
 

1 
 

ТРИМЕСЕЧЕН АНАЛИЗ НА БФБ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 
➢ Пулсът на пазара 

➢ Корпоративни новини 

➢ Икономика и политика 

➢ Раздадени дивиденти и 

ценови движения 

 

ТРИМЕСЕЧЕН АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКАТА 

ФОНДОВА БОРСА 

 



   
                                 

 

2 
 

ТРИМЕСЕЧЕН АНАЛИЗ НА БФБ 

-30.00%

-25.00%

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

Януари Февруари Март Април Май Юни
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S&P 500 SOFIX BG REIT BGBX 40 BGTR 30 BELEX 15

Пулсът на пазара 

❖ Пазарите отчетоха появата на втора вълна от 
коронавирус инфекции като забавиха темпа на 
възстановяване от мартенските спадове. С увеличението 
на страха от възвръщане на ограничителните мерки 
глобалните очаквания конвергираха в края на юни към 
минимални темпове на растеж; 

❖ В началото на третото тримесечие се очаква умерено и 

предпазливо поведение от страна на българските 

инвеститори, продиктувано от продължаващата липса на 

медицински отговор на болестта, неясното дъно на 

икономическата рецесия, която може да се влоши от 

появата на вторични пандемични вълни, силната 

зависимост на българската икономика от представянето 

на  засегнатите автомобилна индустрия и туризъм;  

❖ От друга страна, причини за оптимизъм са нежеланието 

на управляващите за връщане на строгите карантинни 

мерки, имплементирани в началото на март, 

медицинската обезпеченост и подготовка на властите за 

посрещане на евентуални последващи вълни, влизането 

на България във валутния механизъм ERM II заедно с 

рекордната помощ, предназначена за възстановяване на 

страните-членки, предложенa от Европейската комисия.  

 

 

 

 

 

  

индекси юни.20 от началото на 

годината 

SOFIX 0.12% -20.22% 

BGREIT -0.69% 1.92% 

BGTR30 0.16% -9.55% 

BGBX40       0.11% -13.53% 



   
                                 

 

3 
 

ТРИМЕСЕЧЕН АНАЛИЗ НА БФБ 

 Активност на БФБ 

❖ Оборотът на регулирания пазар за месец юни възлезе на 

27.7 млн. лева спрямо 15.2 млн. лева за предходния, 

което представлява увеличение с 81 %. На годишна база 

е отчетен ръст от 161 %; 

❖ В рамките на шестия месец бяха сключени 5186 сделки, 

което е увеличение със 74 % спрямо предходния и ръст на 

годишна база с 59 %; 

❖ Пазарната капитализация за месец юни, 2020 год., 

възлиза на 8.215 млрд. лева (6.92 % от брутния вътрешен 

продукт (БВП) на България за 2019 год. по данни на 

Националния статистически институт (НСИ), което е с 2 % 

повече от предходния месец и представлява 7 % 

намаление на годишна база; 

❖ За второто тримесечие на 2020 год. оборотът се 

увеличава на годишна база с 64 %, броят сделки също 

расте със 71 % преди всичко поради масовата 

разпродажба през март и добрия юнски резултат. 

Пазарната капитализация бележи спад със 7 %; 

❖ Очакванията на инвестиционните посредници са за 

нарастване на реализирания оборот спрямо предходната 

година и намаляване на публичните предлагания. 

 

 

  2019 2020 % 

Оборот (лв.)    

януари             32 518 624.00                  23 155 883.00      -29% 

февруари             19 927 410.00                  16 773 757.00      -16% 

март             30 981 637.00                  30 401 601.00      -2% 

Първо тримесечие             83 427 671.00                  70 331 241.00      -16% 

април             12 127 980.00                  25 707 555.00      112% 

май             19 183 607.00                  15 286 459.00      -20% 

юни             10 598 814.00                  27 699 311.00      161% 

Второ тримесечие             41 910 401.00                  68 693 325.00      64% 

Сделки       

януари                              4 354                                   4 176      -4% 

февруари                              4 715                                   4 473      -5% 

март                              4 009                                11 838      195% 

Първо тримесечие                           13 078                                20 487      57% 

април                              2 980                                   7 030      136% 

май                              2 636                                   2 973      13% 

юни                              3 261                                   5 186      59% 

Второ тримесечие                              8 877                                15 189      71% 

Капитализация (лв.)    
януари        8 539 830 581.81             8 932 776 476.85      5% 

февруари        8 689 155 820.71             8 709 369 365.47      0% 

март        8 719 232 276.91             7 629 917 573.00      -12% 

април        8 696 109 419.36             7 974 256 348.07      -8% 

май        8 789 827 274.54             8 093 945 447.59      -8% 

юни        8 865 114 110.30                 8 215 659 913.88      -7% 
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ТРИМЕСЕЧЕН АНАЛИЗ НА БФБ 

 Корпоративни новини 

➢ ТБ Първа инвестиционна банка (5F4) извърши успешно увеличение на капитала със 195.42 млн. лева на емисионна стойност в размер на 5 
лева на акция при 40 млн. предложени акции. Малко над 140 млн. лв. или 70 % беше държавното участие в увеличението на капитала през 
Българската банка за развитие (ББР), чрез което държавата се сдоби с 18.35 % акционерен дял. Малко под 8% от банката бяха придобити от 
чешката Valea Foundation – семейна фондация с инвестиции главно в хазартния бизнес. Солидната държавна подкрепа дори при емисионна 
стойност близо два пъти над пазарната цена, очакването за влизане на България в ERM II механизма в рамките на тази година и стабилността 
на банковия сектор доведоха до ръст в цената на книжата с 42.70 % за второто тримесечие на 2020 година. 
 

➢ Софарма (3JR) реализира спад в продажбите с 5 % за месец юни и ръст в приходите от прoдажба на продукция с 1 % за първото полугодие 
на 2020 година. В същото време, американският партньор на българската фармацевтична компания Achieve Life Sciences (ACHV) съобщи за 
успешно проведено изследване в Нова Зеландия на съставката цитизин, чието производство се извършва от Софарма АД по 20-годишен 
договор между двете страни. Цитизинът показва същата ефективност върху субектите, желаещи да спрат тютюнопушенето, като на 
конкурентната съставка варенцил, но с осезаемо по-малко странични ефекти. Предстои американската фирма да инициира предпоследната 
фаза 3 (клинични тестове на влиянието на лекарството върху контролни групи между  300 и 3000 доброволци) от последната стъпка преди 
крайното становище на Американската агенция за контрола на храните и лекарствата по пътя към получаването на лиценз за лекарството в 
САЩ. Цената на акцията отбелязва ръст с 12.68 % за второто тримесечие. 
 

➢ Дъщерната Софарма Трейдинг (SO5) реализира ръст от 11 % в приходите за периода януари – май 2020 год. и 14 % увеличение на печалбата 
преди данъци спрямо миналата година. В същото време търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки изживява спад на 
годишна база през април със 7.8 % вследствие от отшумяване на ефекта от презапасяване на гражданите с медицински изделия през март. 
Цената на акцията расте с 9.90 % за второто тримесечие. 
 

➢ Алкомет (6АМ) съобщи, че ще започне да произвежда части за електромобили на немски автомобилен гигант като сключеният договор 
между двете страни е за 10 години. Тази нова производствена ниша както и наложените тарифи от страна на САЩ върху китайския алуминий 
дават оптимизъм на ръководството на компанията въпреки реализирания спад от приходите от продажби с над 4 % за 2019 год и с 1.72 % за 
първото тримесечие на 2020 год на консолидирана основа. Незадоволителното представяне на компанията се дължи преди всичко на 
контракцията в цената на алуминия на международните пазари. Цената на акциите расте със 7.84 % за второто тримесечие. 
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 Корпоративни новини 

➢ Адванс Терафонд (6А6) ще разпредели дивидент от 14 стотинки или 93.43 % от нетната печалба. Най-големият АДСИЦ в България ще 
реализира дивидентна доходност от 7.57 %. В сравнение с миналата година дивидентът се увеличава с почти 200 %. Цената на акцията расте 
с 16.35 % за второ тримесечие и с 5.41 % от началото на годината. 
 

➢ Алтерко (A4L) получи зелена светлина от Комисията за финансов надзор да започне процедура по увеличение на капитала като емитира 3 
млн. допълнителни акции на емисионна стойност от 3 лв. Компанията заяви, че дружеството ще осъществи публичното предлагане и на 
територията на Италия и Германия, стремейки се да постигне мултинационална акционерна структура. Приходите от IoT бизнеса за първото 
тримесечие на 2020 год. растат със 124.23 %, а реализираната нетна печалба се увеличава със 138 %. За второто тримесечие компанията 
очаква продажбите да надхвърлят първоначално предвидените 34 милиона като дъщерната „Алтерко Роботикс“ регистрира 2.3 пъти 
увеличение на продажбите на умни устройства за периода април-юни. В същото време норвежкото дружество, на което холдингът продаде 
телекомуникационния си бизнес в Югоизточна Европа в края на 2019 год. – Link Mobility Group е предявило претенции към Алтерко АД в 
размер на почти 3 милиона евро за вреди нанесени вследствие на сделката за покупко-продажба. От компанията определиха претенциите 
като неоснователни. Акцията е увеличила стойността си с 24.34 % през второто тримесечие. 

 

➢ Телелинк Бизнес Сървисиз Груп (TBS) започна първия транш от публичното предлагане на 8% от ценните книжа на свои акционери, които до 
септември трябва да достигнат 30 %. Доставчикът на ИТ решения в областта на мрежи и центрове за данни, офис производителност и 
информационна сигурност се възползва от силния си отчет за първото тримесечие на 2020 год. и реализирано увеличение на продажбите с 
84 % и на нетната печалба с 1002 %, за да излезе успешно на борсата. Според условията на предлагането акционерите ще продават на 
минимална цена от 7.60 за акция. Цената на книжата расте с близо 2 % след официалния старт, даден на 08.06.2020 год. Компанията ще се 
опита да възроди оптимизма на родния инвеститор след неуспехите на Сирма Груп Холдинг (SKK) и да разсее опасенията от твърде голяма 
зависимост от държавни поръчки. 

 

➢ M+С Хидравлик (5MH) обяви прогнозите си за над 9-процентов спад в продажбата на продукция за първото полугодие на 2020 год. Това е с 
около процент по-сериозно свиване на дейността от миналогодишното за същия времеви период. През 2019 година акцията поевтиня с близо 
22 %. За второто тримесечие на 2020 год. книжата растат с 16.82 %, а от началото на годината е регистрирано увеличение с 4.17 %. 
Инвеститорите залагат на уникалността на бизнеса и здравословния редовен дивидент, изплащан от компанията за последните осем години. 
Видно, обаче, от консолидирания отчет за първото тримесечие е липсата на търсене и/или забавяне в производствения процес – 
незавършеното производство расте при повсеместни спадове в продажбите. 
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ТРИМЕСЕЧЕН АНАЛИЗ НА БФБ 

 

 Корпоративни новини 

➢ Стара планина холд (5SR) прогнозира спад с 16 % на приходите от продажби на дъщерните си фирми за първото полугодие на 2020 год. Най-
засегната продължава да бъде производителят на акумулатори Елхим Искра (52E) с очаквано намаление в приходите от близо 26 %, която, 
обаче, се очаква да подобри резултата си за юни с 3.81 % на годишна база. Цената  на книжата на холдинга за второто тримесечие спада със 
7.79 %, а от началото на 2020 год. се наблюдава намаление с 5.46 % в стойността им. Въпреки  дългогодишните традиции в устойчивото 
управление на компанията и продължаващата вече 22-ра година традиция Стара планина да изплаща дивидент, инвеститорите са притеснени 
от влиянието на пандемичната вълна върху бизнесдейността на холдинга. 

 

➢ Агрия Груп Холдинг (А72) не планира да разпредели дивидент въпреки нетната печалба от 628 хил. лв. за 2019 год. В същото време за 
обсъждане на общото събрание на акционерите е заложено гласуването на спорно решение, което да овласти Съвета на директорите да 
получи 300 хил. лв. допълнително възнаграждение за 2019 год. Нетната печалба за 2019 год. на консолидирана основа се свива  с 15.54 % 
при увеличение на приходите от близо 17 %. От листаването си на борсата през 2007 год. досега дружеството не е изплащало дивиденти, а 
цената на акция е спаднала с 47 % спрямо емисионната й стойност преди повече от десетилетие. За второто тримесечие цената на книжата 
се понижава с 11 %. 

 

➢ Индустриален Капитал Холдинг (4I8) планира да разпредели 0.074 лв. брутен дивидент за 2020 год. като размерът му остава почти 
непроменен спрямо миналата. За първото тримесечие на 2020 год. холдингът регистрира намаление в приходите с 2.45 % и в нетната печалба 
с близо 38 %. През второто тримесечие по позицията на компанията имаше сериозен оборот като пенсионните фондове, участващи в 
акционерния капитал, продадоха дяловете си. Въпреки това акцията расте с 5.52 % за периода април – юни. 

 

➢ Монбат (5МB) беше силно ударена от свиването на автомобилната индустрия като отчете спад в продажбите на продукция за първото 
петмесечие от 15.80 %. Акцията се срина с 51.94 % от началото на годината и с 24.39 % за второто тримесечие от части и поради арестите на 
мажоритарите братя Бобокови в акция на прокуратурата срещу организирана престъпна група за внос на боклук от Италия. Компанията е 
изправена пред сериозни проблеми около разследването като има опасност заводът на дъщерната „Монбат Рисайклинг“ да спре да работи 
в случай на неполучаване на лиценз за внос на отпадни акумулатори от Министерството на екологията. В допълнение финансовият риск за 
компанията се увеличава като достъпът до банково финансиране е затруднен. 
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ТРИМЕСЕЧЕН АНАЛИЗ НА БФБ 

Икономика и политика 

➢ Сезонно изгладените данни на Националния статистически 

институт (НСИ) за реалния брутния вътрешен продукт (БВП) на 

България показват растеж от 2.4 % през първото тримесечие на 

2020 год. спрямо съответното тримесечие на 2019 год. и 0.3 % 

спрямо четвъртото тримесечие на 2019 год. През първото 

тримесечие на 2020 год. БВП възлиза на 25 575 млн. лв. по текущи 

цени; 

➢ За България се предвижда свиване на БВП за 2020 год. поради 

ефекта от епидемиологичната обстановка. В началото на юни 2020 

год. Световната банка намали с 2.5 % прогнозата за свиването на 

българската икономика като тя се очаква на регистрира спад от 

6.2 % през 2020 год. Европейската комисия понижи леко 

очакванията си за спада в българското БВП за 2020 год. до около 

7 %; 

➢ По данни на Националния статистически институт месечната 

инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на 

потребителските цени, през май 2020 година е минус 0.2 % спрямо 

април  2020 година, което представлява забавяне на месечна база 

с 0.2 %. Годишната инфлация за май 2020 година спрямо май 2019 

е 1 %.  Прогнозите на Международния валутен фонд са за забавяне 

на инфлацията в България през предстоящата 2020 година до 1 %, 

а на Европейската комисия – 1.1 %; 

➢ Безработицата се очаква да се увеличи с 2 %, за да достигне 6 на 

сто според Министерството на финансите. Международният      

валутен фонд залага увеличение до 8 %, a Европейската комисия 

– 7 %; 

 

 

➢ Оптимизъм завладя бизнеса през май и юни след първоначалния 

шок от коронавирус пандемията. Aприлският рекорден спад в 

стопанската конюнктура беше смекчен  в резултат на позитивните 

мнения на мениджърите на компании от секторите 

промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги през 

последните два месеца. Благодарение на това бизнес климатът за 

май се е повишил с 11.8 пункта. През юни последва още един ръст 

на индикатора с 11.4 пункта в контраст с априлския спад от 42 

пункта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Данни за инфлацията към май 2020 год. 

2 Текуща сметка към април 2020 год.  

 



   
                                 

 

8 
 

ТРИМЕСЕЧЕН АНАЛИЗ НА БФБ 

Код Емитент Цена 
(лв) 

Тримесечно 
изменение 

Изменение от 
началото на годината 

Капитализация млн. лв. P/E P/S P/B 
7TH Чайкафарма 12.50 7.76% 14.68% 1027.50 737.09 28.31 10.43 

3JR Софарма 3.20 12.68% -5.88% 431.35 4.84 0.29 0.7 

3CZ ЧЕЗ Разпределение 190.00 9.20% -13.64% 366.32 10.34 0.98 0.57 

GR6 Градус 1.47 3.16% -12.50% 358.10 17.5 2.2 1.09 

0SP Спиди 53.50 7.43% 7.86% 287.70 14.87 1.22 4.48 

5F4 ТБ Първа Инвестиционна 
Банка 2.54 42.70% -28.65% 279.40 2.31 0.64 0.29 

1VX Велграф Асет Мениджмънт 4.00 0.00% 2.04% 275.92 429.87 50.04 2.41 

4EH Еврохолд 1.33 16.67% -24.43% 262.71 47.6 0.16 1.62 

5V2 Холдинг Варна 39.80 4.74% -1.00% 258.14 99.77 2.98 1.33 

6C4 Химимпорт 1.05 8.25% -33.96% 251.63 3.36 0.02 0.17 

5MH М+С хидравлик 6.25 16.82% 4.17% 246.53 18.95 2.18 2.98 

SO5 Софарма трейдинг 5.55 9.90% -1.77% 190.23 17.44 0.18 2.38 

6A6 Адванс Терафонд 1.85 16.35% 5.41% 157.45 44.4 5.6 0.66 

4CF ТБ Централна кооперативна 
банка 1.04 7.22% -32.03% 132.22 3.56 0.68 0.23 

6R2 Родна Земя Холдинг 2.32 0.87% 10.48% 129.94 56.60 0.65 1.49 

6AB Албена 29.80 0.00% -29.05% 127.34 14.71 1.02 0.27 

6S6 Софарма имоти 5.70 -1.72% -11.63% 122.07 16.78 10.29 1.91 

5MB Монбат 3.10 -24.39% -51.94% 120.90 9.03 0.36 0.56 

6AM Алкомет 5.50 7.84% -25.17% 98.74 10.53 0.28 0.45 

5SR Стара планина Холд 4.50 -7.79% -5.46% 94.50 14.78 0.43 0.92 

T57 Трейс груп холд 3.58 42.06% -10.05% 86.64 4.76 0.28 0.74 

4ID Индустриален Холдинг 
България 0.76 1.33% -25.49% 81.62 10.25 0.68 0.24 

3NB Неохим 28.80 23.08% 68.42% 76.45 n/a 0.3 0.87 

4KX Корадо-България 5.70 10.68% -8.80% 75.06 18.32 1.79 3.38 

4HE Хидравлични елементи и 
системи 3.52 6.67% -17.37% 64.04 15.08 1.08 1.58 

5BU Фонд за недвижими имоти 
България 1.82 14.47% -8.08% 63.05 12.39 7.32 0.59 

5DOV Доверие Обединен Холдинг 3.16 -9.71% -25.82% 59.21 0.34 0.15 0.24 

A4L Алтерко 3.78 24.34% -2.07% 56.70 7.05 1.45 1.78 

5ODE Кораборемонтен завод 
Одесос 71.00 12.70% -18.86% 41.65 6.03 0.9 0.63 

4HS Холдинг Света София 3.86 6.63% -2.03% 38.37 23.53 2.54 1.02 

0EA Елана Агрокредит 1.00 -0.99% -11.50% 36.63 13.07 7.99 0.85 

A72 Агрия Груп Холдинг 4.76 -11.03% -34.79% 32.37 2.63 0.1 0.22 

BSO Българска фондова борса 4.50 5.63% -7.02% 29.62 10.91 2.7 1.44 

T43 Зърнени Храни България 0.14 1.41% -34.55% 28.18 6.63 0.31 0.11 

4I8 Индустриален Капитал 
Холдинг 1.53 5.52% -19.47% 24.27 11.23 0.1 0.43 

SKK Сирма Груп Холдинг 0.40 5.26% -36.00% 23.74 6.09 0.4 0.26 

5AX Актив Пропъртис 8.15 -10.44% 18.98% 17.86 18.73 1.29 0.8 

6S7 Синергон Холдинг 0.80 6.71% -13.59% 14.60 4.94 0.04 0.07 

6SOA София Комерс-Заложни къщи 5.90 20.41% -11.94% 12.82 6.81 2.05 1.19 

4PX Юрий Гагарин 4.26 21.71% -29.00% 4.28 1.94 0.03 0.05 
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Код Емитент Брутен дивидент 2018 
(лв) 

Брутен дивидент 2019 
(лв) 

Брутна дивидентна 
доходност 

7TH Чайкафарма1 0.0000 0.0000 0.00% 
3JR Софарма 0.0000 0.1200 3.75% 
3CZ ЧЕЗ Разпределение 0.0000 0.0000 0.00% 
GR6 Градус 0.1000 0.0440 2.99% 
0SP Спиди 1.4000 2.0000 3.% 
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка 0.0000 0.0000 0.00% 
1VX Велграф Асет Мениджмънт 0.0000 0.0000 0.00% 
4EH Еврохолд 0.0125 - - 
5V2 Холдинг Варна 0.0000 0.0000 0.00% 
6C4 Химимпорт 0.0630 - - 
5MH М+С хидравлик 0.3000 0.2600 4.16% 
SO5 Софарма трейдинг 0.3000 0.3000 5.41% 
6A6 Адванс Терафонд 0.0470 0.1400* 7.57% 
4CF ТБ Централна кооперативна 

банка 0.0000 0.0000 0.00% 
6R2 Родна Земя Холдинг 0.0000 0.0000 0.00% 
6AB Албена 0.8000 0.0000 0.00% 
6S6 Софарма имоти 0.2680 0.2840 4.98% 
5MB Монбат 0.1025 - - 
6AM Алкомет 0.1500 0.0000 0.00% 

5SR Стара планина Холд 0.2420 0.2456 5.46% 
T57 Трейс груп холд 0.0000 0.0000 0.00% 
4ID Индустриален Холдинг България 0.0000 0.0000 0.00% 
3NB Неохим 0.0000 0.0000 0.00% 
4KX Корадо-България 0.2900 0.2900 5.09% 
4HE Хидравлични елементи и системи 0.2600 0.2100 5.97% 

5BU Фонд за недвижими имоти 
България 0.1000 0.1240* 6.81% 

5DOV Доверие Обединен Холдинг 0.0000 0.0000 0.00% 
A4L Алтерко 0.0000 0.1800 4.76% 

5ODE Кораборемонтен завод Одесос 4.0000 2.0000 2.90% 
4HS Холдинг Света София 0.0000 0.0000 0.00% 
0EA Елана Агрокредит 0.0580 0.0680 6.80% 
A72 Агрия Груп Холдинг 0.0000 0.0000 0.00% 
BSO Българска фондова борса 0.0315 0.0306* 0.68% 
T43 Зърнени Храни България 0.0000 0.0000 0.00% 
4I8 Индустриален Капитал Холдинг 0.0738 0.0738* 4.80% 
SKK Сирма Груп Холдинг 0.0000 0.0000 0.00% 
5AX Актив Пропъртис 0.0000 0.4900 6.01% 
6S7 Синергон Холдинг 0.0000 0.0000 0.00% 

6SOA София Комерс-Заложни къщи 0.3500 0.2000 3.39% 
4PX Юрий Гагарин 0.0000 0.0000 0.00% 

1 Дивидентът за 2019 год. е разпределен в акции – общо 2 300 000 допълнителни акции за сметка на дружеството са 
раздадени; 
-  Към датата на издаване на бюлетина все още няма обявена дата за Общо събрание на акционерите и одитиран годишен 
консолидиран финансов отчет; 
* Предстои да се проведе Общо събрание на акционерите и да се гласува предложеният дивидент и/или дружеството е 
заделило провизия за дивидент в одитирания си годишен отчет . 
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ПРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ВЪПРОСИ 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС: 

ИП Карол АД 

Tелефон: 02 / 4008 260 

E-mail: info@karoll.bg 

УТОЧНЕНИЕ: Настоящият документ е изготвен само с информационна цел. Не представлява съвет за отправяне на предложение за закупуване или записване на 

финансови инструменти, или какъвто и да е съвет за вземане на инвестиционно решение. Карол АД и неговите служители не поемат отговорност за верността на 

информацията, която се съдържа в него и не носят каквато и да е отговорност към получателите на този документ и/или към трети лица за каквито и да е загуби, 

произхождащи от ползването на настоящия документ или неговото съдържание. 


