
               ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ВСИЧКИ АКЦИИ НА ОСТАНАЛИТЕ 
АКЦИОНЕРИ ВЪВ ВАПЦАРОВ АД 

 

 „КАП НОР“ ЕООД, ЕИК 131048542, 

в качеството си на акционер, притежаващ пряко и чрез свързани лица 451 350 броя акции, 
представляващи общо 90.27 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на  

“ВАПЦАРОВ“АД, ЕИК 824105277, 

отправя ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по чл. 149а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на 
ценни книжа за закупуване на всички акции на останалите акционери в “ВАПЦАРОВ“АД 

Присвоен номер по ISIN: BG11VAPLAT16 

Вид акции 
обикновени, поименни, безналични, 

свободнопрехвърляеми,  с право на глас 

Номинална стойност 1.00 лв. 

Предлагана цена на акция 3.85 лв. 

Брой акции, обект на търговото 
предложение 

48 650 броя 

 

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА 
СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДАННИ 

 

 

Датата на регистрация на настоящето търгово предложение в Комисията за финансов надзор  

е 02.11.2020г. 

 

 

 

Предложителят  „ КАП НОР” ЕООД и упълномощеният инвестиционен посредник „Капман” 
АД са солидарно отговорни за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни 

данни в предложението 
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Приложения: 

 

1. Декларация от предложителя „КАП НОР” ЕООД по чл. 24, ал.3, т.1 от НАРЕДБА № 13 от 
22.12.2003г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции във връзка с 
изпълнение на задължение по чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, че е уведомил за търговото 
предложение Съветът на директорите на „ВАПЦАРОВ” АД, своите служители, както и 
„БФБ” АД; 

2. Споразумение между „КАП НОР“ ООД и „ВАПТЕХ“ ЕООД; 

3. Документ доказващ наличието на средства за финансиране на търговото 
предложение, издаден от Уникредит Булбанк АД;  

4. Удостоверение, издадено от “Българска фондова борса” АД, относно търговията с 
акции на „ВАПЦАРОВ“ АД за периода  30.04.2020 г. – 30.10.2020 г.;  

5. Удостоверителен документ за притежаваните от „КАП НОР” ЕООД акции от капитала 
на „ВАПЦАРОВ“ АД; 

6. Потвърждение на „КАП НОР” ЕООД от 20.10.2020 г. за придобиване на 5000 акции от 
капитала на „Вапцаров“ АД; 

7. Копие на Договора между “Капман”АД и търговия предложител „КАП НОР” ЕООД, във 
връзка с осъществяването на настоящото търгово предложение; 

8. Пазарна оценка на „Вапцаров“ АД; 

9. Образец на заявление за приемане на търговото предложение; 

10. Образец на заявление за оттегляне на приемането на търговото предложение; 

На основание чл. 149а, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) „КАП 
НОР” ЕООД, ЕИК 131048542 (Предложителят или Търговият Предложител) отправя 
настоящото търгово предложение (Търговото предложение) за закупуване на акциите на 
останалите акционери в „ВАПЦАРОВ“ АД. 

Търговият Предложител притежава пряко общо 434 391 броя акции, представляващи 
86,88% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „ВАПЦАРОВ“ АД 
(Дружеството) и непряко чрез свързаното лице „ВАПТЕХ“ ЕООД 16 959 броя акции, 
представляващи 3,39 % от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на 
„ВАПЦАРОВ“ АД. 

Акционерът „ВАПТЕХ“ ЕООД, ЕИК 114549371 притежава 16 959 броя акции, представляващи 
3,39 % от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „ВАПЦАРОВ“ АД.  
„ВАПТЕХ“ ЕООД е дъщерно дружество на „ВАПТЕХ А М“ ЕАД, ЕИК 203000872, което е дъщерно 
дружество на търговия предложител  „КАП НОР” ЕООД. По смисъла на чл. 148з и § 1, т. 44 от 
Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, „КАП НОР” ЕООД е свързано лице с „ВАПТЕХ“ ЕООД, 
тъй като упражнява контрол. 

Търговият предложител „КАП НОР” ЕООД и упълномощеният инвестиционен посредник 
“Капман”АД декларират, че настоящето търгово предложение отговаря на изискванията на 
закона.  

Търговият предложител „КАП НОР” ЕООД декларира, че настоящето търгово предложение e 
представено на Съвета на директорите на „ВАПЦАРОВ“ АД, на служителите на търговия 
предложител, както и на “Българска фондова борса”АД. 
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След изтичане срока за приемане на търговото предложение, търговият предложител 
възнамерява да отпише „ВАПЦАРОВ“ АД (“Дружеството”) от регистъра на публичните 
дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.  

I. ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ 

1. Наименование, седалище, адрес на управление, телефон (факс), електронен 
адрес (e-mail) и електронна страница в Интернет (web-site), предмет на дейност и 
данни за изменения в наименованието, ако такива са настъпили; 

Търговият Предложител за закупуване на акциите на останалите акционери във 
„ВАПЦАРОВ“ АД е „КАП НОР“ ЕООД, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите 
в Република България, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 
с ЕИК 131048542, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, бул. 
„България“ No 51Б, офис сграда блок „В“, тел.: 02 984 1600, факс: 02 984 1601 електронна поща: 
c.pelovski@gmail.com, електронна страница в интернет: няма.  

Предметът на дейност на Търговият Предложител: Консултации, финансово-счетоводни 
услуги, посредничество /без застрахователно и инвестиционно посредничетво/, 
мениджмънт, маркетинг, вътрешна и външна търговия, международни и вътрешни 
туристически услуги, производство и търговия на промишлени, търговски, селскостопански 
и животински стоки, сделки с недвижими имоти, търговско представителство и всяка друга 
дейност, незабранена от закона. 

Данни за изменения в наименованието на дружеството:  

• Дружеството предложител е регистрирано първоначално в Софийски градски съд, 
старо фирмено дело № 1872/2003 110 с наименование – „ЛИСС“ ЕООД.  

• На 19.09.2008 г. Търговският регистър с номер на вписване 20080919160216 е вписал 
промяна в името на дружеството – „КАП НОР“ ЕООД.  

2. Трите имена и бизнес адреса, съответно наименованието, седалището и адреса на 
управление на членовете на управителния и контролен орган на предложителя, както 
и трите имена и бизнес адреса на лицата, представители на юридическото лице, член 
на управителен или контролен орган; 

„КАП НОР” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност. Дружеството се 
управлява и представлява от управителите Ангел Милков Манов и Светлозар Венелинов 
Иванов, които представляват дружеството само заедно. 

Членове на управителния орган и контролен орган на Търговия предложител: 

• Управители: Ангел Милков Манов и Светлозар Венелинов Иванов, с бизнес адрес: гр. 
София 1404, район Триадица, бул. „България“ No 51Б, офис сграда блок „В“. 

Едноличен собственик на капитала на търговия предложител: Бони Евлогиев Бонев. 

3. Трите имена и бизнес адреса, съответно наименование, седалище и адрес на 
управление на лицата, които пряко или чрез свързани лица притежават повече от 5 на 
сто от гласовете в общото събрание на предложителя или могат да го контролират, 
както и броя на притежаваните от тях гласове и техния дял в общото събрание на 
предложителя, съответно дяловото участие, или начина, по който се упражнява 
контрол върху него; 
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„КАП НОР” ЕООД е с капитал в размер на 5 000 лв, разпределен в 50 дружествени дяла, всеки 
с номинална стойност от 100 /сто/ лева. Към датата на изготвяне на настоящето Търгово 
предложение, едноличен собственик на капитала на Търговия предложител е Бони Евлогиев 
Бонев, притежаващ 50 дружествени дяла, всеки с номинална стойност от 100 /сто/ лева, 
представляващи 100 % от капитала на „КАП НОР” ЕООД. Бизнес адрес на Бони Бонев: гр. София 
1404, район Триадица, бул. „България“ No 51Б, офис сграда блок „В“ 

4. Споразуменията за упражняване на правото на глас в общото събрание на 
предложителя, доколкото такива съществуват и са му известни 

Не са налице споразумения за упражняване на правото на глас в общото събрание на 
Търговия предложител.  

 

II. ДАННИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК 

Инвестиционния посредник, упълномощен от предложителя - наименованието, 
седалището и адреса на управление, номер и дата на издаденото от комисията 
разрешение за извършване на дейност, както и телефон (факс), електронен адрес (e-
mail) и електронна страница в Интернет (web-site), ако има такива; 

Упълномощеният инвестиционен посредник за настоящето ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ е 
„Капман”АД (Посредника), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши” № 8, 
ет. 6, последно разрешение за извършване на дейност, издадено от Комисията за финансов 
надзор №: РГ-03-0072/13.11.2018 г., телефон: +(359 2) 4030200, факс +(359 2) 4030219: 
електронна поща: mail@capman.bg, електронна страница в интернет 
http://capman.bg/investment-intermediary.  

 

III. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Дружеството - обект на търгово предложение - наименованието, седалището и адреса 
на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в 
Интернет (web-site) 

„ВАПЦАРОВ“ АД, ЕИК 824105277 е със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район 
р-н Триадица, бул. България No 51Б, офис сграда БЛОК В, телефон: 02/984 1600, факс: 02/984 
1601; е-mail: svetlozar.ivanov@vaptech.bg; интернет адрес (web-site): 
https://drive.google.com/drive/folders/1Uyy4lxsYk75j9FxiTmvJ6rF5hobTrmGP?usp=sharing. 
Адресът по местонахождение на активите и осъществяване на дейността на дружеството е 
гр. Плевен, ул. „Гривишко шосе“ № 6. 

Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 500 000 лв, разпределени в 500 000 
броя обикновенни, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална 
стойност 1 лев. Всички акции на дружеството са от един клас и всяка една акция дава право 
на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на 
ликвидационен дял, пропорционално на номиналната стойност на акцията. Всички акции на 
„ВАПЦАРОВ“ АД се търгуват на Алтернативен пазар BASE на „Българска фондова борса” АД. 

Предметът на дейност на „ВАПЦАРОВ“ АД е производство на ковашко – пресови машини, 
енергетично оборудване, възли и детайли за машини, сервизна дейност, отдаване под наем и 
лизинг на собствено недвижимо и движимо имущество, търговия в страната и в чужбина и 
всяка друга дейност, незабранена от закон. 

http://capman.bg/investment-intermediary
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IV. ДАННИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ АКЦИИ С ПРАВО НА 
ГЛАС В ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

включително: 

 4.1. Броя, видовете и правата по притежаваните акции с право на глас, начина на 
притежаване (пряко, чрез свързани лица или непряко по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК ), дела в 
общия брой гласове и датата на придобиване 

„КАП НОР” ЕООД притежава общо 451 350 броя обикновени, поименни, безналични, с право 
на глас акции от капитала на „ВАПЦАРОВ“ АД, представляващи 90.27% от капитала и от 
гласовете в общото събрание на акционерите на „ВАПЦАРОВ“ АД. „КАП НОР” ЕООД притежава 
пряко общо 434 391 броя акции, представляващи 86,88% от капитала и от гласовете в общото 
събрание на акционерите на „ВАПЦАРОВ“ АД и непряко чрез свързаното лице „ВАПТЕХ“ ЕООД 
16 959 броя акции, представляващи 3,39 % от капитала и от гласовете в общото събрание на 
акционерите на „ВАПЦАРОВ“ АД. „ВАПТЕХ“ ЕООД е дъщерно дружество на „ВАПТЕХ А М“ ЕАД, 
ЕИК 203000872, което е дъщерно дружество на търговия предложител  „КАП НОР” ЕООД. По 
смисъла на чл. 148з и §1, т. 44 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, „КАП НОР” ЕООД е 
свързано лице с „ВАПТЕХ“ ЕООД, тъй като упражнява контрол. В тази връзка „КАП НОР” ЕООД 
притежава чрез свързано лице 16 959 броя акции от капитала на  „ВАПЦАРОВ“ АД. 

   Таблица 1. Данни за притежаваните акции от „КАП НОР” ЕООД: 
Начин на придобиване Дата на 

придобиване 
Брой % в капитала на 

„Вапцаров” АД  

Извънборсова сделка на цена от 0.01лв за акция 27.03.2009 429 391 85.88 % 

Извънборсова сделка на цена от 1.90 лв за акция  20.10.2020 5 000 1,00 % 

      Източник: „КАП НОР” ЕООД  

   Таблица 1А. Данни за притежаваните акции от „ВАПТЕХ” ЕООД:  
Начин на придобиване Дата на 

придобиване 
Брой % в капитала на 

„Вапцаров” АД  

Извънборсова сделка на цена от 2.08 лв за акция 19.02.2014г. 7 211 1,44 % 

Извънборсова сделка на цена от 2.09 лв за акция 24.03.2014г. 2 537 0,51 % 

Извънборсова сделка на цена от 2.08 лв за акция 24.04.2014 г. 7 211 1,44 % 

      Източник: „ВАПТЕХ” ЕООД  

4.2.  Aко предложителят е юридическо лице - броя, вида и правата по акциите с 
право на глас, притежавани от членовете на управителния и контролния орган на 
предложителя, начина на притежаване (пряко, чрез свързани лица или непряко по чл. 
149, ал. 2 ЗППЦК ), дела в общия брой гласове и датата на придобиване 

 „КАП НОР” ЕООД се управлява и представлява заедно от управителите Ангел Милков Манов 
и Светлозар Венелинов Иванов. Ангел Милков Манов и Светлозар Венелинов Иванов не 
притежават пряко акции с право на глас от дружеството, обект на търговото предлагане.  

Управителите на „КАП НОР” ЕООД не притежават чрез свързани лица (лица, с които въз 
основа на изрично или мълчаливо, писмено или устно споразумение с предложителя или 
дружеството - обект на търгово предложение, целят придобиване на контрол върху 
публичното дружество или възпрепятстване на успешното приключване на търгово 
предлагане) или непряко по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК, акции от капитала на „ВАПЦАРОВ“ АД. 
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4.3. Данни за свързаните лица и/или лицата по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК, чрез които 
предложителят притежава акции с право на глас, ако е налице такова притежаване 

Предложителят „КАП НОР” ЕООД притежава непряко 16 959 броя акции, представляващи 
3,39 % от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „ВАПЦАРОВ“ АД чрез 
свързаното с него лице - „ВАПТЕХ“ ЕООД. Предложителят е подписал споразумение за 
съвместна политика за управление на „ВАПЦАРОВ“ АД с „ВАПТЕХ“ ЕООД. „ВАПТЕХ“ ЕООД е 
дъщерно дружество на „ВАПТЕХ А М“ ЕАД, ЕИК 203000872, което е дъщерно дружество на 
търговия предложител  „КАП НОР” ЕООД. По смисъла на чл. 148з и §1, т. 44 от 
Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, „КАП НОР” ЕООД е свързано лице с „ВАПТЕХ“ ЕООД, 
тъй като упражнява контрол. 

 4.4. ISIN код, клас и брой на акциите с право на глас, които предложителят не 
притежава и е длъжен да поиска или иска да придобие; 

„КАП НОР“ ЕООД, в качеството си на Търгов предложител заявява, че не притежава 48 650 
броя обикновени, безналични, поименни, с право на глас, свободно прехвърляеми акции от 
„ВАПЦАРОВ“ АД,  представляващи 9.73 % от общия брой обикновени, безналични, поименни, 
свободно прехвърляеми акции с ISIN код BG11VAPLAT16 и от гласовете в Общото събрание 
на „ВАПЦАРОВ“ АД. Търговият предложител отправя настоящото Предложение към 
останалите притежатели на 48 650 обикновени, безналични, поименни, с право на глас, 
свободно прехвърляеми акции в обръщение от „ВАПЦАРОВ“ АД с цел тяхното придобиване, 
представляващи 9.73 % от капитала на дружеството.  

 

V. ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА НА АКЦИЯ  

Търговият предложител, „КАП НОР” ЕООД  предлага да закупи акциите на останалите 
акционери на „ВАПЦАРОВ“ АД по цена от 3.85 лева на акция (“Предлагана цена”).  

Съгласно чл.150, ал.7 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1, т.5 от Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово 
предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба № 13 от 22.12.2003 г.), предлаганата 
цена на акция, не може да бъде по-ниска от най-високата стойност между:  

• Справедливата цена на акцията, изчислена съгласно Наредба № 41 от 2008 г. 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(Наредба № 
41); 

• Средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца; 

• Най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързани с него лица 
или от лица по чл.149, ал.2 от ЗППЦК през последните 6 месеца преди регистрацията на 
предложението; в случаите, когато тази цена 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. 

Справедливата цена на една акция, определена съгласно чл. 5 от Наредба № 41, е в размер на 
3.82 лева и е изчислена като средна претеглена величина от стойностите на акциите, 
получени съгласно следните два метода: метод на дисконтираните парични потоци и метод 
на нетната стойност на активите. Съгласно чл.6 от Наредба № 41 справедливата цена на 
акциите е тяхната ликвидационна стойност в случаите, когато ликвидационната стойност 
надвишава справедливата цена на акциите, определена съгласно методите за оценка по чл. 5 
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от Наредба №41. За целите на настоящето търгово предложение е изготвена Пазарна оценка 
за определяне пазарната стойност на цяло предприятие с обект на оценката „ВАПЦАРОВ“ АД. 
Изпълнител на Пазарната оценка е ЕСТИМА -СТД ЕООД с експертен екип от оценители в 
състав: инж. Стефан Данговски, сертификат за оценка на цели предприятия и търговски 
вземания, издаден от Камарата на независимите оценители в България № 500100013/2009г. 
сертификат за оценка на машини и съоръжения № 300100020/2009г., сертификат за оценка 
на недвижими имоти № 100102036/2011г. сертификат за оценка на земеделски земи и 
трайни насаждения № 810100368/2011г. и Анелия Илиева – признат европейски оценител 
със сертификат REV-BG-CIAB, сертификат за оценка на цели предприятия и търговски 
вземания, издаден от Камарата на независимите оценители в България № 500100682/2014г., 
сертификат за оценка на недвижими имоти № 100100034/2009г., сертификат за оценка на 
земеделски земи и трайни насаждения № 810100536/2018г. Съгласно тази пазарна оценка 
ликвидационната стойност на една акция от капитала на„ВАПЦАРОВ“ АД е в размер на 1.65 
лв. Следователно справедливата цена на акциите на „ВАПЦАРОВ“ АД, определена съгласно 
Наредба № 41 е тази, получена , съгласно чл. 5 от Наредба № 41.    

За последните 6 месеца на регулиран пазар не е сключвана сделка с акциите на „Вапцаров“ АД 
и съответно не може да бъде определена средната претеглена пазарна цена на акциите на 
регулиран пазар.   

Най-високата цена за една акция на „ВАПЦАРОВ“ АД, заплатена от Търговият Предложител 
през последните 6 месеца преди регистрацията на настоящето търгово предложението е в 
размер на 1,90 лева за акция (сключена на извънборсов пазар). Свързани с Търговият 
Предложител лица или лица по чл.149, ал.2 от ЗППЦК не са придобивали акции на 
„ВАПЦАРОВ“ АД през последните 6 месеца. 

Следователно, най-високата цена съгласно чл.150, ал.7 от ЗППЦК  и чл. 24, ал. 1, т. 5 от Наредба 
№ 13 от 22.12.2003 г. е  в размер на 3.82 лв. 

При представянето на обосновката на предлаганата цена е използвано закръгление на 
междинните и крайните стойности. Междинните и крайните стойности са представени до 
втория знак след десетичната запетая. При извършване на изчисления са използвани 
реалните стойности. 

ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА 

5.1. Резюме на данните от оценката, стойност на акциите, изчислена съгласно всеки 
метод при определяне на справедливата цена на акция 

5.1.1. Цената, предложена от търговия предложител 

Цената за една акция, предложена от Търговия предложител е в размер на 3.85 лв.  

5.1.2. Изчислената справедлива цена на акциите 

Изчислената справедлива цена на една акция е в размер на 3.82 лв. и тя е определена съгласно 
чл. 5, ал. 3 от Наредба № 41 и се явява най-високата цена, съгласно изискванията на чл.150, 
ал.7 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1, т. 5 от Наредба № 13. 

5.1.3. Стойността на акциите, изчислена съгласно всеки от използваните оценъчни 
методи и теглото на всеки метод при определяне на справедливата цена 

Представените по-долу оценки на акциите на  „ВАПЦАРОВ“ АД са изготвени в съответствие с 
Наредба №41 от 11.06.2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената 
на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчните методи, в 
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случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане 
(наричана за кратко Наредба №41). Получените оценки по различните методи са обобщени в 
таблицата по-долу. 

Таблица 2. Използвани методи за обосновка на справедливата цена на акциите на „ВАПЦАРОВ“ АД  

Оценъчен метод 

Цена за 
една 
акция в 
лв. 

Тегло на 
използвания 

метод% 

Претеглена 
цена за една 
акция в лв. 

Mетод на дисконтираните парични потоци 4.10 лв. 60% 2.46 лв. 

Нетна стойност на активите 3.40лв. 40% 1.36 лв. 

Справедлива цена на акциите по чл. 5, Наредба № 41: 100% 3.82 лв. 

Ликвидационна стойност на една акция:  1.65 лв. 

КРАЙНА СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ ПО НАРЕДБА 
№41 

 3.82 лв. 

Източник: Изчисления на „КАПМАН“ АД и Пазарна оценка за определяне на пазарна стойностп на цяло предприятие, изготвена от „ЕСТИМА- 
СТД“ ЕООД 

5.1.4. Балансова стойност на неоперативните активи към датата на последния 
публикуван финансов отчет 

Балансовата стойност на неоперативните активи на дружеството към датата на последния 
публикуван финансов отчет, а именно 30.09.2020г. е в размер на 914 873 лв. 

 Таблица 3. Неоперативни активи 

НЕОПЕРАТИВНИ АКТИВИ  
Балансова  стойност  

(в лв) 

1.Недвижими имоти-земи и сгради   

1.1 Земи   - 2303 кв. м. застроена площ, в това число: 

91 108 лв. 

Склад строители 

Склад "М" запаси 

Склад ОМТС 

Автогараж 

Подстанция 1 

Инженерен корпус 

Спомагателен корпус 

1.2 Сгради 251 442 лв. 

Подстанция 1 20 681 лв. 

Източна ограда 1 725 лв. 

Склад ОМТС ЕЛ и спомагателни материали 4 244 лв. 

Обект 25 11 663 лв. 

Склад мобилизационни запаси 73 772 лв. 

Гараж и битовка озеленители 10 374 лв. 

Автогараж 655 лв. 

Склад и битовка строители 51 лв. 

Спомагателен корпус 56 752 лв. 
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Офис служебен  259 лв. 

Контролно-пропусквателен пункт 71266 лв. 

2.Инфраструктура 162 502 лв. 

3. Машини, съоръжения и оборудване, инвентар и 
оборудване 

406 230 лв. 

Машини и съоръжения 392 731 лв.  

Транспортни средства 11 641 лв.  

Стопански инвентар  1 858 лв. 

4. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, 
програмни продукти и други подобни права и активи  

3 591 лв. 

Права върху собственост  0 лв. 

Програмни продукти  3 591лв. 

ОБЩО НЕОПЕРАТИВНИ АКТИВИ  914 873 лв. 

Източник:  „Вапцаров“ АД . 

5.1.5. Средната претеглена пазарна цена на акциите за последните шест месеца преди 
регистрацията на предложението и допълнителна информация 

Предлаганата цена на акция от 3.85 лв. съответства на изискванията на чл. 150, ал. 7 от 
ЗППЦК, и на изискванията на чл. 24, ал. 1, т. 5 на Наредба № 13 за търгово предлагане за 
закупуване и замяна на акции, като тя е по-висока от най-високата измежду: 

• Справедлива цена на акцията, посочена в обосновката по ал. 6 на чл. 150 от ЗППЦК; 

• Средна претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца преди 
регистрацията на предложението, съответно преди датата, на която най-късно е трябвало да 
бъде изпълнено задължението по чл. 149, ал. 1 или 6, ако търговото предложение не е 
регистрирано до тази дата и тази цена е по-висока от средната претеглена пазарна цена на 
акциите за последните 6 месеца преди регистрацията на предложението. 

• Най-висока цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица 
или от лицата по чл. 149, ал. 2 през последните 6 месеца преди регистрацията на 
предложението, съответно преди датата, на която най-късно е трябвало да бъде изпълнено 
задължението по чл. 149, ал. 1 или 6, 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. 

СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПАЗАРНА ЦЕНА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА И НАЙ-ВИСОКАТА ЦЕНА 
ЗА ЕДНА АКЦИЯ ЗАПЛАТЕНА ОТ ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА  

Информация за търговията с акциите на „ВАПЦАРОВ“ АД за последните шест месеца, 
предхождащи датата на обосновката спрямо изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 5 на Наредба 41: 
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Таблица 4. Данни за търговията с акции на „ВАПЦАРОВ“ АД * 

Период 
30.04.2020г. 
30.10.2020г. 

Брой изтъргувани акции на място за търговия през последните шест месеца преди 
датата на обосновката (бр.) 

0 акции 

Най-висока пазарна цена на място за търговия за последните шест месеца 
(максимална цена на сделка) 

0 лв. 

Най-ниска пазарна цена на място за търговия за последните шест месеца 
(минимална цена на сделка) 

0 лв. 

Търговски сесии на мястото за търговия през периода (бр.) 127 

Търговски сесии на мястото за търговия, през които акции на „ВАПЦАРОВ“ АД са се 
търгували (бр.) 

0 

Брой търговски сесии на мястото за търговия с търгувани акции на „ВАПЦАРОВ“ 
АД през предходните 3 месеца (бр.) 

0 

 

Среднодневен обем на търговия на мястото за търговия с акциите на „ВАПЦАРОВ“ 
АД на регулуран пазар за предходните шест месеца (бр.)                                                                                                                           

0 

 

Общият оборот на на мястото за търговия всички акции на регулиран пазар през 
предходните шест месеца 

0 лв. 

 

Броят на търговските сесии на мястото за търговия през периода когато са се 
търгували акциите на „ВАПЦАРОВ“ АД (бр.)                                                                                    

0 

Брой на сделките с акции на мястото за търговия на„ВАПЦАРОВ“ АД в рамките на 
всяка една  търговска сесия през периода (бр.) -30.04.2020 г. – 30.10.2020г.                                                                                  

0 

Среднопретеглена пазарна цена на акция на място за търговия за последните 
шест месеца преди датата на обосновката 

0 лв. 

Брой акции на „ВАПЦАРОВ“ АД 500 000 

Най-високата цена за една акция на място за търговия**, заплатена от 
търговия предложител за последните 6 месеца*** 

1.90 

* Емисията акции е временно спряна от търговия на регулиран пазар, считано от дата 11.03.2019г.  

** Място за търговия за акциите на „Вапцаров“ АД е „Българска фондова борса“ АД, тъй като акциите се 
търгуват на Алтернативен пазар BaSE 

*** или от свързани с него лица или от лица по чл. 149 ал. 2 от ЗППЦК през последните 6 месеца преди 
регистрацията на предложението. 

Доколкото датата на обосновката съвпада с последната дата преди регистрация на търговото 
предложение в КФН, то средната претеглена цена на акциите за последните шест месеца 
преди датата на обосновката съвпада със средната претеглена пазарна цена на акциите за 
последните шест месеца преди датата на регистрация на търговото предложение в КФН. 

5.1.6. Информация и данни, необходими за определяне дали акциите на дружеството се 
търгуват активно 
Акциите на “ВАПЦАРОВ“ АД се търгуват само на регулиран пазар - „Българска фондова борса” 
АД.  За да бъдат определени съгласно дефиницията на "Акции, търгувани активно" съгласно 
Допълнителните разпоредби, параграф 1 на Наредба №41 трябва да отговарят едновременно 
на следните две условия:  

1) за предходните шест месеца преди датата на обосновката:  
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1.1.) имат минимален среднодневен обем на търговия в размер най-малко 0,01 % от общия 
брой акции на дружеството от мястото за търговия с изтъргуван най-голям обем акции за 
периода или 

 1.2.) формират не по-малко от 1 % от общия оборот на всички акции, търгувани на мястото 
за търговия с изтъргуван най-голям обем акции за периода;  

и  

2) за предходните шест месеца преди датата на обосновката на мястото за търговия с 
изтъргуван най-голям обем акции за периода:  

2.1.) сделки с акции на дружеството са сключвани през не по-малко от половината от всички 
търговски сесии, включени в периода, като през последните три месеца преди датата на 
обосновката има сделки в поне тридесет търговски сесии, или 

2.2.) броят на сделките в рамките на една търговска сесия в не по-малко от тридесет 
търговски сесии, включени в шестмесечния период, които не е задължително да са 
последователни, е не по-малко от пет. 

Предвид размерът на акционерния капитал на Дружеството от 500 000 лв., разпределен в 500 
000 броя акции с номинална стойност 1.00 лв. и данните получени от „Българска фондова 
борса” АД е видно, че акциите на „ВАПЦАРОВ“ АД не отговарят на дефиницията на "Акции, 
търгувани активно" съгласно Допълнителните разпоредби, параграф 1 на Наредба № 41, тъй 
като за предходните шест месеца преди датата на обосновката: 

➢ имат минимален среднодневен обем на търговия в размер 0 броя акции, който е под 
0,01% от общия брой акции на дружеството (50 броя); 

➢ формират  0 % от общия оборот на всички акции, търгувани на мястото за търговия с 
изтъргуван най-голям обем акции за периода , което е по малко от 1 % от общия оборот 
на всички акции, търгувани на мястото за търговия с изтъргуван най-голям обем 
акции за периода; 

➢ сделки с акции на дружеството са сключвани през 0 брой търговски сесии, който брой 
е по-малко от половината от всички търговски сесии, като през последните три месеца 
преди датата на обосновката има 0 броя сесии, на която е сключена сделка; 

➢ броят на сделките в рамките на една търговска сесия е 0, което е по-малко от пет в 
рамките на не по-малко от тридесет търговски сесии. 

Поради тази причина и справедливата цена на акциите на „ВАПЦАРОВ“ АД  не е определена 
съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 41, а е определена съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 41. 

5.1.7. В случай че през последните 12 месеца преди датата на обосновката е била 
изготвена и публично оповестена оценка на дружеството от независим оценител, 
информация за тази оценка, съдържаща данни за определената цена, цел на оценката, 
дата на оценката, място, където заинтересованите лица могат да се запознаят с 
тази оценка 
През последните 12 месеца преди датата на настоящата обосновка не  е изготвена и публично 
оповестена оценка на „ВАПЦАРОВ“АД от независим оценител. 

5.1.8. Информация, че комисията не е одобрила, нито е отказала одобрение на 
справедливата цена на акциите и не носи отговорност за верността и пълнотата на 
съдържащите се в обосновката данни 
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КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ Е ОДОБРИЛА, НИТО Е ОТКАЗАЛА ОДОБРЕНИЕ НА 
СПРАВЕДЛИВАТА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ И НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА И 
ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В ОБОСНОВКАТА ДАННИ. 

5.1.9. Дата на обосновката и срок на валидност 

Обосновката е извършена на 30.10.2020 г. и е със срок на валидност до крайния срок на 
приемане на Търговото предложение. 

5.1.10. Друга съществена информация за цените на акциите 

Търговият предложител счита, че не съществува друга съществена информация за акциите, 
освен съдържащата се в обосновката. 

5.2. Разяснение за извършената  оценка 

5.2.1. Характеристики на оценяваното дружество 

5.2.1.1. Особености на дейността на оценяваното дружество 

ВАПЦАРОВ АД е създадено през 1925 г. Промяната на формата на собственост – от ЕАД, 
собственост на държавата, в АД е вписана в регистрите на Плевенския окръжен съд на 
14.07.1997 г. Акционерният капитал е разпределен в 500 000 броя поименни безналични 
акции с номинална стойност от 1 /един/ лев.  

„ВАПЦАРОВ“ АД е публично дружество, вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. 

Основният предмет на дейност на дружеството е производство на ковашко – пресови машини, 
енергетично оборудване, възли и детайли за машини, сервизна дейност, отдаване под наем и 
лизинг на собствено недвижимо и движимо имущество, търговия в страната и в чужбина и 
всяка друга дейност, незабранена от закон. 

В продължение на повече от 50 години „ВАПЦАРОВ“ АД е развивал дейност във 
високоспециализираното машиностроене – производство на ковашко – пресови машини и 
турбини на ВЕЦ. Към датата на Търговото предложение „ВАПЦАРОВ“ АД вече не извършва 
производствена дейност, а приходите му са формирани единствено от отдаване под наем на 
помещения в административната му сграда, започнало през 2008 г., като основната част от 
земите, сградите и прилежащото им оборудване, собственост на Дружеството не се изпозват 
и поддържат към момента. Ръководството е разгледало редица фактори, свързани с текущата 
и очакваната рентабилност и погасителните планове на дълга, който е изцяло към свързани 
предприятия от групата, към която дружеството принадлежи и е преценило, че в интерес на 
дружеството е намиране на външен инвеститор, който би проявил интерес за покупка на 
наличните дълготрайни/нетекущи активи, от чиято експлоатация към момента не се 
генерират парични потоци.  

Към момента “ВАПЦАРОВ “АД отчита  средно списъчен брой на персонала - 5 човека: трима 
управленски персонал и двама специалисти.  

 5.2.1.2.Обща стойност на активи и пасиви по баланс 

Стойност на Активи 

Таблица 5. Стойност на активи на “ВАПЦАРОВ“ АД съгласно одитирани годишни финансови отчети към 
31.12.2017г., 31.12.2018г., 31.12.2019г. и междинен неодитиран финансов отчет по МСС към 30.09.2020г. 

Активи (хил. лв.) 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.9.2020 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ  1 337 2 844 2 488 2 479 

Имоти, машини и съоръжения 785 2 492 2 479 2 470 
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Нематериални активи 47 4 4 4 

Инвестиции 500 343 0 0 

Други вземания 5 5 5 5 

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ  291 336 678 323 

Търговски и други вземания 5 14 367 2 

Вземания от свързани лица 284 320 309 309 

Парични средства и краткосрочни депозити 2 2 2 12 

ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 1 628 3 180 3 166 2 802 

Източник: Одитирани годишни финансови отчети към 31.12.2017г., 31.12.2018г., 31.12.2019г. и междинен неодитиран 
финансов отчет по МСС към 30.09.2020г. 

Нетекущи активи 

През анализирания период с най-висок дял в активите на дружеството са нетекущите активи, 
които основно са формирани от имоти, машини и съоръжения - земи, сгради и 
инфраструктура, машини, оборудване, стопански инвентар и транспортни средства. Към 
31.12.2018 г. на тези активи, Дружеството признава преоценка в размер на възможно най-
добрата приблизителна оценка. С размерът на преоценката към 31.12.2018г. са увеличени 
стойностите на нетекущите материални активи. Следващата таблица показва балансовата 
сума на всеки клас от нетекущите материални активи, която би била призната, ако активите 
се оценяваха съгласно метода на цената на придобиване: 

Таблица 6. Нетекущи материални активи 

Клас Нетекущи материални активи (хил. 
лв.) 

Балансова 
стойност по метода 

на цена на 
придобиване 

Резерв от 
преоценки 

Балансова стойност 
по метода на 

преоценка 

Земи 28 798 826 

Сгради и инфраструктура 400 847 1 247 

Машини, оборудване и стопански инвентар 342 65 407 

Транспортни средства  12 12 

ОБЩО: 770 1 722 2 492 

Източник: Одитиран годишен финансов отчет към  31.12.2018г. 

Към 31.12.2017г. Дружеството притежава нематериални активи с балансова стойност в 
размер на 47 хил.лв. Към 31.12.2018г. балансовата стойност на нематериалните активи се 
понижава на 4 хил.лв както в резултат на начислена амортизация така и в следствие на 
отписване на нематериални активи. Към 31.12.2019г. и към 30.09.2020г. нематериалните 
активи на дружеството са с обща балансова стойност 4 хил.лв.  

Към 31.12.2017г., Дружеството отчита инвестиция, представляваща участие в размер на 3% 
от капитала на „Ваптех А М“ ЕАД, равняваща се на 500 хил. лв. Към 31.12.2018г.  
Ръководството на Дружеството е извършило преглед за обезценка на инвестицията, 
използвайки както своите познания и дългогодишен опит, така и консултацията и 
експертизата на независимия оценител, на който е била възложена пазарна оценка на 
предприятието „Ваптех А М“ ЕАД като цяло за предходния отчетен период. Ръководейки се 
от размера на своето участие в чистата стойност на имуществото на „Ваптех А М“ ЕАД към 
края на отчетния период, дружеството признава обезценка в размер на възможно най-
добрата приблизителна оценка, а именно в размер на 157 хил. лв. Размерът на обезценката е 
отразен като текущ финансов разход и като коректив. В резултат на обезценката, стойността 
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на инвестицията към 31.12.2018 г. е в размер на 343 хил. лв. Тази инвестиция във „Ваптех А 
М“ ЕАД е продадена през второто шестмесечие на  2019 г. в резултат на което е налице 
отписването на този финансов актив, като разликата между балансовата му стойност и 
полученото възнаграждение е призната в Отчета за печалбата или загубата и друг 
всеобхватен доход. Към 31.12.2019г. и 30.09.2020г. „Вапцаров“ АД не отчита нетекущи активи 
под формата на инвестиции. 

В нетекущите активи, през анализираните периоди, дружеството отчита и другите вземания, 
които представляват депозити по различни сделки с различни контрагенти на ниски 
стойности всеки един, като размерът на тези „Други вземания“ остава непроменен за периода 
2017- до 30.09.2020г. 

Текущи активи 

Текущите активи на Дружеството са основно формирани от търговски и други вземания и  
вземания от свързани лица. 

Търговските и други вземания са свързани с вземания от клиенти и вземания от доставчици 
на аванси. Към 30.09.2020г. тези вземания значително намаляват в сравнение на отчетните 
такива към 31.12.2019г. Намалението се дължи на следните факти: „Вапцаров“ АД има 
вземане от Кейууд ЕООД в размер на 366 хил.лв., същевременно „Вапцаров“ АД има 
задължение към „Ваптех“ ЕООД  в размер на 369 хил.лв. „Кейууд“ ЕООД придобива чрез цесия 
вземане на „Ваптех“ ЕООД от „Вапцаров“ АД и прави прихващане на свое задължение към 
„Вапцаров“ АД със свое вземане по цесията.  

Вземанията от свързани лица през анализирания период 2017г. – 30.09.2020г. са формирани 
в резултат от различни сделки с предприятия от Групата, към която „Вапцаров“ АД 
принадлежи и представляват – вземания по предоставени услуги и вземания от съучастия 
(дивиденти). Към 30.09.2020г. вземанията от свързани лица са към „Ваптех“ ЕООД в размер 
на 234 хил.лв. във връзка с използване на софтуерен продукт ЕРП и от „Ваптех“ АМ ЕАД  в 
размер на 75 хил.лв. във връзка с дължимо към Вапцаров АД дивидентно плащане. 

Таблица 7. Стойност на пасивите и собствения капитал на „ВАПЦАРОВ” АД съгласно одитирани годишни 
финансови отчети към  31.12.2017г., 31.12.2018г., 31.12.2019г. и междинен неодитиран финансов отчет 
по МСС към 30.09.2020г. 

ПАСИВИ (хил.лв) 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.9.2020 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ         

Основен капитал  500 500 500 500 

Законови резерви 50 50 50 50 

Реверв от преоценка 0 1 642 1 642 1 642 

Натрупана загуба -206 -425 -470 -493 

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ 344 1 767 1 722 1 699 

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 1 119 1 274 1 308 942 

Други задължения към свързани лица 1 099 1 087 1 101 735 

Отсрочени данъчни пасиви 20 187 207 207 

ТЕКУЩИ ПАСИВИ 165 139 136 161 

Търговски и други задължения 117 118 117 142 

Нетни текущи данъци 48 21 19 19 

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 1 628 3 180 3 166 2 802 

Източник: Одитирани годишни финансови отчети към  31.12.2017г., 31.12.2018г., 31.12.2019г. и междинен неодитиран 
финансов отчет по МСС към 30.09.2020г.. 



15 
 

Собствен капитал 

През анализирания период 2017г. – 30.09.2020г. основният капитал на дружеството в размер 
на 500 хил.лв. „ВАПЦАРОВ” АД отчита и законови резерви в размер на 50 хил.лв. Влияние 
върху стойността на собствения капитал оказва отчетения резерв от преоценка на 
притежаваните от дружеството активи, както и отчетените текущи финансови резултати 
през съответните периоди. 

Нетекущи пасиви 

Нетекущите пасиви на „Вапцаров“ АД са формирани от други задължения към свързани лица  
и отсрочени данъчни пасиви.  

Другите задължения към свързани лица представляват задължение на „Вапцаров“ АД към 
други предприятия от Групата, към която принадлежи. Структурата на тези задължения 
включва задължения по цесии, задължения по получени заеми и задължения за лихви по 
получени заеми. Към 31.12.2017г., 31.12.2018г. и  31.12.2019г.  задълженията по цесии са 
съответно в размер на 661 хил., задълженията по получени заеми – 309 хил. лв. Задълженията 
по получени заеми и за лихви са към свързаното предприятие „Ваптех“ ЕООД. Задълженията 
за цесии са разпределени както следва: „Ваптех“ ЕООД – 506 хил. лв., „Ваптех А М“ ЕАД – 155 
хил. лв.. Задълженията по лихви по получени заеми към 31.12.2017 г., 31.12.2018г. и  
31.12.2019г. са съответно в размер на 129 хил. лв., 117 хил.лв., 131 хил.лв. Към 30.09.2020г. 
стойността на отчетените Други задължения към свързани предприятия значително 
намаляват в резултат на отписано  задължение към „Ваптех“ ЕООД след сключена цесия 
между  „Ваптех“ ЕООД и  „Кейууд“ЕООД. Към 30.09.2020г. другите задължения към свързани 
лица включват: задължение към „Ваптех А М“ ЕАД в размер на 155 хил.лв. по договор за цесия 
и задължения към „Ваптех“ ЕООД в размер на 506 хил.лв.във връзка с договор за цесия, както 
и задължения за плащане по лихва в размер на 74 хил.лв. по погасен към момента заем. 

„Вапцаров“ АД отчита като нетекущи пасиви - Отсрочени данъчни пасиви, представляващи 
нетни пасиви, формирани през годините в резултат на  отчетена разлика между счетоводна 
балансова стойност и данъчна стойност на дълготрайни активи  и намалени с обезценка на 
вземания от активи по отсрочени данъци. Прилагайки МСФО 8 през 2019г. е създаден пасив 
по отсрочени данъци за неамортизируем актив – земя в размер на 80 хил. лв. който пасив би 
следвало да бъде създаден към 31.12.2018г. Това изменение се вижда в отчета към 
31.12.2019г. по следния начин: в стар период са отчетени Отсрочени данъчни пасиви 187 хил. 
лв срещу 107 хил. лв в предходния отчет. Формираният отсрочен данъчен пасив в размер на 
80 хил.лв. е за сметка на намаление на стойността на Резерв от преоценка. Към 30.09.2020г. 
отсрочените  данъчни пасиви са в размер на 207хил.лв. 

Текущи пасиви 

С най-висок дял в текущите пасиви на дружеството са отчетените търговски и други 
задължения. Те са формирани от задължения към доставчици, задължения по получени 
аванси от клиенти  и задължения към персонала. Тези задължения към 30.09.2020г. включват 
основно задължение към „ТРИБО“ ЕООД в размер на 67 хил.лв. във връзка с покупка на 
мотокар и задължение по аванс към „ТРИБО“ ЕООД в размер на 74 хил.лв. получен във връзка 
със покупка на сграда. Задълженията към персонала са в размер на 1 хил.лв. 

Отчетените нетни текущи данъци на дружеството към 30.09.2020г. включват задължения за 
плащане на местни данъци и такси в размер на 19 хил.лв. 
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Приходи и разходи  

Таблица 8. Информация въз основа на отчета за доходите на „ВАПЦАРОВ” АД съгласно одитирани 
годишни финансови отчети към 31.12.2017г., 31.12.2018г., 31.12.2019г. и междинен неодитиран 
финансов отчет по МСС към 30.09.2020г. 

Отчет за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход (хил.лв) 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.9.2020 

Приходи от предоставяне на услуги 207 111 21 9 

Общо приходи от предоставяне на услуги 207 111 21 9 

Други приходи от дейността 4 22 1 0 

Разходи за персонала -10 -10 -9 -6 

Разходи за външни услуги -6 -20 -17 -13 

Разходи за амортизация -77 -57 -13 -9 

Други разходи за дейността -64 -19 -20 0 

Балансова стойност на продадени активи -2 -1 -1 0 

Печалба/Загуба от оперативна дейност 52 26 -38 -19 

Нетни финансови приход/разходи 17 -158 13 -4 

Печалба (загуба) преди данъци 69 -132 -25 -23 

Разходи/Приходи за/от данъци -34 -87 -20 0 

Нетна печалба/загуба за периода 35 -219 -45 -23 

Друг всеобхватен доход -42 1 642   0 

Общ всеобхватен доход за периода -7 1 423 -45 -23 

Нетнапечалба/ загуба на акция в лева 0.07 -0.44 -0.09 -0.05 
Източник: Одитирани годишни финансови отчети към  31.12.2017г., 31.12.2018г., 31.12.2019г. и междинен неодитиран 
финансов отчет по МСС към 30.09.2020г. 

Оперативни Приходи 

Приходите на дружеството от основна дейност се формират от приходи от отдаване на под 
наем на помещения от административната сграда, която дружеството притежава, като за 
периода 2017г. - 2018 г. дружеството е реализирало и приходи от предоставяне на права за 
ползване върху част от притежаваните нематериални активи.  

Таблица 9. Информация относно приходите въз основа на финансови отчети към 31.12.2017г., 
31.12.2018г., 31.12.2019г. и междинен неодитиран финансов отчет към 30.09.2020г. 

Приходи от дейността (хил. лв.) 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.9.2020 

Приходи от предоставяне на услуги 207 111 21 9 

приходи от наем 207 111 21 9 

Общо приходи от предоставяне на услуги 207 111 21 9 

Други приходи от дейността 4 22 1 0 

отписани задължения 0 12 0 0 

продажба на дълготрайни активи 4 10 1 0 

Общо приходи от дейността 211 133 22 9 

Източник: Одитирани годишни финансови отчети към  31.12.2017г., 31.12.2018г., 31.12.2019г. и междинен неодитиран 
финансов отчет към 30.09.2020г... 

Към 31.12.2017 г. приходите  от предоставяне на услуги на Дружеството са в размер на  211 
хил. лв. и са формирани от приходи от предоставяне на услуги – 207 хил. лв. и други приходи 
от дейността на стойност 4 хил. лв.  Приходите от предоставяне на услуги включват отдаване 
под наем на помещения от притежаваните от Дружеството сгради и предоставяне на права за 
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ползване на част от притежаваните от дружеството нематериални активи. Тези услуги се 
предоставят както на предприятия от Групата, към която дружеството принадлежи, така и за 
външни на нея контрагенти. Другите приходи включват продажба на дълготрайни активи  на 
стойност 4  хил. лв. 

Към 31.12.2018 г. приходите от предоставяне на услуги на Дружеството са в размер на  133 
хил. лв. и са формирани от приходи от предоставяне на услуги – 111 хил. лв. и други приходи 
от дейността на стойност 22 хил. лв.  Приходите от предоставяне на услуги включват отдаване 
под наем на помещения от притежавани от Дружеството сгради и предоставяне на права за 
ползване на част от притежаваните от дружеството нематериални активи. Тези услуги се 
предоставят както на предприятия от Групата, към която дружеството принадлежи, така и за 
външни на нея контрагенти. Другите приходи включват отписани задължения на стойност 12 
хил. лв. и продажба на дълготрайни активи на стойност 10 хил. лв. 

Към 31.12.2019 г. Дружеството отчита приходи от  предоставяне на услуги в размер на 21 хил. 
лв., представляващи само приходи от отдаване под наем на помещения от притежавана от 
дружеството сграда. „Вапцаров“ АД отчита и други приходи на стойност 1 хил. лв. от продажба 
на дълготрайни материални активи. 

Към 30.09.2020г. дружеството отчита единствено приходи от предоставяне на услуги – 
приходи от наеми на помещения от административната сграда, собственост на дружеството, 
в размер  на 9 хил. лв. Към края на деветмесечието на 2020 г. дружеството има действащи 
общо 3 договора за наем, като площта на едното отдадено помещение е 200 кв. м. (за обща 
наемна цена на месец в размер на 650 лв..), а на останалите две - по 20 кв. м.  (месечна наемна 
цена за всяко едно в размер на 200 лв.)  

Разходи 

Таблица 10. Информация относно оперативните разходи въз основа на финансови отчети към  
31.12.2017г., 31.12.2018г., 31.12.2019г. и междинен неодитиран финансов отчет към 30.09.2020г. 

Разходи за дейността (хил. лв.) 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

Разходи за персонала 10 10 9 6 

Разходи за външни услуги 6 20 17 13 

Разходи за амортизация 77 57 13 9 

Други разходи за дейността 64 19 20 0 

Балансова стойност на продадените активи 2 1 1 0 

Източник: Одитирани годишни финансови отчети към  31.12.2017г., 31.12.2018г., 31.12.2019г. и междинен неодитиран 
финансов отчет към 30.09.2020г... 

Към 31.12.2017 г. разходите за дейността на „ВАПЦАРОВ“ АД   включват разходи за персонал 
– 10 хил. лв. (разходи за  заплати на персонала  – 5 хил. лв. и разходи за възнаграждения на 
управленски персонал по извънтрудови правоотношения – 5 хил. лв.), разходи за външни 
услуги – 6 хил. лв. (рекламни и съобщителни услуги – 1 хил. лв., абонаментни такси – 4 хил. 
лв., застрахователни и юридически услуги – 1 хил. лв.), разходи за амортизация – 77 хил. лв., 
други разходи за дейността – 64 хил. лв. (включват обезценка на дебиторски вземания  - 13 
хил. лв., неустойки с търговски характер – 33 хил. лв., местни данъци и такси – 18 хил. лв.) и 
балансова стойност на продадените активи – 2 хил. лв. (през 2017 г. е продадено собствено 
оборудване, чиято балансова стойност е била 2 хил. лв., а реализирания от продажбата приход 
е в размер на 4 хил. лв).  

Към 31.12.2018 г. разходите за дейността на „ВАПЦАРОВ“ АД   включват разходи за персонал 
– 10 хил. лв. (включват разходи за  заплати на персонала – 5 хил. лв. и разходи за 
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възнаграждения на управленски персонал по извънтрудови правоотношения – 5 хил. лв.), 
разходи за външни услуги – 20 хил. лв. (включват рекламни и съобщителни услуги – 1 хил. 
лв., абонаментни такси – 4 хил. лв., застрахователни и юридически услуги – 2 хил. лв., 
консултантски и одиторски услуги 6 хил.лв., услуги оказани от лицензирани оценители -5 
хил.лв. и други- 2 хил.лв.), разходи за амортизация – 57 хил. лв., други разходи за дейността – 
19 хил. лв. (включват местни данъци и такси – 18 хил. лв. и други разходи – 1 хил. лв.), 
балансова стойност на продадените активи – 1 хил. лв (през 2018 г. са продадени нетекущи 
материални активи, чиято балансова стойност е 1 хил. лв, а реализирания от продажбата 
приход е в размер на 10 хил. лв.)  

Към 31.12.2019 г. разходите за дейността на „ВАПЦАРОВ“ АД   включват разходи за персонал 
– 9 хил. лв. (разходи за  заплати на персонала – 4 хил. лв. и разходи за възнаграждения на 
управленски персонал по извънтрудови правоотношения – 5 хил. лв.), разходи за външни 
услуги – 17 хил. лв. (рекламни и съобщителни услуги – 1 хил. лв., абонаментни такси – 1 хил. 
лв., застрахователни и юридически услуги – 1 хил. лв., консултантски и одиторски услуги – 8 
хил. лв., услуги, оказвани от лицензирани оценители – 3 хил. лв., други – 3 хил. лв.), разходи 
за амортизация – 13 хил. лв., други разходи за дейността – 20 хил. лв. (включват местни 
данъци и такси – 19 хил. лв. и други разходи – 1 хил. лв.) и  балансова стойност на продадените 
активи – 1 хил. лв (през 2019 г. са продадени нетекущи материални активи, чиято балансова 
стойност е 1 хил. лв., а реализирания от продажбата приход е в размер на 1 хил. лв.)  

Към 30.09.2020г. Дружеството отчита разходи за дейността в размер на 28 хил. лв., 
формирани от разходи за персонала – 6 хил. лв. (разходи за  заплати на персонала  – 3 хил. лв. 
и разходи за възнаграждения на управленски персонал по извънтрудови правоотношения – 
3 хил. лв.), разходи за външни услуги – 13 хил. лв. (абонаментни такси – 6 хил. лв., 
застрахователни и юридически услуги – 1 хил. лв., консултантски и одиторски услуги – 5 хил. 
лв., други –1 хил. лв.) и разходи за амортизация –9 хил. лв. 

Таблица 11. Информация относно финансовите приходи  и разходи въз основа на бележки към финансови 
отчети към  31.12.2017г., 31.12.2018г., 31.12.2019г. и междинен неодитиран финансов отчет към 
30.09.2020г. 

Финансови приходи (хил. лв.) 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

 Приходи от дивидент 48 0 27 0 

 ОБЩО 48 0 27 0 

Финансови разходи (хил. лв.) 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

Разходи по лихви по заеми 30 - 14 4 

Разход от обезценка на финансови инструменти - инвестиция 0 157 0 0 

Разходи за такси и комисионни 1 1  0 

ОБЩО 31 158 14 4 

Източник: Одитирани годишни финансови отчети към  31.12.2017г., 31.12.2018г., 31.12.2019г. и междинен неодитирани 
финансов отчет към  30.09.2020г... 

Отчетените от дружеството финансови приходи през 2017г. и 2019г. са свързани с получени 
приходи от дивидент от „Ваптех А М“ ЕАД.  

Финансовите разходи за дружеството през анализирания период са основно формирани от 
разходи по лихви по заеми и разходи за такси и комисионни, като към 31.12.2018г. 
дружеството отчита и разход от обезценка във връзка с участието си във „Ваптех А М“ ЕАД. 
Към 30.09.2020г. „Вапцаров АД“ отчита единствено разход за лихви в размер на 4 хил. лв. 
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5.2.1.3. Силни и слаби страни и сравнение с конкурентите 

Силни страни 

- локация с добро географско положение при развитие на производствена дейност – с 
удобни транспортни връзки до външните граници на страната, включително и река 
Дунав;  

- предвид сложността и уникалността на производствения процес в завода по времето 
в което той е функционирал като машиностроително предприятие, наличие на много 
добре изградена вътрешна инфраструктура в производствените халета – с цел 
осигуряване на необходимите консумативи за производствените процеси, което би 
било атрактивно при привличане на външен инвеститор с цел продажба на активи; 

- притежаваните от Дружеството земи се намират в северната индустриална зона на гр. 
Плевен в близост до митницата и могат да бъдат потдавани под наем като паркоместа 
за едрогабаритна транспортна техника; 

- добре изградена и функционираща външна инфраструктура, която свързва 
Дружеството със съседните области; 

Слаби страни  

- морално остаряло оборудване,  което към момента не генерира приходи; 

- лошо състояние на производствените помещения; 

- необходимост от значителни инвестиции за привеждане на стопанския парк в 
състояние, годно да обслужва производствени процеси в случай на наличие на такива. 

Сравнение с конкурентите 

Основни конкуренти и клиенти ─ предимства и недостатъци на емитента спрямо тях 

Основни конкуренти за “ВАПЦАРОВ” АД са големи машиностроителни комплекси, които вече 
не функционират като такива или със силно намален капацитет и към момента отдават под 
наем притежаваните от тях активи или са в процес на преустройство с цел отдаването им  
под наем. Предимството на „ВАПЦАРОВ“АД се състои във факта, че през последните 50 
години Дружеството е произвеждало специфична продукция, за която не е имало аналог в 
България, Балканския полуостров и в голяма част от Европа. В момента Дружеството не 
произвежда машиностроителни изделия, голямата част от машините и оборудването са 
физически и/или морално остарели, но създадената в годините на неговото функциониране 
външна транспортна и вътрешна инфраструктура е запазена и годна за употреба. Това дава 
предимство на “ВАПЦАРОВ” АД при евентуални преговори с външен инвеститор за продажба 
на неоперативните му към момента активи. Недостатъците на “ВАПЦАРОВ” АД  спрямо 
конкурентните му дружества са свързани със състоянието на част от сградния фонд и 
наличното оборудване. 

Изчислени коефициенти за оценяваното дружество  

Таблица 12. Финансови данни и коефициенти 

Финансови данни (хил. лв.) 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.9.2020 

1. Нетекущи активи 1,337 2,844 2,488 2,479 

2. Текущи активи  291 336 678 323 

3. Търговски и други вземания 5 14 367 2 

4. Вземания от свързани лица 284 320 309 309 



20 
 

5. Парични средства и краткосрочни депозити 2 2 2 12 

6. Общо активи 1,628 3,180 3,166 2,802 

7. Собствен капитал 344 1,767 1,722 1,699 

8. Нетекущи пасиви 1,119 1,274 1,308 942 

9. Други задължения към свързани лица 1,099 1,087 1,101 735 

10.  Текущи пасиви 165 139 136 161 

11. Приходи от предоставяне на услуги 207 111 21 9 

12. Други приходи от дейността 4 22 1 0 

13. Нетна печалба/загуба за периода 35 -219 -45 -23 

14. Печалба (загуба) преди данъци 69 -132 -25 -23 

15. Паричен поток от оперативна дейност -76 -12 0 10 

16. Общ брой акции 500,000 500,000 500,000 500,000 

17. Пазарна цена  НП НП НП НП 

Коефициенти 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.9.2020 

Коефициенти на рентабилност         

Коефициент на рентабилност на собствения 
капитал ROE (13/7) 

0.10 -0.12 -0.03 -0.01 

Коефициент на рентабилност на активите 
ROA (13/6) 

0.02 -0.07 -0.01 -0.01 

Марж на печалбата преди данъци (14/(11+12)) 0.33 -0.99 -1.14 -2.56 

Марж на нетната печалба (13/(11+12)) 0.17 -1.65 -2.05 -2.56 

Паричен поток от оперативна 
дейност/Пасиви (15/(8+10)) 

-0.06 -0.01 0.00 0.01 

Коефициенти на ликвидност         

Коефициент на бърза ликвидност ((3+4+5)/10)   1.76 2.42 4.99 2.01 

Коефициент на обща ликвидност (2/10) 1.76 2.42 4.99 2.01 

Коефициенти за обръщаемост         

Обръщаемост на активите ((11+12)/6) 0.13 0.04 0.01 0.00 

Обръщаемост на вземанията ((11+12)/ (3+4)) 0.73 0.40 0.03 0.03 

Коефициент на една акция          

Счетоводна стойност на акция BVPS 
(7*1000/16) 

0.69 3.53 3.44 3.40 

Продажби на една акция ((11+12)*1000/16) 0.42 0.27 0.04 0.02 

Дивидент на акция DPS 0.00 0.00 0.00 0.00 

Нетна печалба/загуба за една акция EPS 
(13*1000/16) 

0.07 -0.44 -0.09 -0.05 

Коефициенти за изплащане на дивиденти         

Коефициент на покритие на дивиденти 
(EPS/DPS) 

НП НП НП НП 

Коефициент на изплащане на дивиденти 
(DPS/EPS) 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Коефициент на задържане на печалбата  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Коефициенти на развитие          

Темп на активи 7.46% 95.33% -0.44% -11.50% 

Темп на продажби 904.76% -36.97% -83.46% -59.09% 

Темп на нетна печалба за една акция  -133.98% -725.71% -79.45% -48.89% 
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Коефициенти за ливъридж         

Активи/Собствен капитал 6/7 4.73 1.80 1.84 1.65 

Дългосрочен дълг/Собствен капитал (9/7) 3.19 0.62 0.64 0.43 

Заемен капитал/Собствен капитал 
(дългосрочни заеми+финансиране+текущи 
задължения по получени/собствен капитал) 

3.19 0.62 0.64 0.43 

Пазарни коефициенти за една акция         

Пазарна цена / Нетна печалба (P/E) 
(пазарната цена / (нетната печалба за 1 
акция)) 

НП НП НП НП 

Цена/ счетоводна стойност (P/B) (пазарната 
цена/ счетоводна стойност за 1 акция) 

НП НП НП НП 

Цена/Нетни приходи от продажби (P/S) 
(пазарната цена/продажби за 1 акция) 

НП НП НП НП 

Източник: „ВАПЦАРОВ“ АД   

5.2.1.5. Други съществени обстоятелства 

Рисковите фактори, които могат да окажат влияние върху дейността на „ВАПЦАРОВ“ АД: 
➢ Несистематичен риск: Свързан с предмета на дейност на дружеството, с възможните 

пречки, пред които Емитенът би бил изправен при отдаване под наем на 
притежаваните нетекущи активи. Дружеството не предлага за отдаване под наем 
големи площи, за да бъде зависимо в голяма степен от икономическите процеси в 
страната, а единични помещения в административната си сграда, и би било зависимо 
от процесите на икономически подем в региона и областния град; 

➢ Валутен риск: Валутният риск е свързан с промяна на курса на лева към 
чуждестранните валути и влиянието на тази промяна по отношение на 
възвращаемостта на чуждестранните инвеститори в страната. България е член на 
валутно-курсовия механизъм ERM II или т.нар. „чакалня“ на еврозоната и на 
извлечениеия съюз от 10 юли 2020 г., като Европейската централна банка определи 
базов курс за конвертирането на българския лев в евро от 1,95583 лв. за евро. България 
ще остане в „чакалнята“ на еврозоната около две години, след което ще започне 
подготовката й за влизане в еврозоната, което означава, че еврото може да замени лева 
най-рано през 2023-та година При влизането в „чакалнята“ България запазва 
едностранно режима си на валутен борд и трябва да поддържа валутния си курс в 
диапазон от плюс-минус 15% около централния курс, който за България е определен 
на 1.95583 лв. за евро. Валутният механизъм II (ERM II) е създаден да гарантира, че 
колебанията във валутния курс между еврото и други валути на държави — членки на 
ЕС, не нарушават икономическата стабилност в рамките на единния пазар, както и за 
да се помогне на страните извън еврозоната да се подготвят за участието си в 
еврозоната. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи задължителните 
интервенционни курсове за българския лев - най-ниският обменен курс на лева може 
да бъде 1.66246 лева за 1 евро, а най-високият – 2.24920. Интервенционният курс 
поставя границите, в които търговията на българския лев и еврото може да се колебае, 
без това да създаде проблеми при функционирането на единния пазар. За времето, в 
което страната ни ще бъде в „чакалнята“ на еврозоната курсът на еврото спрямо лева 
не трябва да излиза от поставените от ЕЦБ граници от +- 15 %. Целта на поставените 
граници е да се ограничи волатилността на курса евро/лев. При необходимост, 
българският лев може да се подкрепи чрез интервенция, координирана от ЕЦБ и 
Българска народна банка (покупка или продажба), за да се поддържа курсът спрямо 
еврото в рамките на диапазона на колебание ±15%. В тази връзка, за следващите три 
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години за вложителите в евро валутният риск е в рамките на ±15%. Системата на 
фиксиран курс към еврото пренася движението на курса евро/щатски долар в 
движение на курса лев/щатски долар. За вложителите в щатски долари валутният риск 
е свързан с това изменение на курса. Що се отнася до валутните операции на 
дружеството, ръководството на дружеството възнамеряват то да извършва операции 
предимно в лева, така че дейността му няма да бъдат изложена на валутен риск. 

➢ Ликвиден риск: Ефективното управление на ликвидността на дружеството предполага 
осигуряване на достатъчно оборотни средства, предимно чрез своевременно събиране 
на вземанията от клиенти, за погасяване на финансовите пасиви. Дружеството е в 
търговски взаимоотношения предимно с предприятия от групата, към която 
принадлежи, поради което не е подложено на ликвиден натиск, касаещ падежите на 
сумите, които дължи на тези предприятия. 

➢ Кредитен риск: Дружеството е в търговски взаимоотношения предимно с предприятия 
от групата, към която принадлежи, поради което събираемостта на вземанията от тези 
предприятия влияе пряко и директно върху ликвидността  по отношение на сумите, 
които то дължи на тези предприятия. Дружеството е във взаимоотношения и с други 
предприятия, които са утвърдени и платежоспособни контрагенти. Политиката на 
дружеството е да не договаря отложено заплащане от страна на клиентите, като за 
целта, салдата по клиентските вземания се следят текущо. 

➢ Риск, породен от разпространението на COVID-19: Разпространението на COVID-19 
първо в Китай, а към настоящия момент и в целия свят, има значителни негативни 
последствия върху икономическите процеси в държавата. В резултат на 
противоепидемичните мерки, голяма част от малкия бизнес (чийто представители 
биха били наематели на Емитента) е свил силно дейността си или изцяло я е 
преустановил. Регистрирани са процеси на възстановяване на икономиката в страната, 
но те все още са слаби и са на фона на развиваща се втора вълна от пандемията. При 
влошаване на епидемичната обстановка в страната, е възможно да бъдат въведени 
отново по-строги ограничения, което ще рефлектира директно върху финансовото 
състояние на дружествата, с които Емитетът би бил в договорни отношения. Тъй като 
към датата на Търговото предложение не е възможно да се прогнозира относно 
развитието на епидемологичната обстановка, то не е възможно да се направи 
предварителна оценка как този риск ще повлияе на финансовите резултати на 
Емитента. 

5.2.2. Характеристики на оценяваното дружество в исторически план 

„ВАПЦАРОВ“ АД е създадено през 1925 г. Мажоритарен дял в компанията е предложена за 
продажба по време на масовата приватизация през 1996 - 97г. Промяната на формата на 
собственост – от ЕАД, собственост на държавата, в АД е вписана в регистрите на Плевенския 
окръжен съд на 14.07.1997 г. Акционерният капитал е разпределен в 500 000 броя поименни 
безналични акции с номинална стойност от 1 /един/ лев.  

Основният предмет на дейност на дружеството е производство на ковашко – пресови машини, 
енергетично оборудване, възли и детайли за машини, сервизна дейност, отдаване под наем и 
лизинг на собствено недвижимо и движимо имущество, търговия в страната и в чужбина и 
всяка друга дейност, незабранена от закон. 

В развитието си, в продължение на години Дружеството се бе утвърдило като един от най-
големите машиностроителни заводи в България. Производството му е било специализирано 
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в две основни направления - пpoизвoдcтвo нa пpecoвo oбopyдвaнe и пpoизвoдcтвo нa 
eнepгeтичнo oбopyдвaнe, ĸaтo пpoизвeдeнaтa пpoдyĸция e била пpиopитeтнo opиeнтиpaнa 
ĸъм изнoc.  Зa пocлeднитe 50 гoдини "Baпцapoв" AД e пpoизвeл нaд 75 бpoя тypбини и дpyги 
cъopъжeния зa вoднoeлeĸтpичecĸи цeнтpaли, изгpaдeни ĸaĸтo в Бългapия, тaĸa и в Kитaй, 
Cиpия, Bиeтнaм. Пpoизвoдcтвoтo и пpoдaжбaтa нa eĸcцeнтъp и xидpaвлични пpecи е било 
ориентирано към Итaлия, Иcпaния, Гepмaния и Фpaнция. Вaжeн пaзap зa peaлизaция нa 
тypбиннo пpoизвoдcтвo е била Hopвeгия. B cтpaнaтa пpилoжeниe са нaмиpaли линии зa 
пpoизвoдcтвo нa бpиĸeти oт oтпaднa дъpвecинa и биoмaca, минитypбини зa мaлĸи BEЦ и 
peмoнт нa пoмпeнo eнepгeтичнo oбopyдвaнe в cиcтeмaтa нa HEK. След преустановяване на 
производствената дейност, Дружеството в продължение на няколко години е фокусирано 
единствено върху отдаването под наем на годните за това нетекущи активи.  

Към датата на настоящото Търгово предложение, дружеството не извършва производствена 
дейност, а отдава под наем част от притежаваната от него административна сграда. 

5.2.3. Относимите към дейността на дружеството икономически тенденции и 
условия в Република България и по света 

Към датата на Търговото предложение приходите на Емитента са формирани единствено от 
поединично отдаване под наем на помещения, намиращи се в административната му сграда. 
Дружеството разполага със седем сгради на обща площ от 2 303 кв. м. в северната 
индустриална зона на град Плевен. В този случай тенденциите на пазара на недвижими 
имоти и по-специално на наемите на офис и индустриални площи не са относими, доколкото 
земите и сградите, собственост на дружеството се намират в северната индустриална зона на 
град Плевен и потенциалните клиенти на Емитента биха били местни дружества или такива 
от областта, чиято дейност позволява да се извършва от място, отдалечено от 
административния център на града. Очакванията са, при търсене на инвеститор, земите, на 
които е разположено дружеството „Вапцаров“ АД да бъдат от интерес за него, поради 
разположението им в близост до града и наличието на вътрешна и външна инфраструктура.     

Състояние на сектора  

Отдаването под наем на помещения, разположени на територията на преустановило 
дейността си машиностроително дружество носи много специфики и в този случай 
тенденциите на пазара на офис и индустриални площи не са напълно относими. Плановете 
за бъдещото развитие на дружеството са свързани с намиране на външен инвеститор, на 
който да бъдат продадени неоперативните към момента активи, които Дружеството счита, 
че биха били от интерес за международен машиностроителен конгломерат, който би искал 
да развива дейност в страната. Машиностроенето не е засегнато в силна степен от кризата, 
предизвикана от коронавируса. Блокирането на веригите за доставки от Азия, в началото на 
пандемията, е причина в Европейския съюз да се поставя изискването, до колкото е 
възможно, осигуряването на суровини и изделия да се осъществява в рамките на съюза. Това 
изправя България пред много добри възможности в бъдеще като място за изграждане на 
нови индустриални зони 

5.3. Mетоди за определяне на справедлива стойност на акциите, съдържание на 
обосновката на справедливата цена на акциите на  „ВАПЦАРОВ“ АД 

Съгласно чл. 5 от Наредба 41: Справедливата цена на акциите, търгувани активно, се 
определя като средна претеглена стойност от средната претеглена цена на всички сделки 
през последните шест месеца, предхождащи датата на обосновката, от мястото за търговия с 
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изтъргуван най-голям обем акции за период шест месеца преди датата на обосновката, и 
стойността на акциите, получена по приложените оценъчни методи: 

1. метод на дисконтираните парични потоци; 

2. метод на нетната стойност на активите, и 

3. методи, използващи пазарните множители на сходни дружества или на сключени сделки 
по придобиване на сходни дружества или на големи пакети акции от сходни дружества, 
включително и по търгови предложения.  

Ако акциите на дружеството не се търгуват активно през последните шест месеца преди 
датата на обосновката, справедливата цена на акциите се определя като средна претеглена 
величина от стойностите на акциите, получени съгласно методи от поне две от следните 
групи: 

 1. метод на дисконтираните парични потоци; 

 2. метод на нетната стойност на активите, и  

 3. методи, използващи пазарните множители на сходни дружества или на сключени сделки 
по придобиване на сходни дружества или на големи пакети акции от сходни дружества, 
включително и по търгови предложения.  

 Съгласно чл.6, ал.1 от Наредба № 41, справедливата цена на акциите е тяхната 
ликвидационна стойност в случаите, когато: 

➢ ликвидационната стойност надвишава справедливата цена на акциите, определена 
съгласно чл. 5 от Наредба № 41, или 

➢ общото събрание на акционерите е приело решение за ликвидация на дружеството 
или дружеството е в производство по несъстоятелност при условията на чл. 630 от 
Търговския закон. 

5.3.1. Неизползвани  методи 

➢ Средна претеглена цена     
Съгласно чл.5 от Наредба 41, за да се приложи методът на средната претеглена цена на 
всички сделки през последните шест месеца, предхождащи датата на обосновката, от 
мястото за търговия с изтъргуван най-голям обем, то акциите на дружеството трябва да 
отговарят на определението съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба 
№ 41,  а именно: "Акции, търгувани активно" са акции, които отговарят едновременно на 
следните две условия: 1) за предходните шест месеца преди датата на обосновката: имат 
минимален среднодневен обем на търговия в размер най-малко 0,01 % от общия брой 
акции на дружеството от мястото за търговия с изтъргуван най-голям обем акции за 
периода, или формират не по-малко от 1 % от общия оборот на всички акции, търгувани 
на мястото за търговия с изтъргуван най-голям обем акции за периода; и 2) за предходните 
шест месеца преди датата на обосновката на мястото за търговия с изтъргуван най-голям 
обем акции за периода: сделки с акции на дружеството са сключвани през не по-малко от 
половината от всички търговски сесии, включени в периода, като през последните три 
месеца преди датата на обосновката има сделки в поне тридесет търговски сесии, или 
броят на сделките в рамките на една търговска сесия в не по-малко от тридесет търговски 
сесии, включени в шестмесечния период, които не е задължително да са последователни, 
е не по-малко от пет. 
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Видно от посочената информация в т.5.1.6, акциите на „ВАПЦАРОВ“ АД не са търгувани 
активно, поради което средната претеглена цена на всички сделки през последните шест 
месеца, предхождащи датата на обосновката, от мястото за търговия с изтъргуван най-
голям обем не е приложим метод. 

➢ Метод на пазарните множители на сходните дружества  
Методите на пазарните множители на сходни дружества включва група модели за 
определяне на стойността на акцията на дружеството на база на пазарните цени на 
акциите на сходно дружество или група сходни дружества. Методът на базата на 
пазарните цени на акциите на сходни дружества е принципен начин за определяне 
стойността на едно дружество и/или на неговите акции с използване на един или повече 
модели, които сравняват дружеството, предмет на оценката, с подобно дружество с 
пазарна цена или общоприет еталон. 

Съгласно чл.17 на Наредба № 41, моделите на пазарните множители на сходно дружество, 
съответно на общоприет еталон, се прилагат чрез изчисляване стойността на акциите на 
оценяваното дружество чрез умножаване на: 1) нетната печалба с пазарен множител, 
който представлява съотношението между пазарната цена на акциите на сходното 
дружество, съответно на общоприет еталон, и неговата нетна печалба (P/E), или 2) 
счетоводната стойност (собствен капитал) с пазарен множител, който представлява 
съотношението между пазарната цена на акциите на сходното дружество, съответно на 
общоприетия еталон, и неговата счетоводна стойност (собствен капитал) (P/B), или 
3)нетните приходи от продажби с пазарен множител, който представлява съотношението 
между пазарната цена на акциите на сходното дружество, съответно на общоприетия 
еталон, и неговите нетни приходи от продажби (P/S), или 4)печалбата преди лихви, 
данъци и амортизации с пазарен множител, който представлява съотношението между 
общата стойност на сходното дружество, съответно на общоприетия еталон, и неговата 
печалба преди лихви, данъци и амортизации (EV/EBITDA). 

Съгласно Наредба №41 сходно дружество, съответно общоприет еталон, е такова 
дружество или дружества, които осигуряват достатъчно добра база за сравнение спрямо 
инвестиционните и рискови характеристики на оценяваното дружество.  

Важни фактори при избора на дружество, което да бъде определено за сходно е и то: 

➢ да генерира приходи от сходни дейности, като оценяваното дружество 
➢ да предоставя достатъчно надеждна информация по отношение на своята дейност 
➢ да бъде активно търгувано на регулиран пазар; 
➢ да е съизмеримо с него по отношение на пазари на които оперират и съответия им 

пазарен дял, да са съпоставими по отношение на пазарната капитализация.  

Към датата на настоящето търгово предложение „ВАПЦАРОВ“ АД не извършва 
производствена дейност, която е осъществявал дълги години и за целите на която са 
закупени и използвани притежаваните от дружеството активи. От 2008г. до настоящия 
момент текущите резултати на „ВАПЦАРОВ“ АД са формирани единствено от отдаване на 
малка част от административните площи на дружеството под наем, като останалите активи 
притежавани от дружеството не се отдават под наем нито като офис площи, нито като 
производствени помещения. Сходни дружества биха били големи машиностроителни 
комплекси, които вече не функционират като такива и към момента са реорганизирали 
дейността си с цел отдаване под наем на притежаваните от тях активи.  В настоящия момент 
не съществуват подобни публични дружества, които да се търгуват активно на БФБ АД. 
Предвид спецификата при „ВАПЦАРОВ“ АД свързана с отдаване на малки площи под наем и 
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съответно генериране на ниски приходи от основна дейност, считаме за некоректно /поради 
липса на съизмеримост/ използването на метода на пазарните множители на сходни 
дружества и съответно сравняване на „ВАПЦАРОВ“ АД и с компании специализирани в 
отдаване под наем на офис площи. 

В тази връзка Търговия предложител счита за некоректно използването на метода на 
пазарните множители на сходните дружества поради което този метод не се използва при 
определяне на справедливата цена на акциите на „ВАПЦАРОВ“ АД. 

5.3.2.  Използвани методи 

Резултати от направената оценка по различните методи 

Метод на дисконтираните нетни парични потоци 

Методът на дисконтираните парични потоци е водещ метод за оценка на дружества. Той 
представлява определяне на стойността на акциите на базата на времевата стойност на 
парите. Методът предполага способност на дружеството да генерира парични потоци в 
бъдеще. При определяне на бъдещите парични потоци от дейността на дружеството се 
вземат предвид досега постигнатите от него финансови резултати, (реализирани продажби, 
постоянни и променливи разходи, брутна и нетна печалба), пазарния му дял, очакванията за 
развитието на пазара като цяло, очакванията на мениджмънта за развитие на дружеството, 
възможният потенциал за растежа му, страната/страните, в която/които дружеството 
осъществява дейност, както и анализ на всички фактори, които се очаква да окажат влияние 
върху дружеството. Освен анализ и прогноза на бъдещите парични потоци методът на 
дисконтираните парични потоци изисква и определяне цената на капитала на дружеството, 
която от своя страна ще бъде използвана за сконтиране на така изчислените парични потоци. 

При определяне на стойността на акциите съгласно метода на дисконтираните парични 
потоци се използва един от следните модели: 

1. модел на дисконтираните парични потоци на собствения капитал (FCFE); 

2. модел на дисконтираните парични потоци на дружеството (FCFF); 

3. модел на дисконтираните дивиденти (DDM) 

Подходящият модел за определяне стойността на акциите на „ВАПЦАРОВ” АД е моделът на 
дисконтираните парични потоци на дружеството (FCFF), тъй като:  

➢ Дружеството не изплаща дивиденти, няма приета бъдеща дивидентна политика и 
следователно, моделът на дисконтираните дивиденти (DDM) е неприложим; 

➢ Оценката се прави от гледна точка на контрол над дружеството; 

➢ Дружеството финансира дейността си както със собствен, така и с привлечен капитал. 

Недостатъци при използването на модела: 

➢ Моделът е трудно приложим, когато паричните потоци не могат да бъдат определени 
с достатъчна степен на сигурност; 

➢ Прогнозата относно цената на капитала може да се промени вследствие на промени в 
развитието на капиталовия пазар, пазарната среда, в която дружеството оперира; 

➢ Терминалната стойност има значителна тежест в общата стойност на капитала. 

Стойността на капитала на притежателите на обикновени акции се определя като стойността 
на общия капитал (собствен и привлечен) се намалява с всички дългове и други законни 
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вземания на инвеститорите, притежаващи приоритет пред обикновените акционери и се 
увеличава с паричните средства и краткосрочните финансови активи на дружеството.  

Към стойността, получена при прилагане на метода на дисконтираните парични потоци, се 
добавя стойността на неоперативните активи. В случай че балансовата стойност на 
неоперативните активи е в размер до 10% от балансовата стойност на всички активи към 
датата на последния публикуван финансов отчет на дружеството, неоперативните активи се 
оценяват по балансовата им стойност. В останалите случаи неоперативните активи се 
оценяват по пазарна стойност.  

Стойността на една обикновена акция на дружеството съгласно модела на дисконтираните 
парични потоци на дружеството се определя като получената стойност  се разделя на броя на 
обикновените акции в обращение. 

Стойността на общия капитал на „ВАПЦАРОВ“ АД  чрез дисконтиране на прогнозните 
парични потоци на дружеството  (FCFF) се изчислява както следва:   

 

  

Прогнозните парични потоци на дружеството (FCFF)  се определят, като печалбата преди 
лихви след данъци се увеличава с разходите за амортизация и с намалението на нетния 
оборотен капитал и се намалява с инвестициите в нетекущи активи и с увеличението на 
нетния оборотен капитал, без да се вземат предвид паричните потоци, свързани с 
получаването на заеми и плащането на лихви по тях. 

Прогнозният паричен поток на дружеството за съответната година се определя, както следва: 

𝐹𝐶𝐹𝐹=𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇+𝑁𝐶𝐶−𝐹𝐶𝑖𝑛𝑣−𝑊𝐶𝑖𝑛𝑣  

където, 𝑁𝑂𝑃𝐿𝐴𝑇=𝐸𝐵𝐼𝑇 ×(1−𝑇𝐴𝑋)  

EBIT – печалба преди лихви и данъци  



28 
 

TAX – данъчна ставка (корпоративен данък)  

𝑁𝐶𝐶 – разходи за амортизация 

FCinv – инвестиции в имоти, машини, съоръжения и оборудване 

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

Основни допускания и предположения, на чиято база са направени прогнозите свързани с 
дейността на дружеството: 

➢ Определянето на общата стойност на капитала е направена при предположение, че 
дружеството ще се запази като самостоятелна единица; 

➢ „ВАПЦАРОВ” АД няма намерение да увеличава основния си капитал през прогнозния 
период; 

➢ „ВАПЦАРОВ” АД не очаква да сключва нови договори за заеми и финансирания /извън 
описаните до момента/;  

➢ Във връзка с изчисление размера на дължимия корпоративен данък на дружеството, 
се прогнозира запазване на размера на данъчната ставка на 10%;  

➢ Изчисленията относно размера на дължимите осигурителни вноски за служителите 
върху получените от тях брутни възнаграждения за прогнозирания период ще бъдат 
направени като се отчетат посочените разпределения на тези вноски в Кодекса за 
социално осигуряване;  

➢ През целия период е заложено 100% реинвестиране на нетната печалба /в случай на 
такава/; 

➢ Прогнозният период е периода до 31.12.2025г.; 

➢ Прогнозните стойности на приходите и разходите са в номинално изражение; 

Приходи на ВАПЦАРОВ АД – историческа информация и прогнозна информация 

В таблица 13 са посочени приходите на дружеството въз основа на Отчета за всеобхватния 
доход на „ВАПЦАРОВ“ АД съгласно одитирани годишни финансови отчети към 31.12.2017г., 
31.12.2018г., 31.12.2019г., както и на база деветмесечен отчет на дружеството към 
30.09.2020г. 

Таблица 13. Информация за приходите на дружеството въз основа на Отчета за всеобхватния доход на 
„ВАПЦАРОВ“ АД съгласно одитирани годишни финансови отчети към 31.12.2017г., 31.12.2018г., 
31.12.2019г., както и на база деветмесечен отчет на дружеството към 30.09.2020г.  

Темп на нарастване на приходите по видове в % 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

1.Приходи от предоставяне на услуги (в хил. лв) 207 111 21 9 

вкл. приходи от наем в хил.лв. 207 111 21 9 

темп на нарастване (%) спрямо съпоставим 
предходен период  

 1050% -46.38% -81.08% -50%  

2.Други приходи от дейността (в хил. лв.) 4 22 1 0 

темп на нарастване (%) спрямо съпоставим 
предходен период 

33,33%  450.00% -95.45% 0%  

Общо приходи 211 133 22 9 
Източник: Одитирани годишни финансови отчети към 31.12.2017г., 31.12.2018г., 31.12.2019г., както и деветмесечен отчет на 
дружеството към 30.09.2020г.. 
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Основните приходи за дружеството са формирани от приходи от предоставяне на услуги и по 
конкретно отдаване под наем на помещения от притежавани от Дружеството сгради и 
предоставяне на права за ползване на част от притежаваните от дружеството нематериални 
активи. Видно от представената по горе информация в Таблица 13, е налице тенденция за 
намаляване на тези приходи, която се дължи основно на липсата на отчетени приходи от 
наем на права за ползване върху част от притежаваните нематериални активи поради 
продажбата на програмен продукт ИНФОР през 2018г., отдаването под наем на който е бил 
източник на приходи за дружеството. 

Отчетените от дружеството „Други приходи от дейността“ са свързани с продажба само на  
дълготрайни активи към 31.12.2017г. и  към 31.12.2018г., а към 31.12.2019г. освен приходи 
свързани с продажба на дълготрайни активи дружеството отчита и приходи, свързани с  
отписани задължения на стойност 12 хил. лв. 

В прогнозните приходи са заложени очакванията на мениджмънта 1) за реализиране на 
приходи от наеми от притежавана от дружеството административна сграда 2 етаж-700 кв. м., 
и 2) приходи от наем на свободните площи -поземлени имоти, които е заложено да бъдат 
отдавани като паркоместа.  

Други приходи са заложени единствено по отношение продажбата на Склад ОМТС 
строителни материали, за който към датата на изготвяне на настоящата обосновка е налице 
договор за продажба, който ще бъде финализиран през 2021г. Други приходи през годините 
не са залагани, тъй като отчетените такива за разглеждания исторически период имат 
непостоянен и незначителен характер. 

Очакваните приходи от предоставяне на услуги /наеми на административната сграда/ са 
прогнозирани на база предположения за нарастване на отдаваните под наем площи в 
административната сграда с по 80 кв.м на година за периода 2021 г.-2025г. Допълнително, 
наемните цени по години са определени на база средна наемна цена към момента и са 
прогнозирани за периода 2021-2025г. да нарастват с очаквания процент на инфлация 
посочен в Таблица 15. Прогнозните приходи от наеми на отдавани паркоместа са заложени 
предвид водените към момента преговори с Териториално митническо управление Свищов 
относно условията за отдаване под наем на паркоместа от началото на 2021г. Прогнозните 
приходи са изчислени както следва: 

Таблица 14.Прогнозни приходи от предоставяне на услуги 
Приходи   31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 

Общо приходи (в хил.лв) 12.61 37.97 51.46 62.27 76.25 87.40 
Наети към момента помещения – 
в кв.м. 240 240 240 240 240 240 
Допълнително наети площи в 
кв.м.   80 160 240 320 400 
Наемна цена на кв.м на месец в 
лева 4.38 4.42 4.47 4.56 4.65 4.74 

брой паркоместа 0 70 100 120 150 170 
наемна цена на паркомясто на 
месец в лева 0 25 25 25 25 25 

Източник: Вапцаров АД 

Πpoгнoзитe нa EЦБ ca инфлaциятa за Eвpoзoнaтa дa нe нaдxвъpля 2% и cпopeд пoвeчeтo 
aнaлизaтopи иĸoнoмиĸитe нa Eвpoзoнaтa ca дocтaтъчнo cилни дa ycтoят нa eвeнтyaлнo 
нapacтвaнe нa инфлaциятa. Поради тази причина за 2023г., 2024г. и 2025г. е заложена базисна 
инфлация в размер на 2%. 
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Таблица 15. Прогнозна инфлация  

Годишен темп на 
изменение, % 

31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 

Базисна инфлация 0.80% 0.90% 1.20% 2.00% 2.00% 2.00% 

Източник:  за периода 2020г.-2022г.-
https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_ec_r_2020_02_bg.pdf )  

„ВАПЦАРОВ“ АД има подписан договор за продажба на Склад ОМТС строителни материали, 
който трябва да бъде финализиран през 2021г. Съгласно условията на този договор, 
продажната цена на сградата - Склад ОМТС строителни материали e в размер на EUR 72 000, 
без ДДС. На база на тази информация е прогнозиран приход от продажба на този актив в 
размер на 141 хил. лв. през 2021 г. 

Таблица 16. Прогнозни приходи на  „ВАПЦАРОВ“ АД за периода 31.12.2020-31.12.2025г. 

Прогнозни приходи   
(в хил.лв.) 

31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 

1.Приходи от 
предоставяне на услуги 12.61 37.97 51.46 62.27 76.25 87.40 

2.Други приходи от 
дейността 0 141 0 0 0 0 

Общо приходи 12.61 178.97 51.46 62.27 76.25 87.40 
Източник: Капман АД, ВАПЦАРОВ АД 

Разходите за оперативна дейност  на ВАПЦАРОВ АД – историческа информация и 
прогнозна информация 

В таблица 17 са представени исторически данни относно разходите за оперативна дейност на 
„ВАПЦАРОВ” АД съгласно одитирани годишни финансови отчети към 31.12.2017г., 
31.12.2018г., 31.12.2019г., както и на база деветмесечен отчет към 30.09.2020г. 
 
Таблица 17. Подробна информация за състава на разходите за оперативна дейност на „ВАПЦАРОВ” АД 
съгласно одитирани годишни финансови отчети към 31.12.2017г., 31.12.2018г., 31.12.2019г., както и на 
база деветмесечен отчет на дружеството към 30.09.2020г. 

Разходи за дейността (в хил.лв) 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.9.2020 

Разходи за персонала 10 10 9 6 

Разходи за  заплати на персонала по трудови 
правоотношения 5 5 

4 
3 

Разходи за възнаграждения на управленски персонал по 
извънтрудови правоотношения 5 5 

5 
3 

Разходи за външни услуги 6 20 17 13 

рекламни и съобщителни услуги 1 1 1 0 

абинаментни такси 4 4 1 6 

застрахователни и юридически услуги 1 2 1 1 

консултантски и одиторски услуги 0 6 8 5 

услуги, оказвани от лицензирани оценители 0 5 3 0 

други 0 2 3 1 

Разходи за амортизация 77 57 13 9 

Други разходи за дейността 64 19 20 0 

обезценка на дебиторски ваземания 13 0 0 0 

неустойки с търговски характер 33 0 0 0 
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местни данъци и такси 18 18 19 0 

други 0 1 1 0 

Балансова стойност на продадените активи 2 1 1 0 

Източник: Одитирани годишни финансови отчети към 31.12.2017г., 31.12.2018г., 31.12.2018г., както и деветмесечен отчет на  
дружеството към 30.09.2020г.. 

Разходите за персонал са постоянни разходи, зависещи от макроикономически фактори. 
Приемаме през прогнозния период, че няма да е необходимо увеличаване или намаляване на 
работната сила и разходите за възнаграждения ще се променят с очаквания темп на 
нарастване на средната брутна работна заплата за страната. Съгласно актуализирана 
средносрочна прогноза на Министерството на финансите от месец октомври 2020 г., част от 
бюджетна процедура  2020 г., средната работна заплата в страната през 2020 г. ще достигне 
1400 лв., като се предвижда през следващите две години да нараства с по 100 лв. годишно. 
Прогнозата е публикувана в условията на ефектите, които икономиката търпи в резултат на 
Covid епидемията и в процентно изражение представлява нарастване съответно 7,14% за 
2021г. спрямо 2020г. и 6,66% през 2022г. спрямо 2021г. За целите на прогнозиране на 
разходите за възнаграждения сме приели нарастване през прогнозния период 2023-2025г. в 
размер на 7% годишно. 

Таблица 18. Прогнозен ръст на средната работна заплата в България за периода 2020-2025 г. 
Година Стойност в лв. Нарастване на средната работна 

заплата в % 

2020 1400 - 

2021 1500 7,14% 

2022 1600 6,66% 

2023 1712 7% 

2024 1832 7% 

2025 1960 7% 

Източник: за периода 2020-22г. Актуализирана средносрочна прогноза на Министерството на финансите -2020-2022. За 
периода 2023-2025г., ИП Капман АД 

Таблица 19. Прогнозни разходи за персонала 
 Прогнозни разходи 

(в хил.лв.) 
31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024  31.12.2025  

Разходи за персонал 9.00 9.64 10.28 11.00 11.78 12.60 

Източник: Капман АД, ВАПЦАРОВ АД 

През периода 2017 - 30.09.2020г. разходите за външни услуги включват разходи за рекламни 
и съобщителни услуги, абонаментни такси и застрахователни и юридически услуги, 
консултантски и одиторски услуги, услуги, оказвани от лицензирани оценители и други. В 
периода  2018г.- 2019г. те са относително постоянни. Тъй като този тип разходи са типични 
за обичайната дейност на дружеството – отдаване на имоти под наем, прогнозите на 
мениджмънта са нивото на разходите за външни услуги да нарастне, тъй като е предвидено 
увеличение на отдаваните под наем площи. В този смисъл предвижда се разходите за външни 
услуги да се увеличават с 5% годишно. 

Таблица 20. Прогнозирани разходи за външни услуги 
 Прогнозни разходи 

(в хил.лв.) 
31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024  31.12.2025  

Разходи за външни 
услуги 15.00 15.75 16.54 17.36 18.23 19.14 

Източник: Капман АД, ВАПЦАРОВ АД 
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Разходите за амортизации през прогнозирания период са заложени предвид текущия 
амортизационен план на дружеството и предвид действащото към момента законодателство. 
Дружеството не предвижда закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи. 

Таблица 21. Прогнозирани разходи за амортизация 
 Прогнозни разходи  

(в хил.лв.) 
31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024  31.12.2025  

Разходи за външни услуги 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

Източник: Капман АД, ВАПЦАРОВ АД 

Други разходи за дейността са прогнозирани в размер на 20 хил.лв. годишно предвид 
относително постоянния им размер през 2018-2019г. и тяхната структура в исторически 
план. 

Таблица 22. Прогнозирани други разходи 
 Прогнозни разходи 

(в хил.лв.) 
31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024  31.12.2025  

Други разходи 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Източник: Капман АД, ВАПЦАРОВ АД 

За периода 01.10.2020г. – 31.12.2025г. не са прогнозирани приходи от продажба на активи, 
извън договорената вече продажба на Склад ОМТС строителни материали. Балансовата 
стойност на  Склад ОМТС строителни материали е в размер на 424 лв, като в нея е включен и 
преоценъчен резерв за тази сграда в размер на 301 лв. През прогнозния период не се 
предвижда продажба на други единични активи, тъй като Ръководството на дружеството 
възнамерява да търси крупен външен инвеститор за неоперативните си активи като 
съществува съществена несигурност към момента за намирането на такъв инвеститор (и 
съответно евентуални потоци свързани с тази продажба немогат да бъдат прогнозирани с 
достатъчна сигурност, каквото е изискването при прилагане на метода на дисконтираните 
парични потоци). Неоперативните активи за дружеството са включени по тяхната пазарна 
стойност към стойността на капитала изчислена по метода на дисконтираните парични 
потоци. 

Таблица 23. Информация относно финансовите приходи и разходи въз основа на бележки към финансови 
отчети към 31.12.2017г., 31.12.2018г., 31.12.2019г. и междинен неодитиран финансов отчет към 
30.09.2020г. 

Финансови приходи (хил. лв.) 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

 Приходи от дивидент 48 0 27 0 

 ОБЩО 48 0 27 0 

Финансови разходи (хил. лв.) 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

Разходи по лихви по заеми 30 - 14 
 

Разход от обезценка на финансови инструменти - инвестиция 0 157 0 0 

Разходи за такси и комисионни 1 1  0 

ОБЩО 31 158 14  

Източник: Одитирани годишни финансови отчети към  31.12.2017г., 31.12.2018г., 31.12.2019г. и междинен неодитирани 
финансов отчет към  30.09.2020г.. 

Отчетените от „ВАПЦАРОВ“ АД финансови приходи през периода 2017-2019г. са свързани 
единствено с получени дивиденти от участието във  „Ваптех А М“ ЕАД. Предвид фактът, че 
„ВАПЦАРОВ“ АД е продало участието си във „Ваптех А М“ ЕАД през 2019г. не са заложени 
приходи от дивиденти. 
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„ВАПЦАРОВ“ АД отчита финансови разходи формирани основно от разходи за лихви, а през 
2018г. и от разходи от обезценка на финансови инструменти – инвестиция. Предвид фактът, 
че Вапцаров АД е продало участието си във „Ваптех А М“ ЕАД през 2019г. не са прогнозирани 
разходи за обезценки, както и в следствие на приключен договор за заем не са начислявани 
лихви през прогнозния период. Наличните към момента цесии в дружеството представляват 
предоставени заеми към Вапцаров АД от свързани лица, като по тях няма към момента 
договорени лихвени проценти. 

На база на така направените прогнози по отношение на приходите, разходите и 
себестойността е изготвен и прогнозен отчет за доходите за период 01.01.2020-31.12.2025г. 

Таблица 24. Прогнозен отчет за доходите на „ВАПЦАРОВ“ АД за периода 01.01.2020 г. -  31.12.2025г. 
Отчет за печалбата или 

загубата и другия 
всеобхватен доход (хил.лв) 

31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 

Приходи от предоставяне на 
услуги 

13 38 51 62 76 87 

Общо приходи от 
предоставяне на услуги 

13 38 51 62 76 87 

Други приходи от дейността 0 141 0 0 0 0 

Разходи за персонала 9 10 10 11 12 13 

Разходи за външни услуги 15 16 16 17 18 19 

Разходи за амортизация 12 12 12 12 12 12 

Други разходи за дейността 20 20 20 20 20 20 

Балансова стойност на 
продадени активи 

0 0 0 0 0 0 

Печалба/Загуба от 
оперативна дейност 

-43 121 -7 2 14 23 

Нетни финансови 
приход/разходи -4 0 0 0 0 0 

Печалба (загуба) преди 
данъци 

-47 121 -7 2 14 23 

Разходи/Приходи за/от 
данъци   12     1 2 

Нетна печалба/загуба за 
периода 

-47 109 -7 2 13 21 

Друг всеобхватен доход             
Общ всеобхватен доход за 
периода -47 109 -7 2 13 21 

Нетна загуба на акция в 
лева -0.09 0.22 -0.01 0.00 0.03 0.04 

Източник: Капман АД, ВАПЦАРОВ АД 

Инвестициите в нетекущи активи  

За периода 2017 - 30.09.2020г. „ВАПЦАРОВ“ АД не е извършвало инвестиции в нетекущи 
активи. 

През прогнозния период, „ВАПЦАРОВ“ АД не планира инвестиции в нетекущи активи, тъй 
като оперативните активи на Дружеството, които ще бъдат обект на наем са в добро 
състояние. Търговият предложител не предвижда извършването на капиталови разходи за 
„ВАПЦАРОВ“ АД, свързани с неоперативните му към момента активи, тъй като от една страна 
не планира да възобновява производствена дейност и от друга страна се предполага, че 
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евентуалният стратегически инвеститор би извършил съответните промени, съобразно със 
спецификата на нуждите си. 

Прогноза относно активите, пасиви и собствения капитал на „ВАПЦАРОВ“ АД, 

По отношение на нетекущите активи на дружеството са налице следните прогнози: 

През 2021г. е предвидено да се финализира сделката по продажба на сграда - Склад ОМТС 
строителни материали иден. 56722.652.618.1 (757 кв.м) заедно с припадащата се на сградата 
идеална част от правото на строеж върху поземлен имот с иден. 56722.652.618 сключен 
между „ВАПЦАРОВ“ АД и „ТРИБО“ ЕООД въз  основа на който ще се извърши продажба на 
актива на обща стойност EUR 72 хил. Балансовата стойност по която ще бъде изписан актива 
е 424 лв. и с нея от една страна е намалена стойността на Имоти, машини и съоръжения през 
2021г., а от друга страна със прогнозните разходи за амортизация. За периода 2022г.- 2025г. 
стойността на Имоти, машини и съоръжения  е намалена единствено със стойността на 
разходите за амортизация. Дружеството не предвижда продажба на нематериалните активи 
през прогнозния период.  

Другите вземания, посочени като нетекущи активи се прогнозира да се запазят постоянни 
през периода 2020г.-2025г. 

Търговските и други вземания е възможно да бъдат единствено във връзка с вземания 
свързани с подписваните договори за наем. „ВАПЦАРОВ“ АД предвижда да контролира 
стриктно процеса по събираемостта на тези вземания и не се очаква да са налице такива към 
края на прогнозните периоди. 

По отношение на текущите активи на дружеството се прогнозира, предвид условията по 
заплащане на дивидента от „Ваптех А М“ ЕАД,  да е налице получаване на дивидентното 
плащане в размер на 75 хил.лв. (отчетено към датата на последния финансов отчет като 
вземане) през 2021г. Допълнително , предвид условията на вземането в размер на 2 хил.лв., 
се предвижда то да бъде събрано през 2021г. Срокът за плащане на задължението от страна 
на „Ваптех“  ЕООД в размер на 234 хил.лв. във връзка с използване на софтуерен продукт ЕРП 
към „ВАПЦАРОВ“ АД към момента е изтекъл, но превид липсата на ново подписано 
споразумение /липсата на което непозволява да се прогнозира момента на получаване на 
сумата/ сумата е прогнозирана да остане непроменена през прогнозния период. 

По отношение на нетекущите пасиви на „ВАПЦАРОВ“ АД за периода 2021-2025г. е 
предвидено, на база сключени споразумения с дружествата – „Ваптех А М“ ЕАД и Ваптех ЕООД, 
погасяването на задълженията към „Ваптех А М“ ЕАД и „Ваптех“ ЕООД да бъдат на равни 
годишни вноски както следва: към „Ваптех А М“ ЕАД – по 8 хил.лв. годишно и към „Ваптех“ 
ЕООД по 12 хил.лв. годишно. 

По отношение на текущите пасиви на дружеството са налице следните прогнози: в резултат 
на финализиране на договора за продажба на сградата е прогнозирано от общата стойност на 
сделката да бъдат приспаднати авансите предоставени от „ТРИБО“ ЕООД, както и 
задълженията на „ВАПЦАРОВ“ АД към „ТРИБО“ ЕООД с което търговските и други 
задължения ще се сведат до минимум. Продажната стойност на актива е EUR 72 
хил.,преведения към момент аванс е в размер на 74 хил.лв., а задължението на „ВАПЦАРОВ“ 
АД към „ТРИБО“ ЕООД е в размер на 67 хил.лв.  
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Таблица 25. Прогнозен отчет за финансовото състояние на „ВАПЦАРОВ“ АД за периода 01.01.2020 г. -  
31.12.2025г. 

 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ  2 476 2 464 2 452 2 440 2 428 2 416 

Имоти, машини и 
съоръжения 2 467 2 455 2 443 2 431 2 419 2 407 

Нематериални активи 4 4 4 4 4 4 

Инвестиции 0 0 0 0 0 0 

Други вземания 5 5 5 5 5 5 

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ  322 274 247 240 246 260 

Търговски и други вземания 2 0 0 0 0 0 

Вземания от свързани лица 309 234 234 234 234 234 

Парични средства и 
краткосрочни депозити 11 40 13 6 12 26 

ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 2 798 2 738 2 699 2 680 2 674 2 676 

ПАСИВИ (хил.лв) 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ             

Основен капитал  500 500 500 500 500 500 

Законови резерви 50 50 50 50 50 50 

Реверв от преоценка 1642 1642 1642 1642 1642 1642 

Натрупана загуба -517 -408 -415 -414 -401 -380 

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ 1675 1784 1777 1778 1791 1812 

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 942 922 902 882 862 842 

Други задължения към 
свързани лица 735 715 695 675 655 635 

Отсрочени данъчни пасиви 207 207 207 207 207 207 

ТЕКУЩИ ПАСИВИ 181 32 20 20 21 22 
Търговски и други 
задължения 141 0 0 0 0 0 

Нетни текущи данъци 40 32 20 20 21 22 

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ 
И ПАСИВИ 2798 2738 2699 2680 2674 2676 

Източник: ИП Капман АД, „ВАПЦАРОВ " АД 

Прогнозен нетен оборотен капитал 

Нетният оборотен капитал е финансов показател, част от оперативния капитал на 
дружеството. Непаричният нетен оборотен капитал е изчислен като от текущите активи, без 
пари и парични еквиваленти са извадени нелихвените текущите пасиви (без текущи 
задължения към банки и финансови институции). Парите и паричните еквиваленти, както и 
задълженията към финансовите институции и за финансиране дейността на дружеството към 
датата на последния финансов отчет са отчетени като елементи при изчисляването на нетния 
дълг.  
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Таблица 26. Исторически данни за непаричния нетен оборотен капитал за 2019г. и прогнозна 
стойност на непаричния нетен оборотен капитал на „ВАПЦАРОВ“ АД за периода 2020 -2025г. 

Показател  (хил.лв.) 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 

Текущи  активи (без 
пари и парични 
еквиваленти) 

676 311 234 234 234 234 234 

Текущи пасиви (без 
текущи задължения 
към банки и банкови 
институции) 

136 181 32 20 20 21 22 

Нетен оборотен 
капитал 

540 130 202 214 214 213 212 

Изменение на 
оборотен капитал 

  -410 72 12 0 -1 -1 

Източник: ИП Капман АД, „ВАПЦАРОВ " АД 

Норма на дисконтиране - цена на капитала на дружеството 

Дисконтирането на прогнозните парични потоци се извършва с норма на дисконтиране, 
която служи за изчисляване на техните настоящи стойности. При изчисляване стойността на 
акциите на „ВАПЦАРОВ” АД чрез модела на дисконтираните парични потоци на дружеството 
(FCFF) нормата на дисконтиране е среднопретеглената цена на капитала (WACC) – цената на 
финансиране с всички използвани източници на финансиране претеглена с техните 
относителни дялове в общия инвестиран капитал на дружеството. 

WACC = rD (1- Tc )*( D / V )+ r *( E / V ), където  

r - цена на собствени капитал 

rD – цена на привлечения капитал 

Tc – корпоративна данъчна ставка 

E/V – съотношение на собствен капитал към активи 

D / V- съотношение на привлечен капитал  към активи 

V= Е+D 

На база на анализ на отчета за финансовото състояние е видно, че „ВАПЦАРОВ“ АД финансира 
дейността си както чрез собствен капитал, така и чрез привлечен. В структурата на 
привлечения капитал за целите на оценката са включени задължения по цесии и задължения 
по получени заеми. Като привлечен капитал не са разглеждани отсрочени данъчни пасиви, 
задължения към доставчици, задължения по получени аванси от клиенти  и задължения към 
персонала, тъй като те са свързани с обичайната дейност на дружеството (възникват и се 
погасяват регулярно), а не с финансовата му структура. Съотношението между собствен и 
привлечен капитал за последните 5 приключили финансови години  и към 30.09.2020г. е 
представено на Таблица 27. 

Таблица 27. Данни за собствения и привлечения капитал за периода 2017г. – 30.09.2020г. 

Капиталова структура (в хил. лв) 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.9.2020 

Собствен капитал 344 1 767 1 722 1 699 

Привлечен капитал  1 099 1 087 1 101 735 
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% на собствения капитал 23.84% 61.91% 61.00% 69.80% 

% на привлечения капитал  76.16% 38.09% 39.00% 30.20% 

привлечения капитал /Собствен капитал 3.19 0.62 0.64 0.43 
Източник: Одитирани годишни финансови отчети към 31.12.2017г., 31.12.2018г. и 31.12.2019г. и междиден отчет към 30.09.2020 г. 

Цената на финансиране със собствен капитал (r) e определена по модела за оценка на 
капиталовите активи (CAPM) като сбор между безрисковата норма на възвръщаемост за 
развит пазар (Rf), произведението на бета коефициента - измерител на систематичния 
ценови риск за пазарната стойност на собствения капитал (𝛽)  и пазарна рискова премия за 
развит пазар (𝑀𝑅𝑃) с разширение от премия за странови риск (CRP), а именно: 

𝑟 = R𝑓 +𝛽 × (MRP) +𝐶𝑅𝑃, 

От своя страна, пазарна рискова премия за развит пазар (MRP) представлява разликата между 
(𝑅𝑚)  – прогнозната възвръщаемост на рисковите активи, представлявани от пазарен индекс 
за развит пазар и (R𝑓) - безрискова норма на възвръщаемост за развит пазар. 

За определяне на цената на собствения капитал на дружеството, сме приложили  широко 
използвания подход на проф. Демодаран, професор по дисциплина Финанси в Stern School of 
Business в New York University, при който е определена изискуемата възвръщаемост на 
капитала съгласно методиката на Модела за оценка на капиталовите активи като добавя 
премия за странови риск. 

За безрискова норма на възвръщаемост сме заложили доходността на 10-годишни държавни 
облигации, издадени от страна с рейтинг Ааа (Moody’s) - Germany, GTDEM10Y:GOV, Germany 
Bund 10 Year Yieldс текуща доходност: -0,63%./ https://www.bloomberg.com/markets/rates-
bonds/government-bonds/germany/. 

Пазарната рискова премия за развит пазар, съгласно публикуваните данни на уеб сайта на 
проф. Дамодаран е в размер на 4,97 % към 01.10.2020 (най-близката референтна дата до 
датата на оценката) източник: /http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/Implied ERP by month 
for previous months/ ERP (COVID) adjusted.  

Премията за странови риск  (риск на съответната държава) се определя като спреда между 
дългосрочните държавни ценни книжа на страната, в която оперира разглежданата 
компания и развит пазар страна с рейтинг Ааа, 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. Съгласно публикуваните данни на уеб сайта на проф. 
Дамодаран, страновия риск за България е в размер на 2,80 %  
(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html-
актуализирани данни към юли  2020 г. – Damodaran, Aswath, Country Default Spreads and Risk 
Premiums).  

По отношение на коефициента „бета“, според общоприетите методи за оценка, когато 
липсата на развит пазар или на достатъчно история не позволява определянето на „бета“, за 
конкретната компания, то при определяне цената на собствения капитал може да бъде 
използвана бета на съответния отрасъл, какъвто подход сме приложили в случая. При 
изчислението на цената на финансиране със собствен капитал, е взет отрасловия бета без 
дълг (unlevered beta) в размер на 0,56 – за отрасъла Real Estate (Operations & Services) 

(Източник: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, Levered and Unlevered Betas by Industry), 
като избрания регион е „развиващи се пазари“, предвид общоприетото към момента 
определение на българския капиталов пазар, че той принадлежи към развиващите се пазари. 
За да приспособим секторния коефициент към специфичните характеристики на 

https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/germany/
https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/germany/
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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компанията, бета без дълг се преизчислява на база съотношението Дълг/СК на „ВАПЦАРОВ“ 
АД. Към 30.09.2020г. съотношението на дълг към собствен капитал е в размер на 0,43 
(собствен капитал – 1 699 хил.лв., привлечен капитал – 735 хил.лв), корпоративната 
данъчната ставка е 10%. 

Изчисляването на 𝛽 с дълг се прави по следната формула: 

Бета с дълг = Бета без дълг ×(1+(1− Tc )×D/E)) 

Бета с дълг = 0.56×(1+(1−0.10)×0.43)) 

Бета с дълг = 0,78 

Така на база данните посочени по горе за отделните елементи на цената на финансиране със 
собствен капитал, то неговата стойност е както следва: 

Таблица 28. Допускания 

Допускания свързани в изчисляване цена на собствения капитал 

Безрисковата норма на възвръщаемост за развит пазар (Rf) -0,63% 

Бета коефициента 𝛽 0,78 

Пазарна рискова премия за развит пазар (𝑀𝑅𝑃) 4,97% 

Премия за странови риск (CRP) 2.80% 

Източник: ИП Капман АД, „ВАПЦАРОВ” АД  

Таблица 29. Цена на финансиране със собствен капитал  

Цена на финансиране със собствен капитал 

Цена на собствения капитал 6,05% 

Източник: ИП Капман АД, „ВАПЦАРОВ” АД  

За привлечения към момента капитал в дружеството няма конкретно договорена стойност 

на лихвен процент, а съгласно условията по него е прието да е приложим пазарния такъв по 

данни на БНБ - средният лихвен процент по кредити в лева за сектора нефинансови 

предприятия . При сделки от страна на публичното дружество със свързани лица, условията 

по тях не следва да се различават от пазарните. Това се прави и с цел спазване на 

изискванията на българското данъчно законодателство, за недопускане на отклонение от 

данъчното облагане при сделки между свързани лица - лихвеният процент, приложим към 

тези задълженията на дружеството трябва да е пазарен лихвен процент. Използвали сме 

данни от публикация на БНБ, според която средният лихвен процент по кредити в лева за 

сектора нефинансови предприятия към месец септември 2020г.  е 3,02% / Справката е 

озаглавена „Лихвени проценти и обеми по салда по кредити за сектори Нефинансови 

предприятия и Домакинства“ и е налична на интернет страницата на БНБ с адрес 
https://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm  

(включвайки всички заеми с различни матуритети в лева, с изключение на овърдрафт 

Кредитите). За целите на оценката сме приели цена на финансиране с привлечен капитал в 
размер на 3,02%.  

Таблица 30. Цена на финансиране с привлечен капитал  
Цена на финансиране с привлечен капитал 

Цена на привлечения капитал 3,02% 

Източник: ИП Капман АД, „ВАПЦАРОВ” АД  

https://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm
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При определяне на WACC през 2020 – 2025 г. е взет предвид актуалния размер на собствения 
капитал, както и размера на финансиранията /под формата на цесии/ получените в 
дружеството, както и очаквания техен размер през прогнозния период. 

Таблица 31. Норма на дисконтиране 

Средно претеглена цена на капитала (WACC) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Цена на собствения капитал 6.05% 6.05% 6.05% 6.05% 6.05% 6.05% 

Цена на привлечения капитал 3.02% 3.02% 3.02% 3.02% 3.02% 3.02% 

Kорпоративна данъчна ставка 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Дял на собствения капитал % 69.50% 71.39% 71.88% 72.49% 73.22% 74.05% 

Дял на привлечения капитал % 30.50% 28.61% 28.12% 27.51% 26.78% 25.95% 

Средно претеглена цена на капитала 5.03% 5.09% 5.11% 5.13% 5.16% 5.18% 
Източник: ИП Капман АД, „ВАПЦАРОВ” АД  

Осреднената стойност на Средно претеглена цена на капитала е в размер на 5,12 % е 
използвана като норма с която са дисконтирани нетните парични потоци на „ВАПЦАРОВ“ АД. 

Терминална стойност и дългосрочен ръст 

Съгласно методиката, определена в Наредба № 41 от от 11.06.2008 г. (Наредба №41 от 
11.06.2008 г. 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, посл. изм. от 
17.10.2017 г.), прогнозираните парични потоци се прогнозират по години, като данните се 
обособяват два периода - прогнозен период и следпрогнозен период. Прогнозният период 
включва периодът през който могат да бъдат прогнозирани с достатъчна сигурност 
паричните потоци на дружеството. Следпрогнозният период обхваща годините след 
изтичането на прогнозния период. Това е периодът, за който се предвижда, че няма да има 
съществени промени в мащабите и рентабилността на дейността и затова се прогнозира, че 
паричните потоци ще останат постоянни или ще нарастват или намаляват с устойчив темп. 
Паричните потоци през следпрогнозния период се приемат за равни на паричния поток за 
първата година от следпрогнозния период или се изразяват чрез него с постоянен темп (g).  

Терминалната стойност се определя по формулата: 

 

          FCFFn * (1 + gn+1)  

Терминална стойност   = -------------------------- 

                                               (WACC n+1 – g n+1) 

 

Където gn+1   е дългосрочният темп на растеж на нетните парични потоци на дружеството след 
последната прогнозна година. 

Сериозните отрицателни социално-икономически последици от пандемията от коронавирус, 
се очаква да повлияят значително на краткосрочните прогнози относно растежа на реалния 
БВП на повечето страни в света. 

Публикуваната информация на сайта на Международния Валутен Фонд 

https://www.imf.org/en/Countries/BGR за индикатора растеж на реалния БВП (Real GDP 

growth (Annual percent change) показва прогноза от -4.000% растеж на реалния БВП за 2020г. 

за България, както и прогноза реалният БВП на България да достигне 2.900% през 2025 г. 

https://www.imf.org/en/Countries/BGR
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Тези данни са отразени и в платформата CEIC -глобална база данни, един от основните 

източници на икономическа информация за над 195 развити и развиващи се икономики по 

света от 1992 г. насам. В нея е включена информация от национални статистически агенции, 

Международния валутен фонд, Световната банка и други утвърдени институции. Съгласно 

публикуваната информация на сайта 

https://www.ceicdata.com/en/indicator/bulgaria/forecast-real-gdp-growth, реалният растеж на 

БВП за България се очаква да бъде - 4.000% през декември 2020 г., както се съобщава от 

Международния валутен фонд. Отчетен е спад в стойността спрямо последно обявения 

процент през Декември 2019г. - 3.372%. Прогнозата, която е публикувана за България е 

ръстът на реалния БВП на България да достигне 2.900% през декември 2025 г.  

Прогнозният период за дружеството обхваща периода до 31.12.2025г. Следпрогнозният 

период обхваща годините след изтичането на прогнозния период, т.е годините след 2025г. и 

поради тази причина считаме, че дългосрочният темп на растеж на нетните парични потоци 

на дружеството след последната прогнозна година е най-релевантно към момента да бъдат 

прогнозирани да нарастват с този процент, а именно 2,9%. 

Неоперативни активи 

Тъй като неоперативните активи на „ВАПЦАРОВ” АД са в размер над 10% от балансовата 
стойност на всички активи към датата на последния публикуван финансов отчет към 
30.09.2020г., то към стойността, получена при прилагане на метода на дисконтираните 
парични потоци сме добавили и стойността на неоперативните активи, оценени по пазарна 
стойност. 
Таблица 32: Пазарна стойност на Неоперативните  активи на Вапцаров АД 

НЕОПЕРАТИВНИ АКТИВИ  
Пазарна  стойност  

(в лв) 

1.Недвижими имоти  
      

1.1 Земи  -  2303 кв. м. застроена площ, в 
това число: 

площ в 
кв. м 

идентификатор 

96 667 лв. 

Склад строители 135 56722.652.617 

Склад "М" запаси 700 56722.652.618 

Склад ОМТС 98 56722.652.619 

Автогараж 136 56722.652.620 

Подстанция 1 213 56722.652.217 

Инженерен корпус 434 56722.652.227 

Спомагателен корпус 587 56722.652.240 

1.2 Сгради Инв. № идентификатор 311 400 лв. 

Подстанция 1 1   141 200 лв. 

Източна ограда 3   18 100 лв. 

Склад ОМТС ЕЛ и  спомагателни материали 5 56722.652.619.1 8 200 лв. 

Обект 25 8   7 800 лв. 

Склад мобилизационни запаси 13   61 800 лв. 

Гараж и битовка озеленители 23 56722.652.620.1 11 900 лв. 
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Автогараж 68 56722.652.617.1 14 400 лв. 

Склад и битовка строители 87 56722.652.618.2 10 300 лв. 

Спомагателен корпус 93   17 800 лв. 

Офис служебен  100 56722.660.5.1.1 13 800 лв. 

Контролно-пропусквателен пункт 101 56722.652.230.4 6 100 лв. 

2.Инфраструктура   108 460 лв. 

3. Машини, съоръжения и оборудване, 
инвентар и оборудване 

    497 960 лв. 

Машини и съоръжения   428 830 лв. 

Транспортни средства     29 720 лв. 

Стопански инвентар     18 890 лв. 

4. Концесии, патенти, лицензии, 
търговски марки, програмни продукти и 
други подобни права и активи 

  57 780 лв. 

Права върху собственост     25 630 лв. 

Програмни продукти     32 150 лв. 

ОБЩО НЕОПЕРАТИВНИ АКТИВИ      1 072 267 лв. 

Източник: Пазарна оценка за определяне на пазарна стойност на цяло предприятие с обект „Вапцаров“ АД с изпълнител- 
„ЕСТИМА-СТД“ ЕООД 

Цена на акция по Метод на дисконтирани  парични потоци и включени неоперативни 
активи по пазарна стойност   

В резултат на направените прогнози, стойностите са както следва: 

Таблица 33. Прогнозни данни за стойност на една акция 

Дисконтирани парични потоци 
Прогнозен период 

Финансова информация (хил.лв.) 

  31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 

Печалба преди лихви и данъци 
(EBIT) -43.39 121.58 -7.36 1.91 14.24 23.66 
Нетна оперативна печалба след 
данъци (NOPLAT) -43.39 109.42 -7.36 1.72 12.82 21.29 

увеличена с: разходи за 
амортизация 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

намалена с: инвестиции в 
нетекущи активи 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

намалена с: промяната в нетния 
оборотен капитал -410.00 72.00 12.00 0.00 -1.42 -0.94 

Нетен паричен поток 378.61 49.42 -7.36 13.72 26.24 34.24 

Номер период 0.1699 1.1699 2.1699 3.1699 4.1699 5.1699 

Стойност дисконтов фактор 0.9916 0.9433 0.8974 0.8537 0.8121 0.7726 
Настояща стойност на паричните 
потоци 375.43 46.62 -6.60 11.71 21.31 26.45 
Обша настояща стойност на 
паричните потоци 474.92      
Настояща ст-ст на терминалната 
ст-ст 1226.02      
Стойност на нетния дълг * 723.00      
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Неоперативни активи в хил.лв. 1072.27      
Брой акции 500 000      
Стойност на една акция (лв.) 4.10      

ИП Капман АД, „ВАПЦАРОВ” АД 

*Стойност на нетния дълг (Дълг-
Парични еквиваленти) в хил. лв. 723.00      

Дълг към 30.09.2020г. 735.00      
Парични еквиваленти към 

30.09.2020г. 12.00      
ИП Капман АД, „ВАПЦАРОВ” АД  

 

Съгласно извършената оценка на стойността на акциите по метода на  
дисконтираните парични потоци и отчетена стойността на неоперативните 
активи-справедливата цена на една акция е определена на 4.10 лв.  

Метод на нетната балансова стойност на активите 

Методът на нетната стойност на активите е начин за определяне стойността на едно 
дружество и/или на неговите акции с използване на модели, основаващи се на стойността на 
активите на дружеството, намалена със задълженията му.  
Стойността на акцията по модела на нетната балансова стойност на активите се определя, 
като стойността на активите на баланса на дружеството, намалена със стойността на 
текущите и нетекущите задължения по баланса и всички законни вземания на инвеститори, 
притежаващи приоритет пред притежателите на обикновени акции, се раздели на броя на 
обикновенните акции в обращение.  
Стойността на активите и задълженията на дружеството, се определя на базата на 
информация от последния публикуван отчет за финансовото състояние на „Вапцаров“ АД към 
трето тримесечие на 2020г. – 30.09.2020г.  
Към 30.09.2020 г. обикновените акции в обръщение са 500 000 броя. Няма инвеститори с 
приоритет пред притежателите на обикновени акции. Нетната стойност на една акция 
определена по този метод е 3.40 лева.  

Таблица 34. Нетна стойност на активите на една акция към 30.09.2020г. 

Показател  Стойност (хил.лв) 

Балансова стойност на активите  2 802 

Текущи пасиви 161 

Нетекущи пасиви 942 

Нетна стойност на активите  1 699 

Брой акции /в брой/ 500 000 

Стойност на една акция /в лв./ 3.40 

Източник: Тримесечен финансов отчет към 30.09.2020г.. 

Обосновка на теглата на оценъчните методи при „ВАПЦАРОВ“ АД 

Така определените тегла дават справедлива тежест на съответните методи: 

➢ Метод на дисконтираните парични потоци - С най-голямо тегло при изчисляване 
на справедливата стойност на една акция на „ВАПЦАРОВ“ АД е методът на 
дисконтираните парични потоци, а именно 60 %. Този метод е един от водещите при 
оценка на акция, който се базира на сегашната стойност на бъдещите парични потоци, 
които „ВАПЦАРОВ“ АД  се очаква да генерира от своята оперативна дейност. Методът 
на дисконтираните парични потоци отчита възможността предприятието да генерира 
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доходи за акционерите в бъдеще, като се отчитат и рисковете за инвестицията. 
Допълнително, при изчисление на цената за една акция са включени по пазарна 
стойност неоперативните активи, което определя цената, изчислена по този метод, 
като по-релевантна към датата на настоящото търгово предложение.  

➢ Метод балансова стойност на активите - Вторият използван метод е балансова 
стойност на активите на една акция. При изчисляване на справедливата стойност на 
една акция на „ВАПЦАРОВ“ АД този метод е с тегло 40 %. Методът на нетната стойност 
на активите отразява цената към определен фиксиран момент във времето, като 
включва в себе си и резултатите на дружеството от минали периоди. Този метод 
отразява текущите активи и пасиви на дружеството и може да не оцени потенциала за 
развитие на дружеството. Стойността на нетната балансова стойност на една акция се 
изчислява като от общо активи се извадят задълженията на дружеството и получената 
сума се раздели на броя на акциите в обръщение.  

Подробна информация за изготвената ликвидационна оценка на „ВАПЦАРОВ“ АД, част 
от пазарна оценка за определяне на пазарната стойност на цяло предприятие 

Съгласно чл.6 от Наредба № 41 справедливата цена на акциите е тяхната ликвидационна 
стойност в случаите, когато ликвидационната стойност надвишава справедливата цена на 
акциите, определена съгласно методите за оценка по чл. 5 от Наредба №41. 

За целите на настоящето търгово предложение е изготвена Пазарна оценка за определяне 
пазарната стойност на цяло предприятие с обект на оценката „ВАПЦАРОВ“ АД. Изпълнител 
на Пазарната оценка е ЕСТИМА - СТД ЕООД. Информация от тази оценка е предоставена по 
долу, както следва:  

Обект на оценката: Стойност на една акция от капитала на дружеството „ВАПЦАРОВ“ АД 
като цяло предприятие. 

Местоположение на обектите: Производствената база е разположена в гр. Плевен на ул. 
Гривишко шосе” № 6 

Резултати от оценката:  

 Съгласно изискванията, оценката е извършена  по два  основни метода: 

1. Чиста стойност на активите; 

2. Дисконтиране на паричните потоци на инвестирания капитал (свободни парични 
потоци за фирмата FCFF ) 

Изведена е и:   

3. Ликвидационна стойност; 

 Изпълнителите гарантират коректността на използваните методи, данни, както и 
достоверността на получените резултати. Същевременно, с подписите си удостоверяват, че 
нямат каквито и да било интереси към оценявания обект, които биха повлияли върху 
обективността на оценката. 

 Стойностите, определени по  двата   метода за  оценка на цяло предприятие дават 
следните резултати ,  както следва: 

Метод  Тегло   

Чиста Стойност на Активите 1 526 0,2 305 хил.лв. 
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Дисконтирани парични потоци 684 0,8 547 хил.лв. 

Парични потоци на инвестиран капитал 0 0 0 хил.лв. 

Претеглена Пазарна Стойност   853    хил.лв. 

курс евро/лев   1,95583  

 Пазарна Стойност, със закръгление кам датата на оценката 853 хил.лв. 

курс евро/лев   1,95583  

Оценителите считат, че при отчитане на всички обстоятелства по икономическото и финансово 
състояние на фирмата и на националната икономика, както и на неизвестното бъдещо въздействие, 
което здравната криза с COVID-19 може да окаже върху пазара на  макро и микро  ниво , е възможно да 
доведе до значително по-бърза промяна в пазарната адекватност на оценката и необходимост от 
преразглеждане на пазарната стойност на предприятието и съответно стойността на една акция 
от капитала. 

ПАЗАРНАТА  СТОЙНОСТ на дружеството като цяло търговско предприятие е: 853  хил. 
лв.  

(осемстотин петдесет и три хиляди лева)   

Пазарна стойност на една акция от капитала – 1,71 лв. 

Ликвидационната   стойност –827 хил. лева 

Ликвидационна  стойност на една акция от капитала – 1,65 лв. 

ВАЛУТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

Към 06.03.2015 год. едно €  = 1.95583 лв. по фиксинга на БНБ. 

По същество оценяваното Дружество е бизнес-стопанска единица, която трябва да носи чрез 
дейността си доходи на собствениците си. Като взе предвид резултатите от диагностичния 
анализ на Дружеството, оценителите предлагат следната обобщена схема на подходящите 
методи за оценка и съответните стандарти на стойността на Дружеството като цяло: 

№ Метод 
Стандарт на 
стойността 

Обект на оценката 

1.  Чиста стойност на активите 
Пазарна стойност Дружеството като цяло и 

неговите обособени части 

2.  
Дисконтирани на парични потоци   Стойност на 

инвеститора 
Дружеството като цяло 

3.  Ликвидационна стойност 
Ликвидационна 

стойност 
Дружеството като цяло и 

неговите обособени части 

ОЦЕНКА ПО МЕТОДА НА ЛИКВИДАЦИОННАТА СТОЙНОСТ 

Ликвидационната стойност на оценявания обект следва да се разглежда като долна 
гранична стойност в условията на прекратяване на дейността на Дружеството.  Приема се, че 
стойността на предприятието определена по този метод е най-ниската възможна цена на 
активите му. 

Метод на ликвидационната стойност - ликвидационната стойност е вероятната, 
предполагаема, чиста реализуема стойност на актива, която собственикът може да 
реализира, при прекратяване дейността на действуващо предприятие, от разпродажбата на 
неговите активи. По този метод е определена долната граница на цената, която може да се 
получи в условията на нормална ликвидация. 
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Коригиран баланс за определяне на ликвидационна стойност 

Отчетен период ЧСА Корекция 
Ликвидационна 
стойност 

АКТИВИ стойност   стойност 

Земи /терени/ 876 -384 492 

Сгради и конструкции 501 -280 221 

Машини и оборудване 558 -206 352 

Съоръжения и други/транспортни средства 19 -14 5 

Други ДМА 19 -1 18 

ДНМА - права върху собственост 78 -28 50 

ВСИЧКО ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ  2 051 -913 1138 

    

Материални запаси 0     

Общо КМА 0   0 

Вземания от клиенти и доставчици 3   1 

Вземания от предприятия от група 309   309 

Други к-ни вземания  5   0 

Общо КВ 316   310 

Краткосрочни ФА 0     

Парични средства 12   12 

ВСИЧКО ТЕКУЩИ АКТИВИ  328   322 

    

Задължения към доставчици и клиенти 67 0 67 

Задължения към банки 74 0 74 

Задължения към свързани п-я 735 -221 515 

Задължения към персонала 1 0 1 

Задължения към бюджета /Данъчни и ОП/ 19 0 19 

Задължения за дивиденти  0 0 0 

Данъчни задължения от оценка -43 0 -43 

ВСИЧКО КРАТКОТРАЙНИ ПАСИВИ  853 -221 633 

    

ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 0 0 0 

        

Капитал всичко 1 526   827 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ЗА КРАЙНАТА ОЦЕНКА 

1. Стойността на Дружеството по метода на чистата стойност на активите трябва 
да се вземе с относителен дял 20 %.  

 2. Стойността на Дружеството по метода на дисконтиране на  парични потоци на 
инвестирания капитал  следва да се приеме с относителен дял 80%, тъй като тя се 
базира на прогнозите изготвени на сключени  договори и осигуреност с работа и 
генериране на приходи. 

Теглата на методите са в зависимост от тяхното отношение и за илюстриране на 
крайните заключения, относно оценката на ВАПЦАРОВ  АД  ЕИК  824105277  данните за 
стойността на Дружеството са дадени в следната Таблица: 

Метод  Тегло   

Чиста Стойност на Активите 1 526 0,2 305 хил.лв. 

Дисконтирани парични потоци 684 0,8 547 хил.лв. 
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Парични потоци на инвестиран капитал 0 0 0 хил.лв. 

Претеглена Пазарна Стойност   853    хил.лв. 

курс евро/лев   1,95583  

 Пазарна Стойност, със закръгление кам датата на оценката 853 хил.лв. 

курс евро/лев   1,95583  
 Пазарна Стойност, със закръгление кам датата на оценката 436 хил. евро 

ПАЗАРНАТА  СТОЙНОСТ на дружеството като цяло търговско предприятие е: 853  хил. 
лв. 

(осемстотин петдесет и три хиляди лева)   

Пазарна стойност на една акция от капитала – 1,71 лв. 

Ликвидационната   стойност –827 хил. лева 

Ликвидационна  стойност на една акция от капитала – 1,65 лв. 

Забележка: Изготвената пазарна оценка на „Вапцаров“ АД от ЕСТИМА -СТД ЕООД е на 
разположение в офисите на инвестиционен посредник „Капман“ АД и Търговия предложител. 

НА БАЗА ПО-ГОРНАТА ОЦЕНКА, „КАП НОР“ ЕООД ПРЕДЛАГА НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ В 
„ВАПЦАРОВ“ АД АД ДА ЗАКУПИ ТЕХНИТЕ АКЦИИ В ДРУЖЕСТВОТО НА ЦЕНА ОТ 3.85 ЛВ. ЗА 
ЕДНА АКЦИЯ. ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА Е ПО-ВИСОКА ОТ НАЙ-ВИСОКАТА ОТ: СПРАВЕДЛИВАТА 
ЦЕНА (НА БАЗА ОБЩОПРИЕТИ ОЦЕНЪЧНИ МЕТОДИ); СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНАТА ПАЗАРНА ЦЕНА 
ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА; НАЙ-ВИСОКАТА ЦЕНА, ЗАПЛАТЕНА ОТ ТЪРГОВИЯ 
ПРЕДЛОЖИТЕЛ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА. 

5.4. Систематизирана финансова информация 

Таблица 35. Систематизирана финансова информация 

  
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

в хил.лв в хил.лв в хил.лв в хил.лв 

Данни от отчета за доходите 

Приходи от предоставяне на услуги 207 111 21 9 

Други приходи от дейността 4 22 1 0 

Печалба/Загуба от оперативна дейност 52 26 -38 -23 

Нетни финансови приходи/разходи 17 -158 13 0 

Печалба (загуба) преди данъци 69 -132 -25 -23 

Нетна печалба/загуба за периода 35 -219 -45 -23 

Друг всеобхватен доход -42 1,642.00   0 

Общ всеобхватен доход за периода -7 1,423.00 -45 -23 

Данни от счетоводния баланс 

Парични средства и краткосрочни депозити 2 2 2 12 
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Нетен оборотен капитал 124 195 540 150 

Обща стойност на активите 1,628 3,180 3,166 2,802 

Обща стойност на пасивите 1284 1413 1444 1103 

Обща стойност на собствения капитал 344 1,767 1,722 1,699 

Източник: Одитирани годишни финансови отчети към 31.12.2017г., 31.12.2018г. и 31.12.2019г.,  както и неодитирани 
междинен  финансов отчет към 30.09.2020 г.  

Таблица 36. Коефициенти 

Коефициенти 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

Коефициенти на рентабилност         

Коефициент на рентабилност на 
собствения капитал ROE (13/7) 

0.10 -0.12 -0.03 -0.01 

Коефициент на рентабилност на 
активите ROA (13/6) 

0.02 -0.07 -0.01 -0.01 

Марж на печалбата преди данъци 
(14/(11+12)) 

0.33 -0.99 -1.14 -2.56 

Марж на нетната печалба (13/(11+12)) 0.17 -1.65 -2.05 -2.56 

Паричен поток от оперативна 
дейност/Пасиви (15/(8+10)) 

-0.06 -0.01 0.00 0.01 

Коефициенти на ликвидност         

Коефициент на бърза ликвидност 
((3+4+5)/10)   

1.76 2.42 4.99 2.01 

Коефициент на обща ликвидност (2/10) 1.76 2.42 4.99 2.01 

Коефициенти за обръщаемост         

Обръщаемост на активите ((11+12)/6) 0.13 0.04 0.01 0.00 

Обръщаемост на вземанията ((11+12)/ 
(3+4)) 

0.73 0.40 0.03 0.03 

Коефициент на една акция          

Счетоводна стойност на акция BVPS 
(7*1000/16) 

0.69 3.53 3.44 3.40 

Продажби на една акция ((11+12)*1000/16) 0.42 0.27 0.04 0.02 

Дивидент на акция DPS 0.00 0.00 0.00 0.00 

Нетна печалба/загуба за една акция EPS 
(13*1000/16) 

0.07 -0.44 -0.09 -0.05 

Коефициенти за изплащане на 
дивиденти 

        

Коефициент на покритие на дивиденти 
(EPS/DPS) 

НП НП НП НП 

Коефициент на изплащане на дивиденти 
(DPS/EPS) 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Коефициент на задържане на печалбата  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Коефициенти на развитие          

Темп на активи 7.46% 95.33% -0.44% -11.50% 

Темп на продажби 904.76% -36.97% -83.46% -59.09% 

Темп на нетна печалба за една акция  -133.98% -725.71% -79.45% -48.89% 

Коефициенти за ливъридж         

Активи/Собствен капитал 6/7 4.73 1.80 1.84 1.65 
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Дългосрочен дълг/Собствен капитал (9/7) 3.19 0.62 0.64 0.43 

Заемен капитал/Собствен капитал 
(дългосрочни заеми+финансиране+текущи 
задължения по получени заеми/собствен 
капитал) 

3.19 0.62 0.64 0.43 

Пазарни коефициенти за една акция         

Пазарна цена / Нетна печалба (P/E) 
(пазарната цена / (нетната печалба за 1 
акция)) 

НП НП НП НП 

Цена/ счетоводна стойност (PB) 
(пазарната цена/ счетоводна стойност за 
1 акция) 

НП НП НП НП 

Източник: „ВАПЦАРОВ“ АД   

В Търговото предложение не се съдържа друга финансова информация, която се счита за 
съществена от Търговия предложител или е поискана от КФН. 

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. 

5.5. Източници на използваната при обосновката информация 

При обосновката на предаганата цена са използвани следните източници на информация: 

• „КАП НОР“ ЕООД;  
• Търговски регистър към Агенцията по вписванията; 
• Одитирани годишни финансови отчети към 31.12.2017, 31.12.2018г. и 31.12.2019г.  
• Междинен индивидуален финансов отчет на “Вапцаров” АД към 30.09.2020г  
• Българска фондова борса АД - http://bse-sofia.bg; 

 
VI. ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ 

ОГРАНИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 151а, АЛ. 4 ЗППЦК, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕДА И НАЧИНА 
ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО МУ И МЕТОДИТЕ ЗА НЕГОВОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ; 

Уставът на „ВАПЦАРОВ” АД и публичния статут на дружеството не предвиждат ограничения 
върху свободното прехвърляне на акциите с право на глас и/или върху упражняване на 
правото на глас по тях. Всички акции се прехвърлят свободно, без огранения при спазване на 
разпоредбите на българското законодателство относно придобиване и прехвърляне на 
акции от капитала на публично дружество. В тази връзка, ограниченията на чл. 151а от 
ЗППЦК не могат да бъдат прилагани, и от страна на Търговият предложител не се дължи 
обезщетение. Не са договаряни споразумения по чл. 151а ЗППЦК между „ВАПЦАРОВ” АД и 
неговите акционери, както и между акционерите на дружеството. Не са налице обстоятелства 
по чл. 151а, ал. 3.   

VII. СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

Срокът за приемане на Търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни, считано от деня, 
следващ публикуването на Търговото предложение в информационната медия X3 News.com. 
Предложителят може да удължи срокът за приемане на Търговото предложение за не повече 
от 70 дни, да увеличи предложената цена за акция и да извърши други промени в Търговото 
предложение по реда, предвиден в чл. 155, ал. 5 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 2 и 3 от Наредба № 13 

http://bse-sofia.bg/
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от 22.12.2003 г. на КФН за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции. В случай на 
удължаване на срока за приемане на Търговото предложение или увеличаване на 
предложената цена на акция, Предложителят регистрира промените в Комисията за 
финансов надзор. Промените се публикуват незабавно в информационната медия X3 
News.com, представят се на управителния орган на Дружеството – обект на търгово 
предлагане и на представителите на служителите на предложителя или на самите 
служители, когато те нямат представители, както и на БФБ АД. Промените в търговото 
предложение, включително и удължаване на срока за неговото приемане не могат да бъдат 
публикувани по-късно от 10 дни преди изтичане на първоначално определения срок за 
приемането му. В случай че, след публикуване на настоящето Търгово предложение е 
публикувано конкурентно Търгово предложение (съгласно Раздел ІІІ от от 22.12.2003г. за 
търгово предлагане за закупуване и замяна на акции), срокът по настоящето Търгово 
предложение се счита за удължен до изтичане на срока за приемане на конкурентното 
търгово предложение, съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредба № 13 от 22.12.2003 г. на КФН за 
търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.  

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. 

 

VIII. УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАЛИ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ ЩЕ ПОЛЗВА СОБСТВЕНИ ИЛИ ЗАЕМНИ 
СРЕДСТВА 

Търговият Предложител „КАП НОР“ ЕООД ще финансира придобиването на обикновените 
акции, чрез собствени средства. Наличието на необходимия ресурс се удостоверява от 
Предложителя с документ, издаден от „Уникредит Булбанк“ АД, с което банката 
удостоверява, че Предложителя има разполагаема наличност в размер на 205 362,01 лв., 
надвишаваща необходимата за изкупуване сума в размер на 187 302,50 лв. 

 
IX. НАМЕРЕНИЯТА НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО - 

ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, И НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, 
ДОКОЛКОТО Е ЗАСЕГНАТ ОТ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ 
ГОДИНИ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА ВКЛЮЧИТЕЛНО: 

9.1. За преобразуване или прекратяване на дружествата, както и за прехвърляне на 
контрол на трети лица: 

За период от три години след сключване на сделката, Търговият предложител не 
възнамерява да извърши преобразуване или прекратяване на „ВАПЦАРОВ” АД и „КАП НОР” 
ЕООД, както и прехвърляне на контрол на трети лица. 

 9.2. За промени в размера на капитала на дружествата: 

Търговият предложител не възнамерява да извършва промени в капитала на „ВАПЦАРОВ” АД 
и „КАП НОР” ЕООД в срок от една година от сключването на сделката. За следващите две 
години, въпреки, че към датата на настоящото Търгово предложение, Предложителят не 
планира увеличение на капитала на двете дружества, след анализ на перспективите за 
развитие на дружествата, пазарната среда, възможностите за привличане на средства, 
Търговият предложител може да вземе решение по отношение на увеличението на капитала.  
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 9.3. За основната дейност и финансовата стратегия на дружествата: 

За период от три години след сключване на сделката, Предложителят „КАП НОР“ ЕООД като 
мажоритарен акционер на „ВАПЦАРОВ“ АД поставя като основни приоритети пред 
Дружеството  увеличаване на площите в административната сграда и броя на паркоместата, 
които се отдават под наем и продажбата на активи, които не са способни да генерират доходи 
чрез намиране на стратегически купувач.  

За период от три години след сключване на сделката основната цел на Предложителя по 
отношение на Дружеството е да изгради финансовата стратегия, свързана с управлението на 
„ВАПЦАРОВ“ АД, с цел погасяване на задълженията му. 

За период от три години след сключване на сделката Търговият предложител „КАП НОР” 
ЕООД не възнамерява да променя и своята основна дейност. Финансовата стратегия по 
отношение на „КАП НОР” ЕООД за текущата и следващите финансови години включва 
ефективно използване на наличните активи, контрол върху паричните потоци от оперативна 
дейност, създаване на основи за бъдещо умерено разрастване. 

9.4. За промени в състава на управителните органи, персонала и условията по трудовите 
договори, ако такива се предвиждат: 

„ВАПЦАРОВ“ АД е с едностепенна система на управление. Съветът на директорите се състои 
от трима членове, избрани на Общото събрание на акционерите. За период от три години след 
сключване на сделката, не се предвиждат промени в състава на управителния орган на 
дружеството, персонала и условията по трудовите договори. 

Доколкото мандатът на настоящия Съвет на директорите е изтекъл на 09.07.2018 г., 
Търговият предложител възнамерява на първото следващо Общо събрание на акционерите 
да предложи избиране на Съвет на директорите с настоящия състав. 

За период от три години след сключване на сделката Търговият предложител не възнамерява 
да променя състава на своя  управителен орган, както и да променя числеността на персонала 
и условията по трудовите договори. В този смисъл не се очаква Търговото предложение да 
окаже въздействие върху служителите на „КАП НОР” ЕООД. 

9.5. За политиката при разделяне на дивиденти: 

„ВАПЦАРОВ“ АД може да разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в 
ЗППЦК, Търговския закон и чл. 29 от Устава, по решение на Общото събрание на акционерите.  

Доколкото на първо място стои въпроса с удовлетворяване исканията на кредиторите, 
търговият предложител не предвижда за периода от три години след сключване на сделката 
по придобиване на акции от останалите акционери, разпределение на дивиденти от 
„ВАПЦАРОВ“ АД. В случай, че в бъдеще дружеството реализира положителен финансов 
резултат, на Общото събрание на акционерите ще бъде предложено той да бъде използван за 
реинвестиции в основната дейност.  

„КАП НОР” ЕООД в качеството си на търгов предложител не предвижда промяна в политиката 
си за разпределение на дивиденти. За периода от три години след сключване на сделката по 
придобиване на акции от останалите акционери, „КАП НОР” ЕООД ще разпределя дивидент 
по решение на едноличния собственик на дружеството при спазване на условията на 
Търговския закон и  Устава на дружеството.  

 9.6. За въздействието, което предложението може да окаже върху служителите и 
мястото на дейност на дружествата: 
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Търговият предложител не предвижда промяна на мястото на дейност на „ВАПЦАРОВ” АД и 
„КАП НОР” ЕООД. Не се очаква Търговото предложение да окаже въздействие върху 
служителите на „ВАПЦАРОВ” АД и „КАП НОР” ЕООД. 

  

9.7. Стратегическите планове на предложителя за двете дружества: 

Резюме: 

„ВАПЦАРОВ“ АД е преустановило основната си дейност, свързана с производството на 
ковашко – пресови машини и оборудване за енергетиката. След преустановяването на 
машиностроителната му дейност, основният източник на приходи за дружеството е отдаване 
под наем на помещения в административната му сграда. Стратегическият план за 
„ВАПЦАРОВ“ АД включва увеличаване на площите, отдавани под наем, намиращи се в 
административната му сграда и отдаване под наем на паркоместа, разположени на 
свободните площи – поземлени имоти, собственост на дружеството. Допълнително, 
Търговият предложител ще се фокусира върху продажбата на активи, които не са способни 
да генерират доходи. Намирането на стратегически инвеститор, който би закупил тези 
активи носи несигурност предвид спецификата на предназначението на активите. Търговият 
предложител не предвижда извършването на капиталови разходи, свързани с 
неоперативните му към момента активи, тъй като от една страна не планира да възобновява 
производствена дейност и от друга страна се предполага, че евентуалният стратегически 
инвеститор би извършил съответните промени, съобразно със спецификата на нуждите си. 
Основната цел на Търговият предложител  е  да придобие възможно най-голям дял в 
собствеността на гласовете в Общото събрание на акционерите и съответно контрол над 
управлението. Посредством допълнително придобиване на акции от капитала на 
„ВАПЦАРОВ“ АД, Търговият предложител смята, че наличието на един основен акционер в 
Дружеството ще бъде предимство при осъществяване на преговори за намиране на купувач 
за неоперативните му активи. „КАП НОР” ЕООД възнамерява да запази „ВАПЦАРОВ“ АД като 
самостоятелно управлявано дъщерно дружество и ще подаде документи в КФН за отписване 
на „ВАПЦАРОВ“ АД от регистъра на публичните дружества. 

Стратегическите планове на Търговият предложител относно „КАП НОР” ЕООД са свързани с 
активно подпомагане на дъщерните дружества собственост за „КАП НОР” ЕООД, с цел 
увеличаване на приходите им от продажби, повишаване на тяхната рентабилност и 
конкурентоспособност и разширяване на пазарното им присъствие.  

Ключови моменти на стратегическия план: 

„ВАПЦАРОВ“ АД е бил един от най-големите машиностроителни заводи в България, чието 
производството е било приоритетно ориентирано към износ и специализирано в две основни 
направления - пpoизвoдcтвo нa ковашко - пpecoвo oбopyдвaнe и пpoизвoдcтвo нa 
eнepгeтичнo oбopyдвaнe. Към датата на настоящото търгово предложение „ВАПЦАРОВ“ АД 
не извършва производствена дейност, като приходите му са формирани единствено от 
отдаване на малка част от административните площи на дружеството под наем. 
Търговият предложител „КАП НОР” ЕООД е търговско дружество, учредено и съществуващо 
съгласно законите в Република България, дружество – майка на седем дъщерни дружества с 
предмет на дейност: консултации, финансово-счетоводни услуги, посредничество (без 
застрахователно и инвестиционно посредничетво), мениджмънт, маркетинг, вътрешна и 
външна търговия, международни и вътрешни туристически услуги, производство и 
търговия на промишлени, търговски, селскостопански и животински стоки, сделки с 
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недвижими имоти, търговско представителство и всяка друга дейност, незабранена от 
закона.  
Търговият предложител ще се придържа към два различни стратегически плана.   
Стратегията на „КАП НОР” ЕООД за „ВАПЦАРОВ“ АД ще бъде изпълнявана от мениджмънта на 
„ВАПЦАРОВ“ АД, и включва запазване дейността на дружеството, свързана с отдаване под 
наем на площи от административната му сграда, отдаване под наем на паркоместа, 
разположени на свободните площи – поземлени имоти, собственост на дружеството и 
търсене на купувач за неоперативните активи.  
Стратегическите планове на Търговият предложител относно „КАП НОР” ЕООД са 
дружеството да запази дейността си, свързана с управление и развитие на дъщерните 
дружества.  

Необходими ресурси за реализация (персонал, технология, финанси и тяхното 
осигуряване):  

Предложителят не възнамерява да променя управителното тяло на „ВАПЦАРОВ“ АД и  
персонала нает в дружеството, както е към датата на настоящето Търгово предложение, а 
също и условията по трудовите договори на персонала. В случай, че настоящата структура на 
„ВАПЦАРОВ“ АД не е достатъчна за изпълнение на предвидения стратегически план, 
Търговият предложител ще участва със собствени ресурси, подпомагайки мениджмънта на 
„ВАПЦАРОВ“ АД.  

За осъществяване на стратегическите планове и за двете дружества не е необходими 
прилагането на специфични технологии. 

Търговият предложител не възнамерява да променя броя на наетия персонал в „КАП НОР“ 
ЕООД и възнамерява да финансира в случай на наличието на такива, както своите бъдещи 
капиталови разходи, така и тези на „ВАПЦАРОВ“ АД, основно със собствени средства и/или 
заемни средства от дружества в групата.  

Описание на дейността на дружеството за период 5 - 8 г.: 

В следващите 5 – 8 години плановете на Търговият предложител по отношение на 
„ВАПЦАРОВ“ АД са да бъде постигнат максимален размер на отдаваните под наем площи в 
административната сграда и да стартира и да увеличава през годините броя на отдаваните 
под наем паркоместа, и съответно да бъдат генерирани приходи, с които да се погасят 
задълженията към кредиторите.  

В следващите 5 – 8 години мениджмънтът на „КАП НОР” ЕООД ще насочва своите усилия към 
усъвършенстване и модернизиране на съществуващите предприятия в групата и навлизане 
в нови производствени ниши, за които са създадени условия или има съществуващи 
предпоставки, увеличаване на административния си и финансов капацитет. 

Анализ на средата - конкурентни предимства, контрагенти (клиенти, доставчици), 
конкуренти и конкурентни цени, пазарен потенциал и обем, растеж на пазара: 

Отдаването под наем на помещения, разположени на територията на преустановило 
дейността си машиностроително дружество носи много специфики и в този случай 
тенденциите на пазара на офис и индустриални площи не са напълно относими. Плановете 
за бъдещото развитие на дружеството са свързани с намиране на външен инвеститор, на 
който да бъдат продадени неоперативните към момента активи, които Дружеството счита, 
че биха били от интерес за международен машиностроителен конгломерат, който би искал 
да развива дейност в страната. 
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Предвид тенденцията за разкриване на поддържащи производства в България на големи 
структури, свързани с машиностроенето и автомобилостроенето и свързаното с това търсене 
на промишлени помещения, оборудвани с необходимата инфраструктура, се очаква 
притежаваните от Дружеството земи и сгради да бъдат обект на интерес от външни 
инвеститори. Бъдещите контрагенти на „ВАПЦАРОВ“ АД ще бъдат агенции за недвижими 
имоти, консултантски агенции за бизнес имоти, фирми за ремонт и поддръжка на сградния 
фонд, фирми за ремонт и поддръжка на машинния парк, доставчици на електроенергия, 
природен газ, ВиК и други. Потенциални клиенти на Емитента за наем в помещения в 
административната сграда биха били местни дружества или такива от областта, чиято 
дейност позволява да се извършва от място, отдалечено от административния център на 
града. Потенциални клиенти на Емитента за наем на паркоместа биха били освен Митница 
Свищов, така и транспортни фирми, опериращи с едрогабаритна транспортна техника.  

„КАП НОР” ЕООД поради спецификата на дейността си (холдингова структура), не контактува 
директно с крайни клиенти и доставчици (извън наемателя на притежавания недвижим 
имот и съответните доставчици по поддръжка на имота), а е фокусирано върху управлението 
и подпомагането на дейността на дъщерните му дружества. 

“ВАПЦАРОВ“ АД е поставено добре спрямо своите конкуренти – машиностроителни 
дружества, които вече не извършват дейност, поради спецификата на  производството му в 
миналото и останалата след спиране на произвоството външна и вътрешна инфраструктура.  
Предимство на “ВАПЦАРОВ“ АД пред неговите конкуренти е традицията в образователните 
структури на региона за подготовка на специализирани кадри за промишлеността, което би 
увеличило шансовете му при разговори с потенциални купувачи.  

Пазарен потенциал и обем, растеж на пазара 

Пазарният потенциал на „ВАПЦАРОВ“ АД при отдаване под наем на помещения от 
административната му сграда дори при пълното й отдаване под наем е незначителен спрямо 
другите участници в пазара на офис прощи в града и областта. Единственото му предимство 
е, че отдавайки поединично помещения от административната си сграда, той попада в 
специфична ниша на пазара, а именно отдаване под наем на малки като площ офис 
помещения. Пазарният потенциал на „ВАПЦАРОВ“ АД при отдаване под наем на паркомерста 
е значителен поради близостта на Дружеството до Митница Свищов и функциониращата 
инфраструктура. 

При „КАП НОР” ЕООД пазарният потенциал и растежа са свързани с развитието и активната 
дейност на дъщерните му дружества. 

Маркетингов план - целеви сегменти, стратегия за обхващане на пазара, план на 
продажбите, дистрибуция и реклама: 

Към момента на регистриране на търговото предложение, Дружеството е концентрирало 
своите усилия върху осигуряване на средства за погасяване на задълженията му чрез 
отдаване под наем на помещения в административната му сграда, както и стартиране  
отдаване под наем на паркоместа, разположени на свободните площи – поземлени имоти, 
собственост на дружеството. Планът за продажбите на Дружеството включва поетапно 
отдаване на свободните към момента помещения в административната сграда и отдаване 
под наем на паркоместа, разположени на свободните площи – поземлени имоти, собственост 
на Дружеството, като за целта възнамерява да използва агенции за недвижими имоти с цел 
привличане на наематели, както и да рекламира помещенията с цел отдаване под наем чрез 
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местните медии, както и да продължи разговорите освен с Митница Свищов, така и с други 
траспортни фирми.  

Планът за продажби на „КАП НОР” ЕООД включва повишаване на приходите му чрез 
получаване на дивиденти от дъщерните му дружества. За осъществяване на дейността си 
„КАП НОР” ЕООД не се нуждае от планирани фокусирани рекламни кампании. Дружествата от 
групата му имат специфично произвоство, което се популяризира в специализираните 
издания. 

Организация и управление: 

В съответствие с действащия устав на „ВАПЦАРОВ“ АД, дейността на Дружеството се 
управлява от неговия съвет на директорите, който има право да взема решения по всички 
въпроси, които не са от компетенция на общото събрание на акционерите, предвидена в 
устава или закона. Съветът на директорите избира от своя състав едно лице – Изпълнителен 
директор, когото овластява да представлява и управлява Дружеството. Изпълнителният 
директор ръководи оперативно стопанската и административната дейността на „ВАПЦАРОВ“ 
АД. Разпоредбите му са задължителни за изпълнение от всички служители на Дружеството. 

Съветът на директорите на Дружеството отговаря за дейността си пред общото събрание на 
акционерите на „ВАПЦАРОВ“ АД. 

„КАП НОР” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност. Органите за управление 
на дружеството са едноличният собственик и двамата управители, които се отчитат пред 
едноличния собственик на дружеството на всяко тримесечие. 

Инвестиции: 

През прогнозния период, „КАП НОР” ЕООД не планира инвестиции в нетекущи активи на 
„Вапцаров“ АД.  Търговият предложител не предвижда извършването на капиталови разходи 
за „ВАПЦАРОВ“ АД, свързани с неоперативните му към момента активи, тъй като от една 
страна не планира да възобновява производствена дейност и от друга страна се предполага, 
че евентуалният стратегически инвеститор би извършил съответните промени, съобразно 
със спецификата на нуждите си.  

Към датата на Търговото предложение „КАП НОР” ЕООД, както и неговите дъщерни 
дружества не се нуждаят от инвестиции. В случай на необходимост от такива,  Търговият 
предложител ще ги финансира приоритетно чрез собствени средства и при необходимост – 
чрез заемни средства, като решенията за размера и източниците на необходимите средства 
ще бъдат вземани за всеки конкретен случай. 

Очаквани резултати: 

Очакваните резултати по отношение на „ВАПЦАРОВ“ АД са да постигне 90% заетост на 
свободните към момента площи в административната му сграда, да постигне нарастване през 
всяка следваща година на броя паркоместа, отдавани под наем, както и да стартира дейност 
по намиране на купувач за неоператимните му активи.  

Мениджмънтът на „КАП НОР” ЕООД ще се стреми чрез ефективно управление на дъщерните 
си дружества да увеличи постигнатият от тях пазарен дял, да повиши рентабилността им, да 
увеличи приходите от  продажби и разшири асортимента на произвежданите стоки и услуги.  

 Времеви график - фази на осъществяване на стратегията: 

Стратегическите планове на „КАП НОР” ЕООД и „ВАПЦАРОВ“ АД нямат конкретно определени 
времеви фази. Плановете ще се разглеждат отново всяка година и ще се променят в 
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съответствие с настъпилите промени в пазарните условия. Доколкото към датата на 
Търговото предложение страната ни се намира в началото на втора вълна от епидемия от 
COVID – 19 и в същото време в България и по света все още не са преодоляни последиците от 
противоепидемичните мерки, предприети през пролетта на 2020 г., изпълнението на 
стратегическите планове за двете дружества е в пряка връзка и от състоянието на 
националната и световна икономика.  

X. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И НАЧИНА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАННИ ЗА: 

10.1 Мястото, където акционерите подават писмено заявление за приемане на 
предложението и депозират удостоверителните документи за притежаваните акции 

Търговото предложение се приема с изрично писмено волеизявление (заявление по образец) 
до упълномощения инвестиционен посредник „Капман”АД в офисите му в гр. София (ул. „Три 
уши” № 8, ет. 6), работно време: 09:00 -18:00 ч., Варна (ул. "Генерал Столипин" 60 ет. 1 ап. 3) 
работно време: 09:00 -18:00 ч. и Стара Загора (ул. "Цар Симеон Велики" 112, ет. 2, офис 2) 
работно време: 11:00 - 14:00 ч. или до друг линцензиран 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 бъдат приемани депозитарни 
разписки и всички други законово признати удостоверителни документи.  

Нареждането може да бъде подадено също чрез инвестиционен посредник, с който 
акционерът е сключил договор за предоставяне на инвестиционни услуги или договор за 
управление на индивидуален портфейл. 

Всеки инвестиционен посредник, при който е подадено заявление за приемане на търговото 
предложение, проверява самоличността на акционера и следи за спазване на останалите 
нормативни изисквания на ЗППЦК, ЗПФИ и подзаконовите актове по прилагането им. 
Инвестиционните посредници, уведомяват незабавно, до края на работния ден, ИП “Капман 
АД, по електронната поща: mail@capman.bg, за всяко подадено в техен офис заявление за 
приемане на търговото предложение и броя на акциите по него. Най-късно, до изтичане на 
срока за приемане на търговото предложение, инвестиционните посредници изпращат на ИП 
“Капман” АД и оригиналното заявление, заедно с приложени документи за легитимация и 
представителство на акционера. Заявлението следва да е подписано от акционера и от лице 
по чл. 65, ал. 1 от Наредба № 38 на КФН, приело заявлението. Акционерите, чиито акции се 
съхраняват при банка депозитар или банка попечител, подават заявлението за приемане на 
търговото предложение само чрез обслужващия ги инвестиционен посредник. 

Волеизявлението се подава: 

А. Лично от акционерите - физически лица; Физическите лица се легитимират пред 
инвестиционния посредник, включително пред ИП „КАПМАН“ АД, с документ за самоличност; 
чуждите граждани с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в страната; 

Б. От законните представители на акционерите - юридически лица, чрез изрично 
упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно или чрез инвестиционен 
посредник, с който акционерът има сключен писмен договор за предоставяне на 
инвестиционни услуги, отговарящ на изискванията на чл. 82, ал. 1 от ЗПФИ и при който 
акционерите са подали писменото волеизявление за приемане на Търговото предложение 
и удостоверителните документи за притежаваните акции, както и чрез инвестиционен 
посредник, с който акционерът има сключен договор за управление на индивидуален 
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портфейл. Законните представители на юридическите лица - с удостоверение за актуално 
правно състояние и документ за самоличност; пълномощниците - с нотариално заверено 
изрично пълномощно и документ за самоличност. Към волеизявлението се прилагат: 

➢ за акционерите - български юридически лица: оригинал или нотариално заверено 
копие на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенцията 
по вписванията или от съответния друг приложим регистър, издадено не по-рано от 3 
месеца преди датата на подаване на волеизявлението (за дружествата, които не са 
пререгистрирани в Търговския регистър при Агенцията по вписванията - оригинал 
или нотариално заверено копие на Удостоверение за актуална съдебна регистрация, 
издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на волеизявлението); 

➢ за акционерите - чуждестранни юридически лица: копие от регистрационния акт на 
съответния чужд език, легализиран превод на текста на регистрационния акт, 
съдържащ пълното наименование на юридическото лице; дата на издаване и държава 
на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го 
представляват. При подаване на изявлението 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 
упълномощителя (местно или чуждестранно юридическо лице). 

При подаване на волеизявлението за приемане до ИП „КАПМАН“ АД чрез 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 изявлението на Търговото 
предложение се прилагат и удостоверителните документи за притежаваните безналични 
акции от капитала на „ВАПЦАРОВ“ АД - депозитарна разписка или друг документ, 
удостоверяващ наличието и собствеността върху акциите. В случаите, в които акционер 
подава заявление за приемане директно до ИП „КАПМАН“ АД, и когато правилника на 
„Централен депозитар" АД го изисква, ще се изисква и попълване на нареждане за 
прехвърляне на ценните книжа на приемащия акционер по негова подсметка при ИП 
„КАПМАН“ АД. 

Съгласно чл. 149а, ал. 5 от ЗППЦК, Търговият предложител е дължен при поискване на закупи 
акциите на всеки акционер, след изтичане на срока по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК, съответно по 
чл. 153, ал. 1 от ЗППЦК, в случай, че в този срок КФН не издаде забрана, както и 14 дни след 
крайния срок на Търговото предлагане.  

10.2. Срок и начин на заплащане на цената от предложителя; 

Цената на акциите на акционерите, приели Търговото предложение се заплаща от 
Предложителя в срок до 7 (седем) работни дни след изтичане на срока за приемане на 
предложението. Акционер на „ВАПЦАРОВ” АД, приел Търговото предложение има правото да 
оттегли приемането си във всеки един момент до изтичане на срока на приемане на 
предожението. Сделката за придобиване на акции от „ВАПЦАРОВ” АД  се счита за сключена 
към момента на изтичане на срока за приемане на Търговото предложение, а в случаите на 
удължаване на срока за приемане или при конкурентно търгово предлагане, до изтичане на 
съответните срокове. 

Акционерите, приели предложението чрез ИП „Капман” АД могат да получат дължимите им 
суми по банкова сметка, посочена от тях при подаване на нареждането за приемане, или в 
брой при спазване на нормативните ограничения. 
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Цената на придобитите акции на приелите предложението чрез друг инвестиционен 
посредник акционери се заплаща от ИП „Капман” АД по обща банкова сметка за съхранение 
на клиентски парични средства на инвестиционния посредник, приел от акционера 
нареждането за приемане на Търговото предложение. След заверяване на банковата сметка 
на съответния инвестиционен посредник, приел нареждането за приемане на Търговото 
предложение, акционерът може да получи дължимите му суми по банкова сметка, посочена 
от него при подаване на нареждането за приемане, или в брой при спазване на нормативните 
ограничения. Банковите разходи за изходящия превод от сметката на ИП „КАПМАН“ АД към 
общите банкови сметки за съхранение на клиентски парични средства на инвестиционните 
посредници са за сметка на ИП „КАПМАН“ АД, последващите банкови разходи са съгласно 
тарифите на съответния инвестиционен посредник. 

Акционерите, чийто активи се съхраняват в банка-депозитар или при попечител ще получат 
дължимите им суми срез съответните банки-депозитари или попечители. 

Правото  на  акционерите  да  получат  цената  на  акциите  се  погасява  след  изтичане 
на  общия  5-годишен  давностен срок.  

Цената на акциите на акционери, които са приели Търговото предложение и не са посочили 
банкова сметка в нареждането за приемане, се заплаща на лицето при явяването му в офиса 
на инвестиционния посредник при спазване на нормативните ограничения за разплащане в 
брой или при посочване от акционера на банкова сметка. 

В случай, че акционер не потърси дължимата сума, в посочения по-горе 7-дневен срок, цената 
на акциите ще продължи да се съхранява по негова аналитична сметка при съответния 
инвестиционен посредник до явяването на лицето за изплащане на цената на акциите, в брой 
или съответно до посочване на банкова сметка за превеждане на дължимата сума. 

10.3. 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 или от предвидените 
комисиони на инвестиционния посредник, чрез който се подава волеизявлението за 
приемане. Комисионата на упълномощения инвестиционен посредник ИП „КАПМАН“ АД, 
събирана от приелите директно при него Търговото предложение акционери, ще бъде в 
размер на 1 % (но не по-малко от 1,50 лв. за всяка сделка) върху сумата на сделката. 

 

XI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖИМИЯ РЕД, В СЛУЧАЙ ЧЕ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ 

След публикуването му, Търговото предложение не може да бъде оттеглено от страна на 
предложителя, като съгласно чл. 155, ал. 1 от ЗППЦК, изключения се допускат само когато 
предложението не може да бъде осъществено поради обстоятелства, намиращи се извън 
контрола на предложителя, не е изтекъл срокът за приемането му и е налице одобрение на 
комисията.  

Оттеглянето на Предложението се регистрира в КФН. В деня на регистрацията на 
оттеглянето Търговият предложител уведомява за това Управителния съвет на „ВАПЦАРОВ” 
АД, своите служители и БФБ АД.  В уведомлението изрично се посочва, че комисията още не е 
взела отношение по оттеглянето. КФН  се произнася по оттеглянето по реда на чл. 151, ал. 1, 
чл. 152 и 153 ЗППЦК. 
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В 7-дневен срок от уведомяването му за издаденото одобрение от КФН за оттеглянето 
предложителят публикува в информационната медия X3 News.com съобщение за оттегляне 
на предложението. На основание чл. 38, ал. 7 и във връзка с чл. 39 от Наредба № 13 от 
22.12.2003г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, не по-късно от 10 дни 
преди изтичане на срока за приемане на конкурентно Търгово предложение (ако има такова), 
съответно на удължения срок, Предложителят може да оттегли търговото предложение като 
приеме конкурентното търгово предложение. В този случай, предложителят регистрира 
оттеглянето на Търговото предложение в Комисията за финансов надзор и уведомява за 
оттеглянето на предложението си управителния орган на „ВАПЦАРОВ” АД, представителите 
на своите служители или служителите, когато няма такива представители, БФБ АД, ИП 
„Капман”АД и Централен депозитар АД. В този случай, съобщението за оттегляне на 
Търговото предложение в информационната медия X3 News.com се публикува до края на 
работния ден, следващ деня на регистрацията на оттеглянето и уведомяването по 
предходното изречение. 

В  тридневен срок  от  получаването  на  уведомлението от КФН за издаденото  одобрение  за  
оттегляне  на  Търговото  предложение,  съответно  от  уведомлението  от  Търговия  предло-
жител  за  оттегляне  на  Предложението  чрез  приемане  на  конкурентно  търгово  предлож
ение,  ИП  „Капман”  АД  и  „Централен  Депозитар”  АД  осигуряват  условия  за  връщане на 
удостоверителните документи за акциите на приелите предложението акционери. В този 
случай, всеки от акционерите, приел Търговото предложение лично или чрез изрично 
упълномощено лице може да получи обратно депозираните удостоверителни документи за 
притежаваните от него акции на „ВАПЦАРОВ” АД. Връщането на удостоверителните 
документи става срещу представяне на документите за легитимация, представителство и 
упълномощаване, посочени в точка Х. по-горе и не е ограничено със срок. 

Инвестиционните посредници могат да бъдат изправени пред невъзможността да върнат 
удостоверителните документи в следните случаи:  

➢ Акциите се водят по лични сметки в ЦД и посредством трансфер се прехвърлят по 
подсметки на акционера при инвестиционен посредник. В този случай, акционерът е 
предоставил на инвестиционния посредник депозитарна разписка за притежаваните 
от него акции по лични сметки в ЦД. След прехвърлянето на акциите по подсметки на 
акционера при инвестиционния посредник, депозитарната разписка престава да бъде 
актуална в частта й относно сметката, по която се съхраняват финансовите 
инструменти, поради което се задържа в архива на инвестиционния посредник. На 
акционерите могат да бъдат издадени нови удостоверения за финансови инструменти, 
по тяхно искане и след заплащане на дължимите такси и комисионни.  

➢ Акциите на акционера са съхранявани по подсметка на избрания инвестиционен 
посредник, преди приемането на търговото предложение. В този случай, акционерът 
не е длъжен да депозира удостоверителни документи. На акционерите могат да бъдат 
издадени допълнително удостоверения за финансови инструменти, по тяхно искане и 
след заплащане на дължимите такси и комисионни. 

XII. ПОСОЧВАНЕ, ЧЕ ПРИЕМАНЕТО НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ 
ОТТЕГЛЕНО ОТ АКЦИОНЕР, КОЙТО Е ПРИЕЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, ДО ИЗТИЧАНЕТО НА 
СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕТО МУ, КАКТО И РЕДА, ПО КОЙТО СЕ ОТТЕГЛЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

Всеки акционер на „ВАПЦАРОВ” АД, който е приел Търговото предложение има правото да 
оттегли приемането си до изтичане на срока за приемане на Търговото предложение (28 
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дни), съответно на удълженият му срок по чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК (ако има такъв) или по чл. 
21 от Наредба № 13 от 22.12.2003г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции 
(ако е публикувано конкурентно Търгово предложение). Оттеглянето се извършва в офиса на 
инвестиционния посредник, при който акционерът е депозирал удостоверителните 
документи и е приел търговото предложение.  

При  подаване  на  валидно  писмено  волеизявление  за  оттегляне  на  приемането  на  
Търговото  предложение и след представяне на документи за легитимация, представителна 
власт и/или упълномощаване, посочени в т. Х. по-горе,  депозираните  удостоверителни  
документи  за  притежаваните акции  от  капитала  на  „ВАПЦАРОВ” АД се  връщат  веднага  на  
първоначално  приелия  предложението  акционер,  съответно  на  негов пълномощник, с 
изключение на посочените в точка ХІ. по-горе случаи. Връщането на документите не е 
ограничено със срок. Писмените волеизявления за оттегляне на приемането на Търговото 
предложение се приемат в офисите на инвестиционните посредници, където акционерът е 
приел Търговото предложение. Съответните инвестиционни посредници предоставят 
незабавно на ИП „Капман”АД волеизявлението за оттегляне. Акционери, чиито активи се 
съхраняват при банка депозитар или попечител, подават заявление за оттегляне на 
приемането на Предложението само чрез обслужващия ги инвестиционен посредник. 

След изтичане на срока за приемане на предложението по т. VІІ, акционерът не може да 
оттегли писменото си волеизявление за приемане на Търговото предложение и сделката за 
покупко-продажба на акции, в резултат на приемане на Търговото предложение се счита за 
сключена. 

XIII. МЯСТОТО, КЪДЕТО ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 
ГОДИНИ СА ДОСТЪПНИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, И КЪДЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И ЗА НЕГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Мястото, 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, е офиса на ИП „КАПМАН“ АД, гр. София, ул. „Три 
уши“ № 8, ет. 6.  

Настоящото предложение на „КАП НОР“ ЕООД е достъпно за всеки от акционерите на 
„ВАПЦАРОВ“ АД на електронната страница в Интернет (web-site) на упълномощения 
инвестиционен посредник „КАПМАН“ АД: http://capman.bg/investment-intermediary/. Копие 
на хартиен носител може да бъде предоставено при поискване, във всеки от офисите на 
„КАПМАН“ АД, посочени по т. 10.1. 

 

XIV. ОБЩАТА 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  15 
000 лв., като най-съществени в това число за възнаграждението на инвестиционния 
посредник и таксата за разглеждане на търговото предложение от Комисията за финансов 
надзор. 
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XV. ЦЕНТРАЛНИЯТ ЕЖЕДНЕВНИК ИЛИ ИНФОРМАЦИОННА МЕДИЯ, В КОЯТО  
ТЪРГОВИЯТ ПРЕДЛОЖИТЕЛ ЩЕ ПУБЛИКУВА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СЪЩЕСТВЕНИТЕ МУ УСЛОВИЯ ПО ЧЛ. 151, АЛ.4 ЗППЦК И 
СТАНОВИЩЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН НА „ВАПЦАРОВ” АД ОТНОСНО 
ПРИДОБИВАНЕТО И РЕЗУЛТАТА ОТ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Съгласно изискванията на ЗППЦК, Търговият предложител „КАП НОР“ ЕООД ще публикува 
настоящото Търгово предложение, съобщението за Търговото предложение и съществените 
му условия по чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК, включително и становището на Съвета на директорите 
на „ВАПЦАРОВ“ АД, както и резултата от предложението в информационната медия X3 
News.com. 

XVI. ИЗЯВЛЕНИЕ ДАЛИ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПОИСКА ОТПИСВАНЕ НА 
ДРУЖЕСТВОТО ОТ РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 30, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗКФН.  

След изтичането на срока за приемане на Търговото предложение, дружеството може да 
престане да бъде публично и без да е изпълнено условието по чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК. 

След изтичане срока за приемане на Търговото предложение, Търговият предложител 
възнамерява да поиска отписване на „ВАПЦАРОВ“ АД от регистъра на публичните дружества 
и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор по чл. 30, ал. 1, т. 
3 от ЗКФН. 

XVII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО ОТНОСНО ДОГОВОРИТЕ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И 
АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И КОМПЕТЕНТНИЯ 
СЪД 

Въпросите, свързани с предложената цена, отправянето на настоящото Търгово 
предложение, съдържанието на този документ и неговото публикуване, информацията, 
разкривана на служителите на „ВАПЦАРОВ“ АД и всички други въпроси, свързани и/или 
произтичащи от договора, сключван от търговия Предложител и акционерите с приемането 
на предложението, се уреждат от ЗППЦК и приложимото българско законодателство. 
В юрисдикцията на българския съд е решаването на всички спорове, които биха могли да 
произтекат или да са във връзка с Търговото предложение. 
 
XVIII. ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ПО ПРЕЦЕНКА НА 

ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ИМАТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНОТО ТЪРГОВО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Търговият Предложител счита, че не съществуват други обстоятелства или документи, 
които имат значение за осъществяване на Търговото предложение. 

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА 
СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В НАСТОЯЩОТО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДАННИ. 

ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ „КАП НОР“ ЕООД ОТГОВАРЯ СОЛИДАРНО С УПЪЛНОМОЩЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ИП „КАПМАН” АД ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, 
ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В НАСТОЯЩОТО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
СЪГЛАСНО ЧЛ. 150 АЛ. 5 ОТ ЗППЦК 

Предложителят и упълномощеният инвестиционен посредник с положените по-долу 
подписи декларират, че настоящото Търгово предложение съответства на изискванията на 
закона. 
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