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Този документ съдържа информация относно възможностите за реализация на публикувани прогнози, както и 
прогнози за бъдещи периоди, а също и данни, които представляват вътрешна информация по чл. 7 Регламент 
(ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба. Тази информация би могла да повлияе чувствително върху 

цената на акциите, емитирани от дружеството. 
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І. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до 

края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху финансовите резултати 

 

Общото събрание на акционерите на Стара планина холд АД, проведено на 20.05.2021 

година прие решение сума в размер на 5162755.04 да бъде изплатена като дивидент, като 

4668933.01 лева са от печалбата за 2020 г., а остатъкът – от неразпределената печалба за 

минали години. Изплащането на дивидента започна от 15.07.2021 г. 

Размерът на този дивидент е най-голям в историята на дружеството. Общата сума на 

разпределения дивидент за акционерите на Стара планина холд АД до сега е над 36.3 милиона 

лева. Първоначалната инвестиция в холдинга има дивидентно покритие от 20.8 пъти. 

Общият размер на начислените дивиденти за финансовата 2020 година, които са 

постъпили от предприятия от групата на Стара планина холд АД е в размер на 7 708 хил. лева.  

На 17.11.2021 година Стара планина холд АД продаде дяловото си участие от 95.69 % от 

капитала на дружество „Винпром" АД, град Велико Търново, на цена от 2 250 000 лв. Дяловото 

участие във „Винпром" АД е придобито от Стара планина холд АД през април 2017 г. за цена 

от 1 953 595 лева и за периода до датата на продажбата холдингът е получил приходи от 

инвестицията си в размер на 1 004 760 лв. 

Подробна информация относно настъпилите важни събития началото на финансовата 

година до края на четвъртото тримесечие на 2021 година за Стара планина холд АД, както и 

друга информация, която би могла да бъде от значение за инвеститорите регулярно се 

оповестява от дружеството съгласно нормативните изисквания чрез избраната 

информационна медия Екстри Нюз. 

Няма други значими събития от началото на финансовата година, оказали влияние върху 

резултатите във финансовия отчет. 

 

Становище относно възможностите за реализация на публикувани прогнози. 

Информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на 

прогнозните резултати 

 

Като дружество от холдингов тип, Стара планина холд АД не извършва самостоятелна 

търговска дейност. Дружеството е насочило своята дейност приоритетно в мениджмънт на 

дъщерните и асоциираните предприятия от Групата.  

Съществен ефект върху финансовото състояние на Стара планина холд АД оказва 

пряката зависимост от финансовото състояние на дъщерните и асоциираните предприятия, 

чиято дейност е предимно експортно ориентирана – основно към страните от Европейския 

съюз. 

За 2021 година отчитаме високи резултати. Нетната печалба на Стара планина холд АД 

към 31.12.2021 година достигна 7.8 млн. лева, което представлява ръст от 53.69 % спрямо 

отчетената нетна печалба в размер на 5.1 млн. лв. за предходната година и увеличение от 

21.36 % спрямо нетната печалба за 2019 година.  

Съветът на директорите ще предложи на редовното годишно общо събрание акционерите 

да продължат традицията за разпределяне на част от финансовия резултат за дивидент. 

23 май 2022 г. е предварителната дата за провеждане на редовното годишно общо 

събрание на акционерите. 
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Нетна печалба (хил. лева) 

 

 
 

Очакваме консолидираните приходи за четвъртото тримесечие на 2021 година да 
достигнат 74.5 млн. лв., с което ще отчетем ръст от 39.5 % спрямо същия период на 
предходната година и повишение от над 51 % спрямо същия период на предкризисната 2019 г. 

Предварителните обобщени данни сочат, че консолидираните продажби за 2021 година 
ще бъдат с близо 40 % по-високи от продажбите през 2020 година и с около 24 % спрямо 
отчетените продажби през 2019 година.  

 

Консолидирани нетни приходи от продажби по тримесечия      

вкл. актуализирана прогноза (млн. лева) 

 

 
 

                                                                                                                           * очакване   

Прогнозите на нашите партньори в страната,  Европа и света остават оптимистични поне 

до средата на настоящата година, което ни дава увереност да планираме по-високи продажби 

и за текущата година. Предвиждаме продажбите през първото тримесечие на 2022 година да 

достигнат 78.6 млн. лв., с което ще отчетем ръст от близо 24 % спрямо същия период на 2021 

г. и увеличение от 40 % спрямо първото тримесечие на 2020 г. 
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Структура на инвестиционния портфейл 

 

Икономическата група на Стара планина холд АД се състои от дружеството-майка и 

неговите дъщерни и асоциирани предприятия. Инвестиционният портфейл на Стара планина 

холд АД е разпределен основно в следните отрасли на промишлеността: 

 
Основни предприятия от икономическата група на Стара планина холд АД  

  

„М+С Хидравлик" АД  

град Казанлък, ул. Козлодуй” № 68 

ЕИК 123028180 

 

 

 

Публично дружество, борсов код MSH. 

Предмет на дейност: производство, ремонт и 

търговия на хидравлични изделия и системи. 

Размер на капитала: 39 445 200 броя акции с 

номинал 1 лев.  

Стара планина холд АД притежава 12 073 050 

броя акции, представляващи 30.61 % от 

гласовете в общото събрание.  

„М+С Хидравлик" АД притежава дъщерно 

еднолично дружество с ограничена 

отговорност Lifam Hidravlika в град Стара 

Пазова, Република Сърбия, което произвежда 

и търгува с хидравлични изделия и 90.00% от 

M+S Hydraulic Power Transmission GMBH, 

Кайзерслаутерн, Германия, което търгува с 

хидравлични изделия. 

  

"Хидравлични елементи и системи" АД 

град Ямбол, ул. „Пирин" № 1 

ЕИК 838168266 

 Публично дружество, борсов код HES. 

Предмет на дейност: производство на 

хидроцилиндри, маркетингова, пласментна, 

изследователска, развойна, производствена, 

инженерингова и външнотърговска дейност, 

общо машиностроене.  

Размер на капитала: 18 193 752 броя акции с 

номинал 1 лев.  

Стара планина холд АД притежава 11 740 584 

броя акции, представляващи 64.53% от 

гласовете в общото събрание. Дъщерното 

http://www.sphold.com/
http://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=123028180
http://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=838168266


 

дружество СПХ Инвест АД притежава 8.28 % 

от капитала на ХЕС АД. 

 

„Елхим-Искра" АД 

град Пазарджик, ул. „Искра" № 9 

ЕИК 112014939 

 

Публично дружество, борсов код ELHM. 

Предмет на дейност: производство на 

стартерни акумулатори, тягови батерии, 

резервни части и търговия.  

Размер на капитала: 25 108 410 броя акции с 

номинал 1 лев.  

Стара планина холд АД притежава 12 905 790 

броя акции, представляващи 51.40 % от 

гласовете в общото събрание. 

 

„Българска роза" АД  

град Карлово, ул. „Индустриална зона” 

ЕИК 115009344 

Публично дружество, борсов код ROZA. 

Предмет на дейност: производство, изкупуване, 

преработване на етерично - маслени и 

лекарствени суровини, производство на 

натурални и синтетични ароматични продукти, 

парфюмерийно-козметични продукти и 

лекарствени изделия, вътрешна и 

външнотърговска дейност.  

Размер на капитала: 5 350 980 броя акции с 

номинал 1 лев.  

Стара планина холд АД притежава 2 675 460 

броя акции, представляващи 49.99 % от 

гласовете в общото събрание.  

 

„Боряна" АД  

град Червен бряг, ул. „Струга” № 1  

ЕИК 114006352 

Предмет на дейност: производство и търговия 

на модни и луксозни трикотажни изделия. 

Размер на капитала – 214736 броя акции с 

номинал 2 лева.  

Стара планина холд АД притежава 107 368 

броя акции, представляващи 50.00 % от 

гласовете в общото събрание. 

   

„Фазан" АД 

град Русе, бул. "Трети март" № 5  

ЕИК 827182916 

Предмет на дейност: производство и търговия 

в страната и чужбина на чорапи и други 

плетени изделия.  

Размер на капитала: 1 234 692 броя акции с 

номинал 1 лев.  

Стара планина холд АД притежава 1 143 919 

броя акции, представляващи 92.65 % от 

гласовете в общото събрание. 

  

„Устрем" АД  

град Свищов 5250, ул. "Патриарх Евтимий“ 

№ 78  

ЕИК 206417771 

 

Предмет на дейност: производство на 

резервни части за зърнокомбайни, 

селскостопански машини и нестандартно 

оборудване. 

Размер на капитала: 2312340 акции с номинал 

1 лев.  
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Стара планина холд АД притежава 1 040 570 

акции, представляващи 45.00 % от гласовете 

общото събрание.  

 

ЗАД „Асет Иншурънс" АД 

град София, бул. „Т. Александров” № 81-83  

ЕИК 203066057 

Предмет на дейност: общо застраховане. 

Размер на капитала: 10 500 000 лева, 

разпределен в 105 000 броя акции с номинал 

100 лева.  

Стара планина холд АД притежава 21 000 

броя акции, представляващи 20.00 % от 

гласовете в общото събрание. Дъщерното 

дружество ХЕС АС притежава 20.00 % от 

капитала ва ЗАД „Асет Иншурънс“ АД. 

 

ІІ. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен 

емитентът през останалата част от финансовата година 

 

Основните рискове и несигурности пред Стара планина холд АД са свързани с 

възможността фактическите постъпления от дадена инвестиция да не съответстват на 

очакваните, която е обусловена от успешната дейност на дружествата от Групата.  В този 

смисъл основните рискове за Стара планина холд АД и компаниите в портфейла на холдинга 

през последното тримесечие на 2021 година и в по-далечно бъдеще са:  

Общ макроикономически риск: Макроикономическите условия и тенденции за развитие на 

пазара и макросредата, в която дружествата оперират са систематичен риск, който не може да 

бъде управляван и контролиран от корпоративните ръководства на холдинга и дружествата от 

Групата, но оказва съществено влияние върху дейността и резултатите на предприятията. 

Макроикономическите прогнози на експертите от ЕЦБ от декември 2021 г. предвиждат 

БВП в реално изражение да нараства годишно с 5.1 % през 2021 г., с 4.2 % през 2022 г., с 2.9 

% през 2023 г. и с 1.6 % през 2024 г. В сравнение със септемврийските прогнози очакванията 

са ревизирани надолу за 2022 г. и нагоре за 2023 г. Растежът на световния БВП в реално 

изражение (без еврозоната) се очаква да се повиши до 6.0 % през 2021 г., след което ще се 

забави до 4.5 % през 2022 г., до 3.9 % през 2023 г. и до 3.7 % през 2024 г. Ревизията отразява 

предимно отрицателното влияние върху световния внос на наблюдаваните понастоящем 

затруднения в доставките, които се очаква да започнат да намаляват от второто тримесечие 

на 2022 г. и към 2023 г. напълно да отшумят. Бъдещото протичане на пандемията остава 

ключов риск, влияещ върху базисните прогнози за световната икономика.  

По данни на НСИ през декември 2021 г. съставният показател „бизнес климат в 

промишлеността“ в страната намалява с 0.7 пункта. Оценките на промишлените предприемачи 

за настоящото бизнес състояние на предприятията са влошени, като и очакванията им за 

следващите шест месеца са по-резервирани. Същевременно се отчита и известно намаление 

на осигуреността на производството с поръчки. Несигурната икономическа среда и недостигът 

на работна сила продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса в България. 

Лихвеният риск  е свързан с промени в нивата на пазарните лихвени проценти, които биха 

могли да доведат до увеличаване на лихвените разходи и съответно намаляване на 

финансовия резултат на дружествата от групата. През 2021 г. основният лихвен процент на 

БНБ е 0 % и остана без промяна. 

На заседанието си по въпросите на паричната политика от декември 2021 г. 

Управителният съвет на ЕЦБ преразгледа своята оценка за състоянието на икономиката и на 

мерките, предприети срещу пандемията като препотвърди равнището на основните лихвени 

проценти на ЕЦБ. 
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Инфлационният риск е свързан с вероятността от значително покачване на покупните 

цени на стоки и услуги, което води до намаляване на доходите, свиване на потребителското 

търсене и ограничаване растежа на икономиката на страната. Инфлацията може пряко да 

повлияе върху реалната възвръщаемост на дадена инвестиция, тъй като при висока инфлация, 

дори и високи номинални доходи могат да се окажат с отрицателна номинална възвръщаемост. 
Макроикономическите прогнози на експертите от ЕЦБ от декември 2021 г. предвиждат 

годишна инфлация от 2.6 % през 2021 г., 3.2 % през 2022 г., 1.8 % през 2023 г. и 1.8 % през 
2024 г. – значително по-висока, отколкото е в предишните прогнози от септември. Инфлацията 
(без енергията и храните) се очаква да бъде средно 1.4 % през 2021 г., 1.9 % през 2022 г., 1.7 
% през 2023 г. и 1.8 % през 2024 г. и също е по-висока от тази в септемврийските прогнози. 
Очакванията на ЕЦБ са през 2022 г. енергийните цени да се стабилизират, потребителските 
навици да се нормализират, а ценовият натиск, произтичащ от затрудненията в доставките в 
световен мащаб, да отслабне. 

От началото на 2021 г. дружествата от Групата на Стара планина холд АД отчитат 

значително по-голям ръст на цените (за разлика от прогнозираната и отчитаната инфлация) на 

суровините и енергията, което съответно се отразява и върху производствените цени. Към  

края на 2021 година акумулираният ръст на цените на суровините за дружествата от Групата 

спрямо януари 2021 г. в някои случаи достига 60-70 %. Шоковото увеличение на цената на 

електроенергията за всички небитови потребители от средата на годината, непазарният 

механизъм на определянето й, както и непредсказуемостта на очакваните ръстове на ценовите 

нива представляват сериозен риск не само за предприятията от портфейла на холдинга, но и 

за цялата българска икономика, включително за здравната и социалната сфера. Въвеждането 

и последователното прилагане на устойчиви политики, обезпечаващи адекватното 

функциониране на енергийния сектор в страната, в допълнение към вече предприетите 

временни мерки, са от съществено значение, както за индустрията, така и за общественото 

развитие на страната ни като цяло.  

Систематичният валутен риск е вероятността от евентуална промяна на валутния режим 

на страната (валутен борд), което би довело или до обезценяване на лева или до поскъпване 

на лева спрямо чуждестранните валути. Съгласно действащото законодателство в страната, 

българският лев е фиксиран към общата европейска валута – евро в съотношение EUR 1 = 

BGN 1.95583 и рискът от обезценяване на лева спрямо европейската валута е минимален, но 

съществува риск от неблагоприятни промени на курса на еврото спрямо други основни валути, 

като щатски долар, швейцарски франк, британски паунд и др. 

Предвид експортната ориентираност на голяма част от дружествата от групата на Стара 

планина холд АД, промените в стойностите на валутите оказват определен ефект и са рисков 

фактор за дейността им. Валутните курсове влияят върху приходите от продажби в чужбина и 

разходите по доставки на суровини от внос. Тъй като тези компании извършват основните си 

разплащания в лева и евро и реализират основна част от приходите си от продажби в евро, 

влиянието на този риск върху дейността им е значително намалено. Ръководството на 

холдинга следи движението на валутните курсове и предприема мерки за избягване на 

негативните последици от тяхната промяна. 

Политически риск: Към датата на изготвяне на настоящото уведомление Националният 

план за възстановяване и устойчивост на Република България все още не одобрен. 

Своевременното и последователно предприемане на действия за присъединяване на страната 

ни към инструментите за участие в Европейския план „Следващо поколение ЕС“ и 

Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз са важна предпоставка за запазване 

на конкурентоспособността на българския бизнес спрямо европейския и за подобряване на 

инвестиционния климат в страната ни. 

Освен посочените систематични рискове, дейността на предприятията от групата на 

Стара планина холд АД е свързана и с несистематични рискове като отраслов риск, касаещ 

състоянието и тенденциите за развитие на даден отрасъл като цяло и общофирмен риск, 
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произтичащ от спецификата на конкретното дружество. Ръководството на Стара планина холд 

АД не очаква съществено влияние от тях. 

 

 

Влияние на основните рискове и несигурности 

 

Индикациите от нашите партньори, че машиностроителната индустрия, в която са 

съсредоточени преобладаващата част от инвестициите на холдинга, преодолява шока от 

Ковид-кризата в световен мащаб се потвърждават поредно тримесечие. Последиците от 

Ковид-кризата, обаче, се оказват само един от съществените проблеми пред световната и в 

частност пред европейската икономика. Нарушените вериги на доставки, цените на 

енергийните ресурси и принудителното изтегляне на индустриалното производство от Азия към 

Европа са сериозни предизвикателства.  

По информация от декември 2021 г., Управителният съвет на ЕЦБ оценява рисковете за 

икономическите перспективи като, в общи линии, балансирани. Икономическата активност 

може да надмине очакванията на ЕЦБ, ако потребителите бъдат по-уверени и спестяват по-

малко от очакваното. В противовес, неотдавнашното влошаване на пандемията, включително 

разпространението на новите ѝ варианти, може да се окаже по-дълго действаща спирачка за 

растежа. Бъдещата траектория на енергийните цени и темпът, с който биват преодолявани 

затрудненията в доставките, представляват рискове за възстановяването и за прогнозата за 

инфлацията. Ако натискът върху цените се подхранва от по-големи от очакваното повишения 

на заплатите, или ако икономиката по-бързо се завърне към функциониране при пълен 

капацитет, инфлацията може да се окаже по-висока. 

Рискови са възможните изменения в търсенето на произвежданата продукция и промени 

в ценовите равнища, качеството, надеждността и платежоспособността на потребителите, 

използваните технологии и организацията на производството. 

 

III. Изявление относно влиянието на Ковид-19  

 

Настоящото изявление е по препоръка на ESMA от 11.03.2020 г.  към участниците на 

финансовите пазари във връзка с влиянието на Ковид-19. 

Ние предприехме мерки, които дружествата от групата прилагат устойчиво вече втора 

година, за да гарантираме здравето и работоспособността на заетите лица, непрекъснатостта 

на нашия бизнес и дейностите, свързани с регулаторните задължения. В периода след 

13.03.2020 г. и до края на отчетния финансов период на 2021 г. предприятията от групата на 

Стара планина холд АД продължават дейността си с променливи отклонения от установения 

режим на работа, при спазване на предпазните мерки за ограничаване на заразата и 

разпространението на Ковид-19.  

Информацията, която получаваме от нашите клиенти и партньори в страната и Европа 

също продължава да бъде обусловена от проявлението на пандемията от Ковид-19 и 

съответно предприеманите от правителствата мерки спрямо индустрията. Новата, четвърта 

вълна на пандемията вече оказва съществено негативно влияние не само върху бизнес 

процесите, но и върху всички аспекти на обществения живот в страната и света.  

 

Цена на акцията 

 

През 2021 година движението на цената на акцията беше устойчиво нагоре, като през 

последните четири месеца на годината повишението на цената беше значително над 

движението на SOFIX. 

Диапазон: в началото на четвъртото тримесечие на 2021 година цената на акцията 

започна от 10.70 лв. и затвори на 10.10  лв. в края на периода като през цялото тримесечие 
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запази устойчиво високи позиции. Пазарната капитализация на холдинга към 31.12.2021 година 

е 212.1 млн. лева.  

 

 
                      Източник: Infostock.bg 

 

IV. Информация за сделки със свързани и/или заинтересовани лица 

 

Няма сделки между свързани и/или заинтересовани лица, сключени през отчетния период 

на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или 

резултатите от дейността на дружеството в този период. 

 

V. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за 

отчетния период 

 
Анекс от 22.01.2021 г. по договор за заем от 01.10.2013 г. с „Лизингова компания“ АД в 

размер на 400 хил. лв. със срок на погасяване 01.10.2023 г. при 2,5 % годишна лихва. 

Заем от 31.05.2021 г. на „Боряна” АД в размер на 400 хил. лв. със срок на погасяване 

30.10.2021 г. при 3% годишна лихва. Погасен към края на отчетния период. 

 

VI. Информация съгласно приложение № 4 на наредба № 2 на КФН  

  

Промяна на лицата, упражняващи контрол 

върху дружеството 

Няма. 

 

 

Откриване на производство по 

несъстоятелност за дружеството или за 

негово дъщерно дружество и всички 

съществени етапи, свързани с 

производството 

 

Няма. 

 

 

Сключване или изпълнение на съществени 

сделки 

 

Няма. 
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Решение за сключване, прекратяване и 

разваляне на договор за съвместно 

предприятие 

Няма. 

 

 

Образуване или прекратяване на съдебно 

или арбитражно дело, отнасящо се до 

задължения или вземания на дружеството 

или негово дъщерно дружество, с цена на 

иска най-малко 10 на сто от собствения 

капитал на дружеството 

 

Няма. 

 

 

Покупка, продажба или учреден залог на 

дялови участия в търговски дружества от 

емитента или негово дъщерно дружество 

 

Информацията е посочена в раздел І от този 

документ. 

 

 

Други обстоятелства, които дружеството 

счита, че биха могли да бъдат от значение 

за инвеститорите при вземането на решение 

да придобият, да продадат или да 

продължат да притежават публично 

предлагани ценни книжа 

 

 

Информацията е посочена в раздел І от този 

документ. 

 

Медия  

 

 

Стара планина холд АД разкрива 

регулираната информация пред 

обществеността чрез информационната 

медия Екстри Нюз. 

 

 

Този документ е изготвен в съответствие с чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК.   

 

 

 

Изпълнителен директор: Васил Велев 
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