свързаните с него лица през последните шест месеца преди регистрацията на 

предложението и е по-висока от изчислената справедлива цена, посочена в 

обосновката по-долу. 

Упълномощеният инвестиционен посредник ще събира комисионни от приелите чрез него 

търговото предложение акционери във връзка с изпълнението на писменото заявление за 

приемане на търговото предложение и за извършените трансфери в Централния депозитар, 

а именно: 10 лева. 

Всеки, приел търговото предложение акционер, който е посочил в писменото заявление за 

приемането му цената на акциите да му бъде заплатена по банков път, поема за своя сметка 

apis://NORM|4378|8|149|/
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и разходите по заплащане на банковите такси, които се определят в зависимост от 

приложимата тарифа на съответната банка.  

Обосновка на предлаганата цена 

7.1 Резюме на данните от оценката 

7.1.1 Предлагана цена за една акция 

Търговият предложител предлага да закупи акциите, собственост на останалите акционери 

в капитала на „Фазан“ АД на цена от 1.41 лв. за акция. 

7.1.2 Справедлива стойност на акциите 

Съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба 41 за изкисванията към съдържанието на обосновката на 

цената на акциите на публично дружество, справедливата стойност за акция е 1.30 лв. 

Справедливата стойност на акциите на „Фазан“ АД се определя чрез претегляне на 

резултатите от общоприетите оценъчни методи – Дисконтирани парични потоци за 

компанията (FCFF), Нетна стойност на активите и Метод на пазарните множители на 

компании аналози. Съгласно Удостоверение, издадено от „БФБ-София“ АД, с данни за 

търговията с акциите на „Фазан“ АД през последните три месеца, предхождащи датата на 

обосновка няма сключени сделки с акции на дружеството.  

Метод (в лв.) Тегло Цена 
Претеглена 

цена 

Последна цена затваря за последните 3 месеца 0% неприложимо неприложимо 

Метод на дисконтирани свободни парични потоци на разположение 
на компанията (FCFF) 

50% 1.37 лв. 0.685 лв. 

Метод на нетната стойност на активите (NAV) в хил. лв. 50% 1.23 лв. 0.616 лв. 

Метод на компании пазарни аналози 0% неприложимо неприложимо 

    
Стойност на за акция съгласно чл. 5, ал.1  от Наредба 41     1.30 лв. 

 
Източник: БенчМарк Финанс - изчисления , БФБ-София 

 

7.1.3 Стойност на акциите съгласно използваните оценъчни методи – резюме 

Предложената цена е по-висока от посочените по-долу цени за една акция: 

      (в лв.) 

Стойност на акция съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба 41   1.30 

Среднопретеглена цена последни 3 месеца   неприложимо 

Най-висока заплатена цена от предложителя 6 месеца   1.40 

    
Справедлива цена съгласно чл. 150, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК и 
предложена от предложителя цена     1.41 

 

Източник: БенчМарк Финанс - изчисления , БФБ-София 
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Предлаганата цена съответства на изискванията на чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК и на чл. 26, т. 

4 от Наредба 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции. 

Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Наредба 41, в случай че основателно може 

да се допусне, че ликвидационната стойност на акциите надвишава справедливата им цена, 

то тяхната справедлива стойност следва да бъде тяхната ликвидационна стойност. В 

конкретния случай, екипът смята, че не са налице обстоятелства, от които основателно да 

се допусне, че ликвидационната стойност превишава изчислената справедлива стойност. 

7.1.4 Среднопретеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца 

търговия  

Акциите на „Фазан“ АД се търгуват на „БФБ-София“ АД от 19.05.1998 г., с присвоен борсов 

код 4F5 и ISIN BG11FARUAT13. Към момента книжата се търгуват на Алтернативен пазар, 

Сегмент акции на БФБ. Съгласно Удостоверение издадено от „БФБ-София“ АД, с обобщена 

информация за търговията с книжата за последните три месеца предхождащи датата на 

обосновка, няма сключени сделки с книжата на дружеството. С оглед този факт и съгласно 

дефиницията в §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредба 41 за акции, акциите на 

„Фазан“ АД не могат да бъдат определени като търгувани активно, поради, което 

прилагането на релевантна информация е неотносимо. 

7.1.5 Отговорност на Комисията по финансов надзор 

Комисията за финансов надзор не е одобрила, нито отказала одобрение на справедливата 

цена на акциите и не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в 

обосновката данни. 

7.1.6 Дата и валидност на обосновката 

Обосновката е изготвена към 07.07.2017 г. и е валидна за срока на настоящето търгово 

предложение. Данните, касаещи динамични величини като цени затваря за финансови 

инструменти, участващи в обосновката, както и доходност по дългови инструменти, 

участващи в изчислението на цената на собствения капитал и респективно 

среднопретеглената цена на капитала са фиксирани със стойностите си от края на 

активната сесия на регулирания пазар, на който се търгуват към 06.07.2017 г. (дата, 

предхождаща датата на обосновката). 

7.1.7 Друга съществена информация за цените на акциите 

Не е налична друга съществена информация за цените на акциите. 
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8. Разяснения на оценката 

8.1 Характеристика на оценяваното дружество 

8.1.1 Основна дейност 

Предметът на дейност на дружеството, съгласно регистрацията му в Търговския 

регистър е: производство и търговия в страната и чужбина на чорапи други плетени 

изделия, производство и търговия с потребителски стоки, търговско представителство, 

предоставянето на услуги и други дейности, разрешени от законите в страната.  

Основната дейност на „Фазан” АД е производство на чорапи и чорапогащи. 

„Фазан” АД е първата чорапена фабрика в България, създадена през 1927 г. в гр. Русе. 

Възниква като смесено българо-израелско дружество за производство на чорапи.  

Дружеството произвежда продуктите си според БДС 2273-89, GBS, ISO и OKOTEX. 

Продуктите на дружеството са мъжки, дамски, детски, ажурени и спортни чорапи, както и 

детски чорапогащници. Продуктите се произвеждат от: памук, бамбук, полиамид, 

полиестер, акрил, еластан, вълна, вълна и акрил, вискоза и др. 

„Фазан“ АД има производствен капацитет за 9 млн. чифта чорапи годишно. Фабриката 

разполага с плетачен цех, гладачен цех и багрилен участък. „Фазан“ АД разполага със 

собствена лаборатория за качествен контрол на продуктите на всички производствени 

нива. 

 „Фазан” АД има богата продуктова гама, както следва: 

 мъжки чорапи от бамбук; 

 мъжки чорапи от памук; 

 дамски чорапи от бамбук; 

 дамски чорапи от памук; 

 детски чорапи от памук; 

 ажурни чорапи; 

 терлици от бамбук; 

 терлици от памук; 

 дамски чорапогащи; 

 детски чорапогащи; 

 работни мъжки чорапи; 

 скиорски чорапи; 

 медицински чорапи от памук. 

Към края на 2016 г. основен дял в продуктовата гама на дружеството има групата на 

чорапите с 49%, , следвана от терлиците с 47% и други дамски изделия с 4%. 

Към момента дружеството не разработва значителни нови продукти и/или услуги.  
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„Фазан“ АД няма дъщерни или асоциирани предприятия, но е част от икономическата група 

на „Стара планина холд“ АД. 

8.1.2 Обща стойност на активите и пасивите 

Общата стойност на активите към 31.03.2017 г., съгласно последния публикуван междинен 

неодитиран финансов отчет (баланс) на дружеството, е в размер на 2 347 хил. лв., а 

пасивите са 1 631 хил. лв.  

Поради необходимостта от отразяване на значително събитие след последния публикуван 

междинен финансов отчет на дружеството към посочената датата, с оглед успешно 

приключилата процедура по увеличение на капитала и след осъществяване на целево 

използване на средствата от това увеличение – погасяване на дълг към „Стара планина 

холд“ АД е изготвен баланс към 31.05.2017 г., съгласно който активите на дружеството към 

посочената дата са в размер на 2,335 хил. лв., а пасивите на дружеството са в размер на 

813 хил. лв. 

Общата стойност на активите към 31.12.2016 г., съгласно последния публикуван  одитиран 

годишен финансов отчет на дружеството, е в размер на 2 383 хил. лв., а пасивите са 1 646 

хил. лв. 

8.1.3 Пазари 

Дружеството има клон в гр. София, който се занимава с пласмент на готовата продукция. 

За 2016 г. са реализирани 67.8% от продажбите на продукция в страната. Дружеството 

реализира над 33% от продукцията си като износ, като основните дестинации са Франция, 

Великобритания и Германия.  

През 2014 г. е отчетен значителен ръст в износа, при леко подобряване на реализацията на 

вътрешния пазар. През 2015 г. реализацията зад граница се свива, но запазва по-високо 

ниво от 2013 г., като същевременно е запазен размера и на вътрешния пазар. През 2016 г. 

е налице силен спад на реализацията зад граница, но същевременно е отчетен ръст на 

вътрешния пазар. 

Пазарът в България 

Вътрешния пазар на дружеството се покрива основно от големите търговски вериги. Голяма 

част от вътрешните продажби се осъществяват в Кауфланд, следвани от Билла, Фантастико, 

магазини Европа и СВА. Използването на големите търговски вериги като основен канал за 

пласмент на продукцията, имат позитивен ефект върху потреблението с оглед на факта, че 

така продуктите се възприемат като „импулсна стока“ и съответно се потребяват почти 

успоредно с хранителните стоки.  

Освен чрез големите вериги, дружеството реализира продуктите си на местния пазар и чрез 

изградена дистрибуторска мрежа. 

Основна тенденция на пазара в България е засилената активност от по-големите клиенти в 

търсенето на варианти за намаляване на риска и по-скоро прехвърлянето на риска върху 

производителите, чрез бързи и малки по обем доставки.  
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На българския пазар се наблюдава и засилена конкуренция от страна на турските 

производители. 

Още от 2011 г. пазарът на текстилни и трикотажни изделия в страната се характеризира с 

тенденция на постепенно възстановяване след значителните спадове на обороти, 

производство и търсене, в резултат на световната икономическа криза и в частност на 

свитото потребление в страната. Запазва се тенденцията за все по-широко потребление на 

нискокачествени стоки от Изток, при постоянна тенденция на увеличаване на 

разнообразието на продуктите, предлагани на пазара, както и консолидацията на 

българския пазар и др.  

Пазарът в ЕС 

Дружеството осъществява износ зад граница основно за страните от ЕС, като основните 

клиенти на дружеството са от Германия, Франция и Великобритания. Пазарът в ЕС, както и 

българския се характеризират със сериозна конкуренция от нискокачествени далекоизточни 

производства, а като основен регионален конкурент може да се посочат турските 

производители. Освен вносителите в страните от ЕС, съществено значение имат и местните 

производители на чорапи с традиции. 

Възстановяването на потреблението на населението в основните дестинации на реализация 

на продукцията на дружеството води до възстановяване на износа на дружеството към тях 

през  2014 г. и от части през 2015 г. Силно негативна тенденция обаче е налице през 2016 

година. 

През 2015 – 2016 г. българският износ на облекла и текстил расте. През 2014 износът е на 

рекордно ниво от 1.86 млрд. евро. Няколко поредни години се постигат по-високи нива от 

реализираните през пиковата 2006 г., когато износът е бил 1.78 млрд. евро.  

От 2013 г. на пазарите на текстилни и трикотажни продукти е налице положителна 

тенденция, която е свързана с възстановените европейски пазари и в продължаващото 

засилено търсене на производствени мощности в Югоизточна Европа – резултат от отлива 

на възложители на поръчки от Азия и Северна Африка. 

Основните европейски пазари, на които дружеството изнася своята продукция през 

последните няколко години са Германия, Франция и Великобритания. Въпреки че на тези 

пазари традиционно се търсят продукти с по-високо качество, включително и там се 

наблюдава тенденция на спад в търсенето на по-качествените продукти за сметка на по-

нискокачествени такива и постоянно увеличаване на разнообразието на текстилните 

продукти, предлагани на пазарите. 

През 2015 г. спада в износа се дължи основно на намалени продажби в Германия и Франция, 

като същевременно е налице повишена реализация на други външни пазари. През 2016 г. 

продажбите в Германия спадат под 1.5%, но е отчетен ръст на реализацията на вътрешния 

пазар с над 34% за годината. Отчетен е спад и при реализацията във Великобритания. 

В следващата таблица е представена информация за делът на продажбите на дружеството 

по основни дестинации за периода 2013 – 2016 г.  
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8.1.4 Силни и слаби страни в сравнение с конкурентите 

„Фазан“ АД оперира в силно конкурентна среда, особено в ниския ценови сегмент. 

Наличието на значителен внос на разнообразни текстилните изделия от Далечния Изток 

при много ниски цени, макар и със занижено качество, създава редица затруднения пред 

дейността на дружеството.  

Освен това е налице значителна конкуренция от страна на производителите от Турция, 

които имат висок производствен потенциал, разчитат на бързи доставки на суровини и 

осигурен транспорт.  

Благодарение на дългогодишното си присъствие и опит на пазара, дружеството успява 

отчасти да контролира негативните въздействия от силно конкурентната среда, в която 

оперира, чрез провеждане на гъвкава политика по отношение на цени и качество на 

продукцията, познавайки навиците и изискванията на своите клиенти. 

Силни страни и възможности: 

 относително широка продуктова гама; 

 разпознаваем бранд; 

 дългогодишен опит и традиции; 

 висококвалифициран персонал и добър мениджмънт; 

 високо качество на продукцията; 

 относително лесен достъп до финансиране, поради ниско ниво на задлъжнялост на 

дружеството; 

 възможност за разширяване на износа. 

Слаби страни и опасности: 

 за да поддържа конкурентна позиции, дружеството е изправено пред постоянна 

необходимост от адаптиране към по-ниските цени на продуктите й; 

 силна зависимост на дружеството от външните пазари; 

 ниски бариери в сектора, позволяващи навлизането на по-малки фирми със 

сравнително малки инвестиции; 

Германия

България

Франция

Великобритания

Други външни пазари 1.5% 31

66.8% 1 422

17.7% 376

12.7% 270

Дял на 

продажбите 

(%)

Продажби 

(хил. лв.)

2016

1.4% 30

60333.7% 934 13.8% 577

3031.9%

32.7% 907 25.7% 1 077

0.0% 0

18.4%

1 589 31.2%

51 0.1% 5 9.2%

9.0%

1 02431.7% 880 37.9%

Държава

Дял на 

продажбите 

(%)

Продажби 

(хил. лв.)

Дял на 

продажбите 

(%)

Продажби 

(хил. лв.)

2013 2014 2015

Дял на 

продажбите 

(%)

Продажби 

(хил. лв.)

29522.6% 948

32.2% 1 056
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 необходимост от постоянни инвестиции в нови технологии; 

 силно конкурентна среда.  

8.1.5 Финансови коефициенти на „Фазан“ АД  

       

Коефициенти на рентабилност 2014 2015 2016 1Q2017 2017 ttm 

Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) 1.9% 0.4% -21.4% -2.7% -21.0% 

Възвръщаемост на общо активи (EBIT/ТА) 2.5% 1.8% -5.2% -0.5% -5.5% 

Възвръщаемост на общо активи (NI/ТА) 0.7% 0.2% -6.6% -0.9% -7.1% 

Маржин преди данъци 0.3% 0.1% -6.4% -3.8% -7.5% 

Нетен маржин 0.3% 0.1% -6.4% -3.8% -7.5% 

Паричен поток от оперативна дейност/пасиви 3.6% -13.8% -1.9% 0.4% 0.2% 

(EBIT - Печалба преди лихви и данъци)      

(NI - Нетна печалба)      

(TA - Общо активи)      

       

Коефициенти за активи и ликвидност 2014 2015 2016 1Q2017 2017 ttm 

Коефициент на бърза ликвидност (Quick Ratio) 0.56 0.43 0.43 0.40 0.40 

Коефициент на текуща ликвидност (Current Ratio) 1.13 1.09 1.02 1.02 1.02 

Обращаемост на активите 2.29 1.84 1.03 0.23 0.93 

Обращаемост на вземанията 12.86 8.47 5.32 0.89 3.64 

 
      

Коефициенти за една акция (в лв.) 2014 2015 2016 1Q2017 2017 ttm 

Собствен капитал за една акция (BVPS) 1.43 1.39 1.15 1.12 0.58 

Нетна печалба за една акция (EPS) 0.03 0.01 -0.25 -0.03 -0.13 

Продажби за една акция (SPS) 8.17 6.63 3.83 0.85 1.80 

      

Коефициенти за дивидент  2014 2015 2016 1Q2017 2017 ttm 

Покритие на дивидент (Dividend Cover) 0.00 0.00 0.00 n/a n/a 

Коефициент на изплащане на дивидент (Dividend Payout) 0.00 0.00 0.00 n/a n/a 

Коефициент на реинвестирана печалба (Retained Earnings) 100% 100% 100% n/a n/a 

Дивидент за една акция (DPS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

      

Коефициенти за ливъридж (в пъти) 2014 2015 2016 1Q2017 2017 ttm 

Съотношение общо активи/собствен капитал 2.50 2.59 3.23 3.28 3.28 

Съотношение дългосрочен дълг/собствен капитал n/a n/a n/a 0.26 0.26 

Съотношение лихвоносен дълг/собствен капитал 0.83 0.85 1.03 1.32 1.32 

      

Коефициенти на развитие (в пъти) 2014 2015 2016 1Q2017 2017 ttm 

Годишен темп на растеж на активи n/a 1.18% 2.72% -4.24% -1.63% 

Годишен темп на растеж на продажби n/a -18.82% -42.23% -29.83% 10.19% 

Годишен темп на растеж на нетна печалба за една акция n/a -76.47% -4050.0% n/a n/a 

      

Пазарни коефициенти (в пъти) 2014 2015 2016 1Q2017 2017 ttm 

Пазарна цена/нетна печалба (P/E) 33.61 175.11 -6.09 -42.49 -10.41 

Пазарна цена/счетоводна стойност на СК (P/B) 0.62 0.78 1.31 1.25 2.41 

Пазарна цена/продажби (P/S) 0.11 0.16 0.39 1.63 0.78 
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*когато в числителя на съответния коефициент участва стойност от ОПР, а в знаменателя от баланса на дружеството, се 

прилага принципа на средногодишните балансови стойности, т.е. начало на периода-край на периода. 

**2017 ttm отразява резултатите на дружеството за последните 12 месеца. При изчисляването на коефициенти, балансовия 

показател, активен за 2017 ttm е стойността на баланса към 31.03.2017 г. 

***при изчисляването на пазарните множители за 2017 ttm е ползвана цена затваря за 06.07.2017 г., последната активна 

сесия предхождаща датата на обосновка 

****коефициентите отразяващи пазарната цена на дружеството се изчислени при цена затваря към края на всеки един от 

периодите, а за ttm цената затваря в последния ден преди датата на обосновката 

*****дружеството не е разпределяло дивидент 

****** n/a – неприложимо  

 

Източник: Годишни индивидуални одитирани отчети на Фазан АД; междинни индивидуални неодитирани отчети на Фазан АД; 

БенчМарк Финанс - изчисления  

8.1.6 Характеристика на оценяваното дружество в исторически план 

„Фазан” АД е първата чорапена фабрика в България, създадена през 1927 г. в гр. Русе. 

Възниква като смесено българо-израелско дружество за производство на чорапи. След 

Втората световна война дружеството е национализирано и като такова след това се развива 

до най-голямата фабрика за производство на чорапи в страната.  

В годините на социализма фабриката се модернизира и се разширява производственият й 

капацитет.  

По линия на първата вълна на масовата приватизация през 1996 г. държавата продава 

мажоритарния пакет от 67% от дружеството. Акционери стават няколко приватизационни 

фонда, но основният пакет се придобива от „Централен фонд холд“, понастоящем „Стара 

планина холд“. В началото на 1997 г. държавата продава още 25% от капитала на 

работническо-мениджърското дружество (РМД) „Фазан 96“. По-късно капиталът на 

текстилното дружество е увеличен, в резултат на което контролен пакет придобива „Стара 

планина холд“ АД. Акциите на РМД се предлагат на фондовата борса чрез смесен закрит 

аукцион.  

В първите години след приватизацията си в периода 1998-1999 г. дружеството натрупва 

значителни загуби. По-късно разходите за производството се оптимизират и следва период, 

в който „Фазан“ АД отчита положителен финансов резултат, като през 2003 г., окончателно 

се покриват натрупаните преди това загуби. Като пряк резултат от световната финансова и 

икономическа криза продължила по-дълго от очакваното, състоянието на дружеството се 

влошава. Съветът на директорите на дружеството взема решение за спиране работата на 

„Фазан” АД, считано от 31.08.2009 г. поради влошената пазарна конюнктура и натрупаната 

значителна продукция на склад. През октомври 2010 г. е взето решение за поетапно 

възстановяване на производствената дейност, след обсъждане състоянието на дружеството 

и констатиране, че предприетите мерки в условията на продължаващата икономическа 

криза през 2010 година са оказали известен стабилизиращ ефект върху „Фазан“ АД. 

От основен производител на чорапи за вътрешния пазар през 90-те години на миналия век 

през 2010 – 2014 г. основни пазари на дружеството са тези извън граница. През 2015 и 2016 

г. се наблюдава засилено присъствие на вътрешния пазар, което компенсира отчасти 
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спадащите нива в износа. Както повечето текстилни предприятия, конкурентният натиск от 

страна на по-ниско качествените, но и по-евтините чорапи, внос от Турция и Китай, 

изместват основните пазари на русенското дружество навън.  

Основната част от производственото оборудване е въведено в експлоатация в периода 1958 

- 1994 г. Въпреки дългогодишното използване основната част от оборудването е в добро 

техническо състояние и не се нуждае от подмяна.  

Към 90 годишнината си дружеството посреща 2017 г. с възможен производствен капацитет 

от 200 х. чф./месечно, базиран на 40 бр. машини (всички с компютърно десениране в т.ч. 

12 нововъведени през януари 2017 г.), които могат да задоволят широка гама от искания 

на настоящи и потенциални бъдещи клиенти в средния и средно висок клас чорапи.  

Всеки настоящ акционер, когато взема решение за приемането или не на 

настоящото търгово предложение, трябва да има предвид, че предходните 

финансови резултати не могат да се считат за непременно показателни за 

бъдещите финансови резултати на дружеството и резултатите от междинните 

периоди не могат да се считат за непременно показателни за годишните 

финансови резултати. 

9. Относими към дейността на „Фазан“ АД икономически тенденции и условия в 

България и по света 

    2014 2015 2016 1Q2016 2Q2016 3Q2016 4Q2016 

БВП % yoy 1.3 3.6 3.4 3.6 3.5 3.2 3.5 

Потребление % yoy 2.2 3.8 1.8 0.6 0.8 1.6 3.8 

Износ % yoy 3.1 5.7 5.7 3.0 4.6 7.9 6.4 
Безработица (Агенция по 
заетостта) % 11.4 9.1 7.6 8.6 8.0 7.0 6.7 
Номинална работна заплата % yoy 6.0 6.8 9.5 7.3 7.6 7.7 8.2 
Производителност на труда % yoy 1.0 3.3 2.9 2.6 2.0 4.2 2.9 
Хармонизиран индекс на 
потребителските цени % yoy -1.6 -1.1 -1.3 -1.1 -2.3 -1.1 -0.8 
Бюджетен дефицит / излишък на 
касова основа млн. лв. 

-3 
073 

-2 
485 - 1 862 3 071 3 363 - 

Бюджетен дефицит / излишък на 
касова основа % от БВП -3.7 -2.8 - 2.0 3.3 3.7 - 
Държавен и държавногарантиран 
дълг % от БВП 27.2 26.3 - 29.1 29.1 28.8 - 
Фискален резерв млн. лв. 9 170 7 873 - 11 866 14 132 14 283 - 

          
          
Източник: Министерство на финансите, Икономиката на България, месечен обзор Февруари 
2017 г.             
Прогнози за основни показатели     2017 2018 2019 2020   

          
БВП % yoy   3.0 3.1 3.2 3.2   
Потребление % yoy   2.6 2.8 2.9 2.9   
Износ на стоки и услуги % yoy   5.2 5.4 5.4 5.6   
Безработица %   6.9 6.5 6.3 6.2   
Хармонизиран индекс на 
потребителските цени % yoy   1.2 1.3 1.7 1.8   
БВП дефлатор %   1.8 1.8 2.0 2.0   
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Източник: Министерство на финансите, Макроикономическа прогноза, Пролет 2017 г.  

 

Преодоляването на негативните последици от глобалната финансова и икономическа криза 

през последните няколко години е осезаемо, особено с оглед трайната тенденция на 

подобряване на икономическите резултати на страната. Основната политика, декларирана 

от страна на изпълнителната власт в България чрез последните няколко правителства, е 

бюджетната дисциплина. Усилията на финансовото министерство доведоха до стабилна 

макро рамка. 

Въпреки че условията на пазара на труда се подобриха значително през последните две 

години, продължават да са налице предизвикателства. Равнището на безработица е трайно 

под средното за ЕС, като в същото време бързото нарастване на заплатите до момента не 

изглежда да се е отразило отрицателно на конкурентоспособността. Неблагоприятните 

демографски тенденции и структурните проблеми, като например високата дълготрайна 

безработица, високите равнища на икономическа неактивност и ограниченото включване 

на младите хора, са основни пречки пред нормалното функциониране на пазара на труда.  

Финансовият сектор също показва трайни положителни тенденции въпреки оставащите 

слабости в счетоводния баланс. Основните показатели на банковия сектор се подобриха 

след напрежението, което се наблюдаваше през 2014 г. Кредитирането на частния сектор 

показва начални признаци на възстановяване, и по-специално кредитирането на 

домакинствата. Въпреки положителните тенденции като цяло, прегледът на качеството на 

активите и тестовете за устойчивост на банковата система разкриха недостатъци в някои 

части от сектора, които остава да бъдат отстранени.  

Напредък бе отбелязан в подобряването на събирането на данъците и намаляването на 

размера на неформалната икономика.  

Съгласно последната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите, през 

2017 г. растежът на българската икономика се очаква да достигне 3%, движен в по-голяма 

степен от вътрешното търсене. В сравнение с 2016 г. външният сектор ще има по-нисък 

принос за нарастването на БВП поради ускоряването на вноса, подкрепен от по-високото 

потребление и инвестиции, а също така и от нарастването на износа. Същевременно, 

нарастването на износа ще продължи с по-умерен темп, с оглед последните икономически 

прогнози за външното търсене. Наред с лекото забавяне в икономическата активност в ЕС 

се очаква и по-нисък ръст на вноса в страните от Западните Балкани и Турция, които 

привличат почти 15% от износа на България. Очакванията за икономическия растеж са леко 

повишени за целия прогнозен период в сравнение с предходната прогноза на 

Министерството. Започналата от 2015 г. тенденция на значително по-високо реално 

нарастване на БВП за България спрямо това на ЕС 28 се прогнозира да продължи в периода 

2017-2020 г., което означава засилване на процеса на реална конвергенция в сравнение с 

периода от началото на кризата до 2014 г. 

С оглед факта, че „Фазан“ АД осъществява дейност в гореописаните условия, съвсем 

резонно е да се твърди, че стабилната макро-рамка в страната няма да създава 

допълнителни предизвикателства пред компанията. Основни предизвикателства за 

дружеството си остават спецификите за конкретния сектор, в който то оперира на местния 

и на международен пазар.  
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Към момента по отношение на външни фактори е налице завишен ценови риск в условията 

на нестабилност – политическа и икономическа в Турция, която е основен доставчик на 

суровини за дружеството. В същото време такава нестабилност в съседката ни, доведе до 

това редица конкуренти на дружеството да спрат да работят и съответно се създадоха 

допълнителни възможности за дружеството да привлече нови клиенти. От друга страна е 

налице относителна стабилност по отношение на цените на петрола, електроенергията и 

разходите за труд в сектора.  

 

10. Оценъчни методи 

10.1 Цена на затваряне 

Акциите на „Фазан“ АД се търгуват на „БФБ-София“ АД от 19.05.1998 г., с присвоен борсов 

код 4F5 и ISIN BG11FARUAT13. Към момента книжата се търгуват на Алтернативен пазар, 

Сегмент акции. Съгласно Удостоверение издадено от „БФБ-София“ АД, през последните три 

месеца преди датата на обосновката на цената няма сключени сделки с акциите на „Фазан“ 

АД, съответно не може да бъде изчислена средно-претеглена пазарна цена на акциите. 

Търговият предложител и свързани с него лица през последните 6 месеца, преди 

регистрация на предложението, са сключили две сделки на 07.02.2017 г. с акции на „Фазан“ 

АД, за които е представена информация: 

Дата Обем Оборот 
Най-висока 

стойност 

Най-ниска 

стойност 

Стойност при 

отваряне 

Стойност при 

затваряне 

07.02.2017    1 176 1 540.00 1.390 1.250 1.250 1.390 

 

Освен сключената сделка на регулиран пазар през последните 6 месеца, предложителят и 

свързани с него лица са упражнили правата си в процедура по увеличение на капитала на 

дружеството, като са записали акции от увеличението при емисионна цена от 1.40 лв.  

Съгласно дефиницията в §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредба 41, акциите на 

„Фазан“ АД не могат да бъдат определени като търгувани активно.  

Съгласно удостоверение от „БФБ – София“ АД с обобщена информация за търговията с 

книжата на „Фазан“ АД за периода 06.04.2017 – 06.07.2017 г., през която е имало 59 сесии, 

няма сделки с акциите на дружеството на регулиран пазар. Последната сключена сделка е 

от 07.02.2017 г. (сетълмент 09.02.2017 г.) при цена от 1.39 лв. 

10.2 Метод на дисконтираните парични потоци 

Съгласно чл. 8 от Наредба 41 на КФН, в групата на методите за оценка на дружество, 

базирани на т. нар. дисконтирани парични потоци, се включват три основни подхода – 

Модел на дисконтираните дивиденти (DDM), Свободни парични потоци на разположение на 

дружеството (FCFF) и Свободни парични потоци на разположение на инвеститорите в 

собствен капитал (FCFE). Теоретичната обосновка на посочените методи се базира на 
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определението за справедлива стойност на действащо предприятие, като сума от 

настоящата стойност на генерираните от основна дейност бъдещи свободни парични 

потоци. 

10.3 Теоретична обосновка 

Моделът на дисконтираните дивиденти определя паричните потоци като дивидентите, 

които акционерите в основен капитал следва да получат във времето. Моделът е теоретично 

обоснован, защото инвестиция в обикновена акция на дружеството днес, следва да е равна 

на настоящата стойност на бъдещите парични потоци, които акционерът ще получи под 

формата на дивиденти. В момента, в който настоящият акционер се освободи от 

притежаваната обикновена акция, то купувачът на акцията заплаща стойността на 

бъдещите парични потоци. Едно от предимствата на модела е това, че повечето дивидентни 

политики изглаждат волатилността във финансовите резултати на дружеството през 

годините и правят прогнозирането на потоците по-лесно. Основно изискване за прилагане 

на модела е това, дружеството да има история на дивидентна политика, която ясно да 

отразява финансовите резултати.  

На база обосновани допускания се прави прогноза за определен период от време за размера 

на бъдещите дивиденти, които настоящите инвеститори следва да получат във времето. 

Динамиката, растежа и пътеката в размера на дивидента, зависи от приетите допускания. 

Приемайки принципа за действащо предприятие, терминалната стойност на компанията се 

определя от Модела за растеж на Гордън (Gordon growth model), константно нарастване в 

размера на дивидента след прогнозния период. Сумата от бъдещите парични потоци, 

дисконтирани с фактор равен на единица плюс изискуемата норма на възвръщаемост на 

собствения капитал, коригирана с фактор време, дава справедливата теоретична стойност 

на компанията при зададените допускания.  

V0 = ∑
Di

(1 + r)n
+

TV

(1 + r)n
 

  

TV =
Di × (1 + g)

r − g
 

където: 

V0 – теоретичната справедлива стойност на собствения капитал на дружеството 

𝑇𝑉 – терминална стойност 

Di – прогнозираните дивиденти през прогнозния период 

r – изискуемата възвръщаемост на собствения капитал 

g – дългосрочния темп на растеж на дивидента в следпрогнозния период 

n – времеви фактор 
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„Фазан“ АД няма утвърдена практика за разпределяне на дивидент и реинвестира 100% от 

финансовите си резултати. Липсва и безспорно доказателство за намерение от страна на 

настоящия мениджмънт и търговия предложител за бъдещи дивиденти, което прави 

модела неприложим за настоящия проект. 

Свободни парични потоци на разположение на дружеството (FCFF) се дефинира като 

паричния поток, генериран от основната дейност на компанията над необходимите 

инвестиции в оборотен капитал и дълготрайни активи, необходими за поддържане и растеж 

на основната дейност на дружеството. Дружеството генерира паричен поток от продажбата 

на продукцията си и разплаща от него оперативните си парични разходи. Остатъка от 

паричния поток, компанията инвестира в нетен краткосрочен оборотен капитал (вземания, 

материални запаси) и дългосрочни инвестиции в имоти, машини, съоръжения и оборудване. 

След изброените инвестиции, остатъка от паричния поток е на разположение на всички 

инвеститори в компанията – обикновени и привилегировани акционери, както и на 

кредиторите. 

𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝑁𝐼 + 𝑁𝐶𝐶 + (𝐼𝑛𝑡 × (1 − 𝑇𝐴𝑋)) − 𝐹𝐶𝑖𝑛𝑣 − 𝑊𝐶𝑖𝑛𝑣 

където, 

FCFF - свободни парични потоци на разположение на дружеството 

NI – нетен финансов резултат за периода 

NCC – непарични разходи (амортизация) 

Int – нетен лихвен разход за периода 

TAX – данъчна ставка (корпоративен данък) 

FCinv – инвестиции в имоти, машини, съоръжения и оборудване 

WCinv – инвестиции в нетен оборотен капитал (вземания, материални запаси) 

или аналогичния подход ползващ Нетна оперативна печалба след данъци (NOPLAT), 

Резултатът от двата алтернативни подхода е идентичен. 

𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇 + 𝑁𝐶𝐶 − 𝐹𝐶𝑖𝑛𝑣 − 𝑊𝐶𝑖𝑛𝑣 

където, 

𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 × (1 − 𝑇𝐴𝑋) 

EBIT – печалба преди лихви и данъци 

TAX – данъчна ставка (корпоративен данък) 

FCinv – инвестиции в имоти, машини, съоръжения и оборудване 
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WCinv – инвестиции в нетен оборотен капитал (вземания, материални запаси) 

Свободни парични потоци на разположение на инвеститорите в собствен капитал (FCFE) е 

аналогичен на Свободни парични потоци на разположение на дружеството (FCFF) метод с 

разликата, че свободния ресурс трябва да отрази претенциите на кредиторите преди 

акционерите.  

𝐹𝐶𝐹𝐸 = 𝐹𝐶𝐹𝐹 − (𝐼𝑛𝑡 × (1 − 𝑇𝐴𝑋)) − 𝑛𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑟𝑟𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔  

FCFF - свободни парични потоци на разположение на дружеството 

FCFE - свободни парични потоци на разположение на инвеститорите в собствен капитал 

Int – нетен лихвен разход за периода 

TAX – данъчна ставка (корпоративен данък) 

Net borrowing – нетния размер на ново финансиране след обслужване на редовния дълг 

Прогнозираните свободни парични потоци следва да се приравнят към настоящия момент. 

Дисконтовият фактор, подходящ за двата подхода е различен, като 𝐹𝐶𝐹𝐸 се дисконтира с 

изискуемата норма на възвръщаемост на собствения капитал, коригиран с времеви фактор 

за прогнозния период, а FCFF се дисконтира със среднопретеглената цена на капитала 

(WACC), коригиран с времеви фактор. Разликата в двата подхода произтича от факта, че 

двата парични потока са с различни бенефициенти, с различни характеристики 

риск/доходност и следователно различни стойности на алтернативен разход. 

Стойността на компанията след прогнозния период (терминалната стойност) и при двата 

подхода се определя на база Модела за растеж на Гордън (Gordon growth model) с 

константно нарастване в размера на FCFE/FCFF след прогнозния период.  

Поради факта, че основен кредитор на „Фазан“ АД е мажоритарният собственик на 

компанията и настоящ търгов предложител, екипът смята за целесъобразно използването 

на Свободни парични потоци на разположение на дружеството (FCFF). Стойността на 

компанията е равна на настоящата стойност на бъдещите парични потоци на разположение 

на дружеството: 

𝑉0 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑖

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛
+

𝑇𝑉

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑇𝑉)𝑛
 

𝑇𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑖 × (1 + 𝑔)

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

където: 

𝑉0 – теоретичната справедлива стойност на дружеството 

𝑇𝑉 – терминална стойност 
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𝐹𝐶𝐹𝐹𝑖 – прогнозираните FCFF през прогнозния период 

𝑊𝐴𝐶𝐶 – среднопретеглена цена на капитала, приложим за прогнозния период 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑇𝑉 - среднопретеглена цена на капитала, приложим за след прогнозния период 

𝑔 – дългосрочния темп на растеж на FCFF в следпрогнозния период 

n – времеви фактор 

По-долу подробно са описани входящите за модела данни, както и направените допускания. 

10.4 Изискуемата възвръщаемост на собствения капитал. 

Определя се чрез Модел за оценка на капиталовите активи (CAPM) с разширение от премия 

за странови риск. 

𝑟 = 𝑟𝑓 + 𝛽 × (𝑀𝑅𝑃) + 𝐶𝑅𝑃 

𝑀𝑅𝑃 = (𝑅𝑚 − 𝑟𝑓) 

където: 

r – изискуемата норма на възвръщаемост на собствения капитал 

𝑟𝑓 – безрискова норма на възвръщаемост за развит пазар 

𝛽 − бета измерител на систематичния ценови риск за пазарната стойност на собствения 

капитал 

𝑅𝑚 – очакваната възвръщаемост на рисковите активи, представлявани от пазарен индекс 

за развит пазар 

𝑀𝑅𝑃 – пазарна рискова премия за развит пазар 

𝐶𝑅𝑃 – рискова премия за странови риск 

За определяне на цената на собствения капитал на дружеството, екипът се доверява на 

широко  използвания подход на д-р Демодаран, професор по дисциплина Финанси в Stern 

School of Business в New York University. Д-р Демодаран определя изискуемата 

възвръщаемост на капитала съгласно методиката на Модела за оценка на капиталовите 

активи като добавя премия за странови риск, определен като спреда между дългосрочните 

държавните ценни книжа на държавата, в която оперира разглежданата компания и развит 

пазар, определен от кредитния рейтинг, присъден от кредитна агенция Moody`s. Така 

определената премия се коригира с коефициент за волатилност между пазара на собствен 

капитал и пазара на суверен дълг осреднен до 1.23, определен от д-р Демодаран за 

подходящ за развиващи се пазари (Януари 2017 г.). 
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От 22.07.2011 г. на облигациите и дългосрочни ценни книжа на Р. България е присъден от 

кредитна агенция Moody`s рейтинг Baa2 в чуждестранна и местна валута със стабилна 

перспектива, потвърден на 05.06.2015 г. Съгласно методиката на д-р Демодаран, 

определеният рейтинг съответства на спред в размер на 220 базисни точки. Прилагайки 

корекцията за пазар на собствен капитал (коефициент 1.23), рисковата премия за странови 

риск се определя в размер на 271 базисни точки. Предложените стойности са налични на 

интернет страницата на автора, последно актуализирани към Януари 2017 г. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html  

10.5  Безрискова норма на възвръщаемост за развит пазар 

За безрискова норма на възвръщаемост се взема доходността на 10-годишни (до падеж) 

държавни облигации, издадени от Р. Германия GTDEM10Y:GOV, Germany Bund 10 Year 

Yield с текуща доходност:  0.56% /https://www.bloomberg.com/markets/rates-

bonds/government-bonds/germany – 06.07.2017/, с присъден от кредитна агенция Moody`s 

кредитен рейтинг от Aаа. 

10.6  Пазарна рискова премия 

При определяне на Пазарната рискова премия за развит пазар, екипът приложи подхода на 

д-р Демодаран, според чийто данни премията е в размер на 5.69% (актуализирани данни 

от януари 2017 г. - http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html), като 

изчислението е базирано на историческия спред между достигнатите доходности от 

безрискови щатски активи и щатския пазар на собствен капитал.  

10.7  Бета коефициент 

Бета коефициентът, отразяващ системният риск на ценовите изменения в цената на акцията 

на дружеството е заимстван от изчисленията на д-р Демодаран. Търговията с книжата на 

„Фазан“ АД е слабо активна и статистическия бета от регресионен анализ спрямо 

измерителите на „БФБ - София“ АД – SOFIX и BG40 е несъществен. Ето защо, екипът 

използва изчисленията на д-р Демодаран на секторна база, актуални към Януари 2017 г. 

Средната бета за икономически сектор Облекла/ Apparel), определена от преподавателя е 

0.79. За да бъде коректно присвоен, коефициентът следва да бъде коригиран за 

специфичните характеристики в капиталовата структура на компанията. За целта се 

изчислява отрасловия бета без дълг (unlevered beta) чрез корекция със средното за 

извадката съотношение Дълг/СК (Debt/Equity Ratio). За полученият чист бета се прилага 

специфичното за компанията съотношение Дълг/СК (Debt/Equity Ratio), с което се получава 

бета с дълг за „Фазан“ АД, отразяващ финансовия ливъридж на компанията. Математиката 

на подхода е описана по-долу: 

Demodaran beta   

Бета индустрия Облекла  0.79 

Среден за сектора дял на СК в капиталовата структура 79.09% 

Среден за сектора дял на Дълг  в капиталовата структура 20.91% 

Дълг/СК (Debt/Equity Ratio) 26.44% 

Средна за сектора данъчна ставка 14.69% 

Бета без дълг /beta unleavered/ 0.65 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
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Източник: БенчМарк Финанс - изчисления; http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 

Бета без дълг =
Бета с дълг 

(1 + (1 − TAX) × (
D
E

))
 

Бета без дълг =
0.79

(1 + (1 − 0.1469) × (0.2644))
 

Бета без дълг = 0.65 

Полученият бета без дълг, отразява средния системен риск за извадката, без ефекта от 

капиталовата им структура. За да приспособим секторния коефициент към специфичните 

характеристики на компанията, полученият бета без дълг се усилва със съотношението 

Дълг/СК на „Фазан“ АД. 

Собствен капитал Фазан АД (31.05.2017 г.) в хил. лв. 1 522.0 
Дълг Фазан АД (31.05.2017 г.) в хил. лв. 179 
Бета без дълг /beta unleavered/ 0.65 
Дълг/СК (Debt/Equity Ratio) Фазан АД (31.05.2017 г.) 11.76% 
Корпоративна данъчна ставка 10.00% 
 

 

Бета с дълг 0.6569 
 

Източник: Финансови отчети Фазан АД; БенчМарк Финанс - изчисления; http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar  

Бета с дълг = Бета без дълг × (1 + (1 − 𝑇𝐴𝑋) × (𝑇𝐴𝑋 ×
𝐷

𝐸
)) 

Бета с дълг = 0.65 × (1 + (1 − 0.10) × (0.10 × 0.1176)) 

Бета с дълг = 0.6569 

Направените изчисления попълват набора от входящи данни, необходими за калкулирането 

на изискуемата норма на възвръщаемост на собствения капитал на „Фазан“ АД чрез модела 

за оценка на капиталовите активи (CAPM). Таблично е представена систематизираната 

информация: 

rf - 10-годишни държавни облигации издадени от Р. Германия 0.56% 

β - бета коефициент 0.6569 

MRP - пазарна рискова премия за развит пазар 5.69% 

CRP - рискова премия за странови риск 2.706% 

 

Източник https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/germany; БенчМарк Финанс - изчисления 

𝑟 = 𝑟𝑓 + 𝛽 × (𝑀𝑅𝑃) + 𝐶𝑅𝑃 

𝑟 = 0.56 + (0.6569 × (5.69)) + 2.706 

𝑟 = 7.004% (възможни минимални отклонения в следствие на закръгления) 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar
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10.8  Пазарна цена на дълга 

За изчисляването на Средно претеглената цена на капитала е необходимо да бъде 

определена пазарната стойност на дълга на „Фазан“ АД. Към датата на настоящата 

обосновка, съгласно предвиденото, „Фазан“ АД е погасило дълга си по заема към „Старта 

планина холд“ в размер на 760,000 лв., ведно с лихва в размер на 70,012.40 лв. Поради 

погасяване на посочения дълг, при определянето на цената на  дълга същия няма да бъде 

взет предвид. 

Дружеството има задължения по финансов лизинг, в размер на 179 хил. лв., при средно-

годишна лихва в размер на 2.36%. 

За целите на калкулацията на справедливата стойност на компанията чрез метода на 

дисконтираните свободни парични потоци към фирмата, прогнозният период надхвърля 

падежа на задълженията. За периода 2017 – 2020 г. цената на дълга отразява лихвата по 

финансовия лизинг. За 2021 – 2022 г., с оглед липсата на намерения за използване на 

дългово финансиране, извън описаните, не е предвидено участие на дългов капитал и 

съответно лихва в определянето на цената на капитала на дружеството. Платените лихви 

от дружеството представляват данъчно признат разход, който намалява крайния финансов 

резултат и съответно дължимия корпоративен данък, ефект познат като Данъчен щит. 

Резултатът може да бъде авансово отчетен, като цената на дълга се коригира с размера на 

данъчната полза. 

Лихва след данък = Лихва преди данък × (1 − 𝑇𝐴𝑋) 

Лихва след данък = 2.36% × (1 − 10%)  

Лихва след данък = 2.12% 

10.9 Средно претеглена цена на капитала (WACC) – прогнозен период 

Средно претеглената цена на капитала се определя като претеглената през капиталовата 

структура на дружеството пазарна цена на финансиране със собствен капитал и дълг. 

Направените прогнози не предвиждат разпределение на текущите и натрупани 

положителни финансови резултати под формата на парични дивиденти.  

Тъй като в различните сценарии не е предвидено да има различно съотношение на собствен 

капитал и дълг, екипът е приел, че среднопретеглената цена на капитала и за трите 

сценария ще бъде една и съща.  

Съществен момент при определянето на WACC през прогнозния период е спецификата на 

източниците на финансиране. Към момента на изготвяне на настоящето предложение, 

дружеството приключи процедура по увеличение на капитала, като средствата от 

увеличението бяха използвани за покриване на заема към свързано лице в размер на 760 

хил. лв. В рамките на прогнозния период е предвидено изплащането и на финансовия 

лизинг в размер на 179 хил. лв. през периода 2017 – 2020 г. Към настоящият момент и с 

оглед спецификите на бизнеса, е прието, че освен посочените задължения през прогнозния 

период  дружеството няма да използва дългово финансиране под формата на дългосрочни 

или краткосрочни заеми. 
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При определяне на WACC през 2017 – 2020 г. е взет предвид именно актуалния размер на 

собствения капитал, както и размера на финансовия лизинг, съобразно приложимия 

погасителен план. През прогнозния период 2018 – 2020 г. размерът на дълга представлява 

намаляващата главница по финансовия лизинг, съгласно погасителен план.  

Средно претеглена цена на капитала 
(WACC) 

F2017 F2018 F2019 F2020 F2021 F2022 TV 

        

Цена на собствения капитал 7.004% 7.004% 7.004% 7.004% 7.004% 7.004% 7.004% 

Пазарна цена дълга след данъци 2.12% 2.12% 2.12% 2.12% n/a n/a n/a 

Дял на собствения капитал (1522 хил. лв.) 89.48% 94.18% 96.82% 99.74% 100.00% 100.00% 100.00% 

Дял на дълга (179 хил. лв.) 10.52% 5.82% 3.18% 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 
        
Средно претеглена цена на капитала 
(WACC) 

6.490% 6.720% 6.849% 6.991% 7.004% 7.004% 7.004% 

 

Източник: БенчМарк Финанс – прогнози и изчисления  

10.10 Средно претеглена цена на капитала (WACC) – следпрогнозен период 

Базиран на концепцията за действащо предприятие, методът за оценка на дисконтираните 

парични потоци предполага, че предприятието ще продължи да функционира за 

неопределен период от време, като приходите и свободните парични потоци следва да 

нарастват с темпове сходни на дългосрочните темпове на растеж характерни за развита 

индустрия. С оглед факта, че в прогнозния период не е предвидена различна капиталова 

структура, приемаме че и за следпрогнозния период WACC ще съответства на стойността 

му, прогнозиран за последната прогнозна година, т.е. в размер на 7.004%. 

 

10.11 Приходи от продажби 

В исторически план ключов момент е поетапното възстановяване на производството през 

периода 2010 – 2013 г., след като през август 2009 г., съобразно влошената пазарна  

конюнктура същото бе спряно. През 2014 г. е регистриран значителен ръст, в резултат на 

реализирани  увеличени поръчки от нови клиенти. През 2015 г. е отчетен спад, в сравнение 

с 2014 г. от над 18%, съобразно спаднали нива на поръчките, но все още на нива, 

превишаващи приходите от възстановителния период (2010-2013 г.). През 2016 г. се 

наблюдава съществен годишен спад от над 42% в Общо оперативните приходи на 

дружеството, поради силно ограничени поръчки за основни досега пазари и клиенти на 

дружеството в чужбина. Този спад е пряко свързан с конкуренцията на близко и 

далекоизточните производства, които успяват да наложат нискокачествена продукция при 

ниски цени на традиционни за дружеството чужди пазари. За 2016 г. се запазват 

подобрените позиции при реализация на продукцията на българския пазар, която 

тенденция се наблюдава и през първо тримесечие на 2017 г. 
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Приходи от основна дейност хил. лв. 2013 2014 2015 2016 30.03.2016 30.03.2017 

       
Продукция 86 866 675 570 183 109 
ръст %  907%  -22% -16% n/a -40% 
Стоки 2 720 3 330 2 634 1 559 469 358 
ръст %  22%  -21% -41% n/a -24% 
Услуги 147 86 103 56 27 10 
ръст %  -42%  20% -46% n/a -63% 
Други  718 963 846 275 102 71 
ръст %  34%  -12% -67% n/a -30% 
Общо оперативни приходи 3 671 5 245 4 258 2 460 781 548 
ръст %  43%  -19% -42% n/a -30% 

 

Източник: Годишни одитирани финансови отчети на „Фазан“ АД и междинен неодитиран финансов отчет към 31.03.2017 г. 

Перо „Други“ в приходната част на исторически представената финансова информация 

представлява реализирани приходи от продажби на суровини и материали на дружеството. 

С оглед факта, че дружеството съумява да се снабди с качествени суровини и материали 

при конкурентни цени в количества по-големи от необходимите за посрещане на поръчките 

си, са осъществявани продажби на суровини и материали при реализиране на печалба от 

тези продажби. За 2016 г. размерът на тези приходи спада до около 11% от общо 

оперативните приходи. 

Прогнозите, приложени за трите сценария, са базирани на историческото представяне на 

дружеството с приложени специфични допускания за всеки един сценарий на база промяна 

във външните за „Фазан“ АД фактори и влиянието им върху основната дейност на 

дружеството. Не са разглеждани специфични и форсмажорни обстоятелства. Основно 

допускане при прогнозните приходи е свързано с обективното очакване да не бъдат 

възстановени чуждите пазари на компанията поради продължаващото трайно навлизане на 

близко и далекоизточните конкуренти при ниски цени. Същевременно очакванията са 

свързани с това дружеството да продължи да компенсира намалените поръчки от там с 

добри позиции и разширено присъствие на българския пазар – тенденция от последните 

две години. По отношение на перо „Други“ е предвидено да бъде запазено ниво от 11% от 

общите приходи на дружеството, като те бъдат с източник продажби на суровини и 

материали, както е описано по отношение на историческата информация. 

Съгласно допусканията, и в трите прогнозни сценария, приходите от продажби на 

дружеството за първата прогнозна година (2017) следват тенденцията от реализираните 

приходи за първо тримесечие на 2017 г. През 2017 г. е запазена тенденцията от последните 

2 г. на спад в приходите от продажби и за трите сценария, с оглед текущата пазарна 

конюнктура и очакванията на дружеството. 

При реалистичния сценарий за 2017 г. е отчетен резултата за първо тримесечие от 

публикувания отчет, като за останалия период от годината е направено допускането, че ще 

бъде запазено нивото на приходи от същия период предходната година (ttm), т.е. е 

предвидено в течение на годината да бъде постигнато преодоляване на негативния тренд 

по отношение на приходите на дружеството от последните две години. Поради отчетения 
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спад първо тримесечие обаче за цялата 2017 г. прогнозните приходи от продажби е 

предвидено да спаднат с 9%, в сравнение с 2016 г.  

В периода 2018 – 2022 г. е предвиден плосък ръст от 5% годишно в приходната част, в 

резултат на който размера на приходите не предполага съществено отклонение от текущите 

резултати на дружеството, включително не е допуснато възстановяване на пазарите и 

обемите продажби, реализирани през 2014 и 2015 г., тъй като не са налице предпоставки 

за подобни очаквания, с оглед тенденциите на пазарите, на които дружеството оперира и 

все по-силната конкуренция от далекоизточните производства. От друга страна запазването 

на обема на приходите на дружеството може да бъде обосновано с увеличаващото се 

последните години присъствие на българския пазар като стабилна основа за средно-срочно 

прогнозиране.  

Реалистичен сценарий  
Приходи от основна дейност хил. лв. 

F2017 F2018 F2019 F2020 F2021 F2022 

       

Продукция 496 521 547 574 603 633 

ръст %  5% 5% 5% 5% 5% 

Стоки 1 448 1 520 1 596 1 676 1 760 1 848 

ръст %  5% 5% 5% 5% 5% 

Услуги 39 41 43 45 47 50 

ръст %  5% 5% 5% 5% 5% 

Други  244 256 269 282 297 311 

ръст %  5% 5% 5% 5% 5% 

Общо оперативни приходи 2 227 2 338 2 455 2 578 2 707 2 842 

ръст % -9% 5% 5% 5% 5% 5% 
Източник: БенчМарк Финанс - прогнози и изчисления 

Оптимистичният сценарий предвижда през 2017 г. да бъде запазено нивото на реализирани 

приходи от продажби през предходната 2016 г., което включва преодоляване на 

регистрираната негативна тенденция през първо тримесечие на 2017 г. с постигане на по-

добри продажби през останалата част от годината. За периода 2018-2022 г. е предвиден 

умерен ръст от 6% годишно, над постигнатия прогнозен резултат за 2017 г. Считаме, че 

това е едно умерено оптимистично допускане, с оглед пазарната конюнктура и спецификите 

на сектора, в който оперира дружеството. Основен двигател за такъв ръст би било още по-

доброто позициониране на продуктите на дружеството на българския пазар. 

Оптимистичен сценарий 
Приходи от основна дейност хил. лв. 

F2017 F2018 F2019 F2020 F2021 F2022 

       
Продукция 570 604 640 679 720 763 
ръст %   6% 6% 6% 6% 6% 
Стоки 1 559 1 653 1 752 1 857 1 968 2086 
ръст %   6% 6% 6% 6% 6% 
Услуги 56 59 63 67 71 75 
ръст %   6% 6% 6% 6% 6% 
Други  275 292 309 328 347 368 
ръст %   6% 6% 6% 6% 6% 
Общо оперативни приходи 2 460 2 608 2 764 2 930 3 106 3292 
ръст % 0%  6% 6% 6% 6% 6% 
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Източник: БенчМарк Финанс - прогнози и изчисления  

Песимистичният сценарий отразява предвиждането през 2017 г. да бъдат реализирани 

приходи от продажби, съответстващи на 2017ttm, както и в реалистичния сценарий, но в 

следващия период 2018-2022 г. да бъде реализиран по-умерен годишен ръст от 4%.  

Песимистичен сценарий 
Приходи от основна дейност хил. лв. 

F2017 F2018 F2019 F2020 F2021 F2022 

       

Продукция 496 516 536 558 580 603 
ръст % 0% 4% 4% 4% 4% 4% 
Стоки 1 448 1 506 1 566 1 629 1 694 1762 
ръст % 0% 4% 4% 4% 4% 4% 
Услуги 39 41 42 44 46 47 
ръст % 0% 4% 4% 4% 4% 4% 
Други  244 254 264 274 285 297 
ръст % 0% 4% 4% 4% 4% 4% 
Общо оперативни приходи 2 227 2 316 2 409 2 505 2 605 2709 
ръст % -9% 4% 4% 4% 4% 4% 

 

Източник: БенчМарк Финанс - прогнози и изчисления  

10.12 Разходи за основна дейност 

В следващата таблица е представена информация за разходите по икономически елементи 

на дружеството в исторически план. Разходите за материали, включват разходи за основни 

материали – прежди, разходи за спомагателни материали – амбалажни материали, разходи 

за консумативни материали  - консумативи за плетачни машини, други материали, както и 

разходите за горива и смазочни материали, ел.енергия и ВиК, изразходвани за 

производствени нужди. Разходите за външни услуги, включват разходи за реклама, 

пощенски услуги, данъци и такси, застраховки, транспортни разходи, абонаментно 

поддържане, куриерски услуги, входящи такси и бонус програми за търговски вериги, 

заводска охрана, ремонти и други услуги. Балансовата стойност на продадените активи 

пряко зависи от размера на продажбите на стоки, суровини и материали, и услуги. 
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Разходи по икономически елементи 
хил. лв. 

2013 2014 2015 2016 30.03.2016 30.03.2017 

       
Разходи за материали 73 431 519 350 131 89 
ръст %  490%  20% -33% n/a -32% 
Разходи за външни услуги 304 744 585 332 80 74 
ръст %  144%  -21% -43% n/a -8% 
Разходи за амортизации 50 55 78 82 20 22 
ръст %  10%  42% 5% n/a 10% 
Разходи за възнаграждения 117 160 269 297 69 86 
ръст %  37%  68% 10% n/a 25% 
Разходи за осигуровки 21 27 44 48 11 14 
ръст %  29%  63% 9% n/a 27% 
Балансова стойност на продадени активи 
(без продукция) 

2 979 3 718 2 834 1 364 463 302 

ръст %  25%  -24% -52% n/a -35% 
Изменение на запасите от продукция и 

незавършено производство 
34 25 -137 -18 25 -26 

ръст %  -26%  -648% -87% n/a -204% 
Други 6 5 10 136 2 0 
ръст %  -17%  100% 1 260% n/a -100% 
Общо разходи по икономически 
елементи 

3 584 5 165 4 202 2 591 801 561 

ръст %  44%  -19% -38% n/a -30% 

Източник: Годишни одитирани финансови отчети на „Фазан“ АД и междинен неодитиран финансов отчет към 31.03.2017 г. 

Разработените прогнози за разходите за основна дейност на дружеството реферират, с 

историческата информация за същите.  

Реалистичен сценарий 

Както по отношение на приходната част, така и по отношение на оперативните разходи на 

дружеството за 2017 г. е предвидено същите да се ограничат до размера им от 2017ttm. 

В периода 2018-2021 г. е предвиден ръст на разходите (с изключение за разходите за 

амортизации) с 3% годишно, при очакване за ръст в приходите от продажби от 5%. 

Сценарият отразява предвиждане за подобряване на съотношението приходи/разходи с 

ограничени темпове, но през целия прогнозен период. В резултат на това е предвидено от 

2020 г. приходите от продажби да превишат размера на общите оперативни разходи.  

Оптимистичен сценарий 

Както по отношение на приходната част, така и по отношение на оперативните разходи на 

дружеството за 2017 г. е предвидено същите да се ограничат до размера им от 2016 г. 

В периода 2018-2021 г. е предвиден ръст на разходите (с изключение за разходите за 

амортизации) с 4% годишно, при очакване за ръст в приходите от продажби от 6%. 

Сценарият отразява предвиждане за подобряване на съотношението приходи/разходи с 

ограничени темпове, но през целия прогнозен период. В резултат на това е предвидено от 

2020 г. приходите от продажби да превишат размера на общите оперативни разходи.  

Песимистичен сценарий 

Както по отношение на приходната част, така и по отношение на оперативните разходи на 

дружеството за 2017 г. е предвидено същите да се ограничат до размера им от 2017ttm. 



Търгово предложение от страна на „Стара планина холд“ АД към всички останали акционери на „Фазан“ АД 

 

страница 37 
 

В периода 2018-2021 г. е предвиден ръст на разходите (с изключение за разходите за 

амортизации) с 2% годишно,  с оглед предвиденият минимален ръст в приходната част от 

4% годишно. Сценарият отразява предвиждане за подобряване на съотношението 

приходи/разходи с минимални темпове, но през целия прогнозен период. В резултат на това 

е предвидено от 2020 г. приходите от продажби да превишат размера на общите оперативни 

разходи.  

В рамките на всички сценарии, съобразно намеренията на дружеството не е предвидена 

инвестиционна програма. 

Съгласно счетоводната политика, „Фазан“ АД амортизира различните класове нетекущи 

активи, ползвайки линеен метод на амортизация. 

Годишните амортизационни разходи са регламентирани в следната пропорция, съгласно 

обяснителни бележки към ГФО 2016 г.: 

Осреднена амортизационна норма   

  
Земи (терени) не се амортизират 

Сгради и конструкции 4.0% 

Машини и оборудване  30.0% 

Съоръжения 4.0% 

Автомобили 25.0% 

Компютри 50.0% 

Други  15.0% 
  

Източник: Годишен одитиран финансов отчет на „Фазан“ АД 

Амортизационните отчисления в прогнозния период нямат пряка зависимост от 

потенциални положителни или негативни тенденции разглеждани в съответните сценарии 

и по същество представляват счетоводен подход за отразяване принципа на съпоставимост 

между приходите и разходите за една стопанска дейност. Ето защо за отделните сценарии, 

екипът залага едни и същи стойности за начислена амортизация.  
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Базов сценарий (хил. лв.) F2017 F2018 F2019 F2020 F2021 F2022 

       
Земи (терени ) 115 115 115 115 115 115 
Разходи за амортизации 0 0 0 0 0 0 
Сгради и конструкции 267 225 183 141 99 57 
Разходи за амортизации 42 42 42 42 42 42 
Машини и оборудване  143 70 17 0 0 0 
Разходи за амортизации 73 73 53 0 0 0 
Съоръжения 119 105 91 77 63 49 
Разходи за амортизации 14 14 14 14 14 14 
Транспортни средства  0 0 0 0 0 0 
Разходи за амортизации 0 0 0 0 0 0 
Стопански инвентар 0 0 0 0 0 0 
Разходи за амортизации 0 0 0 0 0 0 
Други  11 7 3 0 0 0 
Разходи за амортизации 4 4 3 0 0 0 
Права върху собственост 2 1 0 0 0 0 
Разходи за амортизации 1 1 0 0 0 0 
 Програмни продукти 1 0 0 0 0 0 
Разходи за амортизации 1 0 0 0 0 0 

       
Общо разходи за амортизации 135 134 112 56 56 56 

       
Източник: БенчМарк Финанс - прогнози и изчисления 

Останалите разходи по икономически елементи, съобразно описаните по-горе допускания 

за отделните сценарии запазват структурата си в историческите си пропорции. 

Разходи по икономически елементи 
(реалистичен сценарий) в хил. лв. 

F2017 F2018 F2019 F2020 F2021 F2022 

       

Разходи за материали 308 317 327 337 347 357 
ръст %   3% 3% 3% 3% 3% 
Разходи за външни услуги  326 336 346 356 367 378 
ръст %   3% 3% 3% 3% 3% 
Разходи за амортизации 135 134 112 56 56 56 
ръст %             
Разходи за възнаграждения 314 323 333 343 353 364 
ръст %   3% 3% 3% 3% 3% 
Разходи за осигуровки 51 53 54 56 57 59 
ръст %   3% 3% 3% 3% 3% 
Балансова стойност на продадени активи (без 
продукция) 

1 203 1 239 1 276 1 315 1 354 1 395 

ръст %   3% 3% 3% 3% 3% 
Изменение на запасите от продукция и 
незавършено производство 

-69 -71 -73 -75 -78 -80 

ръст %   3% 3% 3% 3% 3% 
Други 134 138 142 146 151 155 
ръст %   3% 3% 3% 3% 3% 
Общо оперативни разходи 2 402 2 469 2 517 2 533 2 608 2 684 
ръст % -7% 3% 2% 1% 3% 3% 
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Разходи по икономически елементи 

(оптимистичен сценарий) в хил. лв. 

F2017 F2018 F2019 F2020 F2021 F2022 

       
Разходи за материали 350 364 379 394 409 426 
ръст %  4% 4% 4% 4% 4% 
Разходи за външни услуги  332 345 359 373 388 404 
ръст %  4% 4% 4% 4% 4% 
Разходи за амортизации 135 134 112 56 56 56 
ръст %             
Разходи за възнаграждения 297 309 321 334 347 361 
ръст %  4% 4% 4% 4% 4% 
Разходи за осигуровки 48 50 52 54 56 58 
ръст %  4% 4% 4% 4% 4% 
Балансова стойност на продадени активи (без 
продукция) 1 364 1 419 1 475 1 534 1 596 1 660 
ръст %  4% 4% 4% 4% 4% 
Изменение на запасите от продукция и 
незавършено производство -18 -19 -19 -20 -21 -22 
ръст %   4% 4% 4% 4% 4% 
Други 136 141 147 153 159 165 
ръст %  4% 4% 4% 4% 4% 
Общо оперативни разходи 2 644 2 743 2 826 2 878 2 991 3 109 
ръст %  4% 3% 2% 4% 4% 
 
      

 

 
Разходи по икономически елементи 
(песимистичен сценарий) в хил. лв. 

F2017 F2018 F2019 F2020 F2021 F2022 
      
Разходи за материали 308 314 320 327 333 340 
ръст % 0% 2% 2% 2% 2% 2% 

Разходи за външни услуги  326 333 339 346 353 360 
ръст % 0% 2% 2% 2% 2% 2% 
Разходи за амортизации 135 134 112 56 56 56 
ръст %             
Разходи за възнаграждения 314 320 327 333 340 347 
ръст % 0% 2% 2% 2% 2% 2% 
Разходи за осигуровки 51 52 53 54 55 56 
ръст % 0% 2% 2% 2% 2% 2% 
Балансова стойност на продадени активи (без 
продукция) 

1 203 1 227 1 252 1 277 1 302 1 328 

ръст % 0% 2% 2% 2% 2% 2% 
Изменение на запасите от продукция и незавършено 
производство 

-69 -70 -72 -73 -75 -76 

ръст % 0% 2% 2% 2% 2% 2% 
Други 134 137 139 142 145 148 
ръст % 0% 2% 2% 2% 2% 2% 
Общо оперативни разходи 2 402 2446 2471 2462 2510 2559 
ръст % -7% 2% 1% 0% 2% 2% 

 

Източник: БенчМарк Финанс - прогнози и изчисления 
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10.13 Инвестиции в нетен оборотен капитал (NWC) 

 

Нетният оборотен капитал на дружеството се дефинира като краткотрайните активи на 

компанията без парични средства и парични еквиваленти се намалят с текущите нелихвени 

пасиви. 

В следващата таблица е представена информация за текущите активи на дружеството без 

пари и парични еквиваленти в исторически план. Материалните запаси отразяват 

необходимите и свързани с производството материали, стоки, продукция и незавършено 

производство. Търговските вземания се формират от вземания от клиенти и доставчици, 

свързани с реализацията на продукцията на дружеството, включително от търговски вериги, 

от крайни клиенти за редовна и нестандартна продукция и др. 

Текущи активи без пари и парични еквиваленти  

в хил. лв. 
2013 2014 2015 2016 31.03.2017 

      
Материални запаси в т.ч.  671 785 946 973 895 
Материали  320 453 426 399 359 
Продукция  79 75 67 97 88 
Стоки  162 175 231 271 209 
Незавършено производство  110 82 222 206 239 
Търговски и  други вземания в т.ч.  545 504 537 635 536 
Вземания от клиенти и доставчици  483 408 503 462 491 
Предоставени аванси   0 0 0 173 0 
Данъци за възстановяване  96 96 34  45 
Други   2 0 0 0 0 

 

Източник: Годишни одитирани финансови отчети на „Фазан“ АД и междинен неодитиран финансов отчет към 31.03.2017 г. 

В следващата таблица е представена информация за текущите пасиви на дружеството в 

исторически план. Задълженията към свързани предприятия отразяват получения заем от 

предприятието майка - настоящ търгов предложител „Стара планина холд“ АД. След 

успешно проведена процедура по увеличение на капитала, това задължение, ведно с част 

от дължимите лихви е погасено със средствата от емисията, съгласно предвиденото. 

Задълженията към доставчици и клиенти включват задължения, свързани с обичайните 

доставки на дружеството в съответните валути, разчети по лихви, получени аванси и други, 

всички пряко свързани с основната дейност на дружеството. 

Текущи пасиви в хил. лв. 2013 2014 2015 2016 31.03.2017 
      
Текущи задължения в т.ч.  937 1 259 1 274 1 453 1 239 

Задължения към свързани предприятия  561 760 760 760 760 

Задължения към доставчици и клиенти   295 442 458 447 352 

Задължения към персонала  44 30 21 26 26 

Получени аванси  0 0 0 144 0 

Задължения към осигурителни 
предприятия 

 7 6 7 22 33 

Данъчни задължения  30 21 28 54 68 

 

Източник: Годишни одитирани финансови отчети на „Фазан“ АД и междинен неодитиран финансов отчет към 31.03.2017 г. 

За да бъде идентифициран нетния оборотен капитал в перспектива е направена прогноза 

за Текущи активи без пари и парични еквиваленти и Текущи пасиви без лихвоносни 



Търгово предложение от страна на „Стара планина холд“ АД към всички останали акционери на „Фазан“ АД 

 

страница 41 
 

задължения. На практика прогнозната информация реферира с историческата информация 

представена по-горе, като по отношение на размер на материални запаси и търговски и 

други вземания за целия прогнозен период е направено допускането, че отчетените данни 

към 31.03.2017 г. ще бъдат достатъчни за покриване на прогнозираната реализация и няма 

да настъпят промени в размера на вземанията от клиенти и доставчици за реалистичния и 

песимистичния сценарии. Само в рамките на оптимистичния сценарий е предвидено, че 

текущите вземания от клиенти и доставчици ще спаднат с минимален размер.  

Текущи активи без пари и парични 
еквиваленти (реалистичен сценарий)  
в хил. лв. 

F2017 F2018 F2019 F2020 F2021 F2022 

      
Материални запаси в т.ч. 895 895 895 895 895 895 

Материали 359 359 359 359 359 359 

Продукция 88 88 88 88 88 88 

Стоки 209 209 209 209 209 209 

Незавършено производство 239 239 239 239 239 239 

Търговски и  други вземания в т.ч. 536 536 536 536 536 536 

Вземания от клиенти и доставчици 491 491 491 491 491 491 

Предоставени аванси  0 0 0 0 0 0 

Данъци за възстановяване 45 45 45 45 45 45 

Други  0 0 0 0 0 0 

 
 

      

Текущи активи без пари и парични 
еквиваленти (оптимистичен сценарий)  
в хил. лв. 

F2017 F2018 F2019 F2020 F2021 F2022 

      
Материални запаси в т.ч. 895 895 895 895 895 895 

Материали 359 359 359 359 359 359 

Продукция 88 88 88 88 88 88 

Стоки 209 209 209 209 209 209 

Незавършено производство 239 239 239 239 239 239 

Търговски и  други вземания в т.ч. 507 507 507 507 507 507 

Вземания от клиенти и доставчици 462 462 462 462 462 462 

Предоставени аванси  0 0 0 0 0 0 

Данъци за възстановяване 45 45 45 45 45 45 

Други  0 0 0 0 0 0 

       
Текущи активи без пари и парични 
еквиваленти (песимистичен сценарий)  
в хил. лв. 

F2017 F2018 F2019 F2020 F2021 F2022 

      
Материални запаси в т.ч. 895 895 895 895 895 895 

Материали 359 359 359 359 359 359 

Продукция 88 88 88 88 88 88 

Стоки 209 209 209 209 209 209 

Незавършено производство 239 239 239 239 239 239 

Търговски и  други вземания в т.ч. 536 536 536 536 536 536 

Вземания от клиенти и доставчици 491 491 491 491 491 491 

Предоставени аванси  0 0 0 0 0 0 

Данъци за възстановяване 45 45 45 45 45 45 

Други  0 0 0 0 0 0 

       
Източник: БенчМарк Финанс - прогнози и изчисления 
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С оглед факта, че дружеството може да управлява размера на задълженията си, в по-висока 

степен от това да оказва съществено влияние върху размера на вземанията си, са направени 

прогнозите за текущите задължения към доставчици и клиенти на база на конкретните 

потребности, които всеки от сценариите предвижда. Перата задължения към персонала, 

задължения към осигурителни предприятия, данъчни задължения са запазени на нивата им, 

регистрирани в последния публикуван отчет към 31.03.2017 г.  

При реалистичния и оптимистичния сценарий е направено допускането, че дружеството ще 

успее да поддържа по-висок размер на задлъжнялост към своите контрагенти, което ще му 

позволи по-нисък размер на необходимия оборотен капитал. 

В песимистичния сценарий е предвидено, че ще е необходимо по-високо ниво на оборотен 

капитал, поради допускане, че някои контрагенти на дружеството няма да са склонни на 

отложени плащанията към тях. 

Текущи нелихвени пасиви  
(реалистичен сценарий)  
в хил. лв. 

F2017 F2018 F2019 F2020 F2021 F2022 

      
Текущи задължения в т.ч. 729 738 694 582 596 577 

Задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0 0 

Задължения към доставчици и клиенти  602 611 567 455 469 450 

Задължения към персонала 26 26 26 26 26 26 

Получени аванси 0 0 0 0 0 0 

Задължения към осигурителни предприятия 33 33 33 33 33 33 

Данъчни задължения 68 68 68 68 68 68 

       
Текущи нелихвени пасиви (оптимистичен 

сценарий)  
в хил. лв. 

F2017 F2018 F2019 F2020 F2021 F2022 

      
Текущи задължения в т.ч. 709 721 672 548 637 667 

Задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0 0 

Задължения към доставчици и клиенти  582 594 545 421 510 540 

Задължения към персонала 26 26 26 26 26 26 

Получени аванси 0 0 0 0 0 0 

Задължения към осигурителни предприятия 33 33 33 33 33 33 

Данъчни задължения 68 68 68 68 68 68 

       
Текущи нелихвени пасиви (песимистичен 
сценарий)  
в хил. лв. 

F2017 F2018 F2019 F2020 F2021 F2022 

      
Текущи задължения в т.ч. 488 492 438 314 328 220 

Задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0 0 

Задължения към доставчици и клиенти  361 365 311 187 201 92 

Задължения към персонала 26 26 26 26 26 26 

Получени аванси 0 0 0 0 0 0 

Задължения към осигурителни предприятия 33 33 33 33 33 33 

Данъчни задължения 68 68 68 68 68 68 

       
Източник: БенчМарк Финанс - прогнози и изчисления 
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В следващата таблица е представена информация за Нетния оборотен капитал на 

дружеството и обращаемостта на вземанията в исторически план.  

Нетен оборотен капитал  в хил. лв. 2013 2014 2015 2016 1Q2017 

Текущи активи без пари и парични еквиваленти 1 216 1 289 1 495 1 648 1 589 
Текущи пасиви без лихвоносни задължения 471 615 665 886 722 
Нетен оборотен капитал 745 674 830 762 867 
Инвестиция в нетен оборотен капитал n/a -71 156 -68 19 
Обращаемост на вземанията 9 13 8 5 n/a 
      

Източник: Годишни одитирани финансови отчети на „Фазан“ АД и междинен неодитиран финансов отчет към 31.03.2017 г. 

Нетният оборотен капитал на дружеството се дефинира като краткотрайните активи на 

компанията без парични средства и парични еквиваленти, намалени с текущите нелихвени 

пасиви. Увеличението в нетния оборотен капитал представлява инвестиция, която лишава 

инвеститорите на компанията от възможността да разполагат със съответния паричен 

поток. Основното допускане, определящо инвестицията в нетен оборотен капитал е до 

каква степен мениджмънтът ще успее да задържи нивата на стоково кредитиране при 

заложените ръстове в реализираната продукция. Индикатор за резултатът е обращаемостта 

на вземанията. В исторически план коефициентът обращаемост на вземанията заема средна 

стойност от 9, но имайки предвид съществените промени в пазарите на дружеството през 

разглеждания период и с оглед текущата ситуация, актуална от 2016 и 2017 г., е приета 

стойността на показателя от 2016 г. 

Коефициентът обращаемост на вземанията за 2016 г. е в размер на 5, като за 2017 г. при 

всички разработени сценарии е предвидено това ниво да бъде запазено. През периода 2018 

– 2022 г. за различните сценарии е направено допускане, че коефициентът, както следва: 

при оптимистичния сценарии е предвидено постепенно към края на прогнозния период да 

достигне ниво от 7, при реалистичния сценарии нивото от 5 да се запази до 2021 г., когато 

бъде постигната стойност от 6, а за песимистичния сценарий е предвидено само в 

последната прогнозна година да бъде достигната стойност за показателя от 6. 

Прогнозите са представени в табличен вид. 

Нетен оборотен капитал  (реалистичен 
сценарий)  
в хил. лв. 

F2017 F2018 F2019 F2020 F2021 F2022 

       

Текущи активи без пари и парични еквиваленти 1431 1431 1431 1431 1431 1431 

Текущи пасиви без лихвоносни задължения 729 738 694 582 596 577 

Нетен оборотен капитал 702 693 737 849 835 854 

Инвестиция в нетен оборотен капитал -60 -9 44 112 -14 19 

Обращаемост на вземанията 5 5 5 5 6 6 

 
Нетен оборотен капитал  (оптимистичен 
сценарий) в хил. лв. 

F2017 F2018 F2019 F2020 F2021 F2022 

       

Текущи активи без пари и парични еквиваленти 1 402 1 402 1 402 1 402 1 402 1 402 

Текущи пасиви без лихвоносни задължения 709 721 672 548 637 667 

Нетен оборотен капитал 693 681 730 854 765 735 

Инвестиция в нетен оборотен капитал -69 -12 49 124 -89 -30 

Обращаемост на вземанията 5 6 6 6 7 7 
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Нетен оборотен капитал  (песимистичен 

сценарий) в хил. лв. 

F2017 F2018 F2019 F2020 F2021 F2022 

       

Текущи активи без пари и парични еквиваленти 1431 1431 1431 1431 1431 1431 

Текущи пасиви без лихвоносни задължения 488 492 438 314 328 220 

Нетен оборотен капитал 943 939 993 1117 1103 1211 

Инвестиция в нетен оборотен капитал 181 -4 54 124 -14 108 

Обращаемост на вземанията 5 5 5 5 5 6 

 
Източник: БенчМарк Финанс - прогнози и изчисления 

10.14 Капиталови инвестиции 

Основно допускане в прогнозирането на свободните парични потоци на разположение на 

компанията е размерът на допълнителни инвестиции в ДМА. През последните години 

„Фазан“ АД не инвестира средства в реконструкция на сгради, в обновяване на 

производствените мощности, закупуване на нови машини, съоръжения и транспортни 

средства. Единствено в началото на 2017 г. е направена покупка на лизинг на 12 бр. 

плетачни машини и 1 бр. машина за зашиване на чорапи. Във връзка с еднократния акт на 

инвестиция, прогнозите и при трите сценария не предвиждат инвестиции в други ДМА. 

Екипът счита, че разработените прогнози за продажби и в трите сценария могат да бъдат 

постигнати с настоящите производствени мощности и съществуваща инфраструктура. 

Съответно не е налице прогнозна промяна в структурата на активите на дружеството, с 

изключение на отразената амортизация за същите.  

10.15 Разходи за лихви 

Във връзка с направената покупка на лизинг на машини, през периода са отразени 

очакваните разходи за лихви при плащането на лизинга, което ще продължи ежемесечно 

до януари 2021 г. Освен тях, разходи за лихви са предвидени само през 2017 г., когато е 

погасен и заема към свързано лице, съобразно поетите ангажименти при провеждане на 

процедурата за увеличение на капитала на дружеството. Съобразно привлечения свободен 

ресурс при проведената процедура, освен погасяването на главницата от 760 хил. лв., 

дружеството покрива и дължима лихва в размер на 70 хил. лв. еднократно. Няма разлика в 

предвижданията, свързани с този разход и в трите сценария, с оглед поетите ангажименти. 

10.16 Постоянен темп на нарастване на паричните потоци в следпрогнозния 

период 

За прилагането на теоретичния инструментариум при определянето на терминалната 

стойност на компанията, екипът залага различни стойности за постоянния темп на 

нарастване на свободните парични потоци на разположение на компанията след прогнозния 

период за всеки един от сценариите. По този начин се постига максимална изчерпателност 

на заложените допускания в определянето на сценарий. Осредненият дългосрочен темп, и 

заложен в реалистичния сценарий, се определя на базата на очаквания темп на нарастване 

на развитите икономики, общоприет за 2%. Приетият размер от 2% е свързан с 

дългосрочната перспектива за растеж на българската икономика съгласно различни 

анализи и прогнози и идеята, че дружеството в дългосрочен план ще реализира същия ръст, 

оперирайки в тази икономика.  Оптимистичният и песимистичният сценарий получават 
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съответни премия и дисконт от 0.1% от реалистичното ниво. Оптимистичната прогноза за 

този темп (2.1%) е свързана с възможността дружеството да реализира изпреварващ 

икономиката ръст или самата икономика в дългосрочен аспект да реализира по-висок от 

приетия 2% ръст и дружеството да постигне този по-висок ръст. Песимистичната прогноза 

за следпрогнозния темп на растеж (1.9%) е свързана с опасността дружеството да не успее 

да постигне предвиденият дългосрочен ръст на икономиката в пълна степен или опасността 

икономика да не постигне очакванията за дългосрочен ръст в пълна степен, заедно с 

дружеството. 

 

 

10.17 Прогноза на свободните парични потоци на разположение на компанията 
 
Реалистичен сценарий хил. лв. 

 
F2017 

 
F2018 

 
F2019 

 
F2020 

 
F2021 

 
F2022 

EBIT (Печалба преди лихви и данъци) -175 -131 -62 45 99 158 

NOPLAT (Нетна оперативна печалба след данъци) -175 -131 -62 40 89 142 

Разходи за амортизации 135 134 112 56 56 56 

Свободен паричен поток преди инвестиции -40 3 50 96 145 198 

       

Инвестиции 0 0 0 0 0 0 

Промяна в Нетен оборотен капитал -60 -9 44 112 -14 19 

Свободен паричен поток 20 12 6 -16 159 179 

Дисконтов фактор 0.94 0.88 0.82 0.76 0.71 0.67 

Настояща стойност на паричния поток 19 11 5 -12 114 120 

     
 

Следпрогнозен темп на растеж 2.0%  

WACC Терминална стойност 7.004%  

   

Сума на дисконтираните нетни парични потоци 136  

Терминална стойност на компанията 3657  

Настояща стойност на терминалната стойност 2436  

Балансова стойност на дълга към 31.05.2017 
(намален с парични средства и еквиваленти) 

778  

Справедлива стойност на дружеството 1794  

Цена за акция реалистичен сценарий (в лв.) 1.45  
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Оптимистичен сценарий хил. лв. F2017 F2018 F2019 F2020 F2021 F2022 

EBIT (Печалба преди лихви и данъци) -184 -136 -62 52 115 183 

NOPLAT (Нетна оперативна печалба след 

данъци) 
-184 -136 -62 46 103 165 

Разходи за амортизации 135 134 112 56 56 56 

Свободен паричен поток преди инвестиции -49 -2 50 102 159 221 

       

Инвестиции 0 0 0 0 0 0 

Промяна в Нетен оборотен капитал -69 -12 49 124 -89 -30 

Свободен паричен поток 20 10 1 -22 248 251 

Дисконтов фактор 0.94 0.88 0.82 0.76 0.71 0.67 

Настояща стойност на паричния поток 19 9 1 -16 177 167 

     
 

Следпрогнозен темп на растеж 2.1%  

WACC Терминална стойност 7.004%  

   

Сума на дисконтираните нетни парични 
потоци 

357 

Терминална стойност на компанията 
5228 

Настояща стойност на терминалната стойност 
3483 

Балансова стойност на дълга към 31.05.2017 
(намален с парични средства и еквиваленти) 

778 

Справедлива стойност на дружеството 
3061 

Цена за акция оптимистичен сценарий 
(в лв.) 

2.48 
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Песимистичен сценарий хил. лв. F2017 F2018 F2019 F2020 F2021 F2022 

EBIT (Печалба преди лихви и данъци) -175 -130 -62 43 95 151 

NOPLAT (Нетна оперативна печалба след 

данъци) 
-175 -130 -62 39 86 135 

Разходи за амортизации 135 134 112 56 56 56 

Свободен паричен поток преди инвестиции -40 4 50 95 142 191 

       

Инвестиции 0 0 0 0 0 0 

Промяна в Нетен оборотен капитал 181 -4 54 124 -14 108 

Свободен паричен поток -221 8 -4 -29 156 83 

Дисконтов фактор 0.94 0.88 0.82 0.76 0.71 0.67 

Настояща стойност на паричния поток -208 7 -3 -22 111 56 

     
 

Следпрогнозен темп на растеж 1.9%  

WACC Терминална стойност 7.004%  

   

Сума на дисконтираните нетни парични 
потоци 

-115 

Терминална стойност на компанията 
1667 

Настояща стойност на терминалната стойност 
1110 

Балансова стойност на дълга към 31.05.2017 
(намален с парични средства и еквиваленти) 

778 

Справедлива стойност на дружеството 
217 

Цена за акция оптимистичен сценарий 
(в лв.) 

0.18 

 

Източник: БенчМарк Финанс - прогнози и изчисления, Баланс на дружеството, изготвен към 31.05.2017 г. 

10.18 Претегляне на сценариите и краен резултат 

При разработването на различните сценарий в развитието на „Фазан“ АД, екипът комбинира 

различни фактори свързани както със специфичните за компанията, така и със  системни 

рискове. С оглед относителната синхронност на трите прогнозни сценария, екипът залага 

равни тегла на всеки от тях, при формиране на крайната оценка на акция по този метод. 

Стойност на „Фазан“ АД съгласно метода на дисконтираните свободни парични потоци на 

разположение на дружеството: 

Сценарий (в лв.) Тегло Стойност Претеглена стойност 

Оптимистичен 33.33% 2.48 0.83 
Реалистичен 33.33% 1.45 0.48 
Песимистичен 33.33% 0.18 0.06 
    
Стойност за акция в лв.     1.37 

 

Източник: БенчМарк Финанс - прогнози и изчисления 
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10.19 Нетна стойност на активите 

Нетната стойност на активите отразява счетоводната стойност на активите след приспадане 

на счетоводната стойност на задълженията на дружеството. С оглед факта, че след датата 

на публикуване на последния отчет на дружеството от 31.03.2017 г. е налице значителна 

промяна в размера на активите и пасивите на дружеството поради успешно проведена 

процедура по увеличение на капитала на същото, както и последващо погасяване на 

задължението към „Стара планина холд“ АД е подготвен баланс, отразяващ тази значителна 

промяна към 31.05.2017 г. Увеличението на капитала е с 594 042 бр. нови акции с номинал 

1 лв. и емисионна стойност 1.40 лв. След увеличението основният капитал на дружеството 

е в размер на 1 234 692 лв., вписан в Търговския регистър на 12.05.2017 г. 

Екипът не намира безспорно доказателство за необходимост от актуализация на 

стойностите по баланс, с оглед факта, че двете съществени събития са отразени 

(увеличение на капитала, планирано погасяване на дълг) и не прави допълнителни 

корекции на счетоводните позиции, още повече, че приложението на метода е базирано на 

актуален баланс от 31.05.2017 г. 

Методът на нетната настояща стойност дава добра представа за стойността на компанията 

на разположение на настоящите акционери след покриване на претенциите на кредиторите. 

Подходът е подходящ за определяне на стойност за акционерите на база текущо състояние, 

но не отразява потенциала за ръст пред компанията, както и нематериални активи, които 

не подлежат на счетоводно отчитане, като бизнес модел, човешки ресурс, мениджмънт, 

корпоративно управление и редица други. Моделът е коректен в случай на съвестно 

спазване на добрите счетоводни практики.  

Метод на нетна стойност на активите Мярка Сума  

Стойност на активите по баланс на дружеството хил. лв. 2 335 

Текущи задължения по баланс към 31.05.2017 хил. лв. 634 

Нетекущи задължения по баланс към 31.05.2017 хил. лв. 179 

Брой обикновени акции в обръщение хил. бр. 1 235 
Нетни активи за акция (в лв.),  

съгласно чл.15, ал.1 от Наредба 41: 1.23 лв. 

 

Източник: БенчМарк Финанс - изчисления, Баланс на дружеството, изготвен към 31.05.2017 г. 

10.20 Метод на пазарните множители на дружествата аналози 

Пазарните множители на дружества аналози са един от най-използваните инструменти за 

оценка на справедливата стойност на компании. Сравнението на пазарни множители може 

да помогне на преценката на настоящ или потенциален акционер в компанията, дали да 

приеме или отхвърли настоящото търгово предложение. Методът оценява дадена компания 

на базата на средните съотношения, изчислени за група компании аналози с подобна 

дейност и финансови параметри. Икономическата логика на модела е базирана на Закона 

на единната цена, който гласи, че два подобни актива следва да се търгуват при близки 

пазарни множители (напр. Цена/Нетна печалба за акция).  
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Пазарните множители са съотношения на цената за акция на дадена компания към дадена 

фундаментална променлива. Съгласно т.15 от Допълнителните разпоредби на Наредба 41, 

задължителният минимален набор от съотношения, обект на настоящото търгово 

предложение, се състои от Цена/Нетна печалба (P/E), Цена/Счетоводна стойност (P/B), и 

Цена/Продажби (P/S). 

Цена/Нетна печалба (P/E) е широко познат метод за сравнителен анализ сред 

инвестиционните среди и е един от най-често използваните множители. Коефициентът 

отразява съотношението на цената на акцията спрямо печалбата, която генерира 

компанията за един дял. Коефициентът е неприложим при негативен финансов резултат и 

е чувствителен спрямо счетоводните практики на компанията. 

Най-общо могат да бъдат дефинирани две основни форми на множителя, и това са 

Цена/Нетна печалба за последните 12 м. (trailing P/E) и Водещ множител Цена/Нетна 

печалба (Leading P/E). Цена/Нетна печалба за последните 12 м. използва натрупаната нетна 

печалба за последните 12 м. като стойност на знаменателя във формулата: 

  

𝑡𝑟𝑎𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑃/𝐸 =
пазарна цена за акция

нетна печалба за акция през последните 12 м.
 

При водещ множител Цена/Нетна печалба, в знаменателя на уравнението се поставя 

прогнозния нетен финансов резултат за следващия отчетен период, т.е. прогнозираната 

нетна печалба за следващите 12 м.: 

𝑙𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑃/𝐸 =
пазарна цена за акция

прогнозирана печалба за акция за следващите 12 м.
 

За целите на настоящото търгово предложение, екипът възприема съотношението 

Цена/Нетна печалба за последните 12 м. 

Цена/Счетоводна стойност (P/B) е съотношението между пазарната цена на собствения 

капитал на дружеството (пазарната му капитализация) и счетоводната му стойност. 

 𝑃/𝐵 =
пазарна цена на СК

счетоводна стойност на СК
=

пазарна цена на една акция

счетоводна стойност на една акция
 

където: 

счетоводна стойност на СК = (общо активи − общо пасиви) − привелигировани акции 

Пазарният множител е познат, предпочитан и широко ползван. Съотношението запазва 

положителна стойност дори и когато, сравняваните компании регистрират отрицателни 

финансови резултати и респективно отчитат негативни стойности на показателя Нетна 

печалба за акция (EPS), което прави от своя страна множителя P/E неизползваем. 

Счетоводната стойност за акция е значително по-стабилен показател от Нетна печалба за 

акция. Методът е подходящ за компании с балансова структура, където активите са 

преимуществено ликвидни или монетарни, като финансови компании, банки, 

застрахователни дружества и др. Подходът е надежден и за компании, за които 



Търгово предложение от страна на „Стара планина холд“ АД към всички останали акционери на „Фазан“ АД 

 

страница 50 
 

презумпцията за действащо предприятие не е спазена. Сред недостатъците на подхода се 

отличава чувствителността му спрямо определени счетоводни политики и практики, както 

и към ефекта от инфлационни процеси, особено при сравняване на компании, опериращи в 

различни държави и икономики.  

Цена/Продажби (P/S) е съотношението между пазарната цена на собствения капитал на 

дружеството (пазарната му капитализация) и продажбите, които е осъществило 

дружеството за последните 12 м. 

𝑃/𝑆 =
пазарна цена на СК

продажби за последните 12 м.
=

пазарна цена на една акция

продажби за една акция за последните 12 м.
 

Един от основните плюсове на множителя, е че за разлика от P/E и P/B, винаги заема 

положителна стойност. Продажбите са значително по-труден за манипулация показател и 

следователно съотношението е значително по-слабо заплашено от амбициите и стремежите 

на мениджмънта, както и от възприетите счетоводни политики и практики. Множителят е 

подходящ за оценка на компании в почти всички фази от жизнения цикъл на компанията. 

Сред недостатъците на множителя, следва да се открои, че съотношението не отразява 

разликите в структурата на разходите между сравняваните компании, както и това, че 

растящите приходи от продажби не винаги означават растящи свободни парични потоци. 

„Фазан“ АД развива своята дейност в силно конкурентна среда. Преки конкуренти на 

дружеството не могат да бъдат изведени като дружества аналози, поради огромни различия 

в мащаба, бизнес модела, корпоративната структура и редица други. В допълнение, 

субективната преценка на екипа е, че пазарът, на който се търгуват акциите на „Фазан“ АД, 

а именно „БФБ-София“ АД, не отговаря на определението за интегриран пазар, а по-скоро 

носи характеристики на сегментиран, носещ със себе си специфики, ограничаващи 

търсенето на международни компании като дружества аналози. 

Ето защо, за целите на настоящото търгово предложение, изборът на дружества аналози 

подходящи за разглеждания сравнителен анализ се фокусира върху дружества емитенти, 

търгувани на „БФБ-София“ АД. При представяне на финансовата информация е ползвана 

следната методология. 

Методът на пълзящи дванадесет месеца (ttm), се прилага за показателите отразени 

в отчета за приходи и разходи на съответната компания. Методът е широко използван при 

прилагането на оценъчни методи базирани на дружества аналози. Основен плюс на подхода 

е относителното елиминиране на факторът сезонност, като динамичните показатели 

(счетоводните записвания отразени в Отчета за приходи и разходи) покриват период от 

пълен годишен производствен цикъл. При изчисляването на показател се взема стойността 

му към последния отчетен период (последния междинен неконсолидиран/ консолидиран 

неодитиран отчет към 31.03.2017 г.), към нея се прибавят стойностите на съответните 

показатели към края на последната финансова година (консолидиран/неконсолидиран 

одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2016 г.) и от общия сбор се извади стойността 



Търгово предложение от страна на „Стара планина холд“ АД към всички останали акционери на „Фазан“ АД 

 

страница 51 
 

на съответния показател за аналогичния междинен период за предходната финансова 

година (междинен неконсолидиран/консолидиран неодитиран отчет към 31.03.2017 г.).  

При изчисляване на коефициенти отразяващи фундаментални показатели със стойности от 

Отчета за приходи и разходи в числителя и стойности от Баланса на дружеството в 

знаменателя, се прилага принципа на средногодишните балансови стойности, т.е. начало 

на периода-край на периода (включително приложимо за междинни стойности). 

При изчисляване на пазарни коефициенти се използват данни за съответния 

фундаментален показател за последните 12 месеца за една акция от капитала на 

съответното дружество, изчислен по горепосочената методика и пазарната цена за акция 

равна на цена затваря (или последната към) за 06.07.2017 г. (датата предхождаща датата 

на обосновката). 

Ползваните обозначения в съответните колони в табличната форма са следните: 

1Q2016 – първо тримесечие на 2016 г. 

1Q2017 – първо тримесечие на 2017 г. 

2017 ttm – показател или съотношение изчислени на база горепосочената методология за 

прилагане на стойности за последните 12 месеца. 

„Декотекс“ АД (4DE)  

„Декотекс“ АД е основано през 1991 г. в Сливен. Дружеството е с предмет на дейност: 

производство и търговия в страната и чужбина на вълнени и тип вълнени прежди и изделия 

от тях, килими и килимени изделия, подови покрития. Дружеството публикува 

консолидирани финансови отчети. Акциите на дружеството се търгуват на „БФБ – София“ 

АД – алтернативен пазар (BaSE Market), сегмент акции. Към датата на обосновка, 

дружеството е публикувало консолидиран, неодитиран, междинен финансов отчет за първо 

тримесечие на 2017 г.  

Поради голямо несъответствие в мащабите и основните оперативни и финансови 
показатели на „Декотекс“ АД и „Фазан“ АД, включително поради факта, че дружеството 
консолидира дружества в други сфери на дейност, екипът счита, че използването на 
дружеството като аналог на „Фазан“ АД би било некоректно. 

„Катекс“ АД (5КТЕ) 

„Катекс“ АД гр. Казанлък е акционерно дружество, учредено през 1991 г. Дружеството е 

производител на широка гама камгарни и щрайгарни тъкани в различни състави, сплитки, 

метрични номера, тегла и десени. С решение на Управителния съвет на дружеството от 

20.07.2016 г. е преустановена дейността на направление „Производствено“. 

Акциите на дружеството се търгуват на „БФБ – София“ АД – алтернативен пазар (BaSE 

Market), сегмент акции. Към датата на обосновка, дружеството е публикувало 

неконсолидиран неодитиран междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2017 г. 
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Поради споменатото решение от 20.07.2016 г. за спиране на производството, екипът счита, 
че използването на дружеството като аналог на „Фазан“ АД би било некоректно. 

„Марицатекс“ АД (4MJ) 

„Марицатекс” АД – гр. Пловдив функционира като текстилно предприятие, за производство 

на прежди и тъкани, памучни и памучен тип до 31.08.2010 г.  След тази дата, в резултат от 

взето решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 20.07.2010 г. за спиране 

на текстилното и всички свързани с него производства, дейността на дружеството се 

ограничава и осъществява  в областта на „Отдаване под наем и експлоатация на собствени 

недвижими имоти”. 

Поради споменатото решение от 20.07.2010 г. за спиране на текстилното и всички свързани 
с него производства, екипът счита, че използването на дружеството като аналог на „Фазан“ 
АД би било некоректно. 

След детайлно проучване се установи, че методът не може да бъде приложен 

поради липса на подходяща компания аналог. Всички разгледани дружества не 

могат да бъдат използвани като аналози, тъй като никое от тях не бе достатъчно 

съпоставимо по отношение на обхват на дейността, мащаб, характеристики, 

профил и др. 

10.21 Обосновка на теглата на оценъчните методи 

При определяне на справедливата цена за акция на „Фазан“ АД, съгласно чл. 5, ал. 1 от 

Наредба 41, екипът залага тежест - 0% на цена затваря за последния ден, на който са 

сключени сделки през последните три месеца, предхождащи датата на обосновка, поради 

липса на сделки в посочения период.  

При определяне на справедливата цена за акция на „Фазан“ АД, съгласно чл. 5, ал. 1 от 

Наредба 41, екипът залага тежест - 0% и за използването на метода на пазарни множители 

и дружества-аналози, поради неприложимостта на същия, както е представено по-горе.  

Методът на дисконтираните парични потоци и методът на нетната стойност на активите 

получават равни тегла от 50% в общата оценка. Екипът счита, че тези два метода дават 

най-точна оценка за стойността на акциите на дружеството. Методът на дисконтираните 

парични потоци се характеризира с изчерпателност и вариативност, като с него се 

прогнозира оперативната активност на компанията, съобразена с редица специфични за 

дейността на компанията и системни фактори, както и различни сценарии за развитие. 

Методът на нетната настояща стойност е фундаментално обоснован, макар и да не отразява 

перспективите за растеж пред дружеството. 

10.22 Справедлива стойност на акциите по методите на оценка 

Съгласно дефиницията в §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредба 41 за „акции, 

търгувани активно“, акциите на „Фазан“ АД могат да бъдат определени като такива и 

следователно за определянето на справедливата им цена се прилага чл. 5 ал. 1 на същата 

наредба. 
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Метод (в лв.) Тегло Цена 
Претеглена 

цена 

Последна цена затваря за последните 3 месеца 0% n/a 0.00 

Метод на нетната стойност на активите (NAV) в хил. лв. 50% 1.23 лв. 0.616 лв. 

Метод на дисконтирани свободни парични потоци на разположение 
на компанията (FCFF) 

50% 1.37 лв. 0.685 лв. 

Метода на пазарни множители и дружества-аналози 0% n/a 0.00 

 
   

Стойност на за акция съгласно чл. 5, ал.1  от Наредба 41     1.30 

 

      (в лв.) 

Стойност на акция съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба 41   1.30 

Среднопретеглена цена последни 3 месеца   n/a 

Най-висока заплатена цена от предложителя 6 месеца   1.40 

    
Справедлива цена съгласно чл. 150, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК и 
предложена от предложителя цена     1.41 

 

Предложената от предложителя – „Стара планина холд“ АД цена на търговото 

предложение от 1.41 лв. за една акция от капитала на „Фазан“ АД не е по-ниска 

от среднопретеглената цена за последните три месеца, предхождащи датата на 

обосновка, не е по-ниска от най-високата цена за една акция, заплатена от 

предложителя през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението 

и е по-висока от изчислената справедлива цена, посочена в обосновката по-горе. 
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11.  Систематизирана финансова информация за „Фазан“ АД 

Систематизираната финансова информация обхваща период от три години на база годишни 

индивидуални одитирани финансови отчети, както и междинен индивидуален неодитиран 

финансови отчети към 31.03.2016 г. и 31.03.2017 г. 

11.1 Данни от отчета за дохода 

Приходи от основна дейност (хил. лв.) 2014 2015 2016 1Q2016 1Q2017 

      

Продукция 866 675 570 183 109 

Стоки 3330 2634 1559 469 358 

Услуги 86 103 56 27 10 

Други  963 846 275 102 71 

Общо оперативни приходи 
5245 4258 2460 781 548 

      

Разходи по икономически елементи (оптимистичен 
сценарий) 

2014 2015 2016 1Q2016 1Q2017 

      

Разходи за материали  431 519 350 131 89 

Разходи за външни услуги  744 585 332 80 74 

Разходи за амортизации 55 78 82 20 22 

Разходи за възнаграждения 160 269 297 69 86 

Разходи за осигуровки 27 44 48 11 14 

Балансова стойност на продадени активи (без продукция) 3718 2834 1364 463 302 

Изменение на запасите от продукция и незавършено производство 25 -137 -18 25 -26 

Други 5 10 136 2  

Общо  
5165 4202 2591 801 

 

561 

 

 

Финансови приходи и разходи 2014 2015 2016 1Q2016 1Q2017 

Приходи от лихви (нетно) -40 -38 -34 -9 -9 

Резултат от промяна във валутните курсове 
(нетно) 

-13 -8 -6 0 2 

 

Финансов резултат 2014 2015 2016 1Q2016 1Q2017 
      

Печалба от дейността (EBITDA) 114 121 -59 -1 10 

Амортизация 55 78 82 20 22 

Печалба преди лихви и данъци (EBIT) 59 43 -141 -21 -12 

Финансови приходи/разходи 40 38 34 9 9 

Печалба преди данъци 19 5 -175 -30 -21 

Данъци 2 1 -17 0 0 

Нетна печалба/загуба за периода 17 4 -158 -30 -21 

 

Източник: Годишни индивидуални одитирани отчети на Фазан АД; междинни индивидуални неодитирани отчети на Фазан АД 
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11.2 Данни от баланса 
  2014 2015 2016 1Q2016 1Q2017 
      

Дълготрайни активи (хил. лв.)           

Земи (терени ) 115 115 115 115 115 

Сгради и конструкции 272 236 309 338 298 

Машини и оборудване  76 62 46 57 216 

Съоръжения 164 150 136 147 133 

Транспортни средства  0 0 0 0 0 

Стопански инвентар 0 19 15 0 0 

Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА 0 112 0 0 0 

Биологични активи  0 0 0 0 0 

Права върху собственост 2 1 1 1 2 

Програмни продукти 1 1 0 1 1 
      

Текущи активи (хил. лв.)           

Материални запаси в т.ч.      

Материали 
453 426 399 413 359 

Продукция 75 67 97 67 88 

Стоки 175 231 271 245 209 

Незавършено производство 82 222 206 197 239 
          

Търговски и  други вземания в т.ч.         
 

Вземания от свързани предприятия  0 0 0 0 0 

Вземания от клиенти и доставчици 408 503 462 734 491 

Предоставени аванси  0 0 173 0 0 

Вземания по предоставени търговски заеми 0 0 0 0 0 

Съдебни и присъдени вземания 0 0 0 0 0 

Данъци за възстановяване 96 34 0 13 45 

Вземания от персонала  0 0 0 0 0 

Парични средства и парични еквиваленти 261 65 33 36 40 
      

Дълготрайни пасиви (хил. лв.)           

Задължения към свързани предприятия 0 0 0 0 0 

Задължения по получени заеми от банки и 
небанкови финансови институции 

0 0 0 0 0 

Други 0 0 0 0 179 
      

Текущи пасиви (хил. лв.)           

Задължения по получени заеми към банки и  
небанкови финансови институции 

0 0 0 0 0 

Текуща част от нетекущите задължения  0 0 0 0 0 

Текущи задължения в т.ч.  1 259 1 274 1 453 1 397 1 239 

задължения към свързани предприятия 760 760 760 760 760 

задължения по получени търговски заеми  0 0 0 0 0 

задължения към доставчици и клиенти  442 458 447 572 352 

получени аванси 0 0 144 0 0 

задължения към персонала 30 21 26 21 26 

задължения към осигурителни предприятия 6 7 22 13 33 

данъчни задължения 21 28 54 31 68 
      

Собствен капитал (хил. лв.)           

Общо стойност на активите 2 293 2 320 2 383 2 451 2 347 

Обща стойност на пасивите 1 375 1 425 1 646 1 586 1 448 

Обща стойност на собствения капитал 918 895 737 865 716 

 
Източник: Годишни одитирани отчети на Фазан АД; междинни неодитирани отчети на Фазан АД 
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11.3 Данни за нетния оборотен капитал на дружеството на консолидирана 

основа 

Нетен оборотен капитал  2014 2015 2016 1Q2016 1Q2017 
      

Текущи активи без пари и парични еквиваленти 1289 1495 1648 1674 1432 

Текущи пасиви без лихвоносни задължения 615 665 886 826 688 

Нетен оборотен капитал 674 830 762 848 744 

Инвестиция в нетен оборотен капитал   156 -68 86 -18 

Обращаемост на вземанията 13 8 5 n/a n/a 

 
Годишни индивидуални одитирани отчети на Фазан АД; междинни индивидуални неодитирани отчети на Фазан АД; БенчМарк 

Финанс - изчисления  

 

11.4 Финансови коефициенти за Фазан АД на индивидуална основа 

 2014 2015 2016 1Q2016 1Q2017 

Коефициенти на рентабилност (%) ***           

Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) 1.9% 0.4% -21.4% -3.41% -2.7% 

Възвръщаемост на общо активи (EBIT/ТА) 2.5% 1.8% -5.2% -0.9% -0.5% 

Възвръщаемост на общо активи (NI/ТА) 0.7% 0.2% -6.6% -1.3% -0.9% 

Маржин преди данъци 0.3% 0.1% -6.4% -3.8% -3.8% 

Нетен маржин 0.3% 0.1% -6.4% -3.8% -3.8% 

Паричен поток от оперативна дейност/пасиви 3.6% -13.8% -1.9% -1.8% 0.4% 

 
     

Коефициенти за активи и ликвидност (в пъти)           

Коефициент на бърза ликвидност (Quick Ratio) 0.56 0.43 0.43 0.50 0.40 

Коефициент на текуща ликвидност (Current Ratio) 1.13 1.09 1.02 1.08 1.02 

Обращаемост на активите 2.29 1.84 1.03 0.33 0.23 

Обращаемост на вземанията 12.86 8.47 5.32 1.26 0.89 

 
     

Коефициенти за една акция (в лв.)           

Собствен капитал за една акция (BVPS) 1.43 1.39 1.15 1.35 1.12 

Нетна печалба за една акция (EPS) 0.03 0.01 -0.25 -0.05 -0.03 

Продажби за една акция (SPS) 8.17 6.63 3.83 1.22 0.85 

 
     

Коефициенти за дивидент  (в пъти) **           

Покритие на дивидент (Dividend Cover) 0.00 0.00 0.00 n/a n/a 

Коефициент на изплащане на дивидент (Dividend 
Payout) 0.00 0.00 0.00 

n/a n/a 

Коефициент на реинвестирана печалба (Retained 
Earnings) 100% 100% 100% 

n/a n/a 

Дивидент за една акция (DPS) 0.00 0.00 0.00 n/a n/a 
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Коефициенти на развитие 

Годишен темп на растеж на активи n/a 1.18% 2.72% n/a -4.24% 

Годишен темп на растеж на продажби n/a -18.82% -42.23% n/a -29.83% 

Годишен темп на растеж на нетна печалба за една 
акция n/a -76.47% -4050.00% n/a n/a 

 
     

Коефициенти за ливъридж (в пъти)           

Съотношение общо активи/собствен капитал 2.50 2.59 3.23 2.83 3.28 

Съотношение дългосрочен дълг/собствен капитал n/a n/a n/a n/a 0.26 

Съотношение лихвоносен дълг/собствен капитал 0.83 0.85 1.03 0.88 1.32 

      

Пазарни коефициенти  (в пъти) *           

Пазарна цена/нетна печалба (P/E) 33.61 175.11 -6.09 -24.72 -42.49 

Пазарна цена/счетоводна стойност на собствен капитал 
(P/B) 0.62 0.78 1.31 0.86 1.25 

Пазарна цена/продажби (P/S) 0.11 0.16 0.39 0.95 1.63 

            

 

Годишни индивидуални одитирани отчети на Фазан АД; междинни индивидуални неодитирани отчети на Фазан АД; БенчМарк 

Финанс - изчисления  

 

Забележка: когато в числителя на съответния коефициент участва стойност от ОПР, а в знаменателя от баланса на 

дружеството, се прилага принципа на средногодишните балансови стойности, т.е. начало на периода-край на периода. 

*коефициентите отразяващи пазарната цена на дружеството се изчислени при цена затваря към края на всеки един от 

периодите 

**дружеството не разпределя дивидент 

*** EBIT – печалба преди лихви и данъци 

       ТА – Всичко активи 

       NI – Нетна печалба  

11.5 Други съществени данни 

Не са налице други данни от финансовите отчети или финансови съотношения, които се 

считат за съществени от заявителя или са поискани от комисията в хода на съответното 

административно производство по реда на чл. 152 от ЗППЦК. 

12.  Срок за приемане на предложението 

12.1 Срок за приемане 

Срокът за приемане на търговото предложение, определен от търговия предложител е 

съобразен с изискванията на чл. 150, ал. 12 от ЗППЦК и е определен на 28 дни от датата на 

публикуването на търговото предложение в два централни ежедневника. 

12.2 Удължаване на срока 

Предложителят може да удължи срока за приемане на търговото предложение в рамките 

на максимално допустимия срок от 70 дни, като в този случай регистрира промените в 

Комисията за финансов надзор и ги представи на управителния орган на дружеството – 

обект на търговото предложение, на представителите на служителите на предложителя или 
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на самите служители, когато няма такива представители, както и на регулирания пазар, на 

който са приети за търговия акциите на дружеството. Промените се публикуват незабавно 

в първоначално избраните два централни ежедневника за публикуване на търговото 

предложение.  

В случаите на публикувано конкурентно търгово предложение по реда и условията на 

Раздел ІІІ от Наредба №13/22.12.2003г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на 

акции, срокът по настоящото търгово предложение се счита за удължен до изтичане на 

срока за приемане на конкурентното търгово предложение, съгласно чл. 21, ал. 2 от 

Наредба №13. 

Последващо удължаване на срока за приемане на настоящото Търгово предложение в 

рамките на максимално допустимия срок от 70 дни, удължава срока за приемане на всички 

търгови предложения, в случаите, когато срокът за приемането им изтича преди 

последващо удължения срок, независимо от разпоредбата на чл. 150, ал.12 от ЗППЦК. 

13.  Условия на финансиране на придобиването на акциите 

Търговият предложител „Стара планина холд“ АД ще ползва собствени средства в размер 

на до 150,000 лева (сто и петдесет хиляди лева) за финансиране на придобиването на 

акциите. 

Видно от приложеното банково удостоверение, издадено от Интернешънъл Асет банк АД, 

обслужваща „Стара планина холд“ АД, търговият предложител удостоверява, че разполага 

с необходимите парични средства за закупуването на акциите, предмет на търговото 

предложение. 

14.  Намерения на предложителя за бъдещата дейност на дружеството и на 

предложителя - юридическо лице, доколкото е засегнат от търговото 

предложение, както и дали възнамерява да поиска отписване на дружеството 

от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор 

(ЗКФН) 

Бъдещата дейност на търговия предложител „Стара планина холд“ АД и „Фазан“ АД няма 

да бъде засегната от търговото предложение.  

Тъй като настоящото търгово предложение е направено по реда на чл. 149а от ЗППЦК е 

възможно след изтичане на срока за приемането му дружеството да престане да бъде 

публично, дори и да не е изпълнено условието по чл. 119, ал. 1, т. 1 по ЗППЦК. 

Търговият предложител „Стара планина холд“ АД възнамерява да поиска отписване на 

дружество „Фазан“ АД от регистъра на комисията по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и е възможно 

дружеството и да бъде отписано от регистъра на публичните дружества, след като общото 

събрание на акционерите вземе съответно решение по реда на чл. 119, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК. 

14.1. Относно преобразуване или прекратяване на дружествата 

Търговият предложител не възнамерява да извършват преобразуване или прекратяване на 

„Фазан“ АД и/или на „Стара планина холд“ АД. 
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14.2. Относно промени в размера на капитала на дружествата в срок до една 

година от сключването на сделката 

Към момента на търговото предложение търговият предложител не е взел решение за 

съществена промяна в капиталовата си структура или увеличение на своя капитал. Решение 

на търговия предложител относно бъдещо увеличение на капитала на „Фазан“ АД, както и 

за размера, вида, сроковете и цената на потенциална емисия не е обсъждано и не е на 

дневен ред, но настоящите акционери следва да имат предвид намеренията на търговия 

предложител да предложи отписване на дружеството от регистъра на публичните 

дружества, воден от КФН. 

14.3. Относно промени в основната дейност и финансовата стратегия на 

дружествата за текущата и следващата финансова година 

Предвижда се основната дейност на „Фазан“ АД да се запази. Основната стратегия на 

дружеството ще бъде запазване на съществуващите пазари и реализация на нови и търсене 

на нови възможности, както и поддържане и подобряване на рентабилността. 

Не се предвиждат промени в основната дейност и финансовата стратегия за текущата и 

следващата година на търговия предложител „Стара планина холд“ АД.  

14.4. Относно промени в състава на управителните органи, персонала, 

условията по трудовите договори и мястото на дейност на търговия предложител 

и „Фазан“ АД, ако такива се предвиждат 

Не се предвиждат промени в състава на управителните органи, персонала, условията по 

трудовите договори или мястото на дейност на „Фазан“ АД и търговия предложител „Стара 

планина холд“ АД. 

14.5. Относно политиката при разпределяне на дивиденти 

„Стара планина холд“ АД не предвижда бъдещо разпределение на дивиденти от „Фазан“ АД 

и не възнамерява да гласува в близко бъдеще на общи събрания на акционерите за 

разпределянето на положителен финансов резултат на „Фазан“ АД. Предвижда се бъдещият 

положителен финансов резултат на дружеството да бъде реинвестиран в основната му 

дейност. 

Търговият предложител „Стара планина холд“ АД не предвижда в близко бъдеще 

разпределение на реализиран от дружеството положителен финансов резултат. 

14.6. Относно въздействието, което настоящото търгово предложение може да 

окаже върху служителите и мястото на дейност на дружествата „Фазан“ АД и 

търговия предложител „Стара планина холд“ АД 

Не се очаква настоящото търгово предложение да окаже въздействие върху служителите 

на „Фазан“ АД и „Стара планина холд“ АД. Не се предвижда промяна на мястото на дейност 

на „Фазан“ АД и „Стара планина холд“ АД. 
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14.7. Стратегически планове на предложителя относно дейността на 

дружеството – обект на търгово предложение и предложителя 

14.7.1. Описание на ключовите моменти на стратегическия план 

Ключов елемент от стратегическия план на „Фазан“ АД е утвърждаването му като най-голям  

водещ български производител на чорапи и чорапни изделия. Предвидено е развитие на 

марката ФАЗАН и съпътстващите, с оглед увеличаване на пазарното присъствие и 

налагането на същата като водеща на българския пазар. Това ще бъде постигнато с 

достигане на планираните за реализация количества и търсене на нови клиенти и пазари. 

Условията за постигане на заложените цели зависят от силно конкурентната външна среда 

и главно ценовите разлики в полза основно на близко и далекоизточните производители. 

Това налага предлагането на марката да означава високо качество и трайност на продукта. 

14.7.2. Необходими ресурси за реализация (персонал, технология, финанси 

и тяхното осигуряване) 

За изпълнение на поставените цели се предвижда наемане и допълнително обучение 

(преквалификация и придобиване на ключови компетенции) на част от заетия персонал. 

Планът не изисква съществени капиталови ресурси, а ще бъде бъдат използвани текущите 

възможности, както от технологична гледна точка, така и от финансова.  При възможност 

ще бъдат използвани и възможностите на финансиране с програми на ЕС (ОП Развитие на 

човешки ресурси, ОП Конкурентоспособност ,ОП Иновации и Енергийна ефективност).  

14.7.3. Описание на дейността на дружеството в период за следващите от 5 

– 8 г. 

 Запазване основния предмет на дейност и при възможност технологично допълване 

в т.ч. нови машини и съоръжения с възможности за производство на нов клас 

продукти и изделия. 

 Подобряване работна среда ниво на подготовка и ключови компетенции на заетия 

персонал; 

 Развитие на маркетингова стратегия за налагане марката ФАЗАН и съпътстващи като 

водещи за българския пазар; 

 Ключово партньорство с утвърдени доставчици за увеличаване дела на износа 

основно в страните на ЕС. 

14.7.4. Анализ на средата – конкурентни предимства, контрагенти (клиенти 

и доставчици), конкуренти и конкурентни цени, пазарен потенциал и обем, 

растеж на пазара 

Конкурентни предимства на „Фазан“ АД са относително широката продуктова гама, 

разпознаваемия бранд, дългогодишния опит и традиции, квалифицирания персонал, 

високото качество на продукцията. 
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Контрагенти – Към момент и в бъдеще ще се разчита на утвърдени в бранша доставчици 

на суровини материали и консумативи основно от България и съседна Турция. 

Конкуренти и конкурентни цени, пазарен потенциал и обем и растеж на пазара  

„Фазан“ АД е с изградена дистрибуторска мрежа, покриваща територията на цялата страна, 

където за 2016 г. са реализирани 67.8% от продажбите на продукция. Дружеството 

реализира над 33% от продукцията си като износ, като основните дестинации са Франция, 

Великобритания и Германия.  

Българският пазар на дружеството се покрива основно от големите търговски вериги. 

Голяма част от вътрешните продажби се осъществяват в Кауфланд, следвани от Билла, 

Фантастико, магазини Европа и СВА. Използването на големите търговски вериги като 

основен канал за пласмент на продукцията, имат позитивен ефект върху потреблението с 

оглед на факта, че така продуктите се възприемат като „импулсна стока“ и съответно се 

потребяват почти успоредно с хранителните стоки.  

Освен чрез големите вериги, дружеството реализира продуктите си на местния пазар и чрез 

изградена дистрибуторска мрежа. 

Основна тенденция на пазара в България е засилената активност от по-големите клиенти в 

търсенето на варианти за намаляване на риска и по-скоро прехвърлянето на риска върху 

производителите, чрез бързи и малки по обем доставки.  

На българския пазар се наблюдава и засилена конкуренция от страна на турските 

производители. 

Още от 2011 г. пазарът на текстилни и трикотажни изделия в страната се характеризира с 

тенденция на постепенно възстановяване след значителните спадове на обороти, 

производство и търсене, в резултат на световната икономическа криза и в частност на 

свитото потребление в страната. Запазва се тенденцията за все по-широко потребление на 

нискокачествени стоки от Изток, при постоянна тенденция на увеличаване на 

разнообразието на продуктите, предлагани на пазара, както и консолидацията на 

българския пазар и др.  

Основните европейски пазари, на които „Фазан“ АД изнася своята продукция през 

последните няколко години са Германия, Франция и Великобритания. Въпреки че на тези 

пазари традиционно се търсят продукти с по-високо качество, включително и там се 

наблюдава тенденция на спад в търсенето на по-качествените продукти за сметка на по-

нискокачествени такива и постоянно увеличаване на разнообразието на текстилните 

продукти, предлагани на пазарите. 

През 2015 г. спада в износа се дължи основно на намалени продажби в Германия и Франция, 

като същевременно е налице повишена реализация на други външни пазари. През 2016 г. 

продажбите в Германия спадат под 1.5%, но е отчетен ръст на реализацията на вътрешния 

пазар с над 34% за годината. Отчетен е спад и при реализацията във Великобритания. 

14.7.5. Маркетингов план – целеви сегменти, стратегия за обхващане на 

пазара, план на продажбите, дистрибуция и реклама 

За България:  



Търгово предложение от страна на „Стара планина холд“ АД към всички останали акционери на „Фазан“ АД 

 

страница 62 
 

 Развитие на марката „Фазан“ и съпътстващи в големите търговски вериги 

Кауфланд, Метро, Била, Фантастико и др. 

 Налагане на марката в регионална дистрибуция - локална дистрибуция; 

 Директни продажби от собствена мрежа. 

За ЕС: 

 Развитие на отношения с водещи вериги магазини в Германия, Франция, 

Великобритания, Италия, Гърция основно производство под техни запазени марки; 

 Проект - Придобиване на права за производство и съпътстваща дистрибуция на 

марка - известен бранд с централна реклама и маркетинг. 

14.7.6. Организация и управление 

Организационната структура на „Фазан“ АД включва следните нива: 

 Съвет на директорите 

 Изпълнителен директор  

 Директор за връзки с инвеститорите 

 Счетоводство 

 Производствени цехове 

 Клон на ФАЗАН АД в София, който се занимава с пласмент на готовата продукция. 

Клонът е управляван от прокурист. 

Организационната структура на „Стара планина холд“ АД включва следните нива: 

 Съвет на директорите 

 Изпълнителен директор  

 Директор за връзки с инвеститорите 

 Директор Развитие 

 Главен счетоводител 

 Офис мениджър 

„Стара планина холд“ АД е публично дружество, регистрирано в регистъра на комисията по 

чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. 

„Стара планина холд“ АД не планира в средносрочен план съществени промени в 

собствената си организация и управление. 

Освен намерението на търговия предложител „Стара планина холд“ АД да поиска отписване 

на дружество „Фазан“ АД от регистъра на комисията по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и 

съответно е възможно дружеството „Фазан“ АД да не бъде вече публично дружество, „Стара 

планина холд“ АД не планира други съществени промени в организацията и управлението 

на „Фазан“ АД в средносрочен план. 

apis://NORM|40225|8|30|/
apis://NORM|40225|8|30|/


Търгово предложение от страна на „Стара планина холд“ АД към всички останали акционери на „Фазан“ АД 

 

страница 63 
 

14.7.7. Инвестиции и очаквани резултати 

През последните години „Фазан“ АД не инвестира средства в реконструкция на сгради, в 

обновяване на производствените мощности, закупуване на нови машини, съоръжения и 

транспортни средства. Не са предвидени конкретни капиталови инвестиции, както е 

описано и в представената прогнозна информация. „Фазан“ АД ще използва реализирания 

положителен финансов резултат в бъдеще за покриване на текущите си нужди от 

инвестиции. 

Като дружество от холдингов тип предложителят „Стара планина холд“ АД не извършва 

самостоятелна търговска дейност и има само финансови приходи. „Стара планина холд“ АД 

е насочил своята дейност приоритетно в мениджмънт на дъщерните и асоциираните 

предприятия. Първостепенна задача в стратегически аспект ще бъде запазване на 

основните и разширяване на присъствието на нови пазари. Това ще изисква високо 

качество, конкурентни цени и къси срокове на доставка. 

Стратегическият план включва необходимия ръст на инвестициите, които да доведат до 

въвеждането на нови продукти, по-висока производителност и съответно по-добро 

заплащане на заетите лица. Предвиждаме инвестициите в цялата група на „Стара планина 

холд“ АД да бъдат от порядъка на около 20 милиона лева средногодишно. Планираните 

инвестиции в основната си част са за модернизиране на производствените мощности, както 

и за развитие на организационния капацитет и човешките ресурси в дружествата. Над 5% 

от планираните инвестиции са в сферата на социалните дейности. 

Очакваните резултати са свързани с постигането на добър финансов резултат при 

очаквания обем продажби, което е израз на основната задача за осигуряване на стабилност 

в пазарната капитализация на „Стара планина холд“ АД и всички дружества от групата, с 

оглед гарантиране вложенията на акционерите и тяхната доходност. 

Времевият график за постигане на стратегическия план се актуализира периодично всяка 

календарна година. В приетия Календар на корпоративните събития, който се публикува 

редовно на интернет страницата на предложителя http://www.sphold.com/za-

aktzionerite/korporativno-upravlenie, в началото на месец декември се провеждат съвместни 

заседания на съвета на директорите на „Стара планина холд“ АД и мениджмънта на 

дружествата от икономическата група за приемане на бизнес плановете на предприятията 

за следващата календарна година. 

15. Ред за приемане на предложението и начин за заплащане на цената 

15.1. Ред за приемане на търговото предложение 

Търговото предложение се приема с изрично писмено волеизявление, изразено в заявление 

по образец до упълномощения инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД или друг 

лицензиран инвестиционен посредник. При подаване на волеизявлението за приемане на 

търговото предложение, акционерите депозират при избрания инвестиционен посредник 

удостоверителните документи за притежаваните акции. За удостоверителни документи ще 

http://www.sphold.com/za-aktzionerite/korporativno-upravlenie
http://www.sphold.com/za-aktzionerite/korporativno-upravlenie
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бъдат приемани депозитарни разписки и всички други законово признати удостоверителни 

документи. 

Заявлението се подава от акционерите: 

 Физически лица - лично от акционера. Физическите лица български граждани се 

легитимират пред инвестиционния посредник с документ за самоличност; чуждите 

граждани с оригиналния си чуждестранен паспорт, с който са влезли в страната;  

 Юридически лица - от законния/ите представител/и на акционера. Юридическите лица 

посочват ЕИК на регистрацията си в Търговския регистър към Агенция по вписванията. 

Законните представители на юридическото лице представят документ за самоличност 

като физическите лица български граждани се легитимират пред инвестиционния 

посредник с документ за самоличност, а чуждите граждани, с оригиналния си 

чуждестранен паспорт, с който са влезли в страната; 

 Чуждестранни юридически лица – се легитимират с документ, издаден от търговския 

или друг регистър по мястото на регистрацията им, удостоверяващ наименование на 

юридическото лице, държава и адрес на регистрация, лицето, овластено да го 

представлява и дата на издаване. Копие от регистрационния им акт, издаден от 

съответния местен орган за регистрация, придружен с легализиран превод на български 

език, остава в архива на инвестиционния посредник. Законните представители на 

чуждестранното юридическо лице представят документ за самоличност като 

физическите лица български граждани се легитимират пред инвестиционния посредник 

с документ за самоличност, а чуждите граждани, с оригиналния си чуждестранен 

паспорт, с който са влезли в страната. 

Физическите и юридическите лица – акционери, могат да подадат заявление за приемане 

на търговото предложение и чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално 

заверено пълномощно. При подаване на заявлението чрез пълномощник, се прилагат 

оригинал на нотариално завереното изрично пълномощно, копие от документа за 

самоличност на пълномощника и документите, изброени по-горе в съответствие с 

изискванията към упълномощителя (местно или чуждестранно физическо, или юридическо 

лице). 

Физическите и юридически лица – акционери, могат да подадат заявление за приемане на 

търговото предложение чрез инвестиционен посредник, с който имат сключен договор за 

предоставяне на инвестиционни услуги, включително сключен договор за управление на 

индивидуален портфейл, отговарящ на изискванията на чл. 24, ал. 1 от Наредба №38 на 

КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Инвестиционният 

посредник, когато е различен от ИП „БенчМарк Финанс“ АД, предоставя незабавно 

информация за всяко заявление за приемане на търговото предложение на ИП „БенчМарк 

Финанс“ АД, осъществено в рамките на срока за приемане на предложението. 

При подаване на волеизявлението за приемане до ИП „БенчМарк Финанс“ АД чрез друг 

инвестиционен посредник се изисква декларация от инвестиционния посредник, че е снета 

самоличността на акционера и неговия пълномощник (в случай на подаване на 

волеизявлението чрез пълномощник) съгласно правилата, споменати по-горе. Към 
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заявлението за приемане на търговото предложение се прилагат и удостоверителните 

документи за притежаваните безналични акции от капитала на „Фазан“ АД – депозитарна 

разписка или друг документ, удостоверяващ наличието и собствеността върху акциите.  

В случаите, в които акционер подава заявление за приемане директно до ИП „БенчМарк 

Финанс“ АД, и когато правилника на Централен депозитар АД го изисква, се попълва и 

нареждане за прехвърляне на ценните книжа на приемащия акционер по негова подсметка 

при ИП „БенчМарк Финанс“ АД. 

15.2. Място, където приелите предложението акционери подават писмено 

заявление за неговото приемане и депозират удостоверителните документи за 

притежаваните акции 

Писмените заявления и документите се приемат в офисите на всички инвестиционни 

посредници, които на свой ред предават обобщена информация към ИП „БенчМарк Финанс“ 

АД чрез форма-образец, или директно на адреса на ИП „БенчМарк Финанс“ АД – гр. София, 

ул. „Вискяр планина” № 19, ет. 2. 

15.3. Време на приемане на заявленията в рамките на срока на търговото 

предложение 

Заявленията за приемане на търговото предложение се приемат всеки работен ден в 

рамките на работното време на съответния инвестиционен посредник, с който акционерът 

има сключен договор за предоставяне на инвестиционни услуги или договор за управление 

на индивидуален портфейл, отговарящ на изискванията на чл. 24, ал. 1 от Наредба №38 на 

КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. 

Заявления за приемане на търговото предложение могат да се подават директно на адреса 

на ИП „БенчМарк Финанс“ АД – гр. София, ул. „Вискяр планина” № 19, ет. 2. всеки работен 

ден от 09:00 до 17:00 часа. 

15.4. Срок за заплащане на цената от предложителя 

Търговият предложител „Стара планина холд“ АД заплаща цената на акциите на приелите 

предложението акционери, съответно извършва необходимите действия за прехвърляне на 

издадените от него акции в случаите на замяна в срок до 7 (седем) работни дни след 

изтичане на срока за приемане на предложението. Сделката за придобиване на акции на 

„Фазан“ АД в резултат на приемане на търговото предложение се счита за сключена към 

момента на изтичането на срока за приемане на предложението - съответно на удължения 

срок по чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК (ако има такъв) или на удължения срок по чл. 21, ал. 2 и 3 

от Наредба №13 (в случай на конкурентно търгово предложение). Акционерите имат право 

да получат цената на акциите в рамките на петгодишен давностен срок. 

Лице, приело търговото предложение има право да оттегли приемането си във всеки момент 

до изтичането на срока за приемане на предложението. 
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15.5. Начин на заплащане на цената от предложителя 

Придобитите в резултат на търговото предложение акции се заплащат от ИП „БенчМарк 

Финанс“ АД за сметка на търговия предложител „Стара планина холд“ АД в срок до 7 

работни дни след сключване на сделката съгласно т.15.4. Търговият предложител превежда 

дължимата сума за заплащане акциите на приелите търговото предложение акционери по 

обща банкова сметка за съхранение на клиентски парични средства на ИП „БенчМарк 

Финанс“ АД. След сключване на сделката (прехвърляне акциите на приелите търговото 

предложение акционери) съгласно т.15.4, ИП „БенчМарк Финанс“ АД превежда към другите 

посредници общо дължимата сума за заплащане акциите на техните клиенти, приели 

търговото предложение, като сумите, дължими за заплащане акциите на приелите 

предложението клиенти на ИП „БенчМарк Финанс“ АД остават по общата клиентска сметка 

на ИП „БенчМарк Финанс“ АД, за да бъдат разплатени към акционерите - клиенти на ИП 

„БенчМарк Финанс“ АД. 

Всички акционери, приели търговото предложение получават цената за акциите си от 

инвестиционния посредник, с който имат договор и чрез който са подали волеизявлението 

за приемане на търговото предложение. Акционерите имат право да получат цената на 

акциите в рамките на петгодишен давностен срок. 

Цената на придобитите акции ще се изплаща на приелите търговото предложение 

акционери при спазване разпоредбите на нормативните актове за плащанията по един от 

следните начини: 

 По обща банкова сметка за съхранение на клиентски парични средства на 

инвестиционния посредник, приел от акционера изявлението за приемане на търговото 

предложение и удостоверителните документи за притежаване на акциите, чиито клиент 

е съответния акционер. 

 По банкова сметка, посочена от акционера, в заявлението за приемане на търговото 

предложение. 

 В брой на касата на инвестиционния посредник, чиито клиент е акционерът, приел 

предложението - ако сумата е до 5 000 (пет хиляди) лева. 

15.6. Разходи за акционерите, приели търговото предложение 

Комисионата, която ще се удържа от акционерите във връзка с подаването на изявлението 

за приемане на търговото предложение ще зависи от тарифата на инвестиционния 

посредник, чрез който се подава волеизявлението за приемане. Комисионата на 

упълномощения инвестиционен посредник ИП „БенчМарк Финанс“ АД, събирана от приелите 

директно при него търговото предложение акционери, ще бъде в размер на фиксирана сума 

от 10.00 лв. 
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16. Информация за приложимия ред, в случай че търговото предложение бъде 

оттеглено от предложителя 

След публикуването му, търговото предложение не може да бъде оттеглено от търговия 

предложител, освен по реда и условията на чл. 155, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 38, ал. 1 - 6 от 

Наредба №13 – когато предложението не може да бъде осъществено поради обстоятелства, 

намиращи се извън контрола на предложителя; не е изтекъл срока за приемането му и е 

налице одобрение от страна на КФН. В 7-дневен срок от уведомяването за издаденото 

одобрение от КФН, предложителят публикува в първоначално посочените два централни 

ежедневника съобщение за оттегляне на предложението. 

Не по-късно от 10 дни преди изтичане на срока за приемане на конкурентно търгово 

предложение (ако има такова), съгласно чл. 38, ал. 7 във връзка чл. 39 от Наредба № 13, 

предложителят може да оттеглят настоящото търгово предложение чрез приемане на 

конкурентното, като регистрира оттеглянето в КФН и уведоми за оттеглянето управителния 

орган на „Фазан“ АД, „БФБ – София“ АД, представителите на своите служители или 

служителите, когато няма такива представители, ИП „БенчМарк Финанс“ АД и „Централен 

депозитар“ АД. В този случай, до края на работния ден, следващ регистрацията и 

уведомяването по предходното изречение, предложителят публикува съобщение за 

оттеглянето на търговото предложение във вестниците по т. 20 (вестник „24 часа” и вестник 

„България днес”). 

В тридневен срок от получаването на уведомлението от КФН за издаденото одобрение за 

оттегляне на търговото предложение, съответно от уведомлението от предложителя за 

оттегляне на предложението чрез приемане на конкурентно търгово предложение, ИП 

„БенчМарк Финанс“ АД и „Централен депозитар“ АД осигуряват условия за връщането на 

депозираните удостоверителни документи за акциите на приелите предложението 

акционери. В този случай, всеки акционер на „Фазан“ АД, приел предложението, или негов 

изрично упълномощен пълномощник, може да получи депозираните удостоверителни 

документи в офисите на инвестиционния посредник, чрез който е подал волеизявлението 

за приемане на търговото предложение всеки работен ден в рамките на работното време 

на съответния инвестиционен посредник. Връщането става срещу представяне на молба 

(свободен текст), документ за самоличност, и/или след справка по ЕИК на юридическото 

лице в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и нотариално заверено 

изрично пълномощно – за пълномощниците. Връщането на документите не е ограничено 

със срок. 

17. Възможности вече прието предложение да бъде оттеглено от приелия го 

акционер, съгласно чл. 156, ал. 1 от ЗППЦК 

Приемането на търговото предложение може да бъде оттеглено от акционер на „Фазан“ АД 

(или негов пълномощник с нотариално заверено изрично пълномощно), само преди 

изтичане на определения 28-дневен срок за приемане на търговото предложение, съответно 

на удължения срок по чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК (ако има такъв) или по чл. 21, ал. 2 и 3 от 

Наредба № 13 (ако има публикувано конкурентно търгово предложение). Приемането на 
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търговото предложение може да бъде оттеглено с подаване на изрично писмено 

волеизявление за оттегляне на приемането (по образец). При подаване на валидно писмено 

волеизявление за оттегляне на приемането на търговото предложение, депозираните 

удостоверителни документи за притежаваните акции от капитала на „Фазан“ АД се връщат 

веднага на първоначално приелия предложението акционер, съответно на негов 

пълномощник, овластен с нотариално заверено изрично пълномощно. Писмените 

волеизявления се подават в офисите на инвестиционния посредник, в който акционерът е 

направил волеизявление за приемане, а инвестиционният посредник от своя страна 

предоставя незабавно волеизявлението за оттегляне на ИП „БенчМарк Финанс“ АД. 

Връщането на депозираните удостоверителни документи става срещу представяне на 

документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска регистрация – за 

юридическите лица, както и нотариално заверено изрично пълномощно – за 

пълномощниците. Връщането на документите не е ограничено със срок. След изтичане на 

срока за приемане на предложението по т. 12, акционерът не може да оттегли писменото 

си изявление за приемане на предложението и сделката за покупко-продажба на акции в 

резултат на търговото предложение се счита за сключена. 

18. Място, където финансовите отчети на предложителя за последните 3 години 

са достъпни за акционерите на дружеството и където може да се получи 

допълнителна информация за предложителя и за търговото предложение 

Счетоводните отчети на търговия предложител за финансовите 2014 г., 2015 г. и 2016 г., 

както и междинния финансов отчет за първо тримесечие на 2017 г. са на разположение на 

акционерите на „Фазан“ АД в офиса на ИП „БенчМарк Финанс“ АД – гр. София, ул. „Вискяр 

планина” № 19, ет. 2, на адреса на „Стара планина холд“ АД – гр. София 1113, район Изгрев, 

ул. Фредерик Жолио Кюри № 20. ет. 9 и на интернет страницата на търговия предложител 

www.sphold.com. Допълнителна информация за търговия предложител и отправеното 

търгово предложение може да бъде получена на адреса на „Стара планина холд“ АД – гр. 

София 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри № 20. ет. 9. 

19. Обща сума на разходите на предложителя по осъществяване на 

предложението извън средствата, необходими за закупуването на акциите 

Общата сума на разходите на предложителя по осъществяването на настоящото търгово 

предложение (извън средствата предвидени за закупуване на акции), възлиза на около 

14,000 лв., като най-съществени в това число са възнаграждението на инвестиционния 

посредник и разходите за необходимите публикации на предложението в два централни 

ежедневника. 
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20. Два централни ежедневника, в които предложителят ще публикува 

търговото предложение, становището на управителния орган на публичното 

дружество – обект на търговото предложение, относно придобиването и 

резултата от търговото предложение. 

Двата централни ежедневника, в които предложителят ще публикува търговото 

предложение и становището на управителния орган на публичното дружество – обект на 

търговото предложение, относно придобиването и резултата от търговото предложение, са 

вестник „24 часа” и вестник „България днес”. 

21. Приложимо право относно договорите между предложителя и акционерите 

при приемане на търговото предложение и компетентния съд 

Спрямо договорите между търговия предложител и акционерите при приемане на търговото 

предложение, приложение намира българското право, а компетентен относно възникнали 

спорове е съответно българския съд.  

22. Други обстоятелства или документи, които по преценка на предложителя 

имат съществено значение за осъществяваното търгово предложение 

Търговият предложител счита, че не съществуват други данни или документи, които да имат 

съществено значение за осъществяването на търговото предлагане. 

23. Отговорност на Комисията за финансов надзор 

Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на съдържащите се в 

предложението данни. 

24. Солидарна отговорност 

Предложителят отговаря солидарно с упълномощения инвестиционен посредник ИП 

„БенчМарк Финанс“ АД за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни 

данни в предложението. 
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25. Приложения 

1. Декларация от предложителя „Стара планина холд“ АД, че е уведомил за коригираното 

търгово предложение управителния орган на „Фазан“ АД, своите служители и регулирания 

пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството. 

2. Решение от 23.05.2017 г. на Съвета на директорите на „Стара планина холд“ АД за 

отправяне на търгово предложение и упълномощаване на ИП „БенчМарк Финанс“ АД. 

3. Решение от 10.07.2017 г. на Съвета на директорите на „Стара планина холд“ АД за 

одобрение на коригирано търгово предложение и упълномощаване на ИП „БенчМарк 

Финанс“ АД. 

4. Удостоверение изх. № 0680/10.07.2017 г. от Интернешънъл Асет банк АД, че търговият 

предложител „Стара планина холд“ АД разполага е необходимите финансови средства за 

закупуването на акциите обект на предложението. 

5. Образци на заявление за приемане на търговото предложение и на заявление за 

оттегляне на приемането на търговото предложение. 

6. Справка, издадена от „Централен депозитар“ АД за сключените сделки и притежаваните 

от търговия предложител „Стара планина холд“ АД (изх. № 01-2017-1416/07.07.2017 г.) 

акции от капитала на „Фазан“ АД за периода от първоначалното придобиване до 07.07.2017 

г.  

7. Удостоверение, издадено от „БФБ – София“ АД, изх. № 445/07.07.2017 г., относно данни 

за търговията през последните 3 месеца (за периода 06.04.2017 – 06.07.2017 г.) с акциите 

на „Фазан“ АД. 

8. Баланс на „Фазан“ АД към 31.05.2017 г. 

 

 

  




