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Уважаеми акционери,  

 

В своята дейност Етропал АД се стреми стриктно да прилага Международно 
признатите стандарти за добро корпоративно управление с цел защита правата 
на своите акционери и инвеститори.  
 

Етропал АД спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно 
управление (НККУ), одобрен от Комисията за финансов надзор и осъществява 
дейността си в пълно съответствие с принципите и разпоредбите на Кодекса.  
 

Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на 
ефективна комуникация между Етропал АД и неговите акционери, трети 
заинтересовани лица /търговски партньори, кредитори на компанията, 
потенциални инвеститори/, регулаторните органи, фондовата борса и Централен 
депозитар, както и оказване на съдействие на компанията при спазване на 
задълженията му като публично дружество. 
 

• Разкриване на информация от Етропал  АД като публично дружество 

 

През изминалата година Етропал АД предоставя цялата изискуема от закона  
информация, както и всички важни обстоятелства, настъпили в дружеството 
едновременно на обществеността (чрез специализираната финансова медия 
X3News), на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Цялата 
информация за дружеството е достъпна за публиката и всеки заинтересован 
може да се информира на електронните страници на КФН (E-register) и БФБ 
(X3News), както и на електронната страница на дружеството www.etropal.eu  

  

• Административно обслужване на управителните органи 

 

Всички заседания на Съвета на директорите са свиквани съгласно изискванията 
на законовите и вътрешните норми на дружеството. Поканите с дневния ред, 
придружени от материали към него са изпращани в срок до всички членове. 
Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно. 
 

 

Перспективи и мерки за подобряване на координацията и контактите с 
акционерите за 2022 г. 
 

• Дейности по връзки с инвеститорите през 2021 г.:  
 

През 2021 г. в условията на Covid-19 пандемия усилията на ръководството са 
били в посока запазване нормалния ритъм на работа.  
 

Пандемичната обстановка през 2021 г. не е повлияла на оповестяването в срок 
на регулираната информация. Етропал АД е предоставял винаги в срок 
изискваната вътрешна информация на регулаторните органи, на обществеността 
и регулирания пазар на ценни книжа; 
 

http://www.etropal.eu/
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Оповестената информация е винаги пълна и точна, предоставяна по достъпен за 
инвеститорите начин; 
 

Чрез използването на единна точка за разкриване на информация се гарантира 
равнопоставеност между потребителите на тази информация; 
 

Контактът с Директора за връзки с инвеститорите се осъществява лесно чрез 
публично достъпния електронен адрес и телефон. 
 

 

 

 

 

 

11 май, 2022 г.                               Директор за връзки с инвеститорите  

     

Милена Стоянова 

   



Информация по чл. 224, ал. 2 от ТЗ относно членовете на Съвета на директорите на „Етропал“ 
АД на Редовното общо събрание на акционерите на 16 юни, 2022 година 

 

 

Име: Пламен Патев 

Постоянен адрес: гр. Етрополе, ул. ,,Мико Лаков’’ №4 

Професионална квалификация: Пламен Патев е завършил висшето си образование в 
Химикотехнологичен и металургичен университет – гр. София,  като е придобивал образователно 
– квалификационна степен „Магистър” по специалността ,,Химична технология и материали за 
микроелектроника’, след което е завършил УНСС, като притежава образователно – 

квалификационна степен „Магистър” по специалността ,,Икономика и индустриален 
мениджмънт’’. Придобил е и следдипломна квалификация по специалността ,,Организация и 
управление на бизнеса’’ в Стопанска академия ,,Д. А. Ценов’’ в град Свищов. Пламен Патев 
започва кариерата си през 1986г., като до 1987г. е технолог в отдел ,,Производство на 
медицински изделия’’. През периода от 1987 до 1989г. е главен технолог, а през периода 1989г. 
до 1991г. е заместник-директор, а от 1991г. е изпълнителен директор на ,,Етропал’’ АД. 

 

Име: Николай Пенчев 

Постоянен адрес: гр. Етрополе, ул. ,,Пейо Кринчев’’ №4 

Професионална квалификация: Николай Пенчев е завършил Техническия университет ,,Ангел 
Кънчев’’ в град Русе, като е придобил образователно – квалификационна степен „Магистър” по 
специалността ,,Технология на машиностроенето и металорежещи машини’’. Николай Пенчев 
започва кариерата си през 1988г. като Организатор производство в цех „Ортопедично 
производство и импланти за ендопротезиране“ /ОИИ/, след което е технолог в отдел 
“Енергомеханичен“ до 1990г., когато става Главен технолог в „Технологичен отдел“. От 1991г. е 
началник на „Технологичен отдел“, а през 1995г. става Ръководител „Направление 
производствено-техническо, иновации и информационно обслужване“. От 2009г. е заместник-

изпълнителен директор на ,,Етропал’’ АД. 

 

Име: Иван Петков 

Постоянен адрес: гр. Варна, ул. ,,Батова’’ 7, ет.2, ап.3 

Професионална квалификация: Иван Петков е завършил Варненския свободен университет, като 
е придобил образователно-квалификационна степен ,,Бакалавър’’ по специалността 
,,Международни отношения’’, след което е завършил Университет Грьонинген, Нидерландия 

като е придобивал образователно – квалификационна степен „Магистър” по специалността 
,,Международни отношения’’. От 2007 до 2011г. е бил  Експерт проектно управление във 
Варненския свободен университет. От 2011г. е Координатор Маркетинг, застраховане и лизинг в 
,,Авто юнион’’ АД. От 29.03.2017г. е Управител на ,,Булвария Варна’’ ЕООД, а от 21.04.2021г. е 
изпълнителен директор на ,,Булвария София’’ ЕАД. От 13.01.2015 г. е член на Съвета на 
директорите на ,,Етропал’’ АД. 



Име: Любомир Колчев 

Постоянен адрес: гр. София, ул. Борис Руменов“ 7Е 

Професионална квалификация: Любомир Колчев е завършил „Университет за национално и 
световно стопанство“ в гр. София - специалности Бизнес администрация, квалификационна 

степен „Бакалавър“, и Финансов мениджмънт, квалификационна степен „Магистър“. Той 
започва развитието в своя професионален път през 2008 година като Счетоводител в „Систера“ 
ЕООД. От 2015 до 2019 година Любомир Колчев придобива солиден опит в „Еко България“ ЕАД, 
като Мениджър Корпоративни Клиенти. Продължавайки развитието си в сферата на горивата и 
смазочните продукти, Любомир Колчев заема длъжността Мениджър Бизнес развитие в 
„Мотобул“ ЕАД. От януари 2021 година той е Търговски директор в „Етропал Трейд“ ООД,  а от 
февруари 2022  „Управител“.  

 

Име: Петя Танева Патева 

 

Постоянен адрес: гр. Етрополе, ул. ,,Мико Лаков’’ №4 

 

Професионална квалификация: 

През 1985 година завършва ВХТИ град София, специалност „Електрохимично производство“, 
като през 2012-2013 добива професионална квалификация „Фармация“, за квалифицирано лице 
във Фармацевтичната промишленост.  
Професионална кариера: 
Започва работа в „Етропал“ АД през 1985 година като технолог, а през 1989 година продължава 
като началник цех „Хемолиннии“. През 1991 продължава в „Етропал“ АД като ръководител 
„Качествен контрол“. От 2004 година  до 2007 работи във Фидия,   Италия като Директор 
„Производство на хемодиализатори“.От 2007г.- 2009г. година работи като Изпълнителен 
Директор на „Фибра“ ООД, Катания,Италия -  компанията произвежда фибра целулозоацетат, 
необходима за производство на хемодиализатори. От 2009г.- 2012г. отново е назначена в 
„Етропал“ АД като Директор „Производство“, а считано септември 2012г.  до актуална дата е на 
позиция Директор „Качество“.   

 







































Образец 

П Ъ Л Н О М О Щ Н О* 

 

Долуподписаният/ата ……………………………………….., гражданин на ……………………………, с 

ЕГН/ЛНЧ ……………………., с л. к. № …………………………, изд. на ……………………….., с 
постоянен адрес: ……………………………………………., в качеството си на 
………………………………………. (данни за представляваното ФЛ/ЮЛ), притежаващ/а/о към 
02.06.2022г. (ден, месец, година – датата в поканата до акционерите за Общото събрание) 
………………………………………. броя безналични, поименни, непривилегировани акции с право на 
глас от капитала на „ЕТРОПАЛ” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с 
ЕИК 832082699, със седалище и адрес на управление в гр.Етрополе, бул. ,,Руски’’ №191, на основание 
чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 
(ЗППЦК), с настоящето 

 

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М: 
 

……………………………………………………………….. (трите имена), ЕГН/ЛНЧ 
……………………………, с лична карта №…………………………………, издадена на 
……………………………… от МВР – гр. ……………………………………, с адрес: 
……………………………………………………………………............…………… 

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ……………………………………………………………….. на редовно заседание на 
Общото събрание на акционерите на „ЕТРОПАЛ” АД, което ще се проведе на 16.06.2022г. от 10:00 часа 
( 7:00 часа UTC) в офиса на дружеството в гр. Етрополе, бул. ,,Руски’’ №191 и да гласува с всички 
притежавани от ………………………………………………………………………………………………… 
акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по – долу начин, а именно: 
 

І. ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

(съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 
от ТЗ, във вр. с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК или 223а от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК) И 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО 
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост 
от случая, обявени по реда на чл. 223 или 223а от Търговския закон): 
 

1.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. – (проекторешение – Общото 
събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.); 
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния 
финансов отчет на дружеството за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема 
доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на 
дружеството за 2021 г.); 
3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. 
(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за 
дейността на дружеството през 2021г.); 
4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. – 

(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството 
за 2021 г.); 
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на консолидирания 
годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на 
акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов 
отчет на дружеството за 2021 г.); 
6. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 

г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за 
дейността на дружеството през 2021г.); 
7.  Одобряване на предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността 
на дружеството през 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява 
предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на 
дружеството през 2021 г., а именно: печалба не се разпределя.) 
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на 
акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2022 г. Стефан Емилов Бозев, регистриран 
одитор в списъка на ИДЕС, с диплома № 809); 
9. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г. 
(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка 
с инвеститорите за 2021 г.); 
10. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 г. (проекторешение – Общото 
събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.). 



11. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД за дейността 
им през 2021 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 
членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.) 
12. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2021г. съгласно чл. 12, 
ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (проекторешение – 

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 
2021 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към 
възнагражденията.). 
13. Приемане на решение за освобождаване на г-н. Пламен Пеев Патев и г-н. Николай Михайлов Пенчев 
от правомощията им в качеството на членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД. 
(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване г-н. Пламен 
Пеев Патев и г-н. Николай Михайлов Пенчев  от правомощията им в качеството им на членове на Съвета 
на директорите  на „ЕТРОПАЛ“ АД).  
14. Приемане на решение за освобождаване и връщане на внесената гаранция за управление на 
освободените от длъжност г-н Пламен Пеев Патев и г-н Николай Михайлов Пенчев. (проекторешение – 

Общото събрание на акционерите приема решение да освободи и върне внесената гаранция за 
управление от г-н Пламен Пеев Патев и г-н Николай Михайлов Пенчев в размер на 3-месечното им 
брутно възнаграждение по банкови сметка, посочена от всеки един от освободени членове на съвета на 
директорите). 
15. Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД на 
мястото на освободените по предходната точка. (проекторешение – Общото събрание на акционерите 
избира за нови членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД г-н Любомир Красимиров Колчев 
с и г-жа Петя Танева Патева, като им възлага 5 годишен мандат с оглед разпоредбите на приетия Устав 
на дружеството). 
16. Приемане на решение за определяне на   гаранция за управление, която следва да се внесе от 
новоизбраните членове на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД. (проекторешение – Общото 
събрание на акционерите на „ЕТРОПАЛ“ АД определя новоизбраните членове на Съвета на директорите 
на дружеството в лицето на г-н Любомир Красимиров Колчев и г-жа Петя Танева Патева да внесат 
гаранция за управление в размера определен от чл. 46 от Устава на дружеството, по банкова сметка на 
„ЕТРОПАЛ“ АД, която следва да им бъде предоставена от Главния счетоводител на дружеството.) 

 ІІІ. НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИКА ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ: 
 

 Ако не бъде уточнен начина на гласуване от пълномощника по всяка точка от дневния ред, се 
посочва, че пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (по свое 
усмотрение да реши дали да гласува „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”) по всички 
проекторешения на самото заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕТРОПАЛ” АД. 
 

 Посочва се дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при 
условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ, както и 
относно начина на гласуване от пълномощника в случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ. 
 

 

 

Дата: ……………………………………  ЗА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ:  
          (……………………..) 
 

 
 

* Пълномощното трябва да бъде нотариална заверено.  


