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I. ЗА ДРУЖЕСТВОТО 

 

ЕЛАНА Агрокредит АД е първото дружество, специализирано в сферата на 

агрокредитирането, което предлага финансов лизинг за покупка на земеделски земи от 

земеделски производители. Капиталът на дружеството е в размер на 18 902 402 лв. и е 

разделен на 18 902 402 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас и 

с номинална стойност 1 лев всяка. 

 

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА: ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД 

 ЕИК 175308436 

 ДАНЪЧЕН НОМЕР: BG175308436 

НАИМЕНОВАНИЕ НА БАНКАТА 

ДЕПОЗИТАР 
“РАЙФАЙЗЕН  БАНК” АД 

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС (Е–MAIL): agrocredit@elana.net 

ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА В ИНТЕРНЕТ 

(WEB–SITE): 
http://agrocredit.elana.net 

ТИП НА ДРУЖЕСТВОTO: Публично дружество по смисъла на ЗППЦК 

ДАТА НА УЧРЕДЯВАНЕ: 30.03.2007 г. 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Предоставяне на кредити със средства, които не са набрани 

чрез публично привличане на влогове или други 

възстановими средства и на собствен риск, финансов 

лизинг, както и всяка друга подобна дейност, незабранена 

със закон.. 

СРОК: Дружеството е учредено за неопределен срок 

РЕШЕНИЕ НА  КФН, С КОЕТО 
ПРИДОБИВА СТАТУТ НА ПУБЛИЧНО 
ДРУЖЕСТВО 

№ 829 - ПД/07.11.2013 г. 

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА 
18 902 402 (осемнадесет милиона деветстотин и две хиляди 

четиристотин и два) лева 

БРОЙ АКЦИИ: 
18 902 402 (осемнадесет милиона деветстотин и две хиляди 

четиристотин и два) броя акции  

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИЯ: 1 (един) лева 

СТАРТ НА ТЪРГОВИЯТА НА АКЦИИ НА 
БФБ 

22.11.2013  

БОРСОВ КОД 0ЕА 

 

От 07.11.2013 г. ЕЛАНА Агрокредит има статут на публично дружество, а от 22.11.2013 г. 
акциите на дружеството са допуснати до търговия на регулиран пазар.  
Във връзка с това и оценявайки важната роля на съвременното корпоративно 
управление като отговорност пред инвеститорите и като задължителна предпоставка за 
устойчиво развитие не само на отделните дружества, но и на икономиката в широк 
мащаб, на 18.12.2013 г. Съветът на директорите реши, че приема Националния кодекс 
за корпоративно управление и ще управлява дружеството независимо и отговорно, 
спазвайки правилата за защита на акционерите, съобразяване с всички 
заинтересованите лица, разкриване на вярна, пълна и навременна информация и 
прозрачност, балансирано и етично управление, ангажиране на корпоративната 
социална отговорност на дружеството.   

mailto:agrocredit@elana.net
http://agrocredit.elana.net/
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II. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПИТЕ ЗА ДОБРО 

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

Настоящата програма е изготвена в съответствие с Националния кодекс за корпоративно 
управление, приет от Българска фондова борса, международно признатите стандарти за 

добро корпоративно управление, инкорпорирани в Плана за действие в областта на 

дружественото право и корпоративното управление, приет от Европейската комисия, 

Принципите на корпоративно управление на Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие, Глобалния договор на ООН за корпоративната социална 

отговорност. Програмата е в съответствие с българското законодателство и вътрешно-

нормативните документи на дружеството. 

 

 

III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ 

 

С приемането на настоящата програма ЕЛАНА Агрокредит АД си поставя следните цели: 

 

 Да осигури на своите акционери запазване и нарастване на стойността на 

инвестициите им, чрез реализиране на стабилен доход при минимален риск. 

Съветът на директорите поставя тази цел на първо място, тъй като инвестиционната 

дейност е основна и ръководството счита нейното успешно осъществяване за своя 

приоритетна цел и основен мотив за акционерите на дружеството да останат такива 

и за в бъдеще. 

 

 Да гарантира равнопоставеното третиране на акционерите си, като осигури и 

защити правото на глас на всеки от тях, правото на достъп до пълна, вярна и 

навременна информация, правото на дивидент. Защитата на правата всички 

акционери на дружеството, независимо от размера на дяловото им участие, е от 

изключително значение за ЕЛАНА Агрокредит АД за изграждане и повишаване на 

доверието им в него. 

 

 Да обезпечи признаването на правата на лицата, заинтересовани от управлението 

на дружеството и да насърчава сътрудничеството между тях и ЕЛАНА Агрокредит АД 

в съответствие с принципите за прозрачност, отчетност и бизнес етика. 

 

 Да осигури своевременно и точно разкриване на изискуемата по закон 

информация, свързана с дейността на ЕЛАНА Агрокредит АД, като гарантира 

равнопоставеност на адресатите й и не позволява злоупотреба с вътрешна такава. 

Ръководството на дружеството отделя специално внимание на своевременното и 

детайлно разкриване на информация относно дейността на дружеството, в обем над 

изискуемия от закона минимум като предпоставка за максимално обективни и 

информирани решения и оценки на настоящи и бъдещи инвеститори на 

дружеството, надзорни органи и други заинтересовани лица.  
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 Да осигури балансирано и етично управление на ЕЛАНА Агрокредит АД чрез 

прозрачно и аргументирано вземане на решения от Съвета на директорите, надзор 

и участие на акционерите на дружеството в управление му, както и чрез създаване 

на помощни комитети за подпомагане ефективната дейност на ръководните органи 

на дружеството и осъществяване на контрол по отношение на отделни техни 

компетенции. 

 

 Да съблюдава морално-етичните норми при осъществяване на дейността си и да 

интегрира социални, икономически и екологични въпроси в корпоративната си 

политика, като активно се ангажира в спазването и практическото прилагане на 

принципите за корпоративна социална отговорност. 

 

С приемането и изпълнението на настоящата програма ЕЛАНА Агрокредит АД ще се 
ръководи от принципите за равнопоставено третиране на акционерите, ефективно 
взаимодействие със заинтересованите лица, разкриване на пълна, навременна, вярна и 
разбираема информация при равнопоставеност на адресатите, балансирано и 
отговорно управление, прозрачност, отчетност, бизнес етика.  

 

 

IV. МЕХАНИЗМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ДОБРОТО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Запазване и увеличаване на стойността на инвестициите на акционерите 

(увеличаване на изгодата за акционерите) при наличието на минимален риск 

 

Съгласно устава на ЕЛАНА Агрокредит АД предметът на дейност на дружеството е 

отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на 

влогове или други възстановими средства и финансов лизинг. Във връзка с това основни 

насоки на корпоративната политика на дружеството са следните: 
 

 Инвестиране при възможно най-добри условия и най-малък риск – по време на 

целия период на договорите за финансов лизинг земята остава собственост на 

дружеството, а закупуването й става с минимум 20% самоучастие от страна на 

съответния земеделец, което обезпечава акционерите при евентуално (макар и 

малко вероятно) понижаване на цената на актива.  

 Осигуряване на висока доходност за ниско рискова инвестиция, като е възможно и 

покачване на доходността при предоставяне на краткосрочни и по-високо лихвени 

кредити на земеделци, които вече са изплатили голяма част от лизингованите земи. 

 Максимизиране стойността на инвестициите на акционерите чрез непрекъснато 

закупуване и лизинговане на земеделски имоти; 

 

 Финансиране само на предварително проучени лизингополучатели с цел поемане на 

максимално малък риск.  
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 Осигуряване на ликвидност за акционерите на дружеството чрез регистриране на 

акциите на ЕЛАНА Агрокредит АД за търговия на Българска фондова борса– София. 

 

ЕЛАНА Агрокредит АД е сключило Договор за управление с Агромениджмънт ООД 
(Мениджърско дружество) за извършване на оперативната дейност във връзка със 
закупуването и лизинговането на земеделска земя. Дружеството разполага с ефективна 
организационна структура, гарантираща гъвкавост и стриктен надзор при закупуването 

на голям обем земя: 

 

 Изградена дистрибуторска мрежа  - обучени, с дългогодишен опит и отлична 

репутация  регионални представители за 20 области в страната, където основно се 

развива земеделие. 

  Възможности за доразвиване на мрежата с още над 30 регионални представители 

при разрастване на дейността. 

 

Предвидени са различни контролни механизми относно инвестиране на капитала и  
предварително регламентирани процедури за покупка на земя, доказали своята 

ефективност и надеждност.  

 

Организацията на дейността по покупка и лизинговане е следната: 

 Всеки регионален представител изпраща по електронна поща стандартизирана 

заявка за закупуване на земя преди сключване на всяка сделка;  

 Всеки регионален представител изпраща за одобрение копия на документите, 

легитимиращи собствеността на продавачите по сделките, включени в заявката; 

 След одобрението на заявката за закупуване на земеделски земи и преди превода 

на парични средства по одобрената заявка, всички документи по сделката се 

изпращат за проверка на главния юрисконсулт на Мениджърското дружество. 

 С документите по предходната алинея се изпраща и одобрената заявка, в която са 

включени земите, за които са изпратените документи. 

 Регионалните представители пристъпват към изповядване на сделка за покупка на 

земя, задължително след като са получили: 

 

o  одобрение от главния юрисконсулт въз основа на изпратените документи до 

него и са извършили всички действия съгласно неговите инструкции по набавяне 

на необходимите документи. 

o потвърждение от Мениджърското дружество, че лизингополучателят по 

договора за финансов лизинг е превел първоначалната вноска (размер на 

самоучастие) и таксата по обслужване на съответната сделка. 

 Договорите за финансов лизинг се сключват само по предоставените от 

Мениджърското дружество образци.  

 Таксите и разходите по изповядване на сделките се заплащат изцяло от Продавача. 

 Регионалните представители се отчитат ежемесечно за дейността си. 
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 След получаване в Мениджърското дружество на всички документи за закупената 

земя през отчетния месец, месечните финансови отчети се проверяват за 

съответствие с получените документи. 

 Заплащане на месечно възнаграждение за отчетния месец се извършва единствено 

и само след получаване на отчета по реда на предходната алинея заедно с оригинал 

на фактура и протокол за изплащане на месечно възнаграждение по образец. 

Предварително са определени кредитни лимити за авансово превеждане на средства 

към регионалните представители, с които те да се разпореждат при и по повод 

сключване на сделките за покупка на земеделска земя. 

 Кредитният лимит за всеки регионален представител се разрешава от Комитет по 

определяне на кредитния лимит в състав: Управител, Главен юрисконсулт, 

Ръководител отдел „Кредитиране и покупка на земи“ и Ръководител отдел 

„Вътрешен контрол и управление на риска”. 
 Регионалните представители, на които е разрешен съответен кредитен лимит, 

издават Запис на заповед в полза на Лизинговото дружество за сумата, 

представляваща ½ (една втора) от максимално допустимия размер на превежданите 

средства на месец за съответното ниво на разрешения кредитен лимит. 

 В случай, че през съответния месец регионален представител надвиши разрешения 

му максимален кредитен лимит, той може да си освободи допълнителен такъв с 

изпращането на сканирани копия на вече изповяданите през месеца нотариални 

актове. 

 Сделки на стойност по-голяма от максималния размер на средствата, превеждани на 

регионален представител за една сделка, се одобряват от Управителя на 

Мениджърското дружество. 

 На регионален представител, който допусне в края на съответния месец да разполага 
с пари в брой, надвишаващи съответно разрешения му кредитен лимит, незабавно 

се спират всички преводи за изповядване на сделки. Преводите се възобновяват 

след възстановяване на парите по банковата сметка на ЕЛАНА Агрокредит АД, с която 

регионалният представител оперира, с оглед вместването му в максимално 

разрешения лимит за пари в брой. 

 

2. Защита на правата на акционерите на Дружеството. Равнопоставено третиране на 

всички акционери на дружеството, включително институционални инвеститори, 

дребни и миноритарни акционери 

 

ЕЛАНА Агрокредит АД прилага следните механизми за обезпечаване равнопоставеното 

третиране на акционерите на своите акционери: 

 

 По отношение на режима на притежаваните акции и правата, които предоставят: 

 

o Акциите на дружеството са безналични, непривилегировани, с право на един 

глас.  

o Всички акции на ЕЛАНА Агрокредит АД са от един клас и дават еднакви права на 

своите притежатели.  
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o Акциите на дружеството се придобиват само срещу пълното заплащане на 

тяхната емисионна стойност и правото на глас по тях възниква веднага.  

o След обявяване в Търговския регистър или изпращане на покана за провеждане 
на общо събрание на акционерите тези от тях, които повече от три месеца 
притежават поне 5 % от капитала, могат да включат и други въпроси в дневния 
ред.  

o Акционерите, които имат право да включат допълнителни въпроси към дневния 
ред на Общото събрание, представят за обявяване в Търговския регистър списък 
на въпросите и предложенията за решения в срок, не по-късно от 15 дни преди 

откриване на Общото събрание. 
 

 Посредством назначения на трудов договор  Директор за връзки с инвеститорите, 

който изпълнява следните функции при спазване принципа за равнопоставеност на 
акционерите: 

 

o осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и 

неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на 

дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и 

икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на 

която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори; 

o отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано 

Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях; 

o води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на ръководните 

органи на дружеството; 

o отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и 

уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се 

търгуват ценните книжа на дружеството и Централния депозитар; 

o следи за спазването на правата на всички акционери, за разясняването на техните 

права и за информирането им по всички въпроси относно дейността на ЕЛАНА 

Агрокредит АД, които не представляват вътрешна информация по смисъла на 

Закона за публичното предлагане на ценни книжа или за чието разкриване не 

съществува друга законова забрана.  

o участва на всички значими корпоративни събития, в това число заседания на 

Съвета на директорите и Общи събрания на акционерите и други, където следи 

за спазването на правата на всички акционери; 

o участва на всякакви семинари и обучения в областта на корпоративното 

управление, които могат да повишат квалификацията му и да осигурят по-

доброто изпълнение на неговите задължения; 

o изготвя отчет за своята дейност на ясен и достъпен език, който да представи на 

акционерите на Годишното общо събрание на дружеството; 

o организира и провежда Ден на инвеститора: 

  срещи с настоящи и бъдещи инвеститори на дружеството, където 

ръководството на ЕЛАНА Агрокредит и Мениджърското дружество отговарят на 

техните въпроси, свързани с дейността на дружеството и ги запознават отблизо с 

процеса на работа, поставените цели и постигнатите резултати. 
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  Денят на инвеститора се провежда на всяко тримесечие, като датите са 

предварително обявени в Корпоративния календар на ЕЛАНА Агрокредит на 

сайта на дружеството: http://agrocredit.elana.net  

 

 

3. Разкриване на информация и прозрачност 

 

 Дружеството разкрива регулирана информация пред акционери и инвеститори: 
 

o дружеството представя изчерпателна, вярна и навременна информация за 

Общото събрание на акционерите, включително информация за: датата, часа и 

мястото на Общото събрание, дневния ред, конкретни предложения за решения 

по всяка точка от дневния ред, информация за реда за упражняване на правото 

на глас на акционерите – гаранция за упражняването на това право е 

публикуването на покана за Общото събрание в Търговския регистър не по-

малко от 30 дни преди датата на общото събрание, което задължение се 

осъществява от Изпълнителния директор на дружеството в изпълнение на 
взетото решение на Съвета на директорите; 

o дружеството предоставя достъп до всички писмени материали за Общото 

събрание от датата на публикуване на поканата в Търговския регистър.  

o при поискване писмени материали за Общото събрание се предоставят на всеки 

акционер безплатно в изпълнение на принципа за равнопоставено третиране на 

всички акционери; 

o членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да отговарят 

вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на 

Общото събрание относно икономическото и финансовото състояние и 

търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които 

представляват вътрешна информация.  Акционерите могат да задават такива 

въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред; 

o дружеството предоставя информация за предстоящи корпоративни 
мероприятия и датите, за които са насрочени или крайния срок, в който се 
планира да се състоят, под формата на Корпоративен календар за текущата 
година, публикуван в сайта: http://agrocredit.elana.net ; 

o дружеството предоставя ежемесечна информация за инвестираните през 
предходния месец средства, броя на сключените сделки, площта закупена и 
лизингована земя, както и борсова информация за дружеството под формата на 
Бюлетин на инвеститора, публикуван в сайта: http://agrocredit.elana.net ; 

 

 Дружеството разкрива регулирана информация пред надзорните органи: 

 

o дружеството разкрива информация пред надзорните органи – Комисия за 

финансов надзор, Българска народна банка, Българска фондова борса и 

обществеността в изискуемите от закона (Търговски закон, Закон за публично 

предлагане на ценни книжа, Наредба 2/2003 г.) обем и съдържание и в законово 

установените срокове за това, включително и не само: 

  тримесечни и годишни отчети с нормативноустановено съдържание; 

http://agrocredit.elana.net/
http://agrocredit.elana.net/
http://agrocredit.elana.net/
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 нормативно установени обстоятелства при тяхното настъпване;  

 информация за дейността на дружеството, съгласно изискванията на закона; 

 покани за Общи събрания на акционерите, писмените материали по дневния 

им ред и протоколите от самите Общи събрания. 

 

o дружеството разкрива регулираната информация чрез специализирана 

финансова медия –  Инфосток, като освен до надзорните органи, информацията 

се разкрива и пред обществеността посредством сайта: 

www.infostock.bg/infostock/control/announcement 

 

 Дружеството създава и поддържа уеб сайт (включително и в англоезична версия) за 

предоставяне на пълна, навременна, вярна и разбираема информация в обем над 

предвидения от закона минимум, която да създава условия за информирани 

решения и оценки: 

 

o основна, идентифицираща дружеството търговска и корпоративна информация; 

o актуална информация относно акционерната структура; 

o вътрешно-нормативни документи на дружеството: устройствени актове, 

вътрешни правила, планове, политики; 

o информация относно структурата и състава на ръководните органи на 

дружеството; 

o финансови отчети; 

o материали за предстоящи Общи събрания на акционерите, както и информация 

и материали за състояли се такива; 

o информация за одиторите на дружеството; 

o информация относно емитираните акции и други финансови инструменти; 

o годишен корпоративен календар за планираните през съответната година 

корпоративни мероприятия; 

o месечен бюлетин, отразяващ текущото икономическо и финансово състояние и 

търговската дейност на дружеството, размера  на инвестираните средства,  

площта на закупената и лизингованата земя, както и борсова информация за 
дружеството. 

o информация за правата на акционерите. 

 

 Дружеството осигурява и гарантира прозрачност на дейността си чрез: 
 

o публична отчетност; 

o изготвяне на Годишният финансов отчет в съответствие с Националните 

счетоводни стандарти и с Международните счетоводни стандарти, което е още 

една гаранция за достоверното представяне на неговото финансово състояние; 

o извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет с цел 

постигане на обективно външно мнение за начина, по който последният е 

изготвен и представен;  

o изготвяне и съхранение на пълни и верни протоколи от всички заседания на 

Съвета на директорите с мотиви по същество за взетите решения по точките от 

дневния ред;  

http://www.infostock.bg/infostock/control/announcement
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o публикуване на горепосочените документи на сайта на дружеството, 

включително и на материали, договори, декларации, отчети, Решения на Съвета 
на директорите и сключваните сделки, доколкото не представляват търговска 
тайна, поетите и изпълнени задължения и осъщественото разкриване на 

информация. 

o приемане на политика за възнагражденията на членовете на ръководните органи 

на дружеството и публичното й обявяване. 

 

4. Ефективно взаимодействие с всички заинтересовани лица  

 

Заинтересовани лица са всички лица, свързани пряко или косвено с дейността на 

дружеството, включително и не само: доставчици, клиенти, служители, кредитори. 

Дружеството взаимодейства със заинтересованите лицa в съответствие с принципите за 

лоялност, отчетност, прозрачност и бизнес етика: 

 

 Представя информация от нефинансов характер, отразяваща дейността за 

разрешаване на въпроси от икономически, социален, екологичен характер. 

 Представя информацията по-горе до максимално широк кръг заинтересовани лица 

чрез уеб сайта на дружеството.   
 

Дружеството приема вътрешни правила, с които се ангажира в поемане на социална  

корпоративна отговорност: 

 

 Вътрешни правила за избор и работа с регионалните представители 

 Правила за управление на риска 

 Други правила за поемане на корпоративна социална отговорност 

 

Основна мисия на дружеството е подпомагането на земеделските производители и 

едновременно с това стимулирането на устойчивото развитие на дребния и средния 

земеделски бизнес, посредством поетапното уедряване и комасация на земеделските 

земи, които те обработват.  

 

Чрез осигуряване придобиването на земята дружеството спомага за създаване 

предпоставки за дългосрочно планиране, като така се улесняват и другите необходими 

за отрасъла дългосрочни инвестиции – изграждане на напоителни канали, бази и силози, 

които не биха били извършвани, ако не е уреден въпросът със собствеността на земите. 

 

 

5. Балансирано и етично управление на ЕЛАНА Агрокредит АД 

 

Организацията на управление на дружеството гарантира гъвкавост и ефективност. 
Посочената по-долу структура отразява реалното разпределение на функциите между 
отделните управленски звена към датата на приемане на настоящата Програма: 
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ЕЛАНА Агрокредит е акционерно дружество с едностепенна система на управление. 
 

 5.1. Съвет на директорите 

 

 Избор и освобождаване на Съвета на директорите: 

 

o Членовете на Съвета на директорите на дружеството се избират, освобождават и 

отговарят пред Общото събрание на акционерите, съобразно закона и 

устройствените актове на дружеството, както и в съответствие с принципите за 

непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите;  

o Изборът на членовете на Съвета на директорите става чрез прозрачна процедура, 

която предоставя навременна и достатъчна информация относно личните и 

професионалните качества на кандидатите. 

o Членовете на Съвета на директорите трябва да притежават неоспорими 

нравствени и професионални качества и опит за осъществяването на своята 

дейност в дружеството. 

o В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членове на Съвета на 

директорите се определят техните задължения и задачи, критериите и размера 

на възнаграждението им, основанията за тяхното освобождаване, както и 

размера на гаранцията за тяхното управление.  

o Дружеството не изплаща възнаграждението преди внасянето на гаранцията за 

управление в пълен размер. 

 

 Структура на Съвета на директорите 
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o Една трета от членовете на Съвета на директорите на дружеството винаги и 

задължително са независими по смисъла на ЗППЦК. 

o Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, 

независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и 

предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях. 

 

 Функции и задължения на Съвета на директорите: 

 

o При изпълнение на своята дейност Съветът на директорите се ръководи от 

закона, Устава на дружеството и Правилата за своята дейност. 

o Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на 

акционерите. 

o Съветът на директорите установява и контролира стратегически насоки за 

развитие на дружеството. 

o Съветът на директорите изготвя доклад за дейността на дружеството, който се 

приема от Общото събрание на акционерите. 

o Съветът на директорите изготвя отчет за управлението с нормативно установено 

минимално съдържание, който е част от Годишния отчет на дружеството. 

o Съветът на директорите представя заедно с Годишния финансов отчет и отчет за 

изпълнението на настоящата Програма за добро корпоративно управление ведно 

с конкретните мерки за подобряване на управлението. 

o Членовете на Съвета на директорите са длъжни: 

 да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който 

обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като 

ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и 

пълна; 

 да предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес; 

 да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на 

дружеството, а ако такива конфликти възникнат, своевременно и пълно да ги 

разкриват писмено пред съответния орган, като не участват и не оказват 

влияние върху останалите членове на Съвета при вземането на решения в тези 

случаи; 

 да не разпространяват непублична информация за дружеството и след като 

престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното 

оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството. 

 

o Отговорности на членовете на Съвета на директорите: 

 солидарна отговорност за вредите, които са причинили виновно на 

дружеството; 

 отговорност за вреди, причинени на дружеството, по искане на акционери, 

притежаващи най-малко 10% (десет процента) от капитала; 

 

5.2. Специализирани помощни органи: 
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 Към Съвета на директорите се създават специализирани помощни органи – 

комитети, които подпомагат неговата дейност и вътрешен контрол. 

 

o Одитният комитет: 

 заседава най-малко три пъти годишно 

 наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието; 

 наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол; 

 наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете; 

 наблюдава независимия финансов одит в предприятието; 

 извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие 

с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните 

счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни 

услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие. 

 

 В Мениджърското дружество също се създават специализирани помощни органи 

при необходимост и по инициатива на Управителя на дружеството: 

 

o Комитет за определяне на кредитния лимит; 

o Комитет по управление на риска.  

 

 Съставът на помощните органи се определя от Съветът на директорите (респ. 

Управителят на Мениджърското дружество). 

  

 Създават се правилници за работа на действащите в дружеството комитети, като 

членовете им ги съблюдават и се ръководят от тях заедно с вътрешно-фирмените 

нормативни актове и закона. 

 

5.3. Договор за управление с Агромениджмънт ООД 

 

За осъществяване на оперативната дейност на ЕЛАНА Агрокредит АД дружеството е 

сключило Договор за управление с Агромениджмънт ООД (Мениджърско дружество).  

 

 Задълженията на Агромениджмънт ООД по Договора за управление на ЕЛАНА 

Агрокредит АД са: 

 

o изграждане на структура от регионални представители във връзка с 

осъществяване на инвестиционната дейност; 

o организиране на дейността по сключване на договори за финансов лизинг за 

закупуване на земеделска земя от името и за сметка на ЕЛАНА Агрокредит, 

закупуване от собственици на земеделски земи, за които има сключен договор за 

финансов лизинг и отпускане на кредити на земеделци - лизингополучатели; 

o продажба на активи на ЕЛАНА Агрокредит при неизпълнение на договора от 

страна на лизингополучателите; 

o съдействие при водене на счетоводната и друга отчетност и кореспонденция на 

ЕЛАНА Агрокредит; 
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o консултации и подготовка на документи, свързани с финансиране дейността на 

ЕЛАНА Агрокредит; 

o извършване на други дейности, необходими за нормалното функциониране на 

публичното дружество при осъществяване на неговата инвестиционна дейност. 

 

 

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДИТОРИТЕ НА КОМПАНИЯТА  

 

Външният одитор на дружеството се избира от Съвета на директорите по препоръка на 

Одитния комитет. За всяка година Съвета на директорите  събира оферти от одиторски 

компании и след разглеждането им предлага най-добрата от тях за одобрение от Общото 

събрание. След като бъде одобрен одитор, изпълнителният директор сключва с него 

договор за одит. 

 

 

 

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

§1.  Използваните специални термини в тази Програма имат значението, определено в 

дефинитивните норми от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.  

§2. За неуредените от тази Програма случаи се прилагат ЗППЦК и съответната законова 

и подзаконова нормативна база.  

§3. Програмата е одобрена с Решение на Съвета на Директорите на ЕЛАНА Агрокредит 

АД от 18.12.2013 г., измененa и допълненa с решение на Съвета на директорите от 
09.03.2015 г., измененa и допълненa с решение на Съвета на директорите от 27.05.2015 

г. 
§4. Отговорността по приложение на Програмата е възложено на Съвета на Директорите 

на ЕЛАНА Агрокредит АД. 

§5. За прилагането и спазването разпоредбите на настоящата програма, включително и 
не само за предприемането на конкретни мерки по изпълнението й, дружеството 

представя ежегоден Доклад към края на всяка календарна година.  
 

 


