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Оповестявания 

от страна на инвестиционен посредник "Варчев Финанс" ЕООД, 

 

съгласно чл. 46 - 53 от Регламент (ЕС) 2019/2033 на европейския парламент и на съвета от 27 

ноември 2019 година относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и 

за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 

806/2014 (Регламент 2019/2033, Регламента) към годишният финансов отчет за 2021 г. 

Информацията включена в настоящето оповестяване се оповестява публично, чрез интернет 

сайта на дружеството: www.varchev.com . 

ИП "Варчев Финанс" ЕООД не e малък и невзаимосвързан инвестиционен посредник, съгласно 

член 12, параграф 1 от Регламент 2019/2033 на база дейността на дружеството през 2021 г. 

Цели и политики във връзка с управлението на риска за всяка отделна категория риск в трета, 

четвърта и пета част от Регламента, включително обобщение на стратегиите и процесите за 

управление на тези рискове, както и кратко изявление за риска, който е одобрен от ръководния 

орган на инвестиционния посредник и в който се описва накратко цялостният рисков профил на 

инвестиционния посредник, свързан с търговската му стратегия, съгласно чл. 47 от Регламент 

2019/2033: 

Цели и политики във връзка с управлението на риска: Ръководството на ИП се стреми да 

развива дейността на посредника, без да излага посредника на риск по-висок от среден.  

Риск, съобразно трета част (Капиталови изисквания, чл. 11 - 34) от Регламента: 

ИП "Варчев Финанс" ЕООД, като неотговарящ на изискванията за малък и невзаимосвързан 

посредник, разполага по всяко време със собствен капитал в съответствие с чл. 9 и 11 от 

Регламент 2019/2033. Спазвайки стриктно тези изисквания за ИП не възниква регулаторен риск. 

Съобразно част трета от Регламента ИП изчислява, при наличието на данни, К-фактори за 

рискове към клиента, К-фактори за рискове към пазара и К-фактори за рискове на дружеството. 

Не се установява надхвърляне на рисковете на дружеството над праговете на търпимост. 

Поставените цели и водени политики са за стриктно спазване на законовите изисквания на част 

трета от Регламента. 

Риск, съобразно четвърта част (Риск от концентрация, чл. 35 - 42) от Регламента: 

ИП "Варчев Финанс" ЕООД наблюдава и контролира своя риск от концентрация в съответствие 

с част четвърта от Регламента, като използва ефективни административни и счетоводни 

процедури, както и надеждни механизми за вътрешен контрол. Не е констатирано стойност на 

http://www.varchev.com/
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експозиция към отделен клиент или група от свързани клиенти да е 25% или повече процента 

от собствения капитал на дружеството. Поставените цели и водени политики са за стриктно 

спазване на законовите изисквания на част четвърта от Регламента. 

Риск в пета част (Ликвидност, чл. 43 - 45) от Регламента:  

Размерът на ликвидните активи на ИП "Варчев Финанс" ЕООД е винаги по-голям от една трета 

от размера на капиталовите изисквания въз основа на постоянните общи разходи, изчислен в 

съответствие с член 13, параграф 1 от Регламента. Поставените цели и водени политики са за 

стриктно спазване на законовите изисквания на част пета от Регламента. 

Обобщение на стратегиите и процесите за управление на тези рискове: Непрекъснато 

наблюдение на рисковете. Постоянно спазване на законовите изисквания. Недопускане на 

излагане на дружеството на риск извън границите нисък до среден. 

Кратко изявление за риска, който е одобрен от ръководния орган на инвестиционния посредник 

и в който се описва накратко цялостният рисков профил на инвестиционния посредник, свързан 

с търговската му стратегия: Търговска стратегия, се формира за търговски портфейл, съгласно 

чл. 4, § 1, т. 86 от Регламент № 575/2013 на европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 

година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните 

посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (Регламент 575/2013). ИП разполага 

единствено с инвестиционен портфейл, в които обичайно се включват елементи, планирани за 

дългосрочно държане. С цел по-предсказуемо управление в инвестиционният портфейл на 

посредника не се включват високо рискови активи. Стремежа е към активи, които могат да 

бъдат определени, като носители на нисък до среден риск. 

Информация за вътрешните правила на управление, съгласно чл. 48 от Регламент 2019/2033: 

а) броя на директорските постове, заемани от управителите: 

БИСЕР СИМЕОНОВ ВАРЧЕВ заема девет поста в дружества, който са негова собственост. 

ДИМИТЪР ГАНЧЕВ КАЛЪПОВ заема два поста, които са в дружества от една и съща група. 

б) политиката за осигуряване на разнообразие при подбора на членовете на ръководния орган, 

целите на тази политика и всички заложени целеви показатели, както и информация доколко 

са били изпълнени тези цели и целеви показатели: 

Не съществуват разпоредби, които да ограничават разнообразието при подбора на 

управителите на ИП "Варчев Финанс" ЕООД. Мениджмънта на дружеството смята, че следва 

постоянно да бъде насърчавана равнопоставеност на жени и мъже в ръководните органи и да 

не допуска дискриминация на основа на пол. 
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в) информация дали инвестиционният посредник е създал отделен комитет по риска и колко 

пъти годишно е заседавал този комитет. 

ИП не е значим с оглед размера, вътрешната организация и характера, обхвата и сложността 

на извършваната дейност, както и балансовите и задбалансовите активи на дружеството през 

четиригодишния период непосредствено преди текущата финансова година не надхвърлят 

като средна стойност левовата равностойност на 100 млн. евро и съответно не е създаден 

комитет по риска. 

Информация относно собствения си капитал, съгласно чл. 49 от Регламент 2019/2033: 

а) пълно равнение на елементите на базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния 

капитал от първи ред, капитала от втори ред и съответните филтри и приспадания, приложени 

към собствения капитал на инвестиционния посредник, с баланса съгласно заверените 

финансови отчети на инвестиционния посредник; 

  a б в 

Счетоводен баланс съгласно 
публикуваните/одитираните 

финансови отчети 

В регулаторния 
обхват на 
консолидацията 

Препратка към EU IF 
CC1 

Към края на периода Към края на периода   

Активи — представени по класове активи в съответствие със счетоводния баланс в 
публикуваните/одитираните финансови отчети 

1 Имоти, машини и съоръжения 43 -   

2 Нематериални активи 130   

3 Активи с право на ползване 91   

4 Финансови активи, отчитани по 
справедлива стойност в печалбата и 
загубата 176   

5 Активи по отсрочени данъци 14   

6 Търговски и други вземания 61   

7 Собствени парични средства и 
еквиваленти 1611   

8 - - -   

xxx Общо активи 2126 -   

Пасиви — представени по класове пасиви в съответствие със счетоводния баланс в 
публикуваните/одитираните финансови отчети 

1  Задължения по лизингови договори 43 -   

2 Търговски и други задължения 102 -   

3 Задължения по лизингови договори 22   

4 Данъчни задължения 14   

     

xxx Общо пасиви 2126 -   

Собствен капитал на акционерите 

1  Регистриран капитал 1 000 -  Ред 4 

2  Резерви 459 -  Редове 7 и 8 

3  Натрупана печалба 486 -  Ред 6 

          

xxx Общо собствен капитал на 
акционерите 1945 -   
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б) описание на основните характеристики на емитираните от инвестиционния посредник 

инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, на допълнителния капитал от първи 

ред и на капитала от втори ред; 

 

  

a 

Свободен текст 

1 Емитент  ИП "Варчев Финанс" ЕООД 

2 Индивидуален идентификатор (например CUSIP, ISIN или идентификаторът на Bloomberg за частно 
предлагане) 

 ЕИК: 103775285 

3 Публично или частно предлагане  частно предлагане 

4 Приложима за инструмента правна уредба (или уредби)  Действащото в Република 
България законодателство 

5 Вид инструмент (видовете се определят от всяка юрисдикция) Дялове 

6 Стойност, призната в изискуемия капитал (парична единица в милиони, към последната дата, към 
която се съставя докладът) 

 1 

7 Номинална стойност на инструмента  1000 BGN 

8 Емисионна цена 1000 BGN 

9 Цена на обратно изкупуване Не се прилага 

10 Счетоводна класификация  Акционерен капитал 

11 Първоначална дата на емитиране 2002 
2004 , 2006 , 2010 , 2014 , 2015 

12 Безсрочен или срочен  Безсрочен 

13 Първоначален падеж  Не се прилага 

14 Възможност за предварително обратно изкупуване от емитента, която подлежи на предварително 
одобрение от надзорните органи 

 Не се прилага 

15 Евентуална дата на предварителното обратно изкупуване, условни дати и размер  Не се прилага 

16 Последващи дати на предварително обратно изкупуване, ако е приложимо  Не се прилага 

  Купони / дивиденти   

17 Фиксиран или плаващ дивидент/купон  Не се прилага 

18 Ставка на купона и свързани с нея индекси  Не се прилага 

19 Наличие на механизъм за преустановяване изплащането на дивиденти  Няма 

20 Пълна, частична или никаква свобода на действие (от гледна точка на момента)  Не се прилага 

21 Пълна, частична или никаква свобода на действие (от гледна точка на размера)  Не се прилага 

22 Наличие на „step up“ механизъм или друг стимул за обратно изкупуване  Не се прилага 

23 Некумулативни или кумулативни  Не се прилага 

24 Подлежи или не на преобразуване  Не подлежи на преобразуване 

25 Ако подлежи на преобразуване — задействащите преобразуването фактори  Не се прилага 

26 Ако подлежи на преобразуване — изцяло или частично  Не се прилага 

27 Ако подлежи на преобразуване — ставка на преобразуването   Не се прилага 

28 Ако подлежи на преобразуване — дали това е задължително, или не.   Не се прилага 

29 Ако подлежи на преобразуване — видът инструмент, в който инструментът може да бъде 
преобразуван 

  Не се прилага 

30 Ако подлежи на преобразуване — емитентът на инструмента, в който инструментът се 
преобразува 

  Не се прилага 

31 Възможности за обезценка  Не 

32 Ако се обезценява — задействащи обезценката фактори   Не се прилага 

33 Ако се обезценява — изцяло или частично   Не се прилага 
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34 Ако се обезценява — с постоянна сила или временно   Не се прилага 

35 Ако обезценката е временна — описание на механизма за положителна преоценка 
  Не се прилага 

36 Характеристики, за които е установено несъответствие с нормативните изисквания през преходния 
период. 

 Няма 

37 Ако отговорът е „да“, се посочват характеристиките, за които е установено несъответствие с 
нормативните изисквания. 

  Не се прилага 

38 Връзка за достъп до пълните ред и условия на инструмента (указване)   Не се прилага 

(1) Отбележете „Не се прилага“, ако въпросът не е относим. 

 

в) описание на всички ограничения, прилагани при изчисляването на собствения капитал в 

съответствие с настоящия регламент, както и на инструментите и приспаданията, към които се 

прилагат тези ограничения. 

 

  a б 

Стойности Източник въз 
основа на 

референтните 
номера/букви на 

статиите от 
счетоводния 

баланс в 
одитираните 

финансови отчети 

Базов собствен капитал от първи ред (БСК1): инструменти и резерви 

1 СОБСТВЕН КАПИТАЛ 1 723 942.00   

2 КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД 1 723 942.00   

3 БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД 1 723 942.00   

4 Изплатени изцяло капиталови инструменти 

1 000 000   

5 Премийни резерви от емисии     

6 Неразпределена печалба 

907578.19  

  

7 Натрупан друг всеобхватен доход  
  8 Други резерви 459532.2  

9 Малцинствено участие, признато в БСК1     

10 Корекции на БСК1 вследствие на пруденциални филтри     

11 Други средства     

12 (–)ОБЩО ПРИСПАДАНИЯ ОТ БАЗОВИЯ СОБСТВЕН КАПИТАЛ 
ОТ ПЪРВИ РЕД  643168.19   

13 (–)Собствени инструменти на БСК1     

14 (–)Преки позиции в инструменти на БСК1     

15 (–)Непреки позиции в инструменти на БСК1     

16 (–)Синтетични позиции в инструменти на БСК1     
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17 (–)Загуби за текущата финансова година -422413.69    

18 (–)Репутация     

19 (–)Други нематериални активи  -220754.5   

20 (–)Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща 
печалба и не се дължат на временни разлики, без свързаните 
данъчни пасиви 

    

21 (–)Квалифицирано дялово участие извън финансовия 
сектор, чийто размер превишава 15 % от собствения капитал 

    

22 (–)Общ размер на квалифицираното дялово участие в 
предприятия, различни от предприятия от финансовия сектор, 
който превишава 60 % от собствения капитал 

    

23 (–)Инструменти на БСК1 на предприятия от финансовия 
сектор, в които институцията няма значителни инвестиции 

    

24 (–)Инструменти на БСК1 на предприятия от финансовия 
сектор, в които институцията има значителни инвестиции 

    

25 (–)Активи на пенсионен фонд с предварително определен 
размер на пенсията     

26 (–)Други приспадания     

27 БСК1: други елементи на капитала, приспадания и корекции     

28 ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД     

29 Изплатени изцяло, пряко емитирани капиталови 
инструменти     

30 Премийни резерви от емисии     

31 (–)ОБЩО ПРИСПАДАНИЯ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ КАПИТАЛ 
ОТ ПЪРВИ РЕД     

32 (–)Собствени инструменти на ДК1     

33 (–)Преки позиции в инструменти на ДК1     

34 (–)Непреки позиции в инструменти на ДК1     

35 (–)Синтетични позиции в инструменти на ДК1     

36 (–)Инструменти на ДК1 на предприятия от финансовия 
сектор, в които институцията няма значителни инвестиции     

37 (–)Инструменти на ДК1 на предприятия от финансовия 
сектор, в които институцията има значителни инвестиции 

    

38 (–)Други приспадания     

39 Допълнителен капитал от първи ред: други елементи на 
капитала, приспадания и корекции 

    

40 КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД     

41 Изплатени изцяло, пряко емитирани капиталови 
инструменти     

42 Премийни резерви от емисии     

43 (–)ОБЩО ПРИСПАДАНИЯ ОТ КАПИТАЛА ОТ ВТОРИ РЕД     

44 (–)Собствени инструменти на К2     

45 (–)Преки позиции в инструменти на К2     

46 (–)Непреки позиции в инструменти на К2     

47 (–)Синтетични позиции в инструменти на К2     

48 (–)Инструменти на К2 на предприятия от финансовия 
сектор, в които институцията няма значителни инвестиции     
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49 (–)Инструменти на К2 на предприятия от финансовия 
сектор, в които институцията има значителни инвестиции 

    

50 Капитал от втори ред: други елементи на капитала, 
приспадания и корекции 

    

 

 

Информация за спазването на изискванията, установени в член 11, параграф 1 от Регламент 

2019/2033 и в член 24 от Директива (ЕС) 2019/2034, съгласно чл. 50 от Регламент 2019/2033: 

а) обобщена информация за своя подход към оценяването на адекватността на вътрешния си 

капитал за поддържане на настоящите и бъдещите дейности; 

Оценяването на адекватността на вътрешния капитал се осъществява на база съпоставка с 

изискванията на Регламент 2019/2033, наличието на по-високи стойности се определя, като 

наличие на адекватност на вътрешния капитал. ИП разполага по всяко време със собствен 

капитал в съответствие с член 9 от Регламент 2019/2033, чийто размер е най-малко D, където 

D се определя като най-високата от следните стойности: 

o изискването въз основа на постоянните общи разходи, изчислено в съответствие 

с член 13 от Регламент 2019/2033; 

o изискването за постоянен минимален капитал в съответствие с член 14 от 

Регламент 2019/2033; или 

o изискването въз основа на К-фактори, изчислено в съответствие с член 15 от 

Регламент 2019/2033. 
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IF 02.01 - OWN FUNDS REQUIREMENTS (IF2.1) 

   

Rows Item 
Amount 

0010 

0010 Own Funds requirement 1 466 872.50 

0020 Permanent minimum capital requirement 1 466 872.50 

0030 Fixed overhead requirement 413 722.37 

0040 Total K-Factor Requirement 
91 343.23 

 

  Transitional own funds requirements   

0050 Transitional requirement based on CRR own funds requirements   

0060 Transitional requirement based on fixed overhead requirements   

0070 
Transitional requirement for investment firms previously subject only to an 
initial capital requirement  

  

0080 Transitional requirement based on initial capital requirement at authorisation   

0090 
Transitional requirement for investment firms that are not authorised to 
provide certain services   

  

0100 Transitional requirement of at least 250 000 EUR   

  Memorandum items   

0110 Additional own funds requirement    

0120 Additional own funds guidance   

0130 Total own funds requirement 1 466 872.50 

 

IF 02.02 - CAPITAL RATIOS (IF2.2) 

   

Rows Item 
Amount 

0010 

0010 CET 1 Ratio 117.525 

0020 Surplus(+)/Deficit(-) of CET 1 Capital 902493.62 

0030 Tier 1 Ratio 117.525 

0040 Surplus(+)/Deficit(-) of Tier 1 Capital 623787.845 

0050 Own Funds Ratio 117.525 

0060 Surplus(+)/Deficit(-) of Total capital 257069.72 

 

Механизма, стратегиите и процесите за постоянно оценяване и поддържане на размера, 

видовете и разпределението на вътрешния капитал и ликвидните активи, описани по-горе са 

надеждни, ефективни и всеобхватни. 
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б)Информация по чл. 50, буква „б“ от Регламент 2019/2033 – не е приложимо. Не е констатирано 

искане от компетентния орган. 

в) изискванията по К-факторите, изчислени съгласно член 15 от Регламент 2019/2033 в 

обобщен вид за RtM, RtF и RtC, въз основа на сбора на приложимите К-фактори;  

    Factor amount K-factor requirement 

Rows Item 0010 0020 

0010 TOTAL K-FACTOR REQUIREMENT   91 343.233 

0020 Risk to client   39 892.264 

0030 Assets under management  0.00 0.00 

0040 Client money held - Segregated   5843045.79 23372.18 

0050 Client money held - Non - segregated  0.00 0.00 

0060 Assets safeguarded and administered 149375.58 59.75 

0070 Client orders handled - Cash trades   16460330.9 16460.33 

0080 Client orders handled - Derivatives Trades  0.00 0.00 

0090 Risk to market   51450.97 

0100 K-Net positions risk requirement   51450.97 

0110 Clearing margin given      

0120 Risk to firm   0.00 

0130 Trading counterparty default     

0140 Daily trading flow - Cash trades  0.00 0.00 

0150 Daily trading flow - Derivative trades  0.00 0.00 

0160 K-Concentration risk requirement   0.00 
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г) изискването въз основа на постоянните общи разходи, определено в съответствие с член 13 

от Регламент 2019/2033 

Rows Item 0010 

0010 Fixed Overhead Requirement 413722.37 

0020 Annual Fixed Overheads of the previous year after distribution of profits 1654889.46 

0030 Total expenses of the previous year after distribution of profits 1660679.1 

0040 
Of which: Fixed expenses incurred on behalf of the investment firms by third 

parties  
 

0050 (-)Total deductions 5789.64 

0060 (-)Staff bonuses and other remuneration  

0070 (-)Employees', directors' and partners' shares in net profits  

0080 (-)Other discretionary payments of profits and variable remuneration  

0090 (-)Shared commission and fees payable  

0100 (-)Fees, brokerage and other charges paid to CCPs that are charged to customers 5789.64 

0110 (-)Fees to tied agents  

0120 (-)Interest paid to customers on client money where this is at the firm's discretion  

0130 (-)Non-recurring expenses from non-ordinary activities  

0140 (-)Expenditures from taxes  

0150 (-)Losses from trading on own account in financial instruments  

0160 (-)Contract based profit and loss transfer agreements  

0170 (-)Expenditure on raw materials  

0180    (-)Payments into a fund for general banking risk  

0190 (-)Expenses related to items that have already been deducted from own funds   

0200 Projected fixed overheads of the current year  1831902.83 

0210 Variation of fixed overheads (%) 10,7 

 

Информация относно политика и практика за възнагражденията — включително аспектите на 

неутралност спрямо пола и разликата в заплащането на жените и мъжете — за тези категории 

персонал, чиито професионални дейности имат съществено отражение върху рисковият 

профил, съгласно чл. 51 от Регламент 2019/2033: 

а) най-важните структурни характеристики на системата за възнагражденията, включително 

равнището на променливо възнаграждение и критериите за предоставянето на променливо 

възнаграждение, политиката за изплащане на възнагражденията в инструменти, политиката за 

отлагане на плащанията и критериите за придобиване на права; 
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През отчетната година не е разпределяно променливо възнаграждение.  

През отчетната година не са изплащани възнагражденията в инструменти, не са отлагани 

плащания и не са придобивани права. Досегашната практика и политика на дружеството също 

не включва изплащане на възнаграждения в инструменти, отлагане на плащания и 

придобиване на права. 

б) съотношенията между постоянното и променливото възнаграждение, определени в 

съответствие с член 30, параграф 2 от Директива (ЕС) 2019/2034: 

През отчетната година не е разпределяно възнаграждение, за тези категории персонал, чиито 

професионални дейности имат съществено отражение върху рисковият профил. 

в) обобщена количествена информация за възнагражденията, разграничена поотделно за 

висшето ръководство и за служителите, чиито действия оказват съществено въздействие 

върху рисковия профил на инвестиционния посредник, като се посочва следното: 

i) размерите на изплатените за финансовата година възнаграждения, разделени на 

постоянно възнаграждение, включително описание на фиксираните елементи, и на 

променливо възнаграждение, както и броят на получателите; 

Размер на изплатените за финансовата година възнаграждения за 
висшето ръководство и за служителите, чиито действия оказват 
съществено въздействие върху рисковия профил 

194514,55 

Постоянно възнаграждение за висшето ръководство и за служителите, 
чиито действия оказват съществено въздействие върху рисковия 
профил 

194514,55 

Променливо възнаграждение за висшето ръководство и за 
служителите, чиито действия оказват съществено въздействие върху 
рисковия профил 

 
0 

Брой получатели 3 

 

ii) размерите и видът на изплатените променливи възнаграждения, разделени на 

парични средства, акции, свързани с акции инструменти и други видове, поотделно за 

изплатената авансово част и за частта с отложено плащане; 

Не е изплащано променливо възнаграждение. 

iii) размерите на отложените възнаграждения, изплатени за предходни периоди на 

изпълнение, разделени на дължима за финансовата година сума и дължима за 

следващите години сума; 

Не са отлагани възнаграждения. 
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iv) размерът на дължимите за финансовата година отложени възнаграждения, които се 

изплащат през финансовата година и които са намалени посредством корекции въз 

основа на постигнатите резултати; 

Не са отлагани възнаграждения. 

v) изплатеното през финансовата година гарантирано променливо възнаграждение и 

броят на получателите на това възнаграждение; 

Не е изплащано променливо възнаграждение. 

vi) изплатените през предходни периоди обезщетения при освобождаване от работа, 

които са били изплатени през финансовата година; 

Не са изплащани обезщетения при освобождаване от работа, които да са предходни 

периоди. 

vii) изплатените през финансовата година обезщетения при освобождаване от работа, 

разделени на авансово изплатени и на отложени обезщетения, броят на получателите 

на тези плащания и най-високият размер на изплатеното на едно лице плащане; 

Не са изплащани такива. 

г) информация дали инвестиционният посредник се ползва от дерогация, предвидена в член 

32, параграф 4 от Директива (ЕС) 2019/2034. 

Да. Размерът на балансови и задбалансови активи през четиригодишния период 

непосредствено преди текущата финансова година на ИП не надхвърля като средна стойност 

100 млн. евро. Няма служители, получаващи променливо възнаграждение. 

ИП отговаря на критериите, посочени в член 32, параграф 4, буква а) от Директива (ЕС) 

2019/2034, а именно размерът на неговите балансови и задбалансови активи през 

четиригодишния период непосредствено преди текущата финансова година не надхвърля като 

средна стойност 100 млн. евро, съответно не се дължи оповестяване съгласно чл. 52 от 

Регламент 2019/2033. 

ИП отговаря на критериите, посочени в член 32, параграф 4, буква а) от Директива (ЕС) 

2019/2034, а именно размерът на неговите балансови и задбалансови активи през 

четиригодишния период непосредствено преди текущата финансова година не надхвърля като 

средна стойност 100 млн. евро, съответно не се дължи оповестяване съгласно чл. 53 от 

Регламент 2019/2033. 


