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В съответствие с Регламент (EО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 година 
относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, 
включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и 
разпространяването на реклами 

 и 

Наредба № 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и 
допускане до търговия на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните 
дружества и други емитенти на ценни книжа. 
 

Настоящото допълнение към документа за предлаганите ценни книжа, 
потвърден с решение на Комисия за финансов надзор № 520-Е от 11.08.2010 г (по-
долу „ Допълнението” и „ Документа за предлаганите ценни книжа”) съдържа 
информация за настъпило съществено ново обстоятелство за "БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" 
АД (по-долу „ Дружеството” или „ Емитента”), свързано със съдържащата се в 
Документа за предлаганите ценни книжа информация, което може да повлияе на 
оценката на предлаганите ценни книжа. В интерес на инвеститорите е да се 
запознаят внимателно с това Допълнение, както и с всички части на Проспекта за 
първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на 
"БАЛКАНКАР-ЗАРЯ" АД, потвърден с решение на Комисия за финансов надзор № 
520-Е от 11.08.2010 г. (по-долу „Проспекта”) преди да вземат инвестиционно 
решение. 

Комисията за финансов надзор е потвърдила настоящото Допълнение с 
решение № 797-Е от 09.12.2010г., което не е препоръка за инвестиране в 
предлаганите акции. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за 
верността на представената в Допълнението информация. 
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Членовете на Съвета на директорите и прокуристите на „ Балканкар-ЗАРЯ” АД, 
както и лицата, представляващи „Юробанк И Еф Джи България” АД, в качеството 
му на инвестиционен посредник, упълномощен да  изготви Допълнението, отговарят 
солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в 
Допълнението. Съставителите на финансовите отчети на Дружеството отговарят 
солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, 
заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а 
одиторите - за вредите, причинени в одитираните от тях финансови отчети. 

 
29.11.2010 г. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ДОКУМЕНТА ЗА 
ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА 

 
1. ЛИЦА, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОПЪЛНЕНИЕТО И ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ТЕЗИ ЛИЦА ................... 4 
2. ДОПЪЛНЕНИЕ НА Т.4.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА – ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ  
ОТ ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА................................................................................................ 5 

2.1. Допълнение на т.4.6 Решения, разрешения и одобрения, въз основа на които ценните книжа ще бъдат издадени 
от Документа за предлаганите ценни книжа .......................................................................................................................... 5 
3. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА ....................... 6 
4. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗАКОННИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА 
ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ ПРОСПЕКТА И НА ПРОСПЕКТА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ................................ 7 
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6. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОКУРИСТ НА „БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД .................................................................................. 9 
7. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОКУРИСТ НА „БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД ................................................................................ 10 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЕНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ.34, АЛ.1 И 2 ОТ ЗАКОН ЗА 
СЧЕТОВОДСТВОТО ............................................................................................................................................................. 11 

 
Инвеститорите могат да получат Допълнението, допълнението към 

Регистрационния документ, част I на Проспекта и допълнението към Резюмето, 
част III на Проспекта, както и Проспекта: 

 

� на адреса на Емитента в гр. Павликени, ул."Тошо Кътев" № 1, телефони: 
+ 359 610/ 52 414 и +359 885/ 700 792, факс: +359 610/ 52 603, електронен 
адрес: p.penchev@balkancarzarya.com, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 
часа, лице за контакти: Павлин Пенчев – Директор за връзки с 
инвеститорите,  

 

� в офиса на упълномощения да изготви Проспекта, Допълнението, 
допълнението към Регистрационния документ, част I на Проспекта и 
допълнението към Резюмето, част III на Проспекта,  инвестиционен 
посредник “Юробанк И Еф Джи България” АД в гр. София, бул. “Цар 
Освободител” № 14, телефони: +359 (02) 81 66 491, факс: +359 (02) 9 888 
104, всеки работен ден от 9:00 до 17.00 часа, лице за контакти: Преслав 
Китипов, електронен адрес: pkitipov@postbank.bg  
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1. ЛИЦА, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОПЪЛНЕНИЕТО И 
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ТЕЗИ ЛИЦА 
Г-н Стоян Стойчев Стоев, г-н Венцислав Кирилов Стойнев и г-н Димитър Владимиров 
Иванчов в качеството им на членове на Съвета на директорите на „Балканкар-ЗАРЯ” 
АД, г-жа Марияна Борисова Пътова и г-н Христо Денчев Харитонов в качеството им на 
прокуристи на Емитента, както и г-н Асен Ягодин и г-жа Петя Димитрова в качеството 
им на лица, представляващи „Юробанк И Еф Джи България” АД - инвестиционния 
посредник, упълномощен да изготви Допълнението, отговарят солидарно за вредите, 
причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Допълнението. 

Г-жа Марияна Борисова Пътова в качеството й на  съставител на финансовите отчети 
на Дружеството отговаря солидарно с лицата по предходните изречения за вреди, 
причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на 
Дружеството 

Регистрираният одитор г-жа Мария Димитрова Станчева и регистрираният одитор г-жа 
Лиляна Ангелова Петрова в качеството им на одитори, одитирали консолидираните и 
неконсолидираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2007г., 2008г. и 
2009г. отговарят солидарно с лицата, посочени в предходните изречения  за вредите, 
причинени в одитираните от тях финансови отчети. 

Отговорни за изготвяне на Допълнението са г-н Димитър Иванчов, 
Изпълнителен директор на "Балканкар ЗАРЯ" АД от една страна и г-н Асен Ягодин, 
Изпълнителен директор на  „Юробанк И Еф Джи България” АД и г-жа Петя Димитрова  
– Изпълнителен директор на „Юробанк И Еф Джи България” АД, от друга.  

С подписите си в края на Допълнението отговорните лица декларират, че: 

1. при изготвянето на Допълнението са положили необходимата грижа за 
неговото съответствие с изискванията на закона;  

2. доколкото им е известно, информацията в Допълнението не е невярна, 
подвеждаща или непълна. 

С подписите си в края на Допълнението: 

� членовете на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ” АД: 

���� г-н Стоян Стойчев Стоев, Председател на СД  
���� г-н Венцислав Кирилов Стойнев, Член на СД 
���� г-н Димитър Владимиров Иванчов, Изпълнителен член на СД, 
 

� Съставителят на годишните финансови отчети на Дружеството г-жа Марияна 
Борисова  Пътова;  

� Прокуристът на Дружеството г-н Христо Денчев Харитонов; 

� Прокуристът на Дружеството г-жа Марияна Борисова  Пътова, 

декларират, че доколкото им е известно, съдържащата се в Допълнението 
информация е вярна и пълна. 
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2. ДОПЪЛНЕНИЕ НА Т.4.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА – ПРЕДМЕТ 
НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ  ОТ ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ 
ЦЕННИ КНИЖА 
 

2.1. Допълнение на т.4.6 Решения, разрешения и одобрения, въз основа на които 
ценните книжа ще бъдат издадени от Документа за предлаганите ценни книжа 
 

Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа, допълнението към 
Регистрационния документ, част I от Проспекта и допълнението към Резюмето, 
част III от Проспекта, приети с решение на Съвета на директорите на „Балканкар 
ЗАРЯ” АД от 29.11.2010г, са потвърдени от Комисия за финансов надзор  с 
решение № 797-Е от 09.12.2010 г, което не е препоръка за инвестиране в 
предлаганите акции. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за 
верността на представената в допълнението към Документа за предлаганите 
ценни книжа, допълнението към Регистрационния документ, част I от Проспекта 
и допълнението към Резюмето, част III от Проспекта информация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
















