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ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО 

СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 

„КОСТЕНЕЦ-ХХИ”АД, НАСРОЧЕНО  

ЗА 14.09.2020 Г. 

 
 

 

По точка 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността 

на дружеството през 2019 г. 

 

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД внася следното 

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за 

дейността на дружеството през 2019 г. 

 

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Костенец-ХХИ АД през 

2019 г. е достъпен на Интернет адрес: Годишен доклад за дейността за 2019 г. 

 

 

По точка 2. Приемане на Доклада на назначения служебно от Агенцията по 

вписванията регистриран одитор Тодор Кръстев Стоянов (с акт за назначаване № 

20200720105717/21.07.2020 г.), одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 

2019 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на 

Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. 

 

 

С оглед на получения отказ от регистрираният одитор Екатерина Славкова за 

извършване на одит на финансовите отчети на „Костенец-ХХИ“ АД за 2019 г., както и 

наложена принудителна административна мярка с решение № 531-ПД от 17.07.2020 г. от страна 

на Комисия за финансов надзор спрямо Костенец-ХХИ АД, касаеща проведен 

незаконосъобразен последваш избор на Тодор Кръстев Стоянов за регистриран одитор, който 

да провери и завери ГФО на дружеството за 2019 г., Съветът на директорите на дружеството 

подаде искане с вх. № 20200720105717 от 20.07.2020 г. до длъжностно лице по вписванията с 

цел назначаване служебно на регистриран одитор на основание чл. 249, ал.1 от ТЗ. В отговор 

Агенцията по вписванията постанови с Акт за назначаване № 20200720105717 от 21.07.2020 г. 

за регистриран одитор на „Костенец-ХХИ“ АД да бъде назначен Тодор Кръстев Стоянов 

(регистриран одитор под № 0155 в Списъка на регистрираните одитори).  

 

В съответствие с горното определение за служебно назначаване на Тодор Кръстев за 

регистриран одитор на дружеството бе извършена повторна заверка на ГФО за 2019 г. и 

съставен Доклад на независимия одитор, които Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД 

внася за приемане от общото събрание на акционерите със следното  

 

Предложение за решение: ОСА приема Доклада на назначения служебно от 

Агенцията по вписванията регистриран одитор Тодор Кръстев Стоянов (с акт за 

назначаване № 20200720105717/21.07.2020 г.), одитирания Годишен финансов отчет на 

дружеството за 2019 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на 

членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. 

 

 Докладът на независимия одитор е достъпен на Интернет адрес: Одиторски доклад 

 Одитираният Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. е достъпен на 

Интернет адрес: Одитиран ГФО за 2019 г.  

 Докладът за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите на дружеството за 2019 г. е достъпен на Интернет адрес: Доклад прилагане 

Политика по възнаграждения 

 

http://www.hhi-bg.eu/bg/invest/reports/2019_annual/4_Godishen%20doklad%20za%20deinostta%202019.pdf
http://www.hhi-bg.eu/bg/invest/reports/2019_annual/3_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.pdf
http://www.hhi-bg.eu/bg/invest/reports/2019_annual/1_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%93%D0%A4%D0%9E%202019.pdf
http://www.hhi-bg.eu/bg/invest/reports/2019_annual/10_Doklad%20POLITIKA%20VAZNAGRAJDENIA%20HHI%202019.pdf
http://www.hhi-bg.eu/bg/invest/reports/2019_annual/10_Doklad%20POLITIKA%20VAZNAGRAJDENIA%20HHI%202019.pdf
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 По точка 3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2019 г. 

 

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД внася следното 

 Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на oдитния комитет през 

2019 г. 

 

 Отчетът за дейността на oдитния комитет през 2019 година е част от материалите по 

дневния ред на събранието. 

 

По точка 4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с 

инвеститорите за 2019 г. 

 

 Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД внася следното 

 Предложение за решение по т.4 от дневния ред, а именно: ОСА приема представения 

годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г. 

 

 Годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 година 

е част от материалите по дневния ред на събранието. 

 

По точка 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите 

на дружеството за дейността им през 2019 г. 

  

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД предлага на общото събрание на 

акционерите следното 

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета 

на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г. 

 

 По точка 6. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на 

финансовите отчети на дружеството за 2020 г. 

 

 В съответствие с изискванията на чл.108, ал.1, т.6 от ЗНФО, Съветът на директорите на 

Костенец-ХХИ АД внася на вниманието на общото събрание на акционерите следното  

 

Предложение за решение: По препоръка на одитния комитет ОСА избира Тодор 

Кръстев, регистриран одитор под № 0155 в Списъка на регистрираните одитори, членове на 

Института на дипломираните експерт-счетоводители за проверка и заверка на финансовите 

отчети на дружеството за 2020 г. 

 

 

По точка 7. Разни 

 

 Няма предложения. 

      

 

 

 

 

Изпълнителен директор: 

 

 

……………………..…………………….. 

 

Иван Апостолов - физически представител на 

“ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД 
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