ЕАД

ПОЛИТИКА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА
„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД
I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящата
Политика
за
оповестяване
на
информация
на
„Автомагистрали“ ЕАД е разработена на основание чл. 63 от Правилника за прилагане
на Закона за публичните предприятия.
2. Политиката определя обхвата на информацията, предмет на оповестяване на
„Автомагистрали“ ЕАД, в качеството му, както на търговско дружество, така и като
част от публичните предприятия в Република България.
3. Дружеството оповестява и осигурява лесен достъп до информацията,
подлежаща на публично оповестяване съгласно Закона за публичните предприятия
(ЗПП).
4. Политиката за оповестяване е съобразена и се прилага в съответствие с
действащите в Република България нормативни изисквания, включително със Закона за
публичните предприятия (ЗПП), Правилника за прилагане на Закона за публичните
предприятия (ППЗПП), Закона за счетоводството (ЗС), Закона за независимия
финансов одит (ЗНФО), Търговския закон (ТЗ) и подзаконовите актове по прилагането
им.
II. ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ
2.1. Целта на настоящата Политика е очертаване на рамката за предоставяне на
информацията дружеството и дейността му.
2.2. При оповестяване на информация, дружеството се ръководи от следните
принципи:
−
Законност;
−
Достъпност;
−
Равнопоставеност;
−
Навременност;
−
Точност;
−
Изчерпателност;
−
Регулярност.
2.3. „Автомагистрали” ЕАД оповестява съществена информация, независимо
от нейния характер, 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 позволено. Такива случаи
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са, когато:
2.4.1. Оповестяването води до нарушаване на закон или друг нормативен акт;
2.4.2. Информацията е поверителна или се отнася за преговори, които не са
завършени;
2.4.3. Информацията съдържа служебна и/или търговска тайна / поверителна
информация и води до разкриване на лични данни по смисъла на Регламента за защита
на личните данни.
III. ВИДОВЕ ИНФОРМАЦИОННИ КАНАЛИ
3.1. За целите на оповестяването на информация, „Автомагистрали“ ЕАД ще
използва следните канали:
3.1.1. Официалната интернет страница на дружеството - www.avtomagistrali.com
с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на актуализация;
3.1.2. Интернет страниците на Агенцията за публичните предприятия и контрол
(АППК), Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенция по
вписванията, които публикуват информация за дейността на дружеството.
IV. СПИСЪК НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПОДЛЕЖАЩА НА
ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ
4.1. Оповестяване на тримесечни и годишни финансови отчети на
„Автомагистрали” ЕАД, анализи и доклади по чл. 29 от Закона за публичните
предприятия за дейността на дружеството в съответствие със ЗС и приложимите
счетоводни стандарти, включва:
4.1.1. Тримесечно отчитане, включва оповестяване на:
− Междинни финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни
стандарти;
− Междинен анализ на дейността, включващ и анализ на изпълнението на
финансовите и нефинансови цели.
4.1.2. Годишното отчитане включва оповестяване на:
− Годишни финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни
стандарти;
− Годишен доклад за дейността, изготвен съгласно Закона за счетоводството и
Търговския закон, включващ и анализ на изпълнението на финансовите и
нефинансовите цели;
−

Доклад на регистрирания одитор;

− Нефинансова декларация по чл. 48 от ЗС, както и отчети за оценка на риска,
човешки ресурси и трудови отношения, устойчивостта, въздействието върху околната
среда, сделки между свързани лица (ако има такива) и отчет за членовете на съвета на
директорите, вкл. за тяхното възнаграждение, отчет за изпълнението на публичната
политика;
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− Декларация за корпоративното управление, съгласно чл. 100н, ал. 7, т. 1 от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
− Аналитична отчетност на приходите и разходите за изпълнение на
задълженията по извършване на обществени услуги/изпълнение на политиката на
дружеството;
− Доклад и въпросник за самооценка на състоянието на системите за финансово
управление и контрол, изготвени съгласно Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор;
4.1.3. Оповестяването на информацията по т. 4.1.1 и 4.1.2. се извършва на
електронната страница на Агенцията за публичните предприятия.
4.1.4. Оповестяването на информацията включва, без да се ограничава единствено
до, както следва
−

Учредителен акт – устав на дружеството;

− Информация за съвета на директорите, включително квалификация, реда по
който са назначени, както и техните възнаграждения;
− Друга подходяща информация по решение на изпълнителните директори и
съвета на директорите.
V. СРОКОВЕ,
ПРОЦЕДУРИ
И
ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА

ЛИЦА,

ОТГОВОРНИ

ЗА

„Автомагистрали” ЕАД е изработила процедури за оценка на съответствието и
качеството на информацията, съобразно Закона за публичните предприятия (ЗПП) и
Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), със
съответните срокове за публикуване на информацията.
Отговорните лица в „Автомагистрали“ ЕАД за публикуване на информацията в
дружество са:
Любомир Методиев – ръководител отдел „Връзки с обществеността“ и
ръководителите на структурни звена, иницииращи публикуването на информация.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Политиката за оповестяване на информацията е публично достъпна на
официалната интернет страница на дружеството на адрес: www.avtomagistrali.com
§2. Настоящата Политика е утвърдена от Съвета на директорите на
„Автомагистрали“ ЕАД и подлежи на преразглеждане веднъж годишно или по-често,
ако обстоятелствата налагат това.
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