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ПОЛИТИКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА 

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящата политика за оповестяване на информацията на „София Тех Парк“ АД 

(„Политика/та“) е изготвена на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона 

за публичните предприятия (ППЗПП).  

2. Политиката определя обхвата на информацията, предмет на оповестяване от „София Тех 

Парк“ АД, в качеството му както на търговско дружество, така и като публично 

предприятие съгласно Закона за публичните предприятия (ЗПП). 

3. „София Тех Парк“ АД оповестява и осигурява лесен достъп до информацията, подлежаща 

на публично оповестяване съгласно ЗПП и ППЗПП. 

4. Политиката за оповестяване е съобразена и се прилага в съответствие с действащите в 

Република България нормативни изисквания, включително със ЗПП, ППЗПП, Закона за 

счетоводството (ЗСч.), Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), Търговския закон и 

подзаконовите актове по прилагането им. 

5. Мажоритарен акционер, притежаващ 91,79 % от капитала на дружеството е 

Министерство на икономиката, което упражнява правата на държавата в „София Тех Парк“ 

АД. 

 

II. ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ 

2.1. Целта на настоящата Политика е очертаване на рамката за предоставяне на информация 

за дружеството и дейността му. 

2.2. При оповестяването на информацията, дружеството се ръководи от следните принципи: 

 2.2.1. Законност; 

 2.2.2. Достъпност; 

 2.2.3. Равнопоставеност; 

 2.2.4. Навременност; 

 2.2.5. Точност; 
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 2.2.6. Изчерпателност; 

 2.2.7. Регулярност 

2.3. „София Тех Парк“ АД оповестява предвидената по закон информация, при спазване на 

принципа за равнопоставено третиране на адресатите. 

2.4. В определени случаи, съгласно действащото законодателство в Република България, 

оповестяването на определена информация не е позволена. Такива случаи са, когато: 

 2.4.1. Оповестяването води до нарушаване на закон или друг нормативен акт; 

 2.4.2. Информацията е поверителна; 

 2.4.3. Информацията съдържа служебна и/или търговска тайна и/или води до 

разкриване на лични данни и /или чувствителни лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. за защита на личните 

данни. 

 

III. ВИДОВЕ ИНФОРМАЦИОННИ КАНАЛИ 

3.1. За целите на оповестяване на информацията, „София Тех Парк“ АД ще използва 

следните канали: 

 3.1.1. Официалната интернет страница на дружеството – www.sofiatech.bg с 

утвърдено съдържание, обхват и периодичност на разкриваната чрез нея информация; 

 3.1.2. Други канали: интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия 

и контрол, Министерство на икономиката и Агенция по вписванията, които публикуват 

информация за дейността на дружеството. 

 

IV. СПИСЪК НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИЧНО 

ОПОВЕСТЯВАНЕ 

4.1. Оповестяваната от „София Тех Парк“ АД информация включва, без да се ограничава: 

 4.1.1. Устав на дружеството; 

 4.1.2. Заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет; 

 4.1.3. Междинни финансови отчети за тримесечие и годишни финансови отчети; 

http://www.sofiatech.bg/
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 4.1.4. Годишен доклад за дейността, изготвен съгласно Закона за счетоводството и 

Търговския закон, съдържащ анализ на изпълнението на целите и икономическите 

показатели, заложени в програмата в одобрената бизнес програма на дружеството; 

 4.1.5. Доклад на регистрирания одитор; 

4.2. Финансовите отчети на дружеството се изготвят, прилагайки Международните 

стандарти за финансово отчитане, като се спазват разпоредбите на действащото 

законодателство в Република България. Одитираните финансови отчети се изпращат на 

Министерство на икономиката и Агенцията за публичните предприятия и контрол. 

4.3. „София Тех Парк“ АД изготвя Годишен доклад за дейността, който подлежи на 

проверка от регистриран одитор и съдържа подробна информация относно: 

4.3.1. Управление на дружеството; 

4.3.2. Финансово-икономическото състояние и резултатите от дейността; 

 4.3.2.1. Анализ на приходите от дейността; 

 4.3.2.2. Анализ на разходите от дейността; 

 4.3.2.3. Анализ на печалбата и рентабилността на дружеството; 

4.3.3. Управление на финансовите рискове; 

4.3.4. Перспективи за развитие на дружеството. 

4.4. В съответствие с чл. 29, ал. 1 от ЗПП, „София Тех Парк“ АД, в качеството си на 

публично предприятие, изготвя тримесечни и годишни финансови отчети, анализи и 

доклади и ги представя на Министерство на икономиката, както и на Агенцията за 

публичните предприятия и контрол по ред, формат, съдържание и срокове, определени в 

ППЗПП. 

4.5. Финансовите отчети съдържат най-малко: счетоводен баланс, отчет за приходите и 

разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложенията към 

тях, изготвени в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни 

стандарти, придружени с анализ на дейността. 

4.6. Нефинансовата информация включва най-малко елементите от нефинансовата 

декларация по чл. 48 от Закона за счетоводството, както и отчети за оценка на риска, 

човешките ресурси и трудовите отношения, устойчивостта, въздействието върху околната 

среда, сделките между свързани лица и отчет за членовете на управителните и контролни 

органи, включително отчет за тяхното възнаграждение, отчет за изпълнението на 
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възложените задължения за извършване на обществени услуги и на целите на публичната 

политика. 

V. СРОКОВЕ, ПРОЦЕДУРИ И ЛИЦА, ОТГОВОРНИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕТО НА 

ИНФОРМАЦИЯТА 

5.2. Съответната информация се публикува и изпраща към Министерство на икономиката 

и Агенцията за публичните предприятия и контрол съобразно сроковете, предвидени в 

Закона за счетоводството, ЗПП и ППЗПП. 

5.3. Съответствието на информацията, която следва да бъде оповестена в изпълнение на 

нормативните изисквания, се проверява и оценява от „София Тех Парк“ АД при спазване 

на следните стъпки: 

 5.3.1. Проверка актуалността на нормативните актове; 

 5.3.2. Определяне на конкретни изисквания, свързани с дейността на „София Тех 

Парк“ АД; 

 5.3.3. Оценяване на информацията, която следва да бъде оповестена, с цел 

привеждането й в съответствие с нормативните изисквания; 

 5.3.4. Привеждане на оповестяваната информация в съответствие с нормативните 

изисквания; 

 5.3.5. Информацията, която е оповестена на официалната интернет страница на 

„София Тех Парк“ АД периодично се преглежда, проверява и когато е необходимо 

своевременно се актуализира. 

 5.3.6. Директорът на дирекция „Финанси и администрация“ отговаря за 

своевременното публикуване на информацията, която следва да бъде оповестена в 

изпълнение на нормативните изисквания. 

  5.4. В случай на значителни изменения в дейността или органите за управление на „София 

Тех Парк“ АД, в целите на държавната политика или икономическата среда, съответната 

оповестена информация се актуализира своевременно като включително се изпраща и на 

Агенцията за публичните предприятия и контрол и Министерство на икономиката. 

5.5. Отговорни лица за публикуване на информацията са: 

Директор на дирекция „Правна“; 

Главен експерт „Връзки с обществеността“ 
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VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящата Политика за оповестяване на информацията е публично достъпна на 

официалната интернет страница на „София Тех Парк“ АД на адрес: www.sofiatech.bg 

§ 2. Настоящата Политика подлежи на преразглеждане веднъж годишно или по-често, ако 

обстоятелствата го налагат. Промени в Политиката се извършват по реда, по който е приета. 

§ 3. Контролът за спазване на настоящата Политика се осъществява от Изпълнителния 

директор на „София Тех Парк“ АД. 

§ 4. Настоящата Политика е приета от Управителния съвет на „София Тех Парк“ АД по т. 2 

от Протокол № 108/17.12.2021 г. 

 

  

 


