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Годишният консолидиран доклад за дейността е приет с Протокол на Съвета на 
директорите от OMKM4KOM11гK 

Настоящият консолидиран доклад за дейността представя коментар и анализ на 
финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и 
резултатите от дейността на Трейс Груп Холд АД и дъщерните му дружестваK Той съдържа 
информацията по члK  PPI  алK  1 от Закона за счетоводството и члK  1MMнI  алK  T от Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа EЗППЦК)I както члK POI алK 1I тK O и 4 от Наредба 
№ O на Комисията за финансов надзорI члK18T и члK O4T от Търговския законK 
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І. Обща информация за дружеството 
Трейс Груп Холд АД е публично акционерно дружество по смисъла на члK 11M от 

ЗППЦКK Дружеството е регистрирано в Старозагорски окръжен съд по фирмено дело 
№5P8/OMM5годK На OVKM5KOMM8годK е вписана промяна в седалището и адреса на управление 
на дружеството в гр.СофияI бул.Джеймс Баучер N:T1K  

Адресът за кореспонденция е грK София 14MTI улK Козяк № 41K  
 
Предметът на дейност на дружествотоI регистриран в Търговския регистърI е: 

Извършване на строително-монтажни работиX  Управление на проекти в областта на 
високото и пътно строителствоX Консултантски услугиX Търговска дейностX Отдаване под 
наем Eсублизинг)на дълготрайни активиK 

 
Акционерният капитал е разпределен в O OMM MMM брK безналични поименни акции 

с право на глас с номинална стойност 1 лев всякаK Акциите на Трейс Груп Холд АД се 
търгуват  на Българска фондова борса от OT октомври OMMT гK 

 
 Обслужващи банки на дружеството са:   

Kорпоративна Търговска Банка АД 
Първа Инвестиционна Банка АД 
Уникредит Булбанк АД 
МКБ Юнионбанк АД 
Обединена Българска банка АД 
pG ЕкспресБанк АД 
Банка Пиреос АД 
 
Регистриран одиторI отговорен за одита е СОП „Ейч Ел Би България” ООДK 

 

ІI. Развитие на дейността 

1.  Предмет на дейност 
Трейс Груп Холд АД притежава акции от браншово обвързани дружестваI част от 

които са в пътностроителния сектор от началото на ХХ векK   Холдингът управлява и 
контролира техния производственI финансовI мениджърски и човешки потенциалK 
Дейността им е специализирана в отделни направления в зависимост от капацитета и 
местоположението на съответното дружествоK Централата на холдинга е в СофияI а 
седалищата на фирмите са в структуроопределящи региони на България - Стара ЗагораI 
ПловдивI БургасI ПлевенI ЯмболI КърджалиI Смолян и КазанлъкK  

Трейс Груп Холд АД участва активно в развитието на българската икономика като 
постига европейско и световно ниво на качество и рентабилностK 

Трейс Груп Холд АД изпълнява обекти за рехабилитацияI реконструкция и 
строителство на пътищаI автомагистралиI летищаI изграждане на метростанции и 
метроучастъциI ж.пK линии и съоръженияI градска инфраструктура и пътна маркировкаK 
  Компанията изгражда водоснабдителни и газоснабдителни системиI 
пречиствателни станцииI участва в националната програма за укрепване на свлачища и в 
аварийно-възстановителни дейности при природни бедствияK  

http://sphold.com/
http://sphold.com/
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  Трейс Груп Холд АД активно развива и направлението -  високо строителствоK  
    

Холдингът успешно реализира проекти по оперативните програми на Европейския 
съюзK  Отговаря на критериите за участие в международни процедури на Организацията 
на Северноатлантическия договорI чрез Агенцията на НАТО по подръжката и 
снабдяванетоK 

 
Дружеството притежава NCAGE-код на производител/доставчик/ от 

кодификационната система на НАТО и уникален a-U-N-p-кодI който идентифицира 
дружествотоI като доставчик на американското правителство на стоки и услугиK Този код се 
ползва широко както от търговски дружестваI така и от федерални организации на САЩ 
при подбора на партньори при осъществяване на частни и държавни проекти /и военни/ 
на територията на всяка държава /където ще се осъществяват такива проектиK Дружеството 
е включено в списъка с базата данни на кандидатите за участие в международни процедури 
на НАТО към Министерство на икономиката и енергетикатаK Това дава право на участие в 
процедури по Наредба за условията и реда за допускане на български физически или 
юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на 
Северноатлантическия договор /НАТО/I чрез Агенцията на НАТО по подръжката и 
снабдяването /НАМСА/K 

 
Холдингът притежава правото върху търговска марка ToACE издадено с 

удостоверение от Патентно Ведомство на Република България под номер 
46P6M/18K11KOMM5гK 

 
Трейс Груп Холд  АД е член на: 
- Камарата на строителите в България 
- Българската браншова камара "Пътища" 
- Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 
- Асоциацията на индустриалния капитал в България 
- Българска търговско-промишлена палата 

 
2. Резултати от дейността 
 

През OM1MгK консолидираните приходи от дейността са в размер на P4M 511 хил.лв и 
нарастват с 64K44B спрямо OMMV гKEOMMV гK- OMT M6V хил.лвK) 

Консолидираните нетни приходи от продажби са в размер на PP8  V15  хил.лвK  и 
нарастват с 64KMTB спрямо  OMMV гK KEOMMV гK-OM6 5TM хил.лв)K 

Приходите от продажба на групата в основната си част са реализирани на 
територията на РБългарияK Изключение прави само приходът от услугиI реализиран на 
територията на Сърбия от дружество Виор-Велика Морава АДK 

Основни клиенти на дружествата в групата през OM1M  година са Агенция Пътна 
инфраструктураI Метрополитен ЕАДI Министерство на Регионалното развитие и 
благоустройствотоI общини и частни инвеститориK  
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         Структура на нетните приходи от продажби: 
 

 2010г. 
Относителен  

 дял 2010г. 2009г. 
Относителен  

 дял 2009г. 
 

2008г.  

Относителе
н 

 дял 2008г. 
Продажби на продукция 1 357 0.40% 1 908 0.92% 6 687 6.01% 
Продажби на услуги  330 086 97.39% 196 842 95.30% 96 343 86.55% 
Продажби на стоки 3 619 1.07% 3 465 1.68% 483 0.43% 
Други продажби 3 853 1.14% 4 355 2.10% 7 797 7.01% 

Общо 338 915 100.00% 206 570 100.0% 
111 
310 100.00% 

 

 
 
          С най-малък дял в нетните приходи от продажби са приходите от продажба на 
продукцияK През OM1M гK те са на стойност 1 P5T хил.лвK и са формирани от продажбата на 
асфалтови смесиI инертни материали и бетонови елементиK Най-голям дял от тези 
приходи е реализиран от продажбата на асфалтови смесиI които са на стойност 1 1O1 хилK 
лвK и представляват 8OK61B от всички приходи в продажба на продукцияK  
 
           През отчетната година се наблюдава намаляване на тези приходи спрямо 
предходния периодI както на абсолютната им стойностI така и на относителния им дял в 
общия размер на нетните приходи от продажбиK  Намалението е в резултат на товаI  че 
дружествата от групата влагат продукциятаI която произвеждат в строително-монтажните 
работи на обектитеI на които са изпълнителиK 
            Малък дял в нетните приходи от продажби имат и приходите от продажба на 
стокиK  В абсолютна стойност те нямат съществена промяна от съпоставимия отчетен 
периодK Техният размер през OM1M гK е P 61V хил.лвKEOMMV гK-P 465 хил.лвK)K В основната си 
част те са формирани от приходи от продажба на арматурно желязо от Трейс Комерс 
ЕООД в размер на P 41T хил.лвK 
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            Не се наблюдава съществено изменение спрямо съпоставимия период и при 
приходите от други продажбиK Те са в размер на P 85P хил.лвK спрямо 4 P55 хил.лвK EOMMV 
гK)K    Другите приходи включват  приходи от  продажба на материалиI  наеми на 
дълготрайни активи и други продажбиK Най-голям дял в тези приходи EVMB от общия 
размер на другите приходи) се пада на  приходите  от продажбата на материалиI които са в 
размер на P  468  хил.лвKI  като в основната си част са предимно гориваI  продадени на 
подизпълнителите на Пи Ес Ай АД и Инфрастрой ЕООДK 
 
 С най-голям дял в структурата на нетните приходи от продажби са приходите от 
услуги в размер на PPM M86 хил.лвK EOMMV гK-1V6 84O хил.лвK)I като услугите  по договори за 
строително-монтажни работи са POT 4MP хил.лвK EOMMV гK- 1V6 565 хил.лвK)K  Другите 
приходи от продажба на услуги са:  услуги със строителна механизация -  1  454  хил.лвKI  
транспортни услуги - TTT хил.лвKI лабораторниI консултантскиI проектантски и други 
услуги – 45O хил.лвK 
          ОбектитеI които дружествата от групата са изпълнявали и от които са отчели  
приходи от услуги през OM1MгодK са: 

1K „Разширение на Софийското Метро-Първи диаметърI участък „ж.к.Младост 1 
(МС1P)-бул,Цариградско шосе EМС1V) с подземен паркинг с дължина OK15Mкм и O 
Метростанции”X 

OK „Разширение на Софийското Метро-Втори диаметър от пътен възел Надежда до 
бул.Черни връх-обособена позиция II –булK”П.Евтимий”- булK”Черни връх” с 
дължина OK6км и Pметростанции”X  

PK „Допълнително проектиране и строителство на Автомагистрала Тракия ЛОТ O 
„Стара Загора-Нова Загора от кмO1MH1MM до км O41HVMM” X 

4K „Изграждане на водопроводи и канализационни колектори по Интегриран воден 
проект за град София- Етап O”X 

5K Рехабилитация на Път I-6I  Участък „Мъглиж-Гурково”  от кмKP5OH4PPX  участък 
„Гурково-Сливен” от кмP5OH4PP до кмP8THPMM”X 

6K „Рехабилитация на път II-P4 Плевен-Никопол от км MHOVM до км 44H5O6KV1” 
TK „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктураI Лот-O-Северозападна и 

централна севарна областI идентификационен номер oIoP/W-MO” 
8K „Възстановяване на настилкиI разрушени по време на аварийни ремонти по 

водопроводната и канализационна мрежаI обслужвана от „ВИК” ЕАДI гр.Бургас на 
територията на техническите експлотационни райони на предприятието-Лот-4 – 
Несебър-Обзор 

VK „Направа на улица от о.тK OPO до о.тK O1V в мK”Мапи”I община Созопол 
1MK „Изготвяне на технически инвестиционен проект и изграждане на обект 

„Канализация квK”Крайморие” по улK”Черноморка” от о.тK1T до о.тKV и по 
улK”Бриз” от о.тKV до о.тK6I квK”Крайморие”I гр.Бургас 

11K „Направа на асфалтова настилка в к-с „Славейков”I гр.Бургас 
1OK „Ремонт на уличниI пътни и тротоарни настилки на територията на ТД 

„Възраждане” – община Бургас 
1PK „Ремонт на уличниI пътни и тротоарни настилки на територията на ТД „Зора” – 

община Бургас 
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14K „Направа на строително-монтажни работиI находящи се в с.ДрачевоI община 
Средец” 

15K „СМР и дейности по поддържане на светофарно регулирани кръстовища и 
светлинна сигнализация „Бягащ пешеходец” на територията на Община Бургас” 

16K „Дейности по поддържане на пътната сигнализация и маркировкаI ремонт на 
съществуващо и монтиране на ново крайпътно и крайулично оборудване и 
обновяване на спирковите заслони на територията на Община Бургас” 

1TK „Асфалтиране на площадка в с.Лозенец с площ 5MM кв.м” 
18K „Асфалтови кърпежи в гр.Приморско” 
1VK „Направа на складово-  търговска база на промишлени и хранителни стоки ПЗ 

„Север”I гр.Бургас” 
OMK „Направа на асфалтова настилка на обект „Рибен цех”I гр.Бургас” 
O1K „Направа на асфалтова настилка на територията на хотел”Одисей”I с.Равда” 
OOK „Изграждане на улична водопроводна мрежа и канализационна мрежа с.КрушевецI 

общ.Созопол” 
OPK „Преустройство на светофарна уредба на кръстовището на булK”Тодор 

Александров” с улK”Цар Калоян” в гр.Бургас” 
O4K „Строителство на горски път „Петдесет бука”-„Говедаров вир” на територията на 

ДСГ-Царево” 
O5K „Основен ремонт на съществуващи светофарни уредби на територията на Община 

Бургас” 
O6K „РеконструкцияI благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона 

улK”Александровска” от плK”Царица Йоана” до плK”Тройката”I улK”Св.Св.Кирил и 
Методий” гр.Бургас” 

OTK „Доставка и полагане на асфалтови смеси за обект „КЕЦ EVN-гр.Приморско” 
O8K „Подготовка на асфалтова площадка за обучение на деца и ученици по 

„Безопасност на движението” 
OVK „АМ Тракия  Лот № 1 Оризово – Стара Загора от км 1T1HP6M до км O1MH1MM” 
PMK „Програма Phare №BG OMM5/M1T-P5PK1MKMO ” Подпомагане развитието на 

потенциала на регионалния туризъм чрез обновяване на съответната 
инфраструктураI Компонент 1 ”Подобряване на пътната инфраструктура” ЛОТ T 
участък TK1K” Реконструкция на общински път ІІІ-8641 к.кK Пампорово - Смолян 
разклон Райковски ливади - местен път с.ЛевочевоI свързващ се с пътІV-866M1 
Левочево-Бостина" 

P1K „Ремонт на местен път за с.Левочево в участъка от км 5HPOV до с.Левочево” 
POK "Основен ремонт МП "Комунига - Пошево"IОбщина Черноочене,от кмKMHMMM до 

кмK1H4MM 
PPK „Реконструкция и рехабилитация на пътната инфраструктура в Община Павел 

баняI път ІV-6MM4V EpZo)I път І-6-с.Тъжа от км MHMMM до км OHPP5K5OT - І и ІІ етап  
№V” 

P4K „Инженеринг на строеж:"рехабилитация и реконструкция на път  IV-86544 
Бенковски-Китна-Драганово,участък от кмKOH11M до км 8H8VM и на "Път 
Драганова-Махала Караджовска от км MHMMM до кмKOHMPM" 

P5K „Инженеринг на обект:"Рехабилитация и реконструкция на общински път от п.кK 
III-865-Букова поляна -Буково -Галище,кмKMHMMM-14HMMM” 
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P6K „Рехабилитация на довеждащ път до пречиствателна станция за отпадъчни води  - 
гр.Димитровград  №EIB/cI OMK15P/1VVV_MP” 

PTK "Доизграждане на подземна техническа инфраструктура  на улица "Анастасия 
Тошева"  
грK Стара Загора от улK"Димчо Стаев" до улK"Калояновско шосе” 

P8K „Рехабилитация и модернизация на част І от водопроводна мрежа на с.Ягода - Lot 
T” 

PVK „Завод за гипсокартон иI гипс и сухи строителни смеси - гр.Раднево” 
4MK „Основен ремонт на местни общински пътища в община Ивайловград   №Д-1O” 
41K „Зимно поддържане на Общинската пътна мрежа - ІV клас - OP6 кмI разположена 

на територията на Община Стара Загора за сезон  OM1M-OM11г X  OM11-OM1OгK   
№1V45/1OK1MKOM1MгK” 

4OK „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през OM1M - 
OM11 гK №ДMT-OT/M8K1OKOM1MгK” 

4PK „Ремонт на път ІV-5P4V8-с.Златна ливада-с.Златна ливадаI Община ЧирпанX  
Ремонт на път ІV-66M4T р-н с.Яздач-с.ЯздачI Община Чирпан от км MHMMM до км 
OH4MMX Ремонт на път ІV-66M4V разклон с.Малко Тръново-с.Малко ТръновоI 
Община Чирпан от км MHMMM до км OH8MMX Ремонт на път ІV-66M5T р-н с.Гита-
с.Гита-с.ОсларкаI  Община Чирпан от км MHMMM до км 1OH1MMX   Ремонт на път ІV-
66M64 р-н с.Яворово-с.ЯворовоI Община Чирпан от км MHMMM до км OH6MMX Ремонт 
на път ІV-66M66  с.Винарово-с.МогиловоI Община Чирпан от км 5HMMM до км 
1OHOMMX   Ремонт на път ІV-666M4  р-н с.Рупките-с.РупкитеI  Община Чирпан от км 
MHMMM до км 5H5MMX     №1P5” 

44K „Пътно строителни ремонти в община Ловеч - №ДВ-OVP/O6KMTKOM1M” 
45K „Основен ремонт на местни пътища и улици в община Джебел - Ремонт на 

общински път KoZ 1M6M- Джебел - Слънчоглед - №1M/16KMTKOM1M” 
46K „Основен ремонт на местни пътища и улици в община Джебел - Ремонт на 

общински път KoZ OMT8- Илийско - Великденче - Рогозари - №T/16KMTKOM1M” 
4TK „Основен ремонт на местни пътища и улици в община Джебел - Ремонт на 

общински път KoZ PMTP- Джебел - Воденичарско - №8/16KMTKOM1M Основен 
ремонт на местни пътища и улици в община Джебел -  Ремонт на общински път 
KoZ PMTP- Джебел - Воденичарско - №8/16KMTKOM1M” 

48K „Основен ремонт на местни пътища и улици в община Джебел - Ремонт на местен 
път с.Устрем - с.Ямино - №V/16KMTKOM1M” 

4VK „Основен ремонт на местни пътища и улици в община Джебел - Ремонт на улици 
в с.Генерал ГешевоI общ.Джебел - №6/16KMTKOM1M” 

5MK „Строително ремонтни работи на обект:    Ремонт на улица "Иван Димов"  
гр.ЧирпанX Ремонт на улица "П.К.Яворов" гр.ЧирпанX ремонт на улица "Христо 
Ботев" гр.Чирпан   №185/O8KM6KOM1M” 

51K „Реконструкция на улици в гр.КазанлъкI населените места и общинската пътна 
мрежа в община Казанлък през OM1MгK  По обособени позицииI  одобрени с 
Решение №P8P/M4KMOKOM1MгK На Общински съвет - Казанлък №ДMT-
O5/M1K1OKOM1MгK” 

5OK „Доставка и полагане на асфалт на площадка ДАП грK Гурково” 
5PK „Изграждане на асфалтова настилка /път/ към сметище в гр.Кърджали” 
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54K "TРП и ЗП на Републиканските пътища на територията на РПС- КърджалиI 
Момчилград и Ардино с дължина 41PK5кмK" 

55K „Корекция на УСХ за прекарване на отпадни водиK  Преминавания под локални 
платна на околовръстен път на грK Стара Загора” 

56K „Ремонт на улици в район "Северен" и "Южен"I съгласно програма за управление 
на техническата инфраструктура на Община Пловдив - РеконструкцияI  
преасфалтиранеI кръпкиK Разширение на улK "Победа"K Реконструкция на улK" ДK 
Талев"K Изграждане комуникационна връзка "Карловски надлез" с улK "ДK 
Стамболов" 

5TK „Поддържане/превантивноI текущоI зимно и ремонтно-възстановителни работи 
при аварийни ситуации/ на 6OMK5MM км републикански пътища на територията на 
ОПУ  КърджалиI  стопанисвани от АПИ-Областно пътно управление Кърджали"  
№MO-O1M-8PTO” 

58K „Поддържане/превантивноI текущоI зимно и ремонтно-възстановителни работи 
при аварийни ситуации/ на OOVKPOM км републикански пътищаI стопанисвани от 
АПИ-Областно пътно управление-КърджалиI Районни пътни служби-Кърджали и 
Ардино" №РД-P818” 

5VK „Поддържане/превантивноI текущоI зимно и ремонтно-възстановителни работи 
при аварийни ситуации/ на 1P6KV км републикански пътища на територията на 
РПС ГурковоI стопанисвани от АПИ-Областно пътно управление Стара Загора" 
№MO-O1M-8PTO” 

6MK „Поддържане/превантивноI текущоI зимно и ремонтно-възстановителни работи 
при аварийни ситуации/ на 1P8K6 км републикански пътища на територията на 
РПС КазанлъкI стопанисвани от АПИ-Областно пътно управление Стара Загора" 
№MO-O1M-8PTP” 

61K „Поддържане/превантивноI текущоI зимно и ремонтно-възстановителни работи 
при аварийни ситуации/ на TTVKT км републикански пътищаI стопанисвани от 
АПИ-Областно пътно управление Стара Загора"  №РД-54/MPK11KOM1M” 

6OK „Основен ремонт на улици в селата ВишнаI Рупча и Планиница” 
6PK „ПревантивноI текущо и зимно поддържане и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации на 151K6P км-РПС-Девин” 
64K „Частично асфалтиране и реконструкция на улици и пътища в Община Смолян-

с.СтойкитеI с.СолищаI с.ГелаI с.Широка лъкаI улици в град Смолян” 
65K „Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежаI разположена на 

територията на Община Смолян OMMV/OM1MI OM1M/OM11 и OM11/OM1O гK и район – 
с.СтойкитеI с.Широка лъкаI с.ГелаI с.СолищаI с.СтикълI с.Върбова и съставните 
махали” 

66K „Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа 
на територията на Община Девин за сезон OMMV/OM1M –Район ДевинI Район 
Триград и Район Михалково” 

6TK „Ремонт на общинска пътна мрежа-път с.Беден и път с.Брезе-текущ ремонт на 
пътната настилка” 

68K „Почистване на свлачище на общински път с.Широка лъка-с.Солища” 
6VK „Почистване на свлачище на общински път с.Широка лъка-с.Гела” 
TMK „Разчистване на каменно срутище на общински път с.Солища-с.Стикъл” 
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T1K „ПревантивноI текущо и зимно поддържане и ремонтно-възстановителни работи 
при аварийни ситуации на 151K6P км републикански пътища на територията на 
ОПУ-Смолян” 

TOK „Зимно поддържане-снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежаI 
разположена на територията на Община Девин OM1M/OM11I OM11/OM1OI OM1O/OM1P и 
OM1P/OM14 гK Район-улици в гр.Девин и квK”Настан”IРайон ДевинI Район Триград и 
Район Михалково” 

TPK „Текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане на OP1KP км км републикански 
пътища на територията на РПС-Ямбол при ОПУ-Ямбол” през OMM6/OMMV гK” 

T4K „ПревантивноI текущо и зимно поддържане и ремонтно-възстановителни работи 
при аварийни ситуации на 15TKP км от републиканските пътищаI стопанисвани от 
АПИ-Областно пътно управление-ЯмболI РПС-Стралджа” 

T5K „Изпълнени СМР по част вертикална планировка на базата на технически проекти 
за обекта и изсквания на „ЗПТ” АД” 

T6K „СМР-част вертикална планировка на обект супермаркет „Лидл”-гр.Сливен” 
TTK „Път 5PMP8IМ5IМ1-Жълт бряг-ж.пK гара Чумерна-Боров дол-туристически комплекс 

Шешкинград-Твърдишки проход” 
T8K „РВВМ и основен ремонт на улK”Диньо Нойков”I в участъка от площад „Свобода” 

до улK”Христо Ботев”I гр.Нова Загора” 
TVK „Фотоволтаична централаI с.БезмерI обл.Ямбол” 
8MK „Вертикална планировка-Балнео-спа хотел”Милениум” в УПИ III-5TOI квK55аI 

Павел баня” 
81K „Ремонт на общинска пътна мрежа път pZo11P/1-6I Калофер-Казанлък-

Осетеново» 
8OK „Ремонт на асфалтова настилка след В и К авариив гр.Казанлък” 
8PK „Полагане на асфалт на Обект:”Резервоари за съхраняване на жива риба-с.Тулово” 
84K „Изкърпване на улици в с.Енина и с.Крън” 
85K „Насипване е подравняване на улици в с.Дъбово” 
86K „Ремонт на общинска пътна мрежа път pZo1MO5 II-56 Гурково” 
8TK „Благоустрояване на улK”Здравец” гр.СтрелчаI община Стрелча” 
88K „Двуетажна пристройка и физкултурен салон към съществуваща едноетажна сграда 

на ЦДГ №51 в УПИ IIII квK1OI мK”ГГЦ-Зона В-1T”I район „Сердика”I улK”Струга” 
№15А” 

8VK „Детска градина в УПИ IVI квK6OI ж.кK”Стрелбище”I район Триадица” 
VMK „Бензиностанция и газостанция в ПИ III  квK1I  местност „Трап”  в землището на 

с.КалотинаI община ДрагоманI област София” 
V1K „УкрепванеI ремонт и саниране на старата сграда на ЦДГ №51” 
VOK „Възстановяване на ЗМ „Лозенски път-влажна зона-находище на блатно кокиче и 

устойчиво ползване на биологичните ресурси” 
VPK „Реконструкция и електрификация на ж.пK линия „Свиленград-турска граница” 
V4K „Ремонтни работи на служебния паркинг на НСО” 
V5K „Ремонтни работи във ВМА” 
V6K „Маркировка на територията на Община Мъглиж” 
VTK „Маркировка МОЛ Галерия-Ст.Загора” 
V8K „Маркировка и точкуване обходен път Глухар от кмKMHMMMKMM до кмK 4HP15KMM” 
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VVK „Маркировка на обект Магазин Лидл Кърджали” 
1MMK „Полагане маркировка на АМ Тракия от кмK15MHPPM до кмKOM8HMV8 ляво платно 

/посока Стара Загора-София” 
1M1K „Маркирoвка  път І-5 Кърджали – Маказа” 
1MOK „Маркирoвка  път ІІ-5V Момчилград – Крумовград” 
1MPK „Маркирoвка  път ІІІ-58 сп.Джебел-Джебел-Фотиново” 
1M4K „Маркирoвка  път ІІІ-86T Кърджали - Момчилград –Маказа” 
1M5K „Инженеринг-проектиране и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни 

води-II етапI биологично пречистване в гр.Троян» 
1M6K „Подобрение на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч” 

 
 Структура на финансовите приходи  

Хил.лв 

Вид приход 2010г. 
Относителен 

 дял 2010г. 2009г. 
Относителен 

 дял 2009г. 2008г. 
Относителен 

 дял 2008г. 
Приходи от лихви в т.ч. 810 50.75% 442 98.22% 1 142 95.25% 
по търговски заеми 6T 8KOTB 118 O6KTMB 8M6 TMK58B 
по лизингови договори P44 4OK4TB 4T 1MK6PB   
по депозити 1P4 16K54B 1VV 45KMOB OVV O6K18B 
по сметки 16 1KV8B V OKM4B T MK61B 
по търговски вземания O48 PMK6OB 41 VKO8B 5 MK44B 
други 1 MK1OB O8 6KPPB O5 OK1VB 
Резултат от продажба на 
дъщерни и асоциирани 
предприятия 574 35.96%   18 1.50% 
Положителни курсови 
разлики 4 0.25% 5 1.11% 3 0.25% 
Други финансови приходи 208 13.04% 3 0.67% 36 3.00% 

Общо 1 596 100.00% 450 100.00% 1 199 100.00% 
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          През OM1M  гK  финансовите  приходи са в размер на 1  5V6  хил.лвK  и са нараснали с 
1 146 хил.лвK спрямо OMMV гK KEOMMV гK- 45M хил.лвK)K Намаляват приходите от лихви по 
търговски заеми-6T хил.лвK EOMMV гK- 118 хил.лвK) и приходите от лихви по депозити на 1P4 
хил.лвKEOMMV  гK-  1VV  хил.лвK)K  Причина за това еI  че през отчетния период дружествата в 
групата не са имали достатъчно свободни парични средстваI които да бъдат предоставяни 
под формата на търговски заеми или депозити пред банки или други финансови 
институцииK През отчетния период са нараснали приходите от лихви по лизингови 
договори- P44 хил.лвK EOMMV гK- 4T хил.лвK)K и приходите от лихви по търговски вземания- 
O48хил.лвK EOMMV гK- 41 хил.лвK)KПричина за това нарастване са отдадените на сублизинг 
дълготрайни материални активи на дружества извън групатаI както и начислените лихви 
по търговски вземания по договори за строителствоK 
            През OM1MгK дружеството продава участието си в капиталите на 
Пътстройинженеринг АД и Берко Трейс ООД I при което е отчетен финансов приход в 
резултат на продажба на дъщерни и асоциирани предприятия  в размер на 5T4  хил.лвK 
             Положителните курсови разлики в размер на 4  хилK  лвK  запазват величината си E  
OMMMV-5 хил.лвK)KДругите финансови приходи в размер на OM8 хил.лвK  
 
 Структура на разходите по икономически елементи 
 
           През OM1M  гK  са направени разходи за дейността в размер на  P1P  4MM  хил.лвK  и са 
разпределени по икономически елементи както следва: 
 
 

Хил.лв 

Вид разход  2010г.  
Относителен 

 дял 2010г.  2009г.  
Относителен 

 дял 2009г.  2008г.  
Относителен 

 дял 2008г. 
Използвани суровиниI материали 
и консумативи P4 6T6 11KM6B PP OVM 1TK4TB 4M T4O P5KOTB 
Разходи за външни услуги O4V 4VT TVK61B 1PM M4V 68KO8B 4V 648 4OKV8B 
Разходи за амортизации 4 6O8 1K48B 4 PT5 OKPMB 5 V16 5K1OB 
Разходи за заплати и осигуровки 
на персонала 18 VT1 6KM5B 18 MOV VK4TB 15 V84 1PK84B 
Обезценка на активи O V8O MKV5B 1 P48 MKT1B 5TO MK5MB 
Други разходи O 646 MK85B P P64 1KTTB O 64O OKOVB 
Общо разходи  
по икономически елементи 313 400 100.0% 190 455 100.0% 115 504 100.0% 
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 В разходите за суровиниI материали и консумативи се включват разходите за 
основни и спомагателни материали за производствоI горивни и смазочни материалиI 
резервни частиI елK енергия,офис материали и консумативиI вода и другиK Като абсолютна 
стойност нарастването спрямо предходния период е с 1 P86 хил.лвK EOM1M гK- P4 6T6 хил.лвK)  
спрямо EOMMV гK- PP OVM хил.лвK)K От материалните разходи най-голям е относителният дял 
на разходите за основни материали за производствоI които са на стойност O5 TO6 хил.лвK и 
представляват T4K1VB от общата стойност и разходите за горива в размер на 5 4V6 хил.лвKI 
което представлява 15K84B  от разходите за материалиK  В Трейс Груп Холд АД 
закупуването на основните материали и горивата се осъществява чрез дъщерното 
дружество на холдинга Трейс Комерс ЕООДI чиято основна дейност е търговия в 
странатаK Основните доставчици на тези материали са Пъткомплект OMMM АДI 
Пъткомплект OMM1 ООДI Пауталия Билдинг ЕООДI Ваяком ЕООД и Мелник-1 ЕООДK За 
извършване на зимното поддържане на пътищатаI снабдяването на дружестватаI които го 
осъществяват се извършва от Черноморски солници АД и Бригс ЕООДK  Така 
централизирана доставката на материалите дава възможност за ритмично снабдяване на 
дружествата от групатаI оптимизирани цени и гарантирано качество на закупените 
материалиK 
         През отчетния период относителният дял на разходите за материали към общия 
размер на разходите по икономически елементи е в размер на 11KM6B и е намалял спрямо 
OMMV гKEOMMV-1TK4TB)K Причина за това е значителното нарастване на реализираните 
приходи от СМР и нарасналия обем услугиI изпълнявани от подизпълнителиK 
            Разходите за външни услуги включват разходите за подизпълнителиI нает 
транспортI ремонтиI застраховкиI рекламаI консултантски и други договориI охранаI 
данъци и такси и другиK През OM1M гK нараства спрямо предходния периодI както 
абсолютният размер на  стойността на разходите за външни услуги – O4V 4VT хил.лв EOM1M 
гK)  спрямо 1PM  M4V  хил.лвKEOMMV  гK  )   така и относителният им дял към разходите за 
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дейността по елементи -  TVK61B  EOM1M  гK)  към 68KO8B  EOMMV  гK)K  Намалява абсолютният и 
относителният дял на разходите за нает транспорт OM1MгK E 5 V56 хилK лвK - OKPVB) спрямо 
OMMVгKE4 144 хилK лвK – PK1VB)K Причина за това намаление е изключително добрата 
обезпеченост на Трейс Груп Холд АД със специализирани строителни машини и товарни 
автомобилиK Почти запазват абсолютния си размер разходите за застраховки и разликата с 
предходния отчетен период е увеличение с 5P хилK лвK EOM1MгK – T6T хилK  лвK спрямо OMMVгK 
– T14 хилK лвK)K При останалите видове разходи за външни услуги съществени изменения 
през двата съпоставими периода не се наблюдаватK 

С оглед преразгледаната през предходната година счетоводна политика по 
отношение амортизационните срокове на активитеI при разходите за амортизация се 
наблюдава тенденция към нарастване на стойнстта имK Те са в размер на 4 6O8 хил.лвK 
EOM1M  гK)  спрямо 4  PT5  хил.лвK  EOMMV  гK)K  Това нарастване се дължи на най-значимата за 
дейността на групата  инвестиция   в дълготрайни материални активи през OM1M  гK  -  
закупуването на 1MM брK товарни автомобили Рено Керакс на стойност 6 58M хил.евроK 
Същите са закупени по договор за лизинг с Уникредит Лизинг АД и срок на изплащане P6 
месецаK Закупуването на тези автомобили създава независимост от доставчиците на 
транспортни услуги и възможност за достигане на максимална производителност и 
оптимална себестойностI чрез създаване на добра организация при управлението на тази 
дейностK През отчетния период групата придоби недвижим имот - административен офис 
на стойност 4VM хил.лвK за дейността на дружеството си в Плевен-Инфрастрой ЕООДK 

През периода M1KM1KOM1M-P1K1OKOM1M гK  Трейс Груп Холд АД и дружествата от групата 
са придобили дълготрайни материални активи на стойност O1 18O хил.лвKI които включват 
както закупените през OM1M  годинаI  така и въведените в експлоатация активиI  закупени в 
предходен отчетен периодI за които се изисква значителен период от време за подготовка 
за въвеждането им в употребаK Капитализирани са разходи за дълготрайни материални 
активи  в размер на 84V  хил.лвK  Най-голям дял от общия размер на придобитите 
дълготрайни материални активи се пада на транспортните средстваI които са на стойност 
14 OT5 хил.лвK и машини и оборудване на стойност 5 TM4 хил.лвK През периода са 
придобити и дълготрайни нематериални активи на стойност 6OV хил.лвK 

Към P1K1OKOM1M гK групата има начислени разходи от обезценка на активи в размер на  
O V8O хил.лвK и са в резултат на начислената обезценка на вземането на Трейс София ЕАД 
от Общинска администрация гр.Любимец в размер на 1  MTP   хил.лвK  и на вземането на 
Трейс Холидей ЕООД от ЕТ Джуел-Н.Димитров в размер на 1  1MM  хил.лвK  Другите 
обезценени вземания от клиенти са на Трейс Пловдив ЕООД в размер на T46 хил.лвKI Пи 
Ес Ай АД в размер на PP хил.лвKI на ПСФ Мостинженеринг АД в размер на 18 хил.лвK и  на 
УСМ АД в размер на 1O хил.лвK  
 Разходите за възнаграждения на персонала нарастват в абсолютен размер с V4O 
хил.лвK спрямо OMMVгKI но относителният им дял в общите разходи за дейността намалява 
от  VK4TBEOMMVгK)  на 6KM5B EOM1MгK) Списъчният брой на персонала към P1K1OKOM1MгK е 1 P64 
души и е нараснал с O66 души спрямо P1K1OKOMMV гK EOMMVгK-1MV8 души)K Причина за това е 
нарасналия обем на договорите за строителствоI изпълнявани през OM1M гK  по големите 
инфраструктурни проектиI по които групата е изпълнителK   
 Други разходи за дейността включват разходи за командировкиI представителни 
разходиI разходи за даренияI начислени глоби и неустойкиI за трудова медицинаI 
провизии по предстоящи разходи и другиK През OM1M гK другите разходи възлизат на O 646 
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хил.лвK и представляват MK85B от разходите по елементиK При тях изменението е в посока 
намаление-както в абсолютна стойностI така и като относителен дялK Голям дял в тези 
разходи заемат начислените разходи за провизии по договори за СМРK Това са разходитеI 
които се очаква да бъдат направени в бъдещи периоди за гаранционна поддръжка на 
обектитеI съгласно условията на договоритеI когато всички  приходи за обекта вече са 
отчетениK  При тях не се наблюдават съществени изменения в сравнение с предходния 
периодI тъй като дружествата от групата в края на всеки отчетен период правят оценка на 
тези предстоящи разходи и своевременно ги отразяват като текущи пасивиK  
 
 
 
 
 
 
 
  Структура на финансовите разходи 
 

Вид разход 2010г. 
Относителен 

 дял 2010г. 2009г. 
Относителен 

 дял 2009г. 2008г. 
Относителен 

 дял  2008г. 
Разходи за лихви в т.ч. 2 637 63.96% 2 216 44.93% 2 018 81.67% 
по търговски заеми O6 MKVVB OV 1KPMB 5V OKVOB 
по заеми от финансови предприятия 5TP O1KTPB 6OO O8KMTB TMO P4KTVB 
по лизингови договори 1 OM4 45K66B 651 OVKP8B 81P 4MKOVB 
по депозити       
по търговски задължения TTO OVKOTB 8T6 PVK5PB 416 OMK61B 
други 6O OKP5B P8 1KTOB O8 1KPVB 
От операции с финансови инструменти 251 6.08%   67 2.71% 
Отрицателни курсови разлики 35 0.85% 12 0.24% 19 0.77% 
Други финансови разходи 1 200 29.11% 1 009 20.46% 367 14.85% 
Резултат от освобождаване на дъщерни  
предприятия   1 695 34.37%   

Общо 4 123 100.00% 4 932 100.00% 2 471 100.00% 
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 С най-голям дял от финансовите разходи са разходите за лихвиI в частност лихвите 
по лизингови договориK Техният размер нараства почти два пъти- от 651 хил.лвK EOMMV гK ) 
на 1 OM4 хил.лвK EOM1M гK) През OM1M гK Трейс Груп Холд АД запази своята инвестиционна 
политика по отношение на закупуване на нова строителна техника и механизацияK През 
годината бяха сключени  нови договори с Уникредит Лизинг АД за финансов лизинг на 
1MM брK товарни автомобили марка Рено КераксK Продължава изпълнението и на 
лизинговите договори от OMMVгK с Интерлий  ЕАДI  Интерлийз Ауто АДI  Хипо Алпе 
Адриа Лизинг ООДK  
 
 В структурата на финансовите разходи е значителен делът и на разходите за лихви 
по кредити от финансови предприятия в размер на 5TP хил.лвKEOM1M гK )I спрямо 6OO хил.лвK 
EOMMV  гK  )  K  Съгласно условията на договоритеI  които изпълняват дружествата от групатаI  
разплащанията от възложителите  се извършват след определен период от датата на 
представяне на сертификатите за извършената работаK С цел създаване на ритмичност на 
работатаI чрез навременни доставки на основни материалиI дружествата имат  сключени 
договори за кредити за  оборотни средства под формата на договор за кредитна линия  и 
договор за овърдрафтK През OM1M година са сключени два договора за револвиращи 
банкови кредити с Уникредит Булбанк АД- за 15 MMM хил.лв и 8 MMM хил.лвK Продължен е и 
срокът на  договора за кредит с МКБ ЮнионБанк АД  за 4  MMM  хил.лвKI  с Уникредит 
Булбанк АД за 1  5MM  хил.лвKI  с Обединена българска банка АД за 1  1MM  хил.лвKI  с Първа 
инвестиционна банка АД за O OMM хилK евро и два кредита по PMM хил.лвK с Корпоративна 
търговска банка АДK  Към P1K1OKOM1MгK общият размер на усвоените кредити от банки е  в 
размер на 1O 54P хил.лвK 
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 В резултат на товаI че част от разплащанията по договорите за СМР са в 
чуждестранна валута е нарастнал и размерът на отрицателните курсови разлики за OM1MгK 
на P5  хилK  лвK  спрямо 1O  хилK  лвK  за OMMVгK  Загубите са реализирани при продажба на 
получената валута на финансови институцииK От продажба на финансови инструменти е 
отчетен разход в размер на O51 хилK леваK 
         Поради необходимостта дружествата от групата да обезпечават с банкови гаранцииI 
както участието си в търговеI така и авансовото плащане и доброто изпълнение в процеса 
на изпълнение на договорите за строителствоI  Трейс Груп Холд АД и дружествата от 
групата имат сключени рамкови договори за банкови гаранцииI които към P1K1OKOM1M гK са 
със следните стойности по договори и размер на предоставените банкови гаранции: 
 
 
 
 
Наименование на банка Размер на лимита по договор Гаранции в сила 

към 31.12.2010 
Първа инвестиционна банка АД O5 MMM  8 5VM 
МКБ Юнионбанк АД O1 6MM  8 6OO 
УниКредит Булбанк АД OP 5MM  1V 1PP 
Корпоративна търговска банка АД 1T MMM  5 41O 

Общо: 87 100 41 757 
 
 
 
      Освен чрез рамковите договори за банкови гаранцииI през OMMVгK на Пи Ес Ай АД  са 
издадени два броя банкови гаранци от Корпоративна търговска банка АД – банкова 
гаранция за авансово плщане и банкова гаранция за добро изпълнение за 
обект:Разширение на Софийското метро-Втори диаметър от пътен възел „Надежда”  до 
булK”Черни връх” I  които през OM1M гK  са намалили стойността си поради възстановяване 
на част от аванса и които към P1K1OKOM1M гK са на стойност 1M 8VO хил.лвK 
       Поради голямата стойност на банковите гаранцииI които са били действащи през 
периодаI  другите финансови разходи са в размер на 1  OMM  хил.лвK  EOMMV  гK-1  MMV  хил.лвK)K  
Тази стойност освен таксите за банкови гаранцииI включва и таксите за поддържане и 
обслужване на банкови сметкиK 
 В другите видове финансови разходи не се наблюдават големи изменения в двата 
съпоставими отчетни периодаK 
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 Персонал 
 Структурата на персонала в групата по категории е следната: 
 

  

Списъчен брой 
  

към 31.12.2010 
Общо наети лица 1 364 
Ръководни служители            11M 
Аналитични специалисти         8V 
Приложни специалисти           1TP 
Помощен персонал               46 
ПерсоналI зает с услуги        OM 
Квалифицирани работници 16V 
Оператори на машини,съоръжения PVT 
Нискоквалифицирани работници   P6M 
 

3. Финансово-счетоводен анализ. Финансови показатели 
 

Счетоводна политика 
  

Консолидираният финансов отчет на Трейс Груп Холд АД е изготвен в 
съответствие с изискванията на  Международните стандарти на финансови отчетиI 
одобрени от Европейския съюзK Групата продължава прилагането на счетоводната 
политика от OMMV годинаK Спазени са основните принципи на Закона за счетоводството и 
изискваниятаI определени от Международните счетоводни стандартиK Дружествата от 
групата на Трейс Груп Холд АД ползват индивидуален сметкоплан и единна счетоводна 
политикаK 
 
 Финансови показатели и коефициенти 
 
          Главната задача на всяко предприятие е да организира и провежда така своята 
дейностI че от нея да получава максимален икономически ефектK Съвременните 
предприятия осъществяват своята дейност в средаI  която може да се характеризира като 
динамична и силно променливаK Тази среда предоставя едновременно възможности за 
самостоятелно вземане на решенияI от една страна и от друга страна-предприятията 
действат в условията на конкуренцияK Именно конкуренцията и необходимостта от 
преодоляването йI както и необходимостта от финансова стабилност на предприятията 
налагат вземане на решенияI свързани с различни финансови въпроси от дейността на 
организационната единицаK 
            Целта на финансово-счетоводния анализ е да се определят най-значимите 
финансови характеристики на дадена стопанска единицаK Показатели като печалба и 
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рентабилност започват да се анализират в непосредствена връзка както с икономическиI  
така и с организационно-техническите и технологични факториK 
              Най-синтезиран измерител на икономическия ефект от дейността е печалбатаK 
        
 
 Целта на всяко дружество е да организира дейността си такаI  че да извлича 
максимален икономически ефектI паричния измерител на който е печалбатаK През 
текущата година групата реализира финансов резултат в размер на 15 MO8 хил.лвI което 
предстявлявa ръст от  45B в сравнение с OMMVгK EOMMV гK-1M P65 хил.лвK )  
 
 

Показатели 2010 г. 2009 г. Разлика 
Стойност Стойност Стойност % 

Дълготрайни активи /общо/         V1 4PM         64 4PM         OT MMM  4OB 
Краткотрайни активи в т.чK       164 551       161 V5P           O 5V8  OB 
Материални запаси           V 8M4           V V66             E16O) -OB 
Краткосрочни вземания       1P5 5MP       1PV 4OP          EP VOM) -PB 
Краткосрочни финансови активи           5 P6M           6 1V1             E8P1) -1PB 
Парични средства         1P 884           6 PTP           T 511  118B 
Обща сума на активите       O55 V81       OO6 P8P         OV 5V8  1PB 
Собствен капитал         TO 1MM         58 M61         14 MPV  O4B 
Финансов резултат         15 MO8         1M P65           4 66P  45B 
Дългострочни пасиви         O6 M4M         1P M66         1O VT4  VVB 
Краткосрочни пасиви       15T 1OT       154 VOT           O OMM  1B 
Обща сума на пасивите       18P 16T       16T VVP         15 1T4  VB 
Приходи общо       P4M 511       OMT M6V       1PP 44O  64B 
Приходи от продажби       PP8 V15       OM6 5TM       1PO P45  64B 
Разходи общо       POP 585       1VV PPO       1O4 O5P  6OB 

 
 

 В основната си част този резултат е реализиран от приходи  от  услуги от  СМРI  
изпълнявани на изброените по-горе обектиK Но голямото нарастване на абсолютния 
размер на печалбата  се дължи не само  на нарасналата стойност на приходите за OM1M гK  
спрямо OMMV  гK  Анализът показваI  че общият размер на приходите е нараснал с 64BK  В 
основата на добрите резултати стои създаването на изключително добра организация на 
работаI навременни доставки на материалиI вземане на точни и своевременни оперативни 
решения  и в не по-малка степен високата квалификация на кадрите заети с изпълнението 
на тези обектиK  
              Но печалбата не винаги е най-верния измерител на ефективността на 
предприятиетоK Паралелно с разглеждане на печалбата следва да обърнем внимание на 
рентабилността-способността на предприятието да създава печалбаK Условията на 
пазарната икономика изискват рентабилностI при която предприятието след изплащане на 
данъците да покрива всичките си разходиI включително и тези за разширяване на 
дейността муI рентабилност осигуряваща нормално развитие и просперитетK 
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Коефициенти 2010 г. 2009 г. Разлика 

Стойност Стойност Стойност % 
Рентабилност:         

На собствения капитал             MIO1             MI18             MIMP  1TB 
На активите             MIM6             MIM5             MIM1  O8B 
На пасивите             MIM8             MIM6             MIMO  PPB 
На приходите от продажби             MIM4             MIM5            EMIM1) -1OB 

Ефективност:         
На разходите             1IM5             1IM4             MIM1  1B 
На приходите             MIV5             MIV6            EMIM1) -1B 

Ликвидност:         
Обща ликвидност             1IM5             1IM5             MIMM  MB 
Бърза ликвидност             MIV8             MIV8             MIMM  MB 
Незабавна ликвидност             MI1O             MIM8             MIM4  51B 
Абсолютна ликвидност             MIMV             MIM4             MIM5  115B 

Финансова автономност:         
Финансова автономност             MIPV             MIP5             MIM5  14B 
Задлъжнялост             OI54             OI8V            EMIP5) -1OB 

 
Показателите за рентабилност Eдоходност) са количествени характеристики на 

ефективността на приходите от продажбиI  на собствения капиталI  на реалните активи и 
пасиви на дружествотоK  Те  показват  темповете на възвращаемост на капитала и  са 
предмет на инвеститорски интересK  Нарасналата печаба през OM1MгK е предпоставка за 
повишаване нивата на показателя спрямо предходната година От коефициентите за 
рентабилност намаление спрямо предходния период бележи само рентабилността на 
приходите от продажби и е в размер на MKM4 EOMMV гK – MKM5)K Причина за това намаление са 
по-бързите темпове на нарастване на приходите от продажби спрямо нетната печалба на 
групатаK  

 
Показателите за ефективност са количествени характеристики на съотношението 

между приходите и разходите на дружествотоK  Основните факториI   които влияят върху 
промяната им е  изменение в структура на приходите и разходитеK  Наблюдава се 
намаление на  стойността на ефективността на приходите EOM1M гK-MKV5) в сравнение с тази 
на разходите спрямо OMMVгK EMKV6) и съответно увеличение на коефициента за ефективност 
на разходите EOM1M  гK-1KM5  )   спрямоEOMMV-1KM4  )KНа практика за дейността за  1KM5  лвK  
приходи са направени MKV5 лвK разходиK 

 
От съществено значение за анализ и оценка на дейността на дружеството през 

отчетния период са и показателите за ликвидностK  Въпросът за ликвидността е особено 
важен в условията на кризаI тъй като този показател изразява способността на 
предприятието да погаси текущите си задължения към определен момент с наличните 
краткотрайни активи към същия моментK Коефициентът на обща ликвидностI изчисляващ 
се като съотношение между краткотрайните активиI  които са в размер на 164 551 х.лвK   и 
краткосрочните задължения -  в размер на 15T  1OT  хил лвKI  е на стойност 1KM5K  Същата е 
стойността на този показател и през съпоставимия отчетен периодK  Няма изменение и в 
стойнстта на показателя за бърза ликвидност EMKV8)I а показателя за незабавна ликвидност 
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нараства MKM4 E51B) и за абсолютна ликвидност с MKM5 E115B)K Така направените  
съпоставки показватI  че  независимо от затруднената събираемост на вземанията и 
направените през периода инвестиции в дълготрайни активиI групата запазва нивото на 
ликвидност от предходния отчетен период и   е в състояние да посреща текущите си 
задължения с достатъчно сигурностK 

 
От направения анализ е видноI че финансовата година е изключително успешна 

за Трейс Груп Холд АДK  Зад постигнатите  представени резултати стоят далновидни 
мениджърски решенияK  
 Независимо от постигнатотоI дружеството не спира да развива целите и 
стремежите сиK Продължава развитието на инвестиционната програма с оглед предтоящи 
проекти в страната и чужбинаK 
 

Отговорност на ръководството:  
 
Ръководството потвърждаваI че е прилагало последователно адекватна счетоводна 

политикаK  
Ръководството също така потвърждаваI че се е придържало към действащите МССX 

МСФОI като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятиеK 
Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистриI за 

целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за 
избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности 

4.  Инвестиционен портфейл 
 
Инвестиции в асоциирани предприятия – представени по метода на собствения 
капитал 
 

Инвестиции 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 
стойност стойност 

ТЕХНОСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ VV АД 1 PT4 1 P84 
ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД  568 
СОФСТРОЙ-ТРЕЙС ООД P P 
БЕРКО ООД  P 

Общо 1 377 1 958 

 
 

През OM1MгK  Трейс Груп Холд АД продава  PO M6V брK  поименни акции с право на 
гласI представляващи O6KTOB от капитала на Пътстройинженеринг АД гр.Кърджали 
 
 

5. Дивидентна политика 
 
Политиката за разпределение на дивиденти е следствие на политиката за 

разпределение на печалба на дружествотоK Съветът на директорите считаI че печалбата на 
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дружеството основно трябва да се инвестира в нови мощностиI необходими за постигане 
на ефективност при осъществяване на дейността и за подобряване на производствената и 
технологична обезпеченост на дъщерните дружестваK  

Основен ангажимент на корпоративното управление на Трейс Груп Холд АД е 
повишаване на доверието на акционерите и част от този ангажимент представлява 
разпределение на дивидент с цел удовлетворяване на техните очакванияK Висшият 
мениджмънт на компанията се стреми да взема балансирани решения по отношение на 
дивидентитеI съобразявайки се с разполагаемите ресурсиI икономическата обстановка и 
желанията на акционеритеK 

През OM1MгK беше разпределен дивидент от финансовия резултат за OMMVгK в размер 
на 5T8 V4TKPT лвKI което представлява O6IPO стK на акцияK 

 
6. Система за управление на качеството 

 
Системата за управление на процеситеI оказваща влияние върху качествотоI 

околната средаI здравето и безопасността при работа в Трейс Груп Холд АД обхваща: 
Изпълнение на проекти в БългарияI участие в международни търгове в страната и 
чужбинаK СтроителствоI поддръжкаI реконструкцияI рехабилитация и възлагане на проекти 
от: транспортната инфраструктура /пътищаI автомагистралиI летища и железопътна 
инфраструктура/I благоустройствената инфраструктураI хидротехническото строителство 
и озеленяването на околната средаI енергийната инфраструктураI високото строителство и 
прилежаща инфраструктураI електронни съобщителни мрежи и съоръженияK 
Консултантска и инженерингова дейностK Придобиване и управление на дружествени 
дялове и акции от капитала на дружества от страната и чужбинаK 
 

През мK октомври OM1MгK Системата за управление на качеството беше адаптирана 
към стандарта IpO VMM1:OMM8 и продължи политиката за непрекъснато подобряване и 
усъвършенстване на дейностите по управление на процеситеI оказващи влияние върху 
качествотоI околната средаI здравето и безопасността при работаK 
 

Основните направления на работата с цел усъвършенстване на СУК са следните: 
- Участие в изготвяне на бизнес програмата на дружествотоX 
- Прилагане на въведената нова версия на IpO VMM1:OMM8 при управление на 

качеството в  Трейс Груп Холд АДX 
- Обучение на персонала за прилагане на изискванията на интегрираната 

системаX 
- Подготовка на входните данни и провеждане на Преглед на ръководството на 

СУК на Трейс Груп Холд АДX 
- Изпълнение на Програмата за вътрешни одити 
- Доказване на съответствието на системата с изискванията по отношение на 

качествотоI околната средаI здравето и безопасността при работа в договорни 
ситуацииK 

През първото тримесечие на OM1MгK беше изготвена и утвърдена бизнес  програма 
на дружествотоK Формирани бяха Целите по качеството за OM1MгK по звена и дружеството 
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като цялоK Набелязаха се основните насоки за усъвършенстване на системата през OM1MгK и 
се разработи програмата за одитиK 

През втората половина на OM1MгK се извърши промяна в документацията на 
Системата за управление на качеството на  Трейс Груп Холд АД съгласно изискванията на 
новата версия в стандарта IpO  VMM1:OMM8K  Надзорният одит премина успешно през мK  
октомври OM1MгK по предварително обявения план за одит от сертифициращата фирмаK 
 

7. Защита на околната среда 
 
Дружествата от групата на Трейс Груп Холд АД извършват строителна дейностI 

която е пряко свързана с околната среда и неминуемо дава отражение в заобикалящата ни 
действителностK Корпоративното ръководство на дружеството оценява важността от 
запазването на еко баланса в природата и приоритетно извършва мероприятия по 
намаляване на вредните въздействия в околната среда при извършване на дейността сиK 
Всички производствени съоръжения /трошачни инсталацииI асфалтови базиI инсталации 
за каменно брашноI инсталации за производство на битум и дрK/ са осигурени с 
филтриращи инсталации за улавяне на вредните емисииI отделяни при работа и са 
съобразени с изискванията на контролиращите органиI които следят за опазването на 
околната средаK Постепенно се подновява техническото оборудване и автомобилния парк 
в структуратаK  През последните три години бяха купени нови специализирани машини и  
камиониI които отговарят на европейските и световни стандарти за опазване на околната 
средаK 

Всички дружества от групата на ТрейсI  включително и Трейс Груп Холд АДI  
притежават сертификат IpO 14MM1:OMM4  C OepAp 18MM1:OMMT   за  околна средаI  здраве и 
безопасност на трудK На обектитеI които се изпълняватI стриктно се спазват изискванията 
за безопасни условия на труд и се извършват необходимите действия за защита на 
околната средаK 

Дружествата стриктно спазват екологичното законодателство в цялостната си дейностK 
Висшият мениджмънт отделя голямо внимание на процеситеI дейностите и материалитеI 
които се използватK Ангажира всички нива в групата чрез поставяне на цели и изисква 
резултатиK 
 

8.  Рискови фактори  
 

Политически риск 
 

Политическите рискове са свързани с евентуално възникване на 
вътрешнополитически сътресения и неблагоприятна промяна в стопанското 
законодателствоK Този риск е свързан с възможността правителството на една държава 
внезапно да смени политиката си и в резултат на това средатаI в която работят дружествата 
да се промени неблагоприятноI а инвеститорите да понесат загубиK 

Дейността на всички дружества от структурата на Трейс Груп Холд АД е в пряка 
зависимост от държавния бюджетI бюджета на общините и международните спогодби за 
финансиране на проектиK  Забавените разплащания на държавата към инфраструктурните 
дружества оказват негативно влияние върху ликвидността и финансовите им резултатиK 
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Повишава се вътрешнофирмената задлъжнялостI което е сериозен риск за всички 
компании в сектораK 

  
Валутен риск 

 
По своята същност валутният риск представлява рискът от покачване или 

понижаване на валутните курсовеI водещи до формиране на печалби/загуби от преоценка 
на приходите и разходите в акционерното дружествоK  Поради фиксирания курс на лева 
към еврото този риск понастоящем се смята за сравнително нисъкK  За базиран на друга 
валута инвеститор валутният риск от колебанията в обменния курс между базовата му 
валута и българския лев се ограничава от промените на обменния курс на базовата му 
валута и евротоK По отношение на валутния риск България предлага параметриI близки до 
тези на страните членки на ЕСK 
 

Инфлационен риск 
 
  Инфлационният риск  представлява вероятност от повишаване на общото 
равнище на цените в икономикатаI в следствие на което намалява покупателната 
способност на местната валутаK  През последните годиниI  в условията на валутен борд и 
рестриктивна фискална политикаI инфлацията в България бе поддържана на сравнително 
ниско равнище и очакванията са тя да остане такава и през следващите годиниK  

За строителният бизнес  от особено важно заначение са равнищата на цените на  
сновните суровини и материалиI най-вече битумI дизелI арматураI които са от особена 
важност при формиране на резултата при дългосрочните строителни договориK  През 
OM1MгK се наблюдава плавно покачване в цените на основните суровини в сравнение с OMMV 
годK    

 
Лихвен риск 
 
Лихвеният риск представлява рискът от неблагоприятна промяна на лихвените 

равнищаI което рефлектира върху лихвените разходи от една страна и до възможни 
затруднения в кредитиранетоI от другаK 

Лихвеният риск е пряко свързан с инфлационните процесиK През OM1M гK се 
наблюдава тенденция на запазване на  високи лихвени равнищаK За Трейс Груп Холд АД 
влиянието на лихвения риск през текущата година е по отношение на сключените 
договори за лизинг и банковите услугиI  свързани с ползване на кредити и издаване на 
банкови гаранцииK  

През OM11годK  цената на финансовите услуги ще запази своето значение за 
дружествотоK Разходите за банкови и търговски кредити и финансов лизинг ще заемат 
висок относителен дял във финансовите разходи  и ще влияят значително върху 
финансовия резултатI предвид планираните обеми на работа през следващата годинаK  
 

Секторен риск 
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Поражда се от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и 
паричните потоциI агресивността на мениджмънтаI силната конкуренция на външни и 
вътрешни производители и дрK 

По отношение дейността на Трейс Груп Холд АД секторният риск се изразява в 
трайното навлизане на чужди фирми в строителния бранш в странатаK   

Повишената конкуренция обаче е стимул за развитие на всяка една организацияK В 
изострени  конкурентни условияI   Трейс Груп Холд АД се определя като водеща 
пътностроителна структураI която е еталон за професионализъмI качествоI бързинаI и в 
която работят доказани специалисти от различни областиK 
 

Фирмен риск 
 

Фирменият риск е свързан с характера на основната дейност на дружествотоI с 
параметрите и организацията на производствено-технологичния процесI с обезпечеността 
с финансови резултати и с дрK факториK Влиянието на този риск върху дейността на 
дружеството зависи от професионалните качества на мениджмънтаK За неговото 
минимизиране се разчита на повишаване ефективността от вътрешнофирмено планиране 
и прогнозиранеI които ще осигурят възможности за преодоляване на евентуални 
негативни последици от настъпило рисково събитиеK 
 

ІII. Важни събития, настъпили след края на отчетния период 
 
Като важни за дружеството събития определяме следните договориI подписани 

след P1K1OKOM1Mг: 
1. Договор за текущо и зимно поддържане на TP5KO5V км от републиканската 

пътна мрежа на територията на ОПУ ЛовечK 
2. Договор за текущо и зимно поддържане на 1O6PI6VM км от републиканската 

пътна мрежа на територията на ОПУ СофияK 
3. Договор за рехабилитация на ж.пK  линия Пловдив –  Бургас в отсечките 

Михайлово –  КалояновецI  Стара Загора –  Завой –  Ямбол –  Зимница и 
Церковски –  Карнобат –  Бургас с обща дължина O6P  кмK  Стойността на 
договора е P8M P6O 6OMIPM леваK 

4. С Анекс KKKKKKK  към Договор за банков револвиращ кредит N:  14T/1MKM8KOM1MгK  с 
Уникредит Булбанк АД се променя размера на кредитния лимит от 
15 MMM MMMлвK на 5 MMM MMMлв.С Анекс към Договор за поемане на кредитни 
ангажименти по линия за овърдрафт кредит N:64/O6KM4KOM1MгK с Уникредит 
Булбанк АД се променя размера на кредитния лимит от O5  MMM  MMMлв на 
P5  MMM  MMMлвK  и  промяна на сроковете за издаване на банкови гаранции на 
O6KM4KOM1Oг.и валидност на ангажимента за плащане на O6KM8KOM1OгK 

 
 

IV. Научноизследователска и развойна дейност 
 
Дружеството не осъществява научно-изследователска и развойна дейностK 
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V. Информация по реда на Tърговския закон 
 
1. Собствени акции. Обратно изкупуване 

 
Дружеството не притежава собствени акцииK Взето е  решение от Общото 

събрание на акционерите на 8 януари OMMVгK за обратно изкупуване на акции от капитала 
на Трейс Груп Холд АД в срок до 5 годиниK Към P1K1OKOM1MгK правото за обратно 
изкупуване на акции не е упражненоK 
 
 

2. Информация за членовете на Съвета на директорите 

Трейс Груп Холд АД има едностепенна система на управление със Съвет на 
директоритеI състоящ се от T члена: 

Николай Ганчев Михайлов- Председател на СД 
Цветан Иванов Цонев- Член на СД 
Иван Димитров Христов –Член на СД 
Манол Пейчев Денев- Член на СД 
Мирослав Калчев Манолов- Член на СД 
Антон Николов Дончев- Член на СД 
Иван Стефанов Трифонов- Член на СД 
  

Дружеството се представлява и управлява от Николай Ганчев Михайлов и Цветан 
Иванов Цонев- Изпълнителни директориI заедно и по отделноK 

Съветът на директорите  на Трейс Груп Холд АД управлява холдинга и решава 
всички въпросиI свързани с дейността I с изключение на онезиI които са в правомощията 
на Общото събрание на акционеритеK  

Членовете на Съвета на директорите се избира от Общото събрание на 
акционерите с мандат от 5 годиниK 

 Съветът на директорите определя визиятаI целите и стратегиите на дружествотоX  
установява политиката на дружеството в областта на рискаX  установява системи за 
управление на риска и за вътрешен одитX  отговаря за създаването на финансово-
информационната система на дружествотоX  одобрява бизнес план на дружествотоX  
определя политиката на дружеството по отношение на разкриването на информация и 
връзки с инвеститоритеX   писмено определя структуратаI  обхвата от задачиI  начин на 
функциониране и процедури за отчитанеK  
 

Информация, относно придобиването и притежаването на акции на 
дружеството от членовете на СД 

 
Членовете на СД притежават акции на дружеството както следва: 

 

 Брой акции Стойност % Дял 
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Николай  Ганчев  Михайлов          1 TTO MMM       1 TTO MMM  8MK55B 
Цветан Иванов Цонев                  5 MT1               5 MT1  MKOPB 
Манол  Пейчев  Денев                  P P4M               P P4M  MK15B 
Мирослав  Калчев  Манолов                  O MMM               O MMM  MKMVB 
Иван  Стефанов  Трифонов                      PP5                  PP5  MKMOB 
 

За членовете на СД не са предвидени привилегии или изключителни права да 
придобиват акции и облигации на дружествотоK 

Избраният от Общото събрание Съвет на директорите гарантира независимостта и 
безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение 
функционирането на дружеството 

Членовете на СД не участват в търговски дружества като неограничено отговорни 
съдружнициI освен посочените в горната таблица 
 

Членовете на СД  участват в управлението или притежаването на над O5   B  от 
капитала на други дружества както следва: 
 

 
 

Дружество 

Николай 
Михайлов 

Цветан 
Цонев 

Манол 
Денев 

Иван 
Трифонов 

Иван 
Христов 

Мирослав  
Манолов 

 
Трейс Груп Холд 
 АД 

Председател на 
СДI 
Изпълнителен 
директорI 
притежава 88I6 
B от капитала 

Член на СДI 
Главен 
изпълнителен 
директор 

Член на СД Член на СД Член на СД Член на СД 

Пи Ес Ай АД Председател на 
СДI 
Изпълнителен 
директор 

Член на СДI 
Изпълнителен 
директор 

        

СК Трейс АД Притежава P5B 
от капитала 

  председател на 
СДI 
Изпълнителен 
директор 

    Член на СД 

УСМ АД         Председател 
на СД 

  

Августа Трейс  
 ЕООД 

        управител   

ПСФ 
Мостинженеринг 
АД 

 Председател на 
СД 

      Член СДI 
Изп.директор 

  

Родопа Трейс" 
ЕООД   

контрольор           

Трейс Бургас 
 ЕАД   

 Председател на 
СД 

Член СД         

Пътна 
сигнализация и 
съоръжения ЕАД 

 Председател на 
СД 

Член СД         
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Инфрастрой 
ЕООД  

 управител         

Трейс Кърджали 
 АД 

 Председател на 
СД 

        Член на СД 

Трейс Комерс 
 ЕООД 

    управител       

Трейс Холидей 
 ЕООД 

  управител         

Трейс Билд ЕАД  Председател на 
СД 

  Член на СД       

Трейс София 
 ЕАД 

          Член на СД 

Трейс Роудс ЕAД  Председател на 
СД 

Член на СД         

Саут Хил ЕООД Управител 
Притежава 1MM 
B чрез 
„Галини” 
ЕООД 

          

Инжпроект ООД Притежава 
пряко OMB и 
чрез „Галини –
Н” ЕООД - 
8MB 

          

Химколор АД Председател на 
СД 

          

Галини ЕООД Едноличен 
собственик и 
управител 

          

Галини – Н 
 ЕООД 

Едноличен 
собственик и 
управител 

          

Алит – ЦТ Цоневи 
и сие СД 

  Неограничено 
отговорен 
съдружник и 
управител 

        

Орфеос ООД           Съдружник и 
управител 

Туристическо 
дружество Сърнена 
гора 

     Член на 
управителен 
съвет 

СБАЛ – Гръбначен 
център АД 

     Член на СД 

Джина – OMMM 
ЕООД 

   Едноличен 
собственик 
и управител 

  

ЕНСИТ-Иван 
Трифонов ЕТ 

   Управител и 
собственик 

  

 
Антон ДончевI който е член на Съвета на директорите на Трейс Груп Холд АД не 

участва в управлението и не притежава над O5B от капитала на други дружестваK 
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VI. Перспективи и развитие  

 Основна задача на корпоративното ръководство на Трейс Груп Холд АД е да 
продължи успешния мениджмънт на дъщерните дружества посредством участието им в 
органите за управлениеK Усилията на ръководството ще продължат в посока подобряване 
на финансовото състояние на дъщерните предприятияI интензивно участие в тръжни 
процедури с цел спечелване на нови проекти и оптимизиране на разходите за постигане 
на по- добри финансови резултатиK 

През OM11гK  Трейс Груп Холд АД  и дружествата от групата ще продължат 
изпълнението на поетите ангажименти по действащите от OM1MгK строителни договориK 
Предстои изпълнение на проектиI свързани със спечелените в края на OM1MгK  тръжни 
процедури за поддържане на близо 5 MMM км  от Републиканската пътна мрежа на 
Р.България-  на ОПУ СофияI  ОПУ ЛовечI  ОПУ Стара ЗагораI  ОПУ КърджалиI  ОПУ 
СмолянI  ОПУ ЯмболI  както и за общински пътища на територията на Стара ЗагораI  
Смолян и ДевинK 

 Предстои участие в тръжните процедури за изпълнение на следните национални 
проекти: 
1. Строителство на Автомагистрала „Марица”I ЛОТ1 „Оризово-Димитровград от 
кмK5HMMM до кмKP6H4MMI ЛОТO „Димитровград- Харманли от кмKP6H4MM до кмKTMH6OM” и 
Строителство на подходен път към ГКПП Капитан Андреево -  PI4  км участък от АМ 
МАРИЦАK 
2. Строителство на Магистрала „Струма”I отсечките Долна Диканя – ДупницаI 
Сандански – Кулата и Дупница – БлагоевградK Трите отсечки се финансират по 
оперативна програма „Транспорт”  и ще струват O5M  млнK  ЕвроK  Сложният участък от 
Благоевград до СанданскиI който минава през Кресненското дефилеI ще се изгражда след 
OM14 гK 
3. Софийски околовръстен път – Южна дъга от улK Василашко езеро до пътния възел 
при автомагистрала „Люлин” /общо около 5 км/ - Оперативна програма „Регионално 
развитие” и 
4. Връзка на Автомагистрала „Хемус” със „Софийски околовръстен път- пътен възел 
„Яна”: АМ “Хемус” – Софийски околовръстен път  - Гара ЯнаK Тази магистрална връзка се 
явява част от Транс-европейски транспортен коридор IVK Строителството на новия 
участък с дължина 8I5кмI ще свърже съществуващият участък от автомагистрала "Хемус" с 
околовръстния път на гр.СофияK Финансирането е от Кохезионен фонд и съфинансиране 
от Националния бюджетK Индикативна стойност на проекта – PO MMM MMM евроK 

 
Интерес за дружеството представляват: 

1K Оперативна програма „Околна среда OMMT-OM1Pг”KI която определя стратегически 
приоритети на страната ни в сектор „Околна среда”K Главна задача на програмата е 
подобряванеI запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на 
екологичната инфраструктураI а средствата по нея се предоствят от Европейския фонд за 
развитие и Кохезионния фондK  Очаква се увеличаване на броя поръчкиI свързани с 
Министерство на околната среда и водите и през Министерство на земеделието –  
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сметищаI пречиствателни станции за питейни и за отпадни водиI подобряване на 
водопроводната и канализационната мрежа в много от населените местаK  
OK Секторна Оперативна Програма ТранспортI по която от 5MB от предвидените 
средства са за пътищаI а останалите 5MB са за жп и воден транспортK  

През OM11 гK Трейс Груп Холд АД и дъщерните дружества ще продължат да 
участват и в проектите на общините за  ремонт и строителството на детски градиниI 
училища и болнициI както и за ремонтI рехабилитация и подръжка на уличната и 
общинската пътна мрежаK 

Трейс Груп Холд се стреми към навлизане на пазара в страните от Бивша 
Югославия /СърбияI БиХI Черна гораI Хърватска/I в РумънияI Молдова и УкрайнаI в 
Руската федерацияI в Близкия Изток /ИракI СирияI КувейтI ОАЕI КатарI Оман/и в 
Северна АфрикаK „Трейс Интернешънъл” ЕООД провежда активни консултации с 
потенциални партньори в Сирийската арабска република и Иракски Кюрдистан за 
подписване на договори за инфраструктурно строителствоI включително за изграждането 
на метрото в ДамаскK Създадени са предпоставки и ще се работи активно за 
позиционирането на холдинга в бързо разрастващия се пазар в Иракски КюрдистанI 
където е планирано разкриване на представителствоK Създадена е програма за дейността на 
фирмата по отношение на пазара в богатите на петрол държави в Персийския заливK Ще 
продължи работата по навлизане на холдинга в Кувейт и ОманI включително за 
регистрирането му като чуждестранна фирмаI която има право да участва самостоятелно в 
търговете в тези страниK В напреднала фаза бяха преговорите за разкриване на 
представителство и регистриране на холдинга в ЛибияK Постигнати бяха договорености за 
получаването на проекти за проектиранеI надзор и строителствоK Бързо развиващата се 
обстановка в страната и започналите военни действия ще забавят този процес за 
неопределено времеK Създадена е смесена работна групаI която следи развитието на 
обстановкатаI актуализира контактите с либийските партньори и има готовност бързо да 
възстанови диалога за пряко участие на холдинга в значими инфраструктурни проекти в 
Либия и заемането на нишата след променитеK 
 Провеждат се активни консултации с чуждестранни инвеститори и партньори за 
обединяване на усилията и навлизане на холдинга на пазара в Африка и Латинска 
АмерикаI  както и за включването му в списъка на фирмиI  които работят по проекти на 
Европейския съюз за възстановяване на страниI засегнати от природни бедствия и 
промишлени аварииK Съвместно с официалните институции на страната се разработват 
алгоритми за участие във възстановяването на ХаитиK 
 Международната дейност на Трейс Груп Холд среща разбиране и подкрепа от 
страна на българското правителствоI което е предпоставка за решително навлизане на 
холдинга на международния пазарK 
 
VІІ. Информация за прилагане на Националния кодекс за корпоративно 
управление 
 
 Съветът на директорите на Трейс Груп Холд АД оценява важната роля на 
съвременното корпоративно управление да съдейства за устойчиво развитие на 
националната икономика на Република България и считаI че прилагането на 
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международно признатите стандарти за добро корпоративно управление е задължение на 
всяка компанияK  
 Следвайки намеренията си да извършва дейността си в съответствие с принципите 
и разпоредбите на Националния кодекс за корпоративно управлениеI на O8KMOKOMM8гK 
Съветът на директорите решиI че приема Националния кодекс за корпоративно 
управление и ще управлява дружеството независимо и отговорноI спазвайки правилата за 
защита на акционеритеI прозрачност и съобразяване със заинтересованите лицаK 

Дейността на дружеството е подчинена на основните цели и приоритетиI заложени 
в Националния кодекс за корпоративно управление: 

- Повишаване доверието на акционеритеI инвеститорите и заинтересуваните от 
управлението и дейността на дружеството лицаX 

- Утвърждаване на корпоративната социална отговорност като форма на 
стратегическо корпоративно управлениеX 

- Обновяване и адаптиране на практиките на корпоративно управление на 
дружествотоI за да може то да отговаря на новите изискванияX 

- Гарантиране равнопоставеност на акционеритеX 
Основна цел при изпълнение на ангажиментите на кодекса е адаптирането на 

вътрешните актове на дружеството и цялостната му дейност с непрекъснато изменящата се 
действаща нормативна уредбаK Финансовите отчети на дружеството се изготвят съгласно 
МССI а годишният одит се извършва от независим одитор с оглед осигуряване на 
безпристрастна и обективна преценка за начинаI по който са изготвени и представени тези 
отчетиK Отчетите се придружават от подробни доклади за дейносттаK 

Съветът на директорите управлява независимо и отговорно дружеството в 
съответствие с установените визияI целиI стратегии на дружеството и интересите на 
акционеритеK Той определя и контролира основните насоки за развитие на дружествотоK 
Съветът на директорите е приел политика в областта на риска и контролира изградената 
система за управление на риска и вътрешен контролK Прилаганата система за вътрешен 
контрол работи ефективно и периодичните анализи на дейността на всички дружества в 
структурата са база за навременно идентифициране и предотвратяване на съществуващите 
рисковеK  
Целите на вътрешния контрол са спазване на стратегииI плановеI вътрешни нормативи и 
процедури за осъществяване на дейносттаI осигуряване на ефективно и ефикасно 
функциониранеI надеждност на финансовото отчитанеI съхраняването и опазването на 
активите на дружествотоK 

Вътрешният контрол на Трейс Груп Холд АД обхваща следните дейности: 
- контрол при функциониране на текущото счетоводство и първичния 

документооборотX 
 - компетентност на персоналаI зает с финансови и отчетни функцииX 

- контрол относно съдържаниеI достоверност и своевременност на финансови 
отчетиI подавани към мениджмънтаX 
 - пълнота на обхвата и надеждност на финансовата информационна системаX 
 - законосъобразно изпълнение на данъчните и осигурителните задълженияX 
 - опазване и съхранение на активитеX 
 - контрол върху разпоредителни действия с активи и ресурсиK 
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В дружеството функционира Одитен комитет от трима независими експертиI който 
следи за ефективността на вътрешния контрол и процесите на управление на рискаK 
Съветът на директорите поддържа система за разкриване на информацияI която е в 
съответствие с приетата политика  на дружеството по отношение на разкриването на 
информация и връзките с инвеститоритеK Следвайки принципа за равнопоставеност на  
акционеритеI инвеститорите и общественосттаI Трейс Груп Холд АД оповестява 
регулирана информация чрез следните платформи и медии: 

- Сервиз Финансови пазари ООД – чрез системата „хP news” 
- Е- регистър на КФНX 
- Дарик Финанси 
Трейс Груп Холд АД разкрива информация за корпоративно управление ежегодно 

в доклада за дейността на дружеството в съответствие с принципа „спазвай или 
обяснявай”K 

Основен ангажимент на корпоративното управление е повишаване доверието на 
акционеритеI инвеститорите и заинтересуваните от управлението на дружеството лицаK 
През OM1MгK продължи утвърждаването и прилагането на различни начини за разкриване 
на текуща информация относно финансовото и икономическото състояние на 
дружеството и важни корпоративни събитияK 

Трейс Груп Холд АД има утвърдена политика и система за разкриване на 
информация в съответствие със законовите изискванияI която гарантира равнопоставеност 
на адресатите и не позволява злоупотреби с вътрешна информацияK Системата за 
разкриване на информация осигурява пълнаI навременна и вярна информацияI която 
позволява обективни оценки и вземане на решенияK В дружеството функционират правила 
за подготовка на годишните и междинните доклади и реда за разкриване на информацияK 
Утвърдена е практика за задаване на въпроси от акционери и заинтересовани лица и 
получаване на отговори по електронен пътK При желание от страна на инвеститорите се 
провеждат срещи между тях и ръководството на дружествотоK  

Трейс Груп Холд АД поддържа своя интернет страницаI  която съдържа данни за 
визията и дейността на дружествотоI за мениджмънтаI акционерната структура и за 
дружествата от групата на холдингаK Раздел „За акционерите” е създаден за повишаване на 
нивото на информираност на заинтересуваните лицаK Секцията корпоративно управление 
съдържа вътрешни нормативни документиI информация за правата на акционерите и 
участието им в общото събраниеK Създадена е секция Финансова информацияI в която 
могат да се разгледат финансовите отчети от OMM8 година до сегаK В отделна секция са 
представени материалите за предстоящи общи събранияI взети решения от проведени 
общи събрания от OMM8гK  до сегаK  Публикува се и образец на пълномощно за 
представляване на акционер в общото събрание на дружествотоK Най-динамична е 
секцията новиниI която предоставя информации за периодичните публикации на 
дружествотоI за значими събитияI както и всяка информация свързана с дейността на 
холдинга и с изявите на неговите ръководители и служителиK  

Контролът относно процеса на разкриване на информация е многопосоченK До 
сега не са установени нарушения на разпоредбите и сроковете за оповестяванеK 
Финансовите отчети се публикуват на електронната страница непосредствено след 
изпращането йм на регулаторния орган и общественосттаK Това позволява контрол от 
акционеритеI инвеститорите и всички заинтересовани лицаK Друга форма на контрол 
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относно процеса на разкриване на информация се осъществява от членовете на Съвета на 
директорите спрямо директора за връзки с инвеститоритеK 

Корпоративното ръководство на Трейс Груп Холд АД гарантира равнопоставеност 
на всички акционери и защитава техните праваK Всички акционери могат да участват в 
Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението сиI както и да упражняват 
правото си на глас чрез представителиK Приети са правила за организирането и 
провеждането на общите събранияI които дават възможност за равнопоставено третиране 
на всички акционериI както и правила за гласуване чрез пълномощникK Писмените 
материали по дневния ред за общите събрания се подготвят точно и ясно и не създават 
заблуждение за акционеритеK Всички предложения по основни корпоративни събития се 
представят като отделни точки в дневния редI включително и предложението за 
разпределение на печалбаK Свикването на общите събрания на акционерите се извършва в 
съответствие с установените правила за даване на публичност на поканатаI дневния ред и 
конкретните предложения за решенияK 

Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на 
акционеритеK Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на 
Съвета на директоритеI  съобразно закона и устава на дружествотоI  като се спазват 
принципите за непрекъснатост и устойчивост в дейността на управителния органK 
Изборът на Съвет на директорите става посредством прозрачна процедураI която 
осигурява навременна и достатъчна информация относно личните и професионални 
качества на кандидатитеK  
Броят на членовете на Съвета на директорите е определен от устава на дружествотоI а 
съставът на му гарантира независимостта и безпристрастността на работата на неговите 
членове по отношение на фунционирането на дружествотоK Размерът на 
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото 
събрание на акционерите и е съобразен с техните отговорности и задълженияK 
Информация за възнаграждението се разкрива ежегодно в годишния доклад за дейносттаK 

В Трейс Груп Холд АД се прилага практика за сключване на мениджърски 
договори с членовете на Съвета на директорите и с лицата на водещи позиции в 
управлението на дружествата от структуратаI  в които са определени правата и 
задълженията на всеки от тяхI както и критериите за допълнителни ползи и 
възнагражденияK Размерът и структурата на възнагражденията отчитат задълженията на 
всеки от тяхI възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членовеI 
необходимостта от съответствие на интересите на членовете с дългосрочните интереси на 
дружествотоK В договорите са предвидени процедури за избягване и разкриване на 
конфликти на интересиK Мениджърските договори следват изискванията на законаI 
устройствените актове и добрата професионална  и управленска практика и определят 
компетенциитеI правата и задълженията на членовете на Съвета на директоритеI 
критериите за размера на тяхното възнаграждениеI задълженията им за лоялност към 
дружеството и основание за освобождаванеK 

Съветът на директорите считаI че корпоративната социална отговорност е негово 
основно задължениеI за да допринася за устойчивото икономическо развитиеI трудовите 
отношения с работницитеI техните семействаI местната общност и обществото като цяло 
за подобряване качеството на животK Декларирайки своята социална отговорност и 
поемайки задължения извън законовите и обичайни изискванияI ръководството на Трейс 
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Груп Холд АД  се старае да повиши стандартите за социално развитиеI да осигури защита 
на околната среда и уважение на основните праваK  Прилага отворено управление и се 
стреми да съгласува интересите на всички заинтересовани страни за постигане на качество 
и устойчивостK 

Основна задача за ръководството на Трейс Груп Холд АД е мотивацията на всеки от 
служителитеI  която се постига с ясна стратегия за развитие на всеки от работника до 
мениджъра по следните направления:  

· професионално развитие на специалистите и работниците чрез провеждане на 
обучения за поддържане и повишаване на квалификациятаI както и тясна 
специализация за конкретните професионални областиX 
· предоставяне на време и възможност за повишаване на образователния ценз и 
придобиване на по-висока квалификацияX 
· стимулиране на инициативността за изучаване на чужди езициI работа със 
специализиран софтуерI внедряване на нови технологииI усвояване на нова техникаX 
· стимулиране на иновативното мисленеI което дава възможност на креативните хора 
да прилагат идеите си в практикатаX 
· ръководството на холдинга и дружествата предоставят възможност на  всеки 
доказал се работникI служител и ръководител да се развива и израства кариерно в едно 
или друго наше дружество в рамките на групатаI съобразено с личните и 
професионалните му интересиK 

 
Форма на корпоративен ангажимент са създадените във всяко от дружествата на Трейс 

Груп мениджърски екипиI в които участват служители на водещи позиции в съответното 
дружествоK Техните отговорности и възнаграждения са определени с индивидуални 
договориI  което е ефективен начин за постигане на бизнес –  целите на компанията и 
мотивира служителите за повишаване на ефективността на работата имK 

Служителите получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати за 
конкретни задачиK 

Най-престижната награда в компанията е призът „Строител на годината”I който се 
връчва вече трета година за доказани професионални уменияK 

В „Трейс Груп Холд” АД е разработена обучаваща система за привличане на млади 
специалистиI на които осигурява възможност за развитие и постигане на високи степени в 
професионалната реализацияK Холдингът е желан партньор от професионалните 
училища в страната и от Университета по архитектураI строителство и геодезия - СофияK 
Ученици и студенти от специалността ”Пътно строителство” са стипендианти на Трейс 
Груп Холд АДK Холдингът има договорни отношения за работа по стажантски програми и 
с Икономическия университет във ВарнаK 
  
 

Компанията има утвърдена политика за прием на млади специалистиI която се състои 
в: 
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· провеждането на ежегодни срещи със завършващите строителните техникуми в 
страната и Университета по архитектураI  строителство и геодезияI  на които се 
представят възможностите им за професионално развитие в холдинга  
· ежегодно всички дружества от холдинга предоставят възможност на ученици от 
строителните техникуми и студенти от Университета по архитектураI строителство и 
геодезия и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” да провеждат 
производствената си практика като реално участват в строителният процес  
· стимулира младите инженери и специалисти да започват работа на обекти и да 
трупат опит в реални производствени условия  
· ръководството на холдинга и дружествата следят развитието на всеки един млад 
специалист и му дават възможност да израства като мениджър и заема ключови 
управленски позиции на големи инфраструктурни обекти 

 
Провеждат се семинари за счетоводителите в структуратаI годишни срещи за обучение 

и повишаване на квалификацията на висшия мениджмънтK 
Обществената социална ангажираност е основен  ангажимент на висшето ръководство 

при изпълнение на последователна политика на корпоративното социално управлениеK 
Трейс Груп Холд АД  подкрепя издаването на произведения на български писателиI между 
които са акадK Антон ДончевI Георги КонстантиновI Димитър НедковK В навечерието на VM 
годишнината на Валери ПетровI Холдингът даде своята финансова подкрепа на 
Издателство „Захари Стоянов” за пускането от печат на най-новата книга на големия 
български поет – „От иглу до кюнец”K 

Компанията се включи като дарител в инициативата  „Вечните сгради” на „Градът 
Медиа Груп”  за генерална реконструкция на Историческия музей в Дряново за O1M-а 
годишнина от рождението на Кольо ФичетоK Целта на инициативата е подпомаганеI 
възстановяване и съхранение на културата и историческото наследство на БългарияK 

Изпълнява се програма за управление на околната средаI  която е заложена в 
Системата за управление на околната средаK  

В знак на съпричастност към зелените идеи и политикиI които са отговорни за 
природата и опазване на околната средаI Трейс Груп Холд АД се присъедини към 
„Зеления кръг”I създаден от списание „Мениджър” и ГлобулK Коледната кампания беше 
организирана под мотото „Да пазим природата”K Партньори на Холдинга получиха живи 
дръвчета с пожелание към тях да бъдат засадени и съхранениK 
 На основание на направения анализI  считамеI  че дейността на Съвета на 
директорите на Трейс Груп Холд АД през OM1MгK е била в съответствие с принципите на 
Националния кодекс за корпоративно управление и международните стандартиK 
 
VІІІ. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба №2 на КФН 
 
1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно 
основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на 
техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, 
настъпили през отчетната финансова година. 
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Информацията относно предоставени услуги е представeна в тKOKРезултати от дейносттаK 
 
 
2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории 
дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за 
снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или 
предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на 
всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че 
относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или 
приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за 
неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента: 

 
През OM1MгK  най-голям е делът на приходите от строително-монтажни услугиK  В 

тази 
връзка водещи клиенти на дружеството са Агенция Пътна инфраструктураI Метрополитен 
ЕАДI Министерство на регионалното развитие и благоустройството и общини на 
територията на цялата странаK 

 Едни от основните доставчици са фирми-подизпълнители по действащи строителни 
договори: 

1K  СК 1P  Пътстрой АД -  подизпълнител по договор Проектиране и строителство на 
Автомагистрала Тракия ЛОТ O „Стара Загора-Нова Загора от кмO1MH1MM до км O41HVMM” 

OK Старт инженеринг АД- подизпълнител по договор „Разширение на Софийското 
Метро-Първи диаметърI участък „ж.к.Младост 1 EМС1P)- бул,Цариградско шосе EМС1V) с 
подземен паркинг с дължина OK15Mкм и O Метростанции 

PK Ибера Инвест АД - подизпълнител по договори „Разширение на Софийското 
Метро-Втори диаметър от пътен възел Надежда до бул.Черни връх-обособена позиция II 
–булK”П.Евтимий”- булK”Черни връх” с дължина OK6км и P метростанции” и „Изграждане 
на водопроводи и канализационни колектори по Интегриран воден проект за град София- 
Етап O”K 

4K Доставчици на основни материали и горива - Пауталия Билдинг ЕООДI 
Пъткомплект OMMM АДI Черноморски солници АДI Бригс ЕООДI Бентойл АДI Ваяком 
ЕООДI Мелник-1 ЕООДK 

5K Други основни доставчици през OM1MгK са  дружестваI с които има сключени рамкови 
договори за лизинг - Уникредит Лизинг АДI Интерлийз ЕАД и Хипо Алпе Адреа Лизинг 
ЕАД I с които дружеството има сключени рамкови договори за финансов лизингK 
 

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено 
значение за дейността на „Трейс Груп Холд” АД. 

 
През OM1MгK бяха сключени следните договори за строителствоI които са от 

съществено значение за „Трейс Груп Холд” АД и дъщерните й дружества: 
-“Допълнително проектиране и строителство на обект: АМ Тракия /А-4/ Оризово 

-БургасI участък: ЛОТ O – Стара Загора – Нова ЗагораI от км O1MH1MM до км O41HVMMK  
Възложител на проекта Агенция „Пътна инфраструктура” към Министерството на 
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регионалното развитие и благоустройствотоK Стойността на договора е 1PT 868 MMM леваI а 
финансирането е по Оперативна програма „Транспорт”K Срокът за изпълнение на проекта 
е O5 месецаK  

- „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч”K  
Изпълнението на предмета на поръчката се финансира със средства на Европейския фонд 
за Регионално развитие и Държавния бюджет на Р.България чрез Оперативна програма 
„Регионално развитие” OMMT – OM1P по проект „Подобряване на физическата и  жизнена 
градска среда в Община Ловеч”I съгласно договор №BG 161 PO MM1/1K4-MO/OMM8/M1MK 
Възложител е Община ЛовечK Договорът е на стойност 8 MVM 4MM леваK 

-  Проект за рехабилитация на пътна инфраструктураI  Лот № 5  Централна южна 
областI ICB No: oIoP/W-M5I Работи по рехабилитацията на път I-6 Пирдоп – Kaрловo – 
Kaлофер от км O4OH86M до км O5PHVTOKOP и от км O5THMVM до км O64HT1VK44I път III-66P 
Чирпан – Зетьово от км MHMMM до км 4HTT8K54 и път III-8MT Върбица – Скобелево от км 
MHMMM до км 11H5P6KP1 и мост на река МарицаK  Възложител на проекта е Агенция „Пътна 
инфраструктура”K Стойността на договора е 1V VVO 5P8KM8 леваI а финансирането е 
осигурено от Международната банка за възстановяване и развитие съвместно с 
Министерство на финансите чрез Агенция „Пътна инфраструктура”K Срокът за 
изпълнение на проекта е 18 месецаI гаранционният срок - P65 дниK  

- „Инженеринг /проектиране и строителство/ на обекти по обособени позиции: 
Кръстовище на две нива булK”Андрей Сахаров” булK”Андрей Ляпчев”K  Финансирането на 
проекта е от бюджета на Столична общинаK  Договорът е на стойност 8  85T  1M4KTT  леваK  
Срокът за изпълнение е P6M календарни дниK 

- „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161POMM1/OK1-
M1/OMMT/MM1-M11  „Лот 1P: Рехабилитация на път ІІІ-5MT1 Чифлик - ГK Крепост - Стремци 
– Черноочене от км OH68M до км 1TH865I на път III-5VT Дъбовец - разклон Малки Воден 
от км PMHM5M до км P4HT1T и на път ІІІ-66P Чирпан -  Димитровград от км OVHMMM до км 
P1HT4OI  области Кърджали и Хасково”K  Проектът се финансира със средства от 
структурните фондове на ЕС /финансова схема - BG161POMM1/OK1-M1/OMMT ”Подкрепа за 
рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”/ и българския 
бюджет по Оперативна програма „Регионално развитие” OMMT – OM1PK Договорът е на 
стойност 14 6TM PT1K64 леваK Срокът за изпълнение е T месецаK 
- „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161POMM1/OK1-M1/OMMT/MM1-

M1M „Лот 1M: Рехабилитация на път ІІІ-565 п.кK с път ІІ-56 - сK Шишманци от км MHMMM до 
км 1THMMMI област  Пловдив”K Проектът се финансира със средства от структурните 
фондове на ЕС /финансова схема - BG161POMM1/OK1-M1/OMMT ”Подкрепа за 
рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”/ и българския 
бюджет по Оперативна програма „Регионално развитие” OMMT – OM1PK Договорът е на 
стойност 6 8V4 8OPKV4 леваK Срокът за изпълнение е 5 месецаK 

-  „Проектиране и изграждане на обект: Реконструкция и обновяване на 
пространството около открита естрада “ОХЛЮВА” и културен център “МОРСКО 
КАЗИНО” в Приморски паркI грK Бургас”K Договорът е на стойност O4M MMM леваK Срокът 
за изпълнението на проекта е 56 календарни дниK 

 „Реконструкция на улица „Христо Ботев”  и улK  „Цар Петър”  –  ІІ етап Eот улK  
„Фердинандова” до улK „Иван Вазов”)I грK БургасK Стойността на договора е PMT T51I5T 
леваK Срокът за изпълнение на проекта е 85 календарни дниK 
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--  "Изграждане на контактно- кабелна мрежа за разширяване на тролейбусния 
транспорт в грK  Бургас -  централна част"K  Договорът е на стойност 1  MP4  81VIMV  леваI  а 
финансиранетоKK  ДДооггооввоорръътт  ее  ппооддппииссаанн  ннаа  MM66KK11OOKKOOMM11MMггKK  ии  ввллииззаа  вв  ссииллаа  оотт  1155KK11OOKKOOMM11MMггKK  
ППррооееккттъътт  щщее  ббъъддее  ииззппъъллннеенн  ззаа  VVMM  ддннииKK Финансирането на описаните договори е със 
средства от бюджета на Община БургасK  

- „Основен ремонт на съществуващи светофарни уредби на територията на Община 
Бургас”K Финансирането е от бюджета на общинатаI а стойността на договора е 1O1 P8MK85 
леваK Срокът на изпълнение е TM календарни дниK 

- „Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната 
интеграция и устойчивото развитие на градската среда в Община Бургас по обособена 
позиция 1I РеконструкцияI благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона 
улK”Александровска”  от плK  „Царица Йоанна”  до плK  „Тройката”I  улK  „Св.СвK  Кирил и 
Методий” – грK Бургас”K  Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално 
развитие” OMMT – OM1P гKI бюджетна линия BG 161 PO MM1 / 1K4 – M5 / OMMVI Схема за 
безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез 
подобряване на градската среда”K  Проектът има за цел да подобри качеството на живот в 
Община Бургас и да осигури привлекателна и достъпна инфраструктура в централната 
градска частK Ще осигури нови възможности за икономическо и  социално развитие 
посредством обновяване и реконструкция на градската територияK Осигуреният равен 
достъп до обществената инфраструктура ще намали социалната изолация и ще разреши 
екологични проблемиI свързани с безопасността на придвижване и промоция на 
здравословен и активен начин на животK Договорът е на стойност P T81 PMOI6O леваK 
Срокът за изпълнение е O1M календарни дниK 

- „Поддържане /превантивноI текущоI зимно и ремонтно възстановителни работи 
при аварийни ситуации/ на републикански пътища на територията на ОПУ Стара Загора 
/TTVKT км/I ОПУ Кърджали / 6OMK5 км/I ОПУ Ямбол /58TK6 км/ и ОПУ Смолян /5PVKM11 
км/K  Договорите са със срок за изпълнение 4  годиниK  Дейностите ще се извършват 
съгласно месечни задания на Агенция „Пътна Инфраструктура” по договорени единични 
цениK Договорите включват поставяне и поддържане на пътна сигнализация при 
възникнали ситуацииI земни работиI подръжка и ремонт на пътна настилкаI подръжка и 
ремонт на съоръженияI ремонт и подържане на пътни принадлежностиI озеленяване и 
ландшафтно оформянеI зимно подържане /почистванеK 

- Рамкови споразумения с Община Сливен за периода OM1M – OM14гK: 
„ЛОТ1 Изграждане на обекти на техническата инфраструктура на територията на 

община Сливен ” и  
ЛОТ O Изграждане на нови сградиI строежи и обекти IРеконструкцииI основен ремонт 

и преустройство на съществуващи сгради общинска собственост или предоставени за 
ползване на ОбщинатаI включително енергоспестяващи мероприятия на сгради”K 

Финансирането е със собствени средства на общинатаI ОПРРI ОПОСI ИСПА и 
национално финансиранеI а срокът на споразуменията е 4 годиниK  

Договорът за ЛОТ1 е на стойност 168 6M6 MMM леваK Договорът за ЛОТ O е на стойност 
16 8MM MMM леваK  

- „Рехабилитация на довеждащ път до Пречиствателна станция за отпадъчни води – 
грK Димитровград”K Договорът е на стойност O51 OTPK18 евроI а средствата се предоставят 
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по линия на Кохезионния фонд от Европейска инвестиционна банка съгласно Финансов 
договор № EIB/cIOMK15P/1VVVK  

- „Строително - монтажни работи за укрепване на свлачищен участък на общински 
път № PaV  O11P  грK  Куклен -   манастир IIСвK  СвK  Козма и Дамян”  E„СвK  Врач”)  -   сK  
Гълъбово  при кмK 5H8PVI Община Куклен”K Проектът е финансиран по Оперативна 
програма „Регионално развитие”I Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие”I Операция 1K4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”I 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РОMM1/1K4-M4/OMMV 
„Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските 
агломерации”K Стойността на договора е 516 V41KPO лвKI а срокът на изпълнение е 14V 
календарни дниK 

- „Реконструкция и рехабилитация на пътната инфраструктура в община Павел баняI 
път ІV–  6MM4VEpZo11P4)I  път І-6  –  сK  Тъжа от км MHMMM  до км OHPP5K5OT  –  І и ІІ етап”K  
Средствата са предоставени по програма „Друга техническа инфраструктура” за OMMVгK на 
МРРБK Общата стойност на договора е в размер на T1V O8M леваK  

- Изграждане на вътрешни пътища и пътища за  достъп  на фотоволтаична централа 
с обща мощност 4  MWI  разположени на площ 84IVдкаI  разположени в землищата на 
с.Безмер Община ТунджаI област Ямбол и сK БозаджииI област СливенK Възложител на 
проекта е „ВЕНИ VT”  ЕООДI  а стойността на работитеI  които ще бъдат извършени е в 
размер на OM8 MOT леваK Срокът за изпълнение е PM календарни дниK 

- „Изграждане на улица от улK  Хан Кубрат до улK  Ст.Караджа зад блK1TI1V  и O1  на 
улK”Г.С.Раковски” и „Изграждане на паркинг до Районен исторически музей”K Стойността 
на договора е OP4 MMM леваI а срокът за изпълнение - 4M календарни дниK  
 
4. Информация относно сделките, сключени между „Трейс Груп Холд” АД и 
свързани лица, през отчетния период. 

 В посочените таблици са  представени продажби и покупки от свързани лица през 
OM1MгK  Подробна информация за всички сделки между свързани лица е отразена в 
Годишния финансов отчет за OM1MI  Раздел: Сделки и салда със свързани лица 
 

Продажби на свързани лица извън групата 
 

Клиент Вид сделка 2010 г. 2009 г. 
ИНЖПРОЕКТ ООД  УСЛУГИ И МАТЕРИАЛИ OMP 81 
ГАЛИНИ-Н ЕООД УСЛУГИI НАЕМИI МАТЕРИАЛИ TV 14P 44 OPP 
ОБЕДИНЕНИЕ ТРАМ-МЕТРО ДЗЗД УСЛУГИ  4 MO4 
ДЕКОН ЕООД УСЛУГИ И МАТЕРИАЛИ 11 168 1 TOO 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ МАТЕРИАЛИ  P 
ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД ПРОДУКЦИЯ  1 
ГАЛИН НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ ЕТ СТОКИ 154 O 

Общо   90 668 50 066 

 
 
 
 



TРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 
Годишен консолидиран доклад за дейността за O010 г.  
                 

 38   
 

Покупки на свързани лица извън групата 
 

Доставчик Вид сделка 2010 г. 2009 г. 
ИНЖПРОЕКТ ООД УСЛУГИ И МАТЕРИАЛИ O O5P O 55O 
ГАЛИНИ-Н ЕООД УСЛУГИ И МАТЕРИАЛИ 81 V54 4P O48 
АДВАЛ АД УСЛУГИ 4M OO1 5 454 
СБ ИНЖЕНЕРИНГ АД УСЛУГИ O4 115 1O 6T5 
ДЕКОН ЕООД УСЛУГИ И МАТЕРИАЛИ 1P O4V 5M1 
ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД УСЛУГИI СТОКИ  1 M4T 
ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД АКТИВИ 818  
ТЕХНОСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ VV АД УСЛУГИ И МАТЕРИАЛИ 41T 1 MMV 
ХИМКОЛОР АД МАТЕРИАЛИ  4OP 
ГАЛИНИ ЕООД УСЛУГИ И МАТЕРИАЛИ  1MP 

Общо   163 027 67 012 

 
 

5. Информация за събития и показатели с необичаен за Трейс Груп Холд АД 
характер,имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него 
приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през 
текущата година. 

Няма събития и показатели с необичаен характерI оказали съществено влияние 
върху дейността на Трейс Груп Холд АД през OM1MгK 
 
6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, 
посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и 
ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази 
информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента. 

 През OM1M гK не са водени сделки извънбалансовоK 
 
7. Информация за дялови участия на Трейс Груп Холд АД, за основните му 
инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, 
нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни 
книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на 
финансиране. 
 

Трейс Груп Холд АД инвестира основно в ценни книжа и дялови участия в 
български и чуждестранни предприятия и недвижими имотиK 

През OM1MгK  дружеството придоби имотаI  в който се намира административния 
офис на Инфрастрой ЕООД с обща площ 6MOK4кв.мK на стойност 4VM хил.лвK 

Информация за дяловите участия на Трейс Груп Холд АД е представена в този 
доклад – раздел ІI тK4 Инвестиционен портфейлK 
 
 
8. Информация относно сключените от Трейс Груп Холд АД, от негово 
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дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, 
договори за заем, с посочване на конкретните условия по тях, включително на 
крайните срокове на плащане, както и информация за предоставени гаранции и 
поемане на задължения. 
 

Заемодател Заемополуч
ател 

Вид на кредита Размер 
/лв./ 

Остатък 
/лв./ 

Падеж Лихвен 
% 

ПИБ АД Трейс Груп 
Холд АД 

СК Трейс АД 
Пи Ес Ай АД 

 

За банкови гаранции 
лимит 

5 MMM MMM лв 

Усвоени към 
P1K1OKOM1M 

8 5VM M5VKM4 

Свободен 
остатък 

към 
P1K1OKOM1M 
16 4MV V4MK

V6 

PMKMVKOM11  

За банкови гаранции 
лимит 

OM MMM MMM лв 

PMKMPKOM1P  

МКБ 
Юнион банк 
АД 

Трейс Груп 
Холд АД 

Рамков договор за 
банкови гаранции с 
лимит O1 MMM MMM лвK 

Усвоени към 
P1K1OKOM1M 

8 6OO M1MK48 

Свободен 
остатък 

към 
P1K1OKOM1M 
1O VTT V8VK

5O 

O5KMPKOM15  

Рамков договор за 
банкови гаранции с 
лимит 6MM MMM лвK 

PMKM5KOM15  

Уникредит 
Булбанк АД 

Трейс Груп 
Холд АД 

Рамков договор за 
банкови гаранции с 

лимит OP 5MM MMM 

Усвоени към 
P1K1OKOM1M 

1V 1PO T15K15 

Свободен 
остатък 

към 
P1K1OKOM1M 
4 P6T O84K8

5 

O6KM4KOM15  

Уникредит 
Булбанк АД 

Трейс Груп 
Холд АД 

Банков револвиращ 
кредит 

8 MMM MMMKMM Усвоени 
към 

P1K1OKOM1M 
O 8VV 65MKM

M 

PMKM4KOM1O 1 седмK 
pofibor 

H5K1 

Уникредит 
Булбанк АД 

Трейс Груп 
Холд АД 

Банков револвиращ 
кредит 

15 MMM MMMKMM Няма 
усвояване 

към 
P1K1OKOM1Mг

K 

PMKMVKOM1O 1 седмK 
pofibor 

H5K1 

МКБ 
Юнионбанк 
АД 

Трейс Груп 
Холд АД 

Банков револвиращ 
кредит 

4 MMM MMMKMM Усвоени 
към 

P1K1OKOM1M 
P TP4 448KV

4 

O4KM6KOM11 1 месK 
pofibor 
HPKO5 

ПИБ АД Пи Ес Ай АД 
Трейс Комерс 

ЕООД 
Трейс Груп 

Холд АД 
 

Овърдрафт по 
разплащателна сметка 

O OMM MMMKMM 
eur 

Усвоява се 
от Пи Ес 

Ай АД 
P 8O5 O5O 

M1KMTKOM1O годK 
Euribor 

H8K4 
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Инжпроект 
ООД 

Трейс Груп 
Холд АД 

Търговски 5M MMMKMM 5M MMMKMM P1K1OKOM11
гK 

1MK5 

КТБ АД Строителна 
Компания 
Трейс АД 

Кредитна линия PMM MMM 
Усвоени към 
P1K1OKOM1MгK 

MKMM 

 15K1MKOM11
гK 

ОЛПH6K5M 

КТБ АД Строителна 
Компания 
Трейс АД 

Рамков договор за 
банкови гаранции с 

лимит 1T MMM MMM 
 

Към 
P1K1OKOM1M – 

усвоени 
5 41O 45OK1V 

 P1KMPKOM11
гK 

 

УниКредит 
Булбанк АД 

Строителна 
Компания 
Трейс АД 

Кредитна линия 1 5MM MMM 
Усвоени към 
P1K1OKOM1MгK 
1 PV1 5O6K66 

 15KMVKOM11
гK 

1 седмK 
pofibor HPK5 

КТБ АД Родопа Трейс 
ЕООД 

Кредитна линия PMM MMM  P1K1MKOM11
гK 

VKMM 

ОББ АД ПСФ 
Мостинженер

инг АД 

Овърдрафт 1 1MM MMM 6VM MMMKMM OMKM1KOM11
гK 

1MK5 

КТБ Пи Ес Ай АД БГ аванс 16 841 811KPM 1 64P 64TKT
V 

MOKM8KOM1O  

КТБ Пи Ес Ай АД БГ изпълнение V O48 T86K65 V O48 T86K6
5 

15KM5KOM1P  

Инжпроект 
ООД 

Пи Ес Ай АД търговски 1PM MMMKMM  PMKM6KOM11 1MK5 

ПИБ АД Пи Ес Ай АД банков – овърдрафт O OMM MMM 
евро 

 M1KMTKOM1O ГодK Euribor 
H8K4 пункта 

в-у усвоената 
частI PMKT5 

годишно  в-у 
неусвоената 

част 

 
 
9. Информация относно сключените от Трейс Груп Холд АД, от негово 
дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, 
договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това 
число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително 
на крайните срокове на плащане, и целта, за която са били отпуснати 
 
Отпуснати заеми от Трейс Груп Холд АД към P1K1OKOM1MгK 
 
Заемополучател Характер на 

връзка м/у 
страните 

Размер на 
заема /лв./ 

Неизплатен
а главница 
/лв./ 

Срок на 
погасяване 

Лихвен % 

Химколор АД свързано лице PM MMM PM MMM P1K1OKOM11 1MK5 
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Отпуснати заеми от ПСФ Мостинженеринг АДI дъщерно дружество на Трейс Груп Холд 
АДI към P1K1OKOM1MгK 
 

Заемополучател 
Характер на 
връзка м/у 
страните 

Размер на 
заема /лв./ 

Неизплатена 
главница 
/лв./ 

Срок на 
погасяване 

Лихвен % 

Берко VM 
ООД/старо име 
Берко Трейс 
ООД/ 

 4O 6MM 4O 6MM P1K1OKOM1M 1MK5M 

 
 
Отпуснати заеми от Трейс -  София ЕАДI  дъщерно дружество на Пи Ес Ай АДI  към 
P1K1OKOM1MгK 
 

Заемополучател 
Характер на 
връзка м/у 
страните 

Размер на 
заема /лв./ 

Неизплатена 
главница 
/лв./ 

Срок на 
погасяване 

Лихва  

Галин Николаев 
Михайлов Свързани лица 1MM MMM 88 MMM P1K1OKOM1M 1MK5MB 

 
Отпуснати заеми от Трейс Интернешънъл ЕООДI дъщерно дружество на Трейс Груп 
Холд АДI към P1K1OKOM1MгK 
 

Заемополучател 
Характер на 
връзка м/у 
страните 

Размер на 
заема /лв./ 

Неизплатена 
главница 

/лв./ 

Срок на 
погасяване Лихва 

Хидропромет 
инженеринг 
ООД – Сърбия 

 
88 M1O 

/45 MMM евро/ 
88 M1O 

/45 MMM евро/ P1K1OKOM11 1OKMMB 

 
Отпуснати заеми от Трейс Холидей ЕООДI дъщерно дружество на Трейс Груп Холд АДI 
към P1K1OKOM1MгK 
 

Заемополучател 
Характер на 
връзка м/у 
страните 

Размер на 
заема /лв./ 

Неизплатена 
главница 

/лв./ 

Срок на 
погасяване Лихва 

Джуел – Н – 
Николай 

Димитров ЕТ 

не е свързано 
лице 

O 5MM MMM O 5MM MMM 
1TK1OKOMMT 

гK 
 

4P T5M лвK H 
MKMT B за 
всеки ден 

просрочие 
 
 
10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия 
ценни книжа през отчетния период. 
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През OM1M гK не е издавана нова емисия акцииK 

 
11. Анализ на съотношението на постигнатите финансови резултати, отразени 
във финансовия отчет за финансовата година, и по – рано публикувани прогнози 
за тези резултати. 

 
Няма публикувани прогнози за финансовата OM1MгK 

 
12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите 
ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, 
евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да 
предприеме с оглед отстраняването им. 

 
Политиката на Трейс Груп Холд е насочена основно към управление на 

предприятията от портфейла си и управление на големи инфраструктурни проектиK 
Свободните парични средства се насочват към финансиране на дружествата и инвестиции 
в специализирани машини и техника с цел затваряне на производствения цикълK 
Постъпилите парични средства в дружествата се разпределят приоритетно за погасяване 
на задължения по кредити и лизингиK 

Трейс Груп Холд АД обслужва всичките си задължения навремеI  така че няма 
евентуални заплахиI за които да се предвиждат мерки за отстраняването имK 
 
13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с 
посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните 
промени в структурата на финансиране на тази дейност. 

 
Дейността на Трейс Груп Холд АД е насочена основно към управление на 

сегашните инвестиции и в изпълнение на политиката за инвестиране в специализирана 
техникаK  
 
14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните 
принципи за управление на Трейс Груп Холд АД и на неговата икономическа 
група.  
 

Няма настъпили промени в основните принципи на управление на Трейс Груп 
Холд АД и дружествата от икономическата групаK  Цялостната дейност на дружеството е 
съобразена с принципитеI заложени в Националния кодекс за корпоративно управлениеK 

 
 

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от Трейс Груп 
Холд АД в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен 
контрол и система за управление на рискове.  

 
С цел осигуряване на независима и обективна оценка на финансовите отчетиI 
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годишният одит на Трейс Груп Холд АД и дъщерните дружества се извършва от 
независим експерт-счетоводителK Всички финансови отчети се изготвят съгласно 
международните счетоводни стандартиK Текущата финансово-счетоводна дейност на 
дружеството е обект на периодичен контрол и анализ от страна на Съвета на директоритеK 
В дружеството е създадена система за вътрешен контролI която   гарантира  ефективното  
функциониране на системите за отчетност и разкриване на информацияK  Системата за 
вътрешен контрол е изградена и функционира  с оглед идентифициране  на рисковетеI 
съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управлениеK 
Утвърдена е практика за периодично обсъждане на текущите финансови резултати от 
дейността на дъщерните дружества с оглед осигуряване изпълнение на бизнес-програмите 
им и прецизен анализ на възможностите за осъществяване на бъдещи инвестиционни 
проектиK 

От OMMV  гK  в дружеството функционира Одитен комитетI  който следи за 
ефективността на вътрешния контрол и процесите на управление на рискаK 
 
 
16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през 
отчетната финансова година. 

 
През OM1MгK не е имало промяна в състава на Съвета на директорите на Трейс Груп 

Холд АДK 
 
17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на 
всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната 
финансова година, изплатени от Трейс Груп Холд АД и негови дъщерни 
дружества. 
 

Вид  

Начислени суми от Трейс Груп Холд АД за: 
възнаграждения и 

осигуровки за 
периода 

компенсируеми 
отпуски 

дългосрочни 
доходи 

Изпълнителни директори 1 545   
Съвет на директорите O55 T   

Общо: 1 800 7                              -  
 
 

Вид  

Начислени суми от дъщерни дружества за: 
възнаграждения и 

осигуровки за 
периода 

компенсируеми 
отпуски 

дългосрочни 
доходи 

Изпълнителни директори 1 68M   
Съвет на директорите 1 T5M   

Общо: 3 430                              -  
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18. Информация за притежавани от членовете на 
управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен 
състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях 
поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им 
от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, 
върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна 
цена, ако има такава, и срок на опциите.   
 
 Информация по тази точка е представена в раздел Информация за членовете на 
съвета на директорите в настоящия докладK 
 
19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и 
след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период 
могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации 
от настоящи акционери или облигационери. 
   

На дружеството не са известни договореностиI в резултат на които могат да 
настъпят промени в притежавания относителен брой акции или облигации от настоящи 
акционери или облигационериK 
 
20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни 
производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 
10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или 
вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от 
собствения му капитал, се представя информация за всяко производство 
поотделно. 
   
  Срещу „Трейс Пловдив” ЕООД са образувани следните дела: 

- Заведено е дело от ЕТ „Строител – Радослав Маринчев”I отнасящо се до 
задължения в размер на 11 POVKTM лвK за извършена услуга с ПСМK 

- Заведено е дело от „ПЕ ВА Комерс” ЕООДI отнасящо се до задължения 
в размер на 1V TM4 лвK по фактури за извършена услуга и 5 M4PIO5 лвK 
лихви за забавено плащанеK 

 
Няма висящи съдебниI административни или арбитражни производстваI касаещи 

задължения или вземания на Трейс Груп Холд АД и останалите дъщерни дружества в 
размер най-малко 1M на сто от собствения му капиталK 
 
21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и 
адрес за кореспонденция. 
 Ивана Тодорова Мутафова 
 ТелK MO / 8M 66 T1PX e-mail: ivana@tracebgKcom 
 София 14MTI улK”Козяк” 41 
 

mailto:ivana@tracebg.com
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22. Промени в цената на акциите на дружеството 
 
 Акциите на Трейс Груп Холд АД се търгуват на Неофициален пазарI сегмент „А” 
на БФБ - София АДK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІХ. Анализ и разяснение на информацията по приложение 11 на Наредба №2 на 
КФН 
 
     1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, 
които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или 
друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и 
задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, 
която съставлява всеки отделен клас. 
   

През OM1MгK  няма промяна в структурата на капитала на Трейс Груп Холд АД в 
сравнение с тази през OMMV гK 
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Съгласно акционерна книга към 31.12.2010 г., издадена от Централен депозитар АД, 
структурата на капитала на „Трейс Груп Холд” АД е следната: 
 
 
 
Капитал 

/лв./ 
Брой 
акции 

Номинална 
стойност 

/лв./ 

Вид акции Бр. 
акции, 

които се 
търгуват 

Регулиран пазар, 
където се търгуват 

O OMM MMM O OMM MMM 1 обикновениI 
безналичниI 

поименниI с право 
на глас 

O OMM MMM Българска Фондова 
Борса  - София 

 
 
 

Акционери Брой акционери Брой акции 
 към 31.12.2010г. към 31.12.2009г. към 

31.12.2010г. 
към 31.12.2009г. 
 

Юридически лица O61 OTM O66 1O4 O65 MT6 
Физически лица OPOO  OPTV 1 VPP 8T6 1 VP4 VO4 
 

Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас 
в Общото събрание на акционеритеI право на дивидент и на ликвидационен дялI 
съразмерни с номиналната стойност на акциятаK Цялата емисия от O OMM MMM броя акцииI 
издадени от дружеството е регистрирана за търговия на Неофициален пазарI сегмент А на 
БФБ –  София АДK  Трейс Груп Холд АД не е издавало други ценни книжаI  които не са 
допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава 
членкаK 

От OP септември OMMV гK до 1 септември OM1MгK акциите на Трейс Груп Холд АД бяха 
включени в pOcIXK Холдингът беше прибавен в pOcIX с пазарната си капитализация при 
free-flaot с 1MI45BK След въведени промени в Правилника за работа на Софийска Фондова 
борса АДI Трейс Груп беше изключен от pOcIXI поради товаI че не покриваше условието 
free-flaot с 1MIMMBK  
  От края на OM1MгK цената на акциите на компанията значително и бързо се покачваI 
повишава се и обема на търговиятаI  което по всяка вероятност ще доведе отново до 
включване в индексаK 
 
 2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения 
за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение 
от дружеството или друг акционер. 
 

Всички акции на дружеството се прехвърлят свободноI без ограниченияI при 
спазване на разпоредбите на действащото българско законодателствоK За придобиване и 
притежаване на акции от „Трейс Груп Холд” АД не е необходимо получаване на 
одобрение от дружеството или друг акционерK 
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     3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или 
повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни 
за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се 
притежават акциите. 
 
 Към P1K1OKOM1M гK  лицатаI които притежават повече от 5B от акциите на Трейс 
Груп Холд АД са следните: 
 
  

Акционер 
към дата 

Име/наименование на акционера 
ЕГН/ 

БУЛСТАТ 
Притежава 

% 
Притежава бр. акции 

31.12.2010 г. Николай Ганчев Михайлов 5511MPT6M5 8MK55 1 TTO MMM 

31.12.2010 г. 

"Галини - Н" ЕООД, регистрирано 
по фK дK № 15O61/OMM6 гK на 
Софийски градски съдI със седалище 
и адрес на управление:  гр.София 
14MTI район ЛозенецI улK Джеймс 
Баучер № T1 1OP68T558 VKMM 1V8 MMM 

  
 
 4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на 
тези права. 
 „Трейс Груп Холд” АД няма акционери със специални контролни праваK 
  
 5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, 
когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не 
се упражнява непосредствено от тях. 

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в 
случаитеI когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не 
се упражнява непосредствено от тяхK Всеки служителI който е акционер гласува по свое 
усмотрениеK 
 
 6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на 
глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за 
упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на 
дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от 
притежаването на акциите. 

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на Трейс Груп Холд 
АДK 
 Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и 
чрез представител от лицатаI придобили своите акции и вписани в книгата на 
акционеритеI най – късно 14 дни преди датата на събраниетоK Представителят трябва да 
разполага с изричноI нотариално заверено пълномощноI отговарящо на изискванията на 
ЗППЦКK 
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 Съгласно уведомленията за разкриване на дялово участиеI СД следи за случаитеI в 
които акционер е придобил над ½ или над O/P  от акциите на „Трейс Груп Холд”  АД и 
съответно не е отправил търгово предложение или не е продал своите акции в рамките на 
14  дни след придобиването ймK  Техните имена ще бъдат съобщавани изрично на 
комисията по кворумаI за да не бъдат допускани до участие в Общото събрание на 
акционеритеI  съответно с техните гласове да бъдат приемани решения в явен ущърб на 
дружествотоK 
 
 7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и 
които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на 
глас. 
  На дружеството не са известни споразумения между акционеритеI  които могат да 
доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на гласK 
 
 8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете 
на 
управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и 
допълнения в устава. 
   Съгласно Устава на Трейс Груп Холд АДI членовете на СД се избират от Общото 
събрание на акционеритеK  За членове на СД се избират лицаI  които отговарят на 
изискванията на ТЗK 
 Изменения и допълнения в Устава на дружеството се приемат от Общото събрание 
на акционерите след одобрение от КФНK 

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително 
правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на 
дружеството. 
    Органи на управление на Трейс Груп Холд АД са Общото събрание на 
акционеритеI Съветът на директорите и Изпълнителният директорK 
 Общото събрание на акционерите взема решенияI които са в неговата 
компетентностI регламентирана в Устава на дружеството и съобразена с изискванията на 
ТЗK Решенията относно изменения и допълнения на УставаI увеличаване и намаляване на 
капиталаI  преобразуване и прекратяване на дружеството и избор на СД се вземат с 
мнозинство O/P от представения капиталK Всички останали решения се се вземат с 
обикновено мнозинство от представените акцииK 

Съветът на директорите на Трейс Груп Холд АД управлява и представлява 
дружеството пред юридическите и физическите лица в страната и чужбинаK  

Съветът на директорите решава всички въпросиI които не са от изключителната 
компетентност  на Общото събраниеI при спазване решенията на Общото събраниеI 
разпоредбите на Устава и действащото законодателствоK СД на „Трейс Груп Холд”АД има 
право да увеличава капитала на дружеството  до двадесет пъти чрез издаване на нови 
акцииK За дейността си СД се отчита пред Общото събраниеK 

СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на P  месеца за да обсъди 
състоянието и развитието на дружествотоK  




