
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
по чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК 

на МЕБЕЛСИСТЕМ АД ПАЗАРДЖИК 
за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. 

 
Настоящия междинен доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД съдържа 

информация за важни събития, настъпили през разглежданото тримесечие и с 
натрупване от началото на финансовата година и за тяхното влияние върху 
резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и 
несигурности, пред които е изправено дружеството през останалата част от 
финансовата година. 
 
Обща информация 

МЕБЕЛСИСТЕМ е учредено като еднолично акционерно дружество през 1996 г., 
без срок за съществуване, със седалище и адрес на управление в Република 
България, град Пазарджик, бул. Александър Стамболийски №119. 

Основен предмет на дейност на МЕБЕЛСИСТЕМ АД е изработката на търговско 
обзавеждане от дървени и метални материали. След приватизацията на дружеството 
продуктовата гама се разширява с производство на мебели за домакинско, кухненско, 
ресторантско и градинско обзавеждане, производство на струговани детайли и 
извършване на услуги с дървообработващи и металообработващи машини. В 
настоящия момент, производството е сведено до минимум, предимно до извършване 
на услуги с наличната технологична база като основните приходи на дружеството са от 
отдаване под наем на собствените недвижими имоти. 

МЕБЕЛСИСТЕМ АД не участва в икономическа група и има едностепенна 
система за управление. Членове на съвета на директорите са: 
- Ганка Николова Унтова – председател на съвета на директорите; 
- Бисер Христов Унтов – член на съвета на директорите и изпълнителен директор; 
- Марийка Стефанова Етова – член на съвета на директорите. 
 
Преглед на резултатите от дейността 

За отчетния период, съгласно междинния финансов отчет МЕБЕЛСИСТЕМ АД, 
реализира счетоводен финансов резултат – загуба в размер на 60 хил.лв. 

През разглеждания период няма настъпили важни събития със съществено 
значение за дейността, както и не са налице следните събития: 
- отделяния, вливания или сливания; 
- създаване или ликвидирани негови дъщерни дружества; 
- прехвърляне или залог на предприятието; 
- придобиване или разпореждане с активи на значителна стойност извън обичайния 

ход на дейността му; 
- съществени промени в произвежданата продукция или в предоставяните услуги; 
- информация за заведени искови молби за откриване на производство по 

несъстоятелност; 
- емитиране на дългови ценни книжа. 
 
 Рискови фактори 
- висока конкуренция от множеството микро и малки предприятия в региона за 

производство на мебели, породена от ниските бариери за навлизане в сегмента; 
- липса на постоянни взаимоотношения с доставчици; 
- липса на дългосрочни договори с клиенти. 
 

Намаляващи риска фактори 
- наличие на собствена материална и складова база и технологичен парк; 
- дългогодишен опит в бранша; 
- отлично местоположение и перспективи за развитие на региона. 



 
Шестмесечният финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД към 30.06.2022 г. не 

преглеждан от одитора на дружеството. 
 

Вътрешната информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната 
злоупотреба се намира на адрес: 
 
http://mebelsistem.com/%d0%b2%d1%8a%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0
%b0%d1%82%d0%b0-
%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-
%d0%bf%d0%be-%d1%87%d0%bb-7-%d0%be%d1%82-
%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%bc/ 
 
 
 
 
 
                                                                                  Изпълнителен директор: 
                                                                                                                             (Бисер Унтов) 
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