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ПОЛИТИКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА 

„УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящата Политика за оповестяване на информация на „Ученически отдих и 

спорт“ ЕАД е разработена на основание чл. 63 от Правилника за прилагане на Закона за 

публичните предприятия /ППЗПП/. 

2.  Политиката определя обхвата на информацията, предмет на оповестяване от  

„Ученически отдих и спорт“ ЕАД, в качеството му, както на търговско дружество, така и 

като публично предприятие по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните 

предприятия /ЗПП/. 

3.  Дружеството оповестява и осигурява лесен достъп до информацията, 

подлежаща на публично оповестяване съгласно ЗПП. 

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

действащите в Република България нормативни изисквания, включително със ЗПП, 

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 

информация за Дружеството и дейността му. 

2.2. При оповестяване на информация, 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; 

2.2.6.  Изчерпателност; 

2.2.7.  Регулярност. 

2.3. „Ученически отдих и спорт“ 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 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/. 
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III. ВИДОВЕ НФОРМ АЦИОННИ КАНАЛИ 

3.1. За целите на оповестяването на информация, „Ученически отдих и спорт“ ЕАД 

ще използва следните канали: 

3.1.1.  Официалната интернет страница на дружеството - http://uos-ead.eu/ с 

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

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

и контрол /АППК/, Министерство на образованието и науката и Агенция по вписванията, 

които публикуват информация за дейността на Дружеството. 

 

IV. СПИСЪК НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИЧНО 

ОПОВЕСТЯВАНЕ 

4.1. Информацията, подлежаща на публично оповестяване включва тримесечните и 

годишните финансови отчети, анализите и докладите по чл. 29 от ЗПП и 61 от ППЗПП; 

4.2. Информацията по чл. 21, ал. 1 от ППЗПП. 

4.3. Всяка друга информация, извън посочената в т. 4.1. и т. 4.2., се оповестява 

публично в случай че не съдържа служебна и/или търговска тайна (поверителна 

информация), лични данни по смисъла на 3акона за защита на личните данни, след преценка 

на управителя на Дружеството. 

 

V. СРОКОВЕ, ПРОЦЕДУРИ И ЛИЦА, ОТГОВОРНИ ЗА 

ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА 

5. „Ученически отдих и спорт“ ЕАД оповестява информацията, както следва: 

5.1.1.  Междинните финансови отчети и междинен анализ на дейността - в срок до 

един месец от представянето им на едноличния собственик на капитала; 

5.1.2.  Годишните финансови отчети, доклада за дейността и останалата изисквана 

информация, свързана с годишното отчитане - в срок до един месец от приемането им 

Съвета на директорите на Дружеството. 

5.2. Друга допълнителна информация се оповестява публично в регулативно 

изискуемите срокове. 

5.3. 3а осигуряването на високо качество на информацията Дружеството спазва 

принципите и изискванията на 3акона за счетоводството и приложимите счетоводни 

стандарти. 

5.4. Оценката на съответствието на информацията, която трябва да бъде оповестена, 

с изискванията на нормативните актове, се извършва в следните стъпки: 

5.4.1.  Съставяне на списък на нормативните актове, които касаят дейността на 

Дружеството; 

5.4.2.  Проверка за актуалност на нормативните актове; 

5.4.3.  Определяне на конкретните изисквания, отнасящи се до дейността на 

Дружеството; 

5.4.4.  Оценяване на съответствието спрямо конкретните изисквания; 

5.4.5.  Определяне на мерки за постигане на съответствието на информацията, която 

трябва да бъде оповестена, с изискванията на нормативните актове. 

6. Отговорните лица в „Ученически отдих и спорт“ ЕАД за публикуване на 

информацията са: 
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6.1. Главен счетоводител, а в негово отсъствие Зам. гл. счетоводител /за 

информацията по чл. 29 от ЗПП, чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 10 и т. 11, предл. 2, от ППЗПП, чл. 61 

от ППЗПП/; 

6.2. Главен юрисконсулт, а в негово отсъствие Зам. гл. юрисконсулт /за 

информацията по чл. 21, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т, 8 и т. 9, предл. 1 от ППЗПП/. 

6.3. Изпълнителен директор – в случаите извън т. 6.1. и 6.2., като определя 

отговорно лице и срок за изпълнение за всеки конкретен случай, за който не е налице 

нормативно установено срок за публикуване на информацията. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Политиката за оповестяване на информацията е публично достъпна на 

официалната интернет страница на дружеството на адрес: http://uos-ead.eu/ 

§ 2. Настоящата Политика е утвърдена от Съвета на директорите на „Ученически 

отдих и спорт“ ЕАД, с Решение по т. 2 от Протокол № 16/07.09.2022 г. 


