“ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД
Консолидиран доклад за плащанията към правителства за 2018 г.

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ПЛАЩАНИЯ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВА
Група Трейс Груп Холд извършва дейности в областта на добивната промишленост, и поконкретно добив на подземни богатства, експлоатация на минерални суровини и рударски
и взривни работи и съгласно чл. 53 във връзка с чл. 59 от Закона за счетоводството има
задължение да изготвя и публикува консолидиран доклад за плащанията, извършени към
правителства, едновременно с годишния си консолидиран доклад за дейността.
За 2018г. добивни дейности в Групата са извършвани от следните дъщерни дружества:
Трейс – пътно строителство АД, България (добив на подземни богатства)
Трейс Ямбол АД, България (добив на подземни богатства)
Трейс Сърбия (ПЗП Ниш) АД, Сърбия (експлоатация на минерални суровини)
По-долу Групата оповестява изискуемата от Закона за счетоводството (Глава седма, раздел
V) информация.
1.

Плащания по договори за концесия

Съгласно сключени 5 броя договори в Република България на Групата са предоставени
концесии за добив на подземни богатства - строителни материали – мрамори, мраморни
варовици, варовици и доломити. Концесионните договори са подписани през 2001, 2005
и 2011 години между Концедента - Министерски Съвет на Република България и
Концесионера – дружества от Групата.
Съгласно договорите, на дружествата от Групата се предоставя изключителното право да
извършват разработване и добив на строителни материали от находища в Република
България, находящи се в Тополовград, Змеево, Винарово и Бояново в рамките на
концесионната площ и да придобиват добитите материали.
Добивът на строителни материали от находищата в Република България се осъществява
чрез открит добив в рамките на концесионната площ, при следните условия:
•
•

рамки на концесионната площ – 831 хил. квадратни метра;
срок за добив от 25 до 35 години, като срокът започва да тече от датата на влизане
в сила на съответния договор за концесия;

През 2018 г. са платени концесионни вноски към Министерството на Енергетиката в
България в размер на 282 хил. лв., като част от тях включват и суми по специална сметка с
цел задължение на дружествата за последваща рекултивация на експлоатираните
концесионни площи.
2.

Плащания по одобрение за експлоатация на минерални суровини

Съгласно законодателството на Република Сърбия, дружество от Групата, е получило през
2008г. и 2017г. (№310-02-00235/2008-06 и 310-02-00990/2017-02) одобрение за
експлоатация на минерални суровини от Министерство на рударството и енергетиката и
през 2010г. (№310-02-00616/2009-06) одобрение за осъществяване на рударски и взривни
работи от същото министерство, върху собствени земи.
Получените от дружеството одобрения предоставят изключителното право да се
извършва експлоатация на минерални суровини, рударски и взривни работи от
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находището в с. Долац, общ. Бела Паланка, Република Сърбия в рамките на
притежаваната площ.
Добивът на строителни материали от находищата в Република Сърбия се осъществява
чрез открит добив, при следните условия:
•
•

рамки на площта – 180 000 хил. квадратни метра;
срок за добив - безсрочно, като срокът започва да тече от датата на полученото
одобрение;

В Република Сърбия през 2018г. са платени 202 хил. лв. към Министерството на
рударството и енергетиката под формата на тримесечни такси, които се изчисляват на
база реализирания добив през съответното тримесечие.
3.

Платени данъци

Дружествата от Групата, извършващи дейности в областта на добивната промишленост, и
по-конкретно добив на подземни богатства, експлоатация на минерални суровини и
рударски и взривни работи са платили през 2018г. 1 хил. лв. корпоративен и друг данък на
Национална агенция по приходите в Република България и са възстановени нетно 19 хил.
лв., а към Данъчна служба в Република Сърбия са платени 254 хил.лв., от които:
•
•
•
•

1 хил. лв. – платен данък за представителни разходи за 2018г. (за Сърбия – 0
хил.лв.);
19 хил.лв. – възстановен надвнесен корпоративен данък за 2017г. (за Сърбия –
0 хил.лв.);
178 хил. лв. – платени авансови вноски за корпоративен данък за 2018г. (за
България – 0 хил.лв.);
76 хил. лв. – платени корпоративен данък по годишни данъчни декларации за
2017г.(за България – 0 хил.лв.);

Дружествата, извършващи дейности в областта на добивната промишленост, са
извършили и плащания за местни данъци и такси към общини в Република България в
размер на 61 хил. лв. и в Република Сърбия в размер на 89 хил. лв.
4.

Плащания по проекти

През 2018г. дружествата от Групата, осъществяващи добивна промишленост, не са
извършвали проекти и съответно плащания към лица, представляващи правителства по
смисъла на закона.

Изпълнителен Директор:
инж. Боян Делчев
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