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    “ БЕРОЕ  ИНЖЕНЕРИНГ  “ АД 

ДОКЛАД   
За дейността на дружеството за 2007г. 

 
  
 

Фирмата, под която Дружеството осъществява дейността си е „Берое 
Инженеринг" АД . 
      Седалището на Дружеството е в град Стара Загора, а адресът  на управление - 
град Стара Загора,  ул. „Герасим Папазчев" №1. тел.: +359 (042) 660 232, факс: +359 
(042) 660 233 и електронен адрес: : beroe@intechna.net вписано в търговския регистър с 
удостоверение от Старозагорски окръжен съд с изх. № 142 от 26.05.2008 г. по ф.д. 
1142/2001 г. на Старозагорско окръжен съд, партиден № 29 рег. 1, том 1, стр. 58 с 
решение № 2335 от 30.08.2001 год.и е регистрирано Акционерно дружество  

Дружеството има единен идентификационен код по БУЛСТАТ: 123568002 

 
Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие. 

Предмет на дейност на Дружеството е:  

Проектиране и производство на инструментална екипировка и нестандартно 
оборудване, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. 

Капиталът на Дружеството е 300 000 ( Триста хиляди лева  ) лева. Капиталът е 
разпределен 6 000 броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 50 ( 
петдесет ) лев всяка една.  Акционерите нямат право да изискват замяната на техните 
поименни акции с такива на приносителя. Акциите се подписват от Председателя на 
Съвета на директорите, както и от Изпълнителния директор, като върху тях се поставя 
и фирмения печат. 

“БЕРОЕ ИНЖЕНЕРИНГ” АД 
         гр. Стара Загора 6000,ул. “Г. Папазчев” 1 

    тел. (042) 660232  тел./факс (042) 660233 
                       e-mail: beroe@intechna.net 
                           www.beroe.intechna.net 



Всички акции на Дружеството дават еднакви права на притежателите им.Всяка 
акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. 

 
Управителните органи на дружеството са: 
 
   1.Общото събрание на акционерите 
   2.Съвета на директорите 
 
Общото събрание на акционерите е върховният управителен орган на 

дружеството, който се състои от всички притежатели на акции. Акционерите имат 
правото да присъстват на Общото събрание на акционерите лично или чрез 
пълномощник. 

Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на 
Общото събрание на акционерите без право на глас, освен в случай , че са 
акционери. 

 
Дружеството се управлява по едно степенната форма на управление. 
 
Състав на директорите: 
 
1.Деян Атанасов Москов 
2.Атанас Деянов Москов 
3.Ванко Петров Митев 
 
Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор 

Деян Атанасов Москов 
 
Ръководството на фирмата, в рамките на нормативно дадените му 

правомощия, ръководи цялостната дейност на „Берое Инженеринг" АД и носи пълна 
отговорност за организацията на работата, труда и управлението, за осигуряване на 
необходимите обективни условия за строго спазване на служебната, финансовата, 
договорно - правната и трудова дисциплина, с оглед срочното и качествено 
изпълнение на възлаганите задачи и създаване на модерна високо организирана и 
ефективно работеща структура. 
 
 

 

 



Преглед на дейността на дружеството през 2007 год. 

Персоналът е с численост 49 човека към 31.12.2007 г. включващ персонал 
по обекти – Ръководен персонал;Приложни специалисти ;Оператори на машини; 
Квалифицирани работници ; административен персонал и Нискоквалифициран 
персонал. 

Годишният оборот от продажби на продукция за 2007 г е в размер на 1264  
хил.лв без ДДС, в сравнение с 2006 год.  възлиза  на  939  хил лева. Продукцията 
предствлява щеирцформи ; щанци и други нестандартни инструменти. 

Основните ни клиенти за 2007 г. са: 

“Теси “ ООД- Шумен 

“Спарки Елтос “АД – Ловеч 

“Интехна “ АД-София 

Основните ни доставчици за 2007 г. са: 
 
 “ Томе “Еоод –Габрово 
“Ангел Стоилов 96” АД – Плодив 
‘Краско- Ко “ Еоод –София 
“Оматех” Еоод- София 
 
 

Общия оборот към доставчици за 2007 г. е .870 904 лв.  на материали и 
суровини.  

За 2007 год дружеството има следните финансови показатели : 
  
 
        Показатели за рентабилност-  
               a. Коефицент на рентабилност на приходите от продажби -0.02   
              б.Коефицент на рентабилност на собсвения капитал- 0.07 
  
 
        Показатели за ефективност 
 
              а. Коефицент на ефективност на разходите 1.01 при 1.01 за предходната 
година 
              б. Коефицент на ефективност на приходите  0.98 при 0.99 за предходната 
година 
 
        Показатели за ликвидност  
 
               а.Коефицент на обща ликвидност 0.44  при 0.50 за предходната година 



               б.Коефицент на бърза ликвидност 0.15 при 0.20 за предходната година 
               в.Коефицент на незабавна и на абсолютна ликвидност 0.05  при 0.06 за 
предходната година.Двата показателя съвпадат, защото предприятието не отчита 
краткосрочни инвестиции. 
 
        Показатели за автономност 
 
              а.Коефицент на финансова автономност 0.37  при 0.25 за предходната 
година 
              б.Коефицент на задлъжнялост 2.67 при 4.06 за предходната година 
 
 
        Показатели за обръщаемост на материалните краткотрайни активи: 
 
              а.Времетраене на 1 оборот в дни - 70 при 119 за предходната година. 
              Б.Брой на оборотите – 8 при 3 за предходната година. 

 

През 2008 год. дружеството има добра переспективи за увеличаване обема 
от продажби и разширяване на  материално- техническата база. 

  

 

 
 

 

 

 Изп.Директор: 
 
 /Д.Москов / 


