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

ПРАКТИКА
на Комисията за финансов надзор (КФН)
по прилагането на чл. 26, ал. 2 от Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел (ЗДСИЦ)
На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН),
във връзка със задължението за подаване на декларации по чл. 26, ал. 2 от Закона за
дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), Комисията за финансов
надзор (КФН) приема следната практика:
1. Декларациите по чл. 26, ал. 2 ЗДСИЦ следва да съдържат информация относно:
1.1. Имуществените интереси на лицата, включително:
право на собственост върху недвижими имоти с описание на вида на имота,
местонахождение, площ, начин на придобиване, размер на частта на
декларатора;
наименование и адрес на лицата, към които деклараторът има задължения в
размер над 10 000 лв.
1.2. Наименованието и адреса на лицата, с които деклараторът има делови
интереси, включително:
участие в управителни и/или контролни органи на юридически лица, както
и всички други назначения на позиции извън дружеството;
сключени договори за извършване на консултантска или друга дейност
срещу възнаграждение;
участие като съдружник в събирателно, командитно и дружество с
ограничена отговорност;
притежаване пряко или непряко на над 25 на сто от гласовете в общото
събрание на юридически лица, като се посочва броя и относителния дял на
притежаваните гласове или упражняване на контрол по смисъла на § 1, т.
13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК;
други съществени делови интереси, които по преценка на декларатора биха
оказали влияние върху вземаните от него решения.
2. Лицата, които управляват и представляват дружеството със специална
инвестиционна цел, са длъжни да подават декларациите по чл. 26, ал. 2 ЗДСИЦ в
КФН до 31 март всяка година, независимо от липсата или наличието на промени в
декларираните обстоятелства.
Тази Практика е приета с Протокол № 11 на заседание на КФН на 10 март 2005 г.

