РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р
Р Е Ш Е Н И Е № 568 - ДСИЦ
03.08.2020 г.
„ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, гр. София притежава статут на публично дружество
и е вписано като дружество със специална инвестиционна цел под № РГ-05-1519 в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), воден от Комисия
за финансов надзор (КФН). Предвид това дружеството е адресат на разпоредбите на Закона
за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), на подзаконовите нормативни актове по
прилагането му и на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).
Съгласно § 2 от предходните и заключителни разпоредби на ЗДСИЦ, за неуредените в
закона въпроси се прилагат съответно разпоредбите на ЗППЦК, включително относно
разкриването на текуща и периодична информация.
Чрез единната система за предоставяне на информация на КФН по електронен път e-Register, вх. № 10-05-3185 от 15.07.2020 г., „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, гр. София е
представило покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите
(РГОСА), насрочено за 17.08.2020 г., респективно за 31.08.2020 г., при условията на чл. 115,
ал. 12 от ЗППЦК.
В точка 7 (седем) от дневния ред на събранието съветът на директорите (СД) на
„ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ предлага на вниманието на акционерите вземането на
решение за разпределение на финансовия резултат за 2019 г. чрез разпределение на печалба
за 2019 г. в размер на 2 113, 90 лв. Въпросната точка кореспондира с разпоредбите на чл. 10,
ал. 1-3 от ЗДСИЦ. Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ, дружеството със
специална инвестиционна цел разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от
печалбата за финансовата година, определена по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ и при
спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон (ТЗ).
С писмо, изх. № РГ-05-1519-7 от 21.07.2020 г., от „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ е
изискано да предостави подробна справка за преобразуване на финансовия резултат на
дружеството по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ за 2019 г., с приложени към нея счетоводни
документи и аналитични разшифровки за всички статии от финансовия отчет, касаещи
счетоводните записвания по чл. 10, ал. 3, т. 1 - 5 от ЗДСИЦ включително.
В отговор на това, с писмо, вх. РГ-05-1519-7 от 27.07.2020 г., „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“
АДСИЦ представя справка с преобразуване на финансовия резултат, в която се посочва, че
счетоводният резултат към 31.12.2019 г. е в размер на 2 348,78 лв., не се извършва
преобразуване, при което подлежащият на разпределени дивидент е в размер на 2 113, 90
лв. (90 на сто от 2 348,78 лв.).
„ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ не е извършило проверка за спазване на
изискванията на чл. 247а от ТЗ. Съгласно чл. 247а, ал. 1 от ТЗ, дивидентите и лихвите по чл.
190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI на ТЗ

финансов отчет за съответната година, чистата стойност на имуществото, намалена с
дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата от капитала
на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да
образува по закон или устав.
Това изискване е част и от устава на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ - съгласно чл.
62, ал. 1 от устава „дивиденти се изплащат, ако според проверения и приет финансов отчет
за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите,
подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд
„Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или
устав.“
Според одитирания годишен финансов отчет (ГФО) за 2019 г. чистата стойност на
имуществото е 554 хил. лв., дивидентите, подлежащи на изплащане - 2 113, 90 лв., основният
капитал на дружеството е в размер на 650 хил. лв., а фонд „Резервен“ е в размер на 8 хил.
лв.
От представения одитиран ГФО на дружеството за 2019 г. е видно, че изискванията
на 247а от ТЗ за изплащане на дивиденти не са изпълнени, защото чистата стойност на
имуществото на дружеството (554 хил. лв.), намалена с дивидентите, подлежащи на
изпращане (2 113, 90 лв.), или 551 886,10 лв., е по-малка от сумата на капитала на
дружеството (650 хил. лв.). Фонд „Резервен“ в случая няма отношение към изчисленията за
допустимостта на изплащаното на дивидент, защото АДСИЦ, съгласно чл. 10, ал. 1, изр.
последно от ЗДСИЦ са освободени от формирането на такъв фонд. Но дори да имаше
значение, формирането на фонд „Резервен“ само би увеличило разликата между чистата
стойност на активите на дружеството и сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“
и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав, които се
изискват от закона за разпределяне на дивиденти.
Така, при извършване на проверката се установи, че дружеството е декапитализирано
към 31.12.2019 г. и не отговаря на изискването за разпределяне на дивиденти от акционерни
дружества съгласно изискванията на общия закон -ТЗ.
Чл. 10 от ЗДСИЦ е императивен по своя характер, като законодателят не предвижда
възможност за отклонение от регламентирания ред. Всяко отклонение от предписаните
правила, следва да се възприема и третира като незаконосъобразно действие, което е в разрез
с установения правов ред. В конкретния случай, членовете на СД на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“
АДСИЦ са включили точка в дневния ред на РГОСА, насрочено за 17.08.2020 г., за
разпределение на финансов резултат за 2019 г., като са предложили ОСА да приеме решение
да се разпредели печалба за 2019 г. поради формиран положителен финансов резултат,
въпреки че не са спазени изискванията на чл. 247а от ТЗ. От посоченото следва, че
дружеството не трябва да разпределя печалба под формата на дивидент, тъй като не са
изпълнение императивните изисквания на чл. 10 от ЗДСИЦ, вр. чл. 247а от ТЗ. Приемането
на решение от страна на ОСА по направеното от СД предложение за разпределение на
дивидент от реализираната печалба за 2019 г., ще доведе до нарушаване на императивното
изискване по чл. 10 от ЗППЦК, което ще накърни интересите на инвеститорите. Горното по
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недвусмислен начин обосновава необходимостта от намеса от страна на административния
орган с цел предотвратяване на нарушението на императивна законова разпоредба и
недопускане засягането на интересите на инвеститорите.
В тази връзка с писмо, изх. № РГ-05-1519-8 от 31.07.2020 г., в съответствие с чл. 26,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК,
дружеството е уведомено, че на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, вр. чл. 212, ал. 1, т. 1,
вр. чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, вр. чл. 223, ал. 4, т. 5, вр. чл. 247а от ТЗ, вр. чл. 10, ал. 1-3 от
ЗДСИЦ спрямо „Дебитум инвест“ АДСИЦ е открито административно производство по
издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, със следния диспозитив:
„Задължавам „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, гр. София да не подлага на гласуване
на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА), насрочено за 17.08.2020 г. от
14:00 часа, съответно за 31.08.2020 г. от 14:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 12 от
ЗППЦК, т. 7 от дневния ред на РГОСА, която е със следното съдържание:
7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2019
г. Проект за решение: ОСА приема решение за разпределяне на финансовия резултат на
Дружеството за 2019 г.“
На дружеството е предоставен срок от 3 (три) работни дни от получаване на писмото,
за депозиране в КФН на обяснения и/или възражения по откритото административно
производство. Писмото е изпратено на седалището и адреса на управление и на електронен
адрес за кореспонденция на 31.07.2020 г.
В указания срок с писмо, вх. № РГ-05-1519-8 от 03.08.2020 г., в КФН са постъпили
обяснения от страна на дружеството във връзка с образуваното административно
производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на
принудителна административна мярка по реда на чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. В тях
дружеството посочва, че ще се съобрази с принудителна административна мярка, като
отправя молба при издаване на индивидуален административен акт за прилагане на
принудителна административна мярка същият да не се оповестява съгласно чл. 92з, ал. 2 от
ЗППЦК.
Предвид обстоятелството, че не са спазени императивни нормативни изисквания и
са застрашени интересите на инвеститорите, са налице предпоставки за издаване на
индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка
по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, вр. чл.30, ал. 1 от ЗДСИЦ спрямо дружеството.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 30, ал. 1 от
ЗДСИЦ, вр. чл. 213, ал. 4, вр. чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, вр. чл. 10, ал. 1-3 от ЗДСИЦ, вр.
чл. 247а от ТЗ, вр. чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,
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РЕШИХ:
Задължавам „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, гр. София да не подлага на
гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 17.08.2020
г. от 14:00 часа, съответно за 31.08.2020 г. от 14:00 часа, при условията на чл. 115, ал.
12 от ЗППЦК, т. 7 от дневния ред на РГОСА, която е със следното съдържание:
7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството
за 2019 г. Проект за решение: ОСА приема решение за разпределяне на финансовия
резултат на Дружеството за 2019 г.
На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано.
На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, във връзка с чл. 84, ал. 1 от АПК, решението
може да бъде обжалвано по административен ред по реда на АПК пред КФН в 14-дневен
срок от съобщаването му.
На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК, решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административния съд – София област в 14дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на КФН или от изтичането на
срока за произнасяне на КФН, ако решението е било обжалвано по административен ред.
На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на решението по чл. 15, ал. 4 от
ЗКФН не спира изпълнението му.
По административното производство не са правени разноски.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“:
МАРИЯ ФИЛИПОВА
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