РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р

РЕШЕНИЕ № 202 - ДСИЦ
от 21 февруари 2017 година
В Комисия за финансов надзор (КФН) е постъпило заявление с вх. № РГ-051298-2 от 17.01.2017 г. от „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ за одобрение на промени в устава
на дружеството, приети на общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството,
проведено на 16.01.2017 г. Въз основа на постъпилото заявление е образувано
административно производство по чл. 15, ал. 1 от Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел (ЗДСИЦ).
Във връзка с образуваното производство КФН установи следното:
I. Oт фактическа страна:
След проверка на наличните в електронното дело на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ
документи е установено, че с Определение № 246 от 17.01.2017 г. на Софийски градски
съд, Търговско отделение, VІ-17 състав по частно търговско дело № 349/2017 г. е
постановено спиране на основание чл. 536, ал. 1, т. 1 от Гражданския процесуален
кодекс във връзка с чл. 19, ал. 5 от Закона за търговския регистър, по молба на „Булит
2007” ЕООД, регистърното производство, образувано по заявление А5 с вх. №
20170116181741 за вписване в търговския регистър по партидата на „Хелт енд Уелнес”
АДСИЦ на промени на обстоятелствата, касаещи избор на членове на Съвета на
директорите и на лица, представляващи дружеството, до приключване с влязъл в сила
съдебен акт на исковото производство, образувано пред Софийски градски съд, по
искова молба с вх. на СГС рег. № 5407/17.01.2017 г., подадена от „Булит 2007” ЕООД
срещу „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ.
Въз основа на така установената информация е извършена служебна проверка на
публично достъпната информация, обявена на „Портал за достъп до съдебни дела
Софийски градски съд” относно образувани пред съда дела, в резултат на която е
установено, че към 27.01.2017 г. срещу „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, в качеството му на
ответник, са образувани две търговски дела за отмяна на решение на общо събрание на
търговско дружество и нищожност при повторност на отменено решение на орган на
търговско дружество по чл. 74, ал. 1 от Търговския закон (търговско дело № 356/2017
г., образувано по искова молба № 5407/17.01.2017 г. на „Булит 2007” ЕООД срещу
„Хелт енд Уелнес” АДСИЦ и търговско дело № 501/2017 г., образувано по искова
молба № 7240/20.01.2017 г. на „Корпоративна търговска банка” АД (н) срещу „Хелт
енд Уелнес” АДСИЦ).
Предвид наличието на основания за прилагане на реда по чл. 54, ал. 1, т. 5 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК), съгласно който административният
орган спира производството при наличие на образувано друго административно или
съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото
приключване и доколкото абсолютна предпоставка за спиране на административното
производство съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК е представянето на
удостоверение за наличие на образувано производство, издадено от органа, пред който
същото е образувано, КФН разгледа внесеното заявление и взе решение по Протокол №
5 от 27.01.2017 г. да бъде изискано представянето на удостоверение за всички
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образувани в Софийски градски съд дела срещу „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ за отмяна
на решенията на общото събрание на акционерите, проведено на 16.01.2017 г.
С писмо, вх. № РГ-05-1298-2 от 14.02.2017 г., в КФН са представени
удостоверения за образувани в Софийски градски съд дела срещу „Хелт енд Уелнес”
АДСИЦ за отмяна на решенията на общото събрание на акционерите, проведено на
16.01.2017 г. Видно от представените удостоверения, срещу „Хелт енд Уелнес”
АДСИЦ са образувани две търговски дела с правно основание чл. 74 от ТЗ за отмяна на
решенията на ОСА, проведено на 16.01.2017 г., както следва - търговско дело №
356/2017 г., образувано по искова молба на „Булит 2007” ЕООД срещу „Хелт енд
Уелнес” АДСИЦ по искове за отмяна на решенията на ОСА, проведено на 16.01.2017 г.
и търговско дело № 501/2017 г., образувано по искова молба на „Корпоративна
търговска банка” АД (н) срещу „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ с правно основание чл. 74
от Търговския закон.
ІІ. Въз основа на изложеното, КФН намира от фактическа и правна страна
за установено следното:
Въз основа на представените с писмо, вх. № РГ-05-1298-2 от 14.02.2017 г.,
удостоверения от Софийски градски съд за образуваните пред съда дела срещу „Хелт
енд Уелнес” АДСИЦ с правно основание чл. 74 от Търговския закон, безспорно се
установява, че са налице предпоставки за спиране на административното производство
за издаване на одобрение на промени в устава на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ на
основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, предвид наличието на образувани други съдебни
производства, преди чието приключване решение за издаване или отказ за издаване на
одобрение на промени в устава на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ не може да бъде
постановено.
В настоящия случай решението за издаване на одобрение от страна на КФН на
промени в устава на дружество със специална инвестиционна цел не може да бъде
постановено преди произнасяне на сезирания с искове по чл. 74, ал. 1 от Търговския
закон Софийски градски съд, тъй като изходът от посочените дела има преюдициално
значение за произнасянето на КФН по отношение на заявеното одобрение на промени в
устава на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ. При уважаване на предявените от „Булит 2007”
ЕООД и „Корпоративна търговска банка” АД (н) искове срещу „Хелт енд Уелнес”
АДСИЦ ще отпадне основанието за произнасяне от страна на КФН по отношение на
заявената промяна в устава на дружеството, а именно – ще бъде отменено решението на
ОСА за приемане на промените в устава, послужило като основание за образуване на
административното производство за издаване на одобрение от страна на КФН.
С оглед посоченото, предвид наличието на преюдициален спор, чието решаване
е предпоставка за валидно произнасяне от КФН, е налице основание за прилагане на
реда по чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, съгласно който административният орган спира
производството при наличие на образувано друго административно или съдебно
производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото
приключване. Разпоредбата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК императивно посочва, че
спирането се постановява след представяне на удостоверение за наличие на образувано
производство, издадено от органа, пред който е образувано и предвид константната
съдебна практика, разглеждаща представянето на удостоверение за образувано
производство пред друг административен/съдебен орган като абсолютна предпоставка
за спиране на административно производство, с цел издаване на законосъобразен акт за
спиране на административното производство за издаване на одобрение на промени в
устава на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ от страна на КФН, е изискано представянето от
Софийски градски съд на удостоверение за наличие на образувани съдебни
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производства за отмяна на решенията на общото събрание на акционерите от
16.01.2017 г. на основание чл. 74 от Търговския закон. Въз основа на представените от
Софийски градски съд удостоверения относно образуваните дела по искове на „Булит
2007” ЕООД и „Корпоративна търговска банка” АД (н) за отмяна на решенията на ОСА
на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, проведено на 16.01.2017 г., безспорно е установено
наличие на изискуемите предпоставки за спиране на образуваното пред КФН
производство по реда на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК.
Доколкото, видно от анализ на цитираната разпоредба на АПК, разглеждането
по същество на административно производство по внесено заявление за издаване на
одобрение на промени в устава на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ е обусловено от
приключване на инициираните съдебни производства за отмяна на основание чл. 74, ал.
1 от Търговския закон на решенията на ОСА от 16.01.2017 г., произнасяне на КФН, в
качеството й на административен орган, пред когото е инициирано административното
производство, не следва да има до отпадане на преюдициалния спор.
Предвид гореизложеното и с оглед на изяснените факти и обстоятелства от
значение за случая, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК във връзка с чл. 15 от
ЗДСИЦ,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:

Спира образуваното със заявление, вх. № РГ-05-1298-2 от 17.01.2017 г.,
производство за издаване на одобрение на промени в устава на „Хелт енд Уелнес”
АДСИЦ, приети от общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на
16.01.2017 г., до произнасяне с влязло в сила съдебно решение по търговско дело №
356/2017 г. по описа на Софийски градски съд, образувано по искова молба на
„Булит 2007” ЕООД срещу „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ по искове за отмяна на
решенията на ОСА, проведено на 16.01.2017 г. и търговско дело № 501/2017 г. по
описа на Софийски градски съд, образувано по искова молба на „Корпоративна
търговска банка” АД (н) срещу „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, с правно основание
чл. 74 от Търговския закон.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на
Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото
изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАРИНА КАРАИВАНОВА
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