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       До 
       Акционерите на 

ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ 
 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред:  
Ïðèåìàíå íà ãîäèøíèÿ äîêëàä íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå çà äåéíîñòòà íà äðóæåñòâîòî ïðåç 1/07 ã-  

 
СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ изготви и одобри годишен доклад за дейността на Съвета на 

директорите през 2018 г. в срока съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК и с нормативно 
определеното съдържание и го представи на регистриран одитор за извършване на съответна 
проверка и заверка. След проверката и заверката на годишния доклад на СД за 2018 г., заедно с 
годишния финансов отчет и одиторския доклад, докладът беше оповестен в КФН, БФБ и избраната 
медия и публикуван на електронната страница на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в сроковете и по реда, 
предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. В тази връзка СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ 
предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред: 
 
 
Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå ïðèåìà ãîäèøíèÿ äîêëàä íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå çà äåéíîñòòà íà 

äðóæåñòâîòî ïðåç 1/07 ã- 

 
 
 
Председател на СД: 

.............................. 
   Красимир Пенчев 



 
До 
Акционерите на 

                                    ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ 
 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 
на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: 
Ïðèåìàíå íà îäèòèðàíèÿ ãîäèøåí ôèíàíñîâ îò÷åò íà äðóæåñòâîòî çà 1/07 ã- è îäèòîðñêèÿ äîêëàä-  

 
СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ изготви и одобри годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. в 
срока съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК и с нормативно изискуемото съдържание 
го представи на регистрирания одитор за извършване на съответна проверка и заверка. След 
проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. заедно с одиторския 
доклад, отчетът беше оповестен на КФН, БФБ и избраната медия и публикуван на електронната 
страница на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в сроковете и по реда, предвидени в ЗППЦК и актовете по 
прилагането му. В тази връзка СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на 
акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред: 
 

 

Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå ïðèåìà îäèòèðàíèÿ ãîäèøåí ôèíàíñîâ îò÷åò íà äðóæåñòâîòî çà 

1/07 ã- è îäèòîðñêèÿ äîêëàä-  
 
 
 
Председател на СД: 

.............................. 
   Красимир Пенчев 



 
До 
Акционерите на 

                                    ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ 
 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå íà ËÅÂ ÈÍÂÅÑÒ ÀÄÑÈÖ ÷ðåç Ïðåäñåäàòåëÿ íà ÑÄ ïî ò- 2 îò äíåâíèÿ ðåä9 

Ïðèåìàíå íà äîêëàäà ïî èçïúëíåíèå íà Ïîëèòèêàòà çà âúçíàãðàæäåíèÿòà íà ÷ëåíîâåòå íà Ñúâåòà íà 

äèðåêòîðèòå ËÅÂ ÈÍÂÅÑÒ ÀÄÑÈÖ çà 1/07 ã-  

 
Съгласно изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към 
възнагражденията, Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ изготви Доклад относно 
прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съветът на директорите на 
дружеството през 2018 г., който е представен като самостоятелен документ към годишния финансов 
отчет на дружеството към 31.12.2018 г. В тази връзка Съветът на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ 
АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от 
дневния ред:  
 
 

Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå ïðèåìà äîêëàäà ïî èçïúëíåíèå íà Ïîëèòèêàòà çà âúçíàãðàæäåíèÿòà 

íà ÷ëåíîâåòå íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå ËÅÂ ÈÍÂÅÑÒ ÀÄÑÈÖ çà 1/07 ã- 

 

 
 
 
 
Председател на СД: 

.............................. 
    Красимир Пенчев 



 
До 
акционерите на 

                                    ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå íà ËÅÂ ÈÍÂÅÑÒ ÀÄÑÈÖ ÷ðåç Ïðåäñåäàòåëÿ íà ÑÄ ïî ò- 3 îò äíåâíèÿ ðåä9 
Ïðèåìàíå íà ãîäèøíèÿ äîêëàä íà îäèòíèÿ êîìèòåò íà äðóæåñòâîòî çà 1/07 ã-  

 

 
Съгласно изискванията на ЗНФО, одитният комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ е изготвил и 
представил на СД на дружеството доклад за дейността си през 2018 г. СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ 
предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред: 
 
 
Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå ïðèåìà ãîäèøíèÿ äîêëàä íà îäèòíèÿ êîìèòåò íà äðóæåñòâîòî çà 

1/07 ã- 

 
Председател на СД: 

.............................. 
    Красимир Пенчев 



 
До 
акционерите на 

                                    ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå íà ËÅÂ ÈÍÂÅÑÒ ÀÄÑÈÖ ÷ðåç Ïðåäñåäàòåëÿ íà ÑÄ ïî ò- 4 îò äíåâíèÿ ðåä9 
Ïðèåìàíå íà ðåøåíèå çà îñâîáîæäàâàíå íà ÷ëåíîâåòå íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå îò îòãîâîðíîñò çà 

äåéíîñòòà èì ïðåç 1/07 ã-  

 
СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното 
решение по т. 5 от дневния ред: 

 
Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå îñâîáîæäàâà îò îòãîâîðíîñò ÷ëåíîâåòå íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå 

0- Êðàñèìèð Ïàðàøêåâîâ Ïåí÷åâ , Èçïúëíèòåëåí ÷ëåí è Ïðåäñåäàòåë íà ÑÄ 

1- Ïåòêî Õðèñòîâ Äîáðèíñêè – ÷ëåí íà ÑÄ 

2- Äàíèåë Àâðàìîâ   – íåçàâèñèì ÷ëåí íà ÑÄ+ çàëè÷åí 15-2-1/07 ã- 

3- ßâîð Ìàðèíîâ Ñïàñîâ , íåçàâèñèì ÷ëåí íà ÑÄ+ âïèñàí 15-2-1/07 ã 

 

 çà äåéíîñòòà èì ïðåç 1/07 ã- 
  
 
Председател на СД: 
                                    .............................. 

  Êðàñèìèð Ïåí÷åâ 



До 
акционерите на 

                                   ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå íà ËÅÂ ÈÍÂÅÑÒ ÀÄÑÈÖ ÷ðåç Ïðåäñåäàòåëÿ íà ÑÄ ïî ò-5 îò äíåâíèÿ ðåä9 

Èçñëóøâàíå íà ãîäèøíèÿ äîêëàä çà äåéíîñòòà íà äèðåêòîðà çà âðúçêè ñ èíâåñòèòîðèòå íà ËÅÂ 

ÈÍÂÅÑÒ ÀÄÑÈÖ ïðåç 1/07 ã-  

 
 
Директорът за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ е изготвил и представил на СД на 
дружеството доклад за дейността си през 2018 г. СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото 
събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред: 
 
 

Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå èçñëóøâà è ïðèåìà çà ñâåäåíèå ïðåäñòàâåíèÿ äîêëàä çà äåéíîñòòà 

íà äèðåêòîðà çà âðúçêè ñ èíâåñòèòîðèòå íà ËÅÂ ÈÍÂÅÑÒ ÀÄÑÈÖ ïðåç 1/07 ã- 

 

 
 
 
Председател на СД: 
                                    .............................. 

  Êðàñèìèð Ïåí÷åâ 
 



До 
акционерите на 

                                   ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.7 от дневния ред: 
Èçáîð íà ðåãèñòðèðàí îäèòîð íà ËÅÂ ÈÍÂÅÑÒ ÀÄÑÈÖ çà 1/08 ã-  

 
Въз основа на получена препоръка от одитния комитет на дружеството, СД на ЛЕВ ИНВЕСТ 
АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от 
дневния ред: 
 
Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå ïðèåìà ðåøåíèå çà èçáîð íà ðåãèñòðèðàí îäèòîð íà äðóæåñòâîòî çà 

1/08 ã- ñúãëàñíî ïðåïîðúêàòà íà îäèòíèÿ êîìèòåò, а именно Божидар  Íà÷åâ – ðåãèñòðèðàí îäèòîð+ 

÷ëåí íà ÈÄÅÑ  

 
 
 
Председател на СД: 
                                    .............................. 

  Êðàñèìèð Ïåí÷åâ 



До 
акционерите на 

                                   ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.8 от дневния ред: 
Ïðèåìàíå íà ðåøåíèå çà ðàçïðåäåëåíèå íà ðåàëèçèðàíàòà ïðåç 1/07 ã- ïå÷àëáà íà äðóæåñòâîòî-  

 
СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното 
решение по т. 8 от дневния ред: 
 
Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå íå ðàçïðåäåëÿ äèâèäåíò îò ðåàëèçèðàíàòà ïðåç 1/07 ã- ïå÷àëáà+ òúé 

êàòî êîðèãèðàíàòà ïî ðåäà íà ÷ë- 0/+ àë- 2 îò ÇÄÑÈÖ ïå÷àëáà å îòðèöàòåëíà âåëè÷èíà.   
 
 
 
Председател на СД: 
                                    .............................. 

  Êðàñèìèð Ïåí÷åâ 


