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Приложение 7  

към Документ за допускане до търговия 

Емисия акции на пазар BEAM 

 

Обяснение за дейността на фирми собственост 

на г-н Даскалов 

 

СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД 

„Син Карс Интернешънъл” ЕООД е компанията първоизточник на бизнеса за 

производство на спортни и състезателни автомобили с марка SIN CARS. През 2019 г. от 

„Син Карс Интернешънъл” ЕООД се отдели ново дружество – „Син Карс Девелопмънт” 

ЕООД, като в новосъздаденото дружество се отдели като актив интелектуалната 

собственост и цялото ноу-хау за създаване на автомобилите с марка SIN CARS, както и 

прототипи, автомобили и други материални активи. Стойността на описаните по-горе 

ДМА и ДНА е на стойност 17,7 млн.лв., съгласно професионална тройна експертиза, 

назначена от Търговски регистър на Република България. Дяловете на „Син Карс 

Девелопмънт” ЕООД бяха апортирани в новосъздаденото акционерно дружество „Син 

Карс Индъстри” АД, което е окончателният правоприемник на всички ДМА и ДНА, 

свързани с производството на автомобилите SIN CARS, както и на целият бизнес на 

компанията. Дружеството вече привлече първият си акционер, на когото продаде 500 000 

акции. Компанията разполага с капитал в размер на близо 19 млн.лв. Търсената нова 

инвестиция чрез BEAM-пазара на БФБ ще ни даде възможност да преминем от 

производство в малки серии електромобили към същинско серийно производство.  

 

 

СИН КАРС ДЕВЕЛОПМЪНТ ЕООД 

През 2019 г. от „Син Карс Интернешънъл” ЕООД се отдели ново дружество – „Син 

Карс Девелопмънт” ЕООД, като в новосъздаденото дружество се отдели като актив 

интелектуалната собственост и цялото ноу-хау за създаване на автомобилите с марка SIN 

CARS. Отделиха се още прототипи, автомобили, стопански инвентар и други материални 

активи. Стойността на отделените ДМА и ДНА е на стойност 17 684 006 лева, съгласно 

професионална тройна експертиза, назначена от Търговски регистър на Република 

България. Дружеството е собственост на Росен Стефанов Даскалов, като дяловете му бяха 

апортирани в новосъздаденото акционерно дружество „Син Карс Индъстри” АД, което е 

окончателният правоприемник на всички ДМА и ДНА, свързани с производството на 

автомобили „Син Карс”, както и на целият бизнес на компанията. „Син Карс 

Девелопмънт” ЕООД е притежател на ДМА и ДНА на бизнеса и ги предоставя на 

компанията майка. В краткосрочен план за текущата вече 2021 година, основната дейност 
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на дружеството ще бъде от предоставянето на материалните и нематерални активи за 

експлоатация от дружеството майка за осъществяване на планираните производствени 

дейности. 

 

СИН КАРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД 

Син Карс Интернешънъл ЕООД е дружество, основано още през 2010 год, чиято 

дейност е основно в две направления. На годишна база повече от 60% от дейността на 

дружеството е от производство на леки автомобили и резервни части за тях и съответно 

тяхната реализация, а останалите  40% са от търговия с резервни части за леки 

автомобили. Основни клиенти на дружеството по отношение на търговската дейност са 

контрагенти от САЩ, Сингапур, Австралия и др. За осъществяването на тези цели 

дружеството разполага с договорни отношения. Това от своя страна довежда до търсенето 

и сключването на договорни отношения с доставчици на изисканите от клиентите 

авточасти с необходимото гарантирано качество, в нужните срокове за доставка, както и в 

заявените предварително количества. По отношение на търговската дейност предимно се 

работи с авансово плащане от страна на клиентите сцел гарантирана сделка. Тогава се 

предприемат действия по поръчването към главните доставчици. Основната си дейност 

дружеството осъществява на адрес:  град Русе, бул.”Трети март” №56. Кодът на 

икономическа дейност е 29.32. През настоящата 2021 година дружеството ще продължи да 

работи в сверата на търговията с резервни части с утвърдените към момента клиенти. 

 

РУСЕ КАР ЕАД 

“Русе Кар” ЕАД е дружество основано през 2008 година като еднолично 

акционерно дружество, регистрирано при Търговски регистър към Агенцията по 

вписванията  с ЕИК 200273111. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. 

София, ул. Голаш № 3, ет.3, ап.7. Капиталът  на дружеството е в размер на 50 000 лв. 

Едноличен собственик на капитала е „Даси Кар” ЕООД, със седалище и адрес на 

управление гр. София, ул. Голаш 3, ЕИК 117544210 и управител Росен Даскалов. “Русе 

Кар” ЕАД е с едностепенна система на управление. Дружеството се представлява от 

изпълнителния директор Росен Даскалов. Предметът на дейност е сeрвизни услуги и 

обслужване на автомобили основно с марката BMW, но и всички останали марки 

автомобили, както и търговия с оригинални резервни части BMW. От ноември месец 2008 

година “Русе Кар” ЕАД е официален дилър на BMW AG – München за Русе и региона. 

Дружеството разполага и развива дейност в специализиран сервиз, обзаведен с 

професионално оборудване, с адрес  гр.Русе, бул. „Трети март” №56. Основен предмет на 

дейност на дружеството е развиването на сервизна дейност за Русе и региона и по-

конкретно автомонтьорски и диагностични дейности с леки автомобили с марката БМВ. В 

процеса на работа е изградена и утвърдена фирмена структура от ръководни позиции и 
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съответно от позиции извършващи обслужването в сервиза и обработката на поръчването 

и доставките на резервните части. През всички години основни задачи на дружеството, 

освен качествен, бърз и компетентен сервиз, бе и развитието на дейността по търговията с 

резервни части. Тенденцията и стремежа на ръководството, въпреки всеобщата картина, бе 

откриването на пазарни ниши, където дружеството би могло да се развива с цел 

разрастване обема на работа, обхващане на нови клиенти и търсене на нови по-гъвкави 

методи на работа – като бонусни системи, отстъпки растящи съобразно оборота на 

клиента, промоционални услуги при обслужването на автомобилите, кампанийна дейност 

и т.н. Плащанията от клиенти са основно в брой, а в случай че е отложено плащане 

максимум 45 дни от датата на фактурата. Задълженията към доставчиции и съответно 

плащанията към тях са на подобен принцип. 

 

ДАСИ КАР ЕООД 

Дружеството е собственик на недвижими имоти и собственик на капитала на Русе 

Кар ЕАД. В началото на 2019 година, поради междуфирмено преструктуриране на 

основните дейности по отделните дружества,  придобива голяма част от имотите, 

собственост преди това на друго управлявано от Росен Даскалов дружество. В  качеството 

си на наемодател, основните приходи от дейността му са от приходи от наеми.  

Плащанията се извършват регулярно, като отложеното плащане е до 30 дни от датата на 

фактурата. 


