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РАЗГРАД 2021 г. 

Политика за оповестяване на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД гр.Разград, 

разработена на основание чл.63 ал.1 от Правилника за прилагане на закона за 

публичните предприятия. 



  

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящата Политика определя обхвата на информацията, предмет на 

оповестяване от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД гр. Разград (Дружеството) в 

качество си на публично предприятие съгласно Закона за публични предприятия. 

 Дружеството оповестява и осигурява лесен достъп до информацията, подлежаща на 

публично оповестяване по Закона за публичните предприятия и Правилника за 

неговото прилагане, приет с ПМС№ 85 ОТ 30.04.2020 г. 

 Политиката за оповестяване е съобразена и се прилага в съответствие с 

действащите в Република България нормативни изисквания, включително със 

Закона за публичните предприятия, Правилник за прилагане на закона за 

публичните предприятия, Закона за счетоводството, Закона за независим 

финансов одит, Търговския закон и подзаконови актове по прилагане на 

Политика за защита на личните данни и Вътрешни правила  на „Водоснабдяване  

- Дунав“ ЕООД гр. Разград . 

 

 
II. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ 

 Целта на настоящата Политика е да определи информацията, която подлежи на 

публично оповестяване: списък с информация, която не подлежи на разкриване, 

като информация, съдържаща бизнес тайни, чувствителни лични данни (по 

Закона за защита на личните данни) и др.; 

 При оповестяване на информацията, Дружеството се ръководи от принципи за: 

 Точност; 

 Достъпност; 

 Равнопоставеност; 

 Навременност; 

 Цялостност; 

 Регулярност. 

 В определени случаи, съгласно действащото законодателство, оповестяването на 

определена информация не е позволено.Такива случаи са ако: 

 Това води до нарушаване на Закон или друг нормативен акт; 

 Информацията съдържа: служебна и/или класифицирана информация 

съгласно  Процедура за публикуване на информацията; 

 лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. 

 

 
III. ИНФОРМАЦИОННИ КАНАЛИ 

За целите на оповестяването ,Дружеството използва: 

 Официалната интернет страница на „Водоснабдяване -  Д у н а в “ ЕООД гр. 

Разград – www.dunav-rz.com ; 

 Комисията за финансов надзор; 

http://www.dunav-rz.com/


  

 Търговския регистър; 

 Агенция за публичните предприятия; 

 
IV. СЪДЪРЖАНИЕ 

 Информацията, подлежаща на публично оповестяване, включва тримесечните, 

шестмесечни и годишните финансови отчети, анализите и докладите по чл. 29 от 

Закона за публичните предприятия. 

 Всяка друга информация посочена, извън т. 1, се оповестява публично, в случай , че 

не съдържа служебна и/или класифицирана информация съгласно Процедура за 

публикуване на информацията; 

 Лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. 

 

 
V. СРОКОВЕ: 

 Годишните финансови отчети, доклада за дейността и останалите изисквания, 

свързани с годишното отчитане – в Търговския регистър в законово определения 

срок и на официалната интернет страница на „Водоснабдяване  - Дунав“ ЕООД 

гр. Разград 

 Годишните и междинните тримесечни отчети се публикуват в срок на страницата 

на Агенцията за публичните предприятия. 

 Годишните и междинни шестмесечни отчети се публикуват се публикуват на 

страницата на Комисията за финансов надзор, в Модул Е-Регистър-1Д в 

сроковете, Определени в Закона за публично предлагане на ценни книжа. 

 

 
VI. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА 

 За осигуряването на високо качество на информацията, Дружеството спазва 

принципите и изискванията на Закона на счетоводството и приложимите 

счетоводни стандарти. 

 Оценката на съответствието на информацията, която трябва да бъде оповестена, с 

изискванията на нормативни актове, се извършва в следния ред: 

 Съставяне на списък на нормативни актове, които касаят дейността на 

Дружеството; 

 Проверка за актуалност на нормативните актове; 

 Определяне на конкретни изисквания, отнасящи се до дейността на 

Дружеството; 

 Оценяване на съответствието спрямо конкретните изисквания; 



  

 Определяне на мерки за постигане на съответствието на информацията, която 

трябва да оповестена, с изискванията на нормативните актове. 

 Информацията, публикувана на интернет страницата на Водоснабдяване - Дунав“ 

ЕООД - гр. Разград се преглежда и актуализира постоянно. 

 Лицето, отговорно за публикуване на информацията, която трябва да бъде 

оповестена, e Главният счетоводител на Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД гр. 

Разград чрез Системния администратор на дружеството. 

 

 
VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

По смисъла на настоящата Политика: 

Вътрешна информация - Точна информация, която не е публично достояние, 

свързана пряко или косвено с Дружеството, ако бъде публично достояние, би могла да 

повлияе чувствително. 

Съществена информация - Информация, чието пропускане или невярно 

представяне би могло да промени или да повлияе върху оценката или решението на 

даден ползватели, разчитащ на тази информация. 

Фирмена тайна - Информация, която осигурява на Дружеството определена степен 

на конкурентоспособност. 

Заинтересувани лица - Лица, имащи интерес от икономическото развитие на 

Дружеството като принципала на Дружеството, клиенти, служители и други. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

Политиката е публично достъпна на интернет страницата на „Водоснабдяване - 

Дунав“ ЕООД гр. Разград. 

Настоящата Политика е утвърдена от Управителя на „Водоснабдяване - Дунав“ 

ЕООД  - гр. Разград. 
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