КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е № 419 – ДСИЦ
от 18.06.2021 г.

„Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ, гр. София притежава статут на публично
дружество и е вписано под № РГ-05-1220 в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за
Комисията за финансов надзор (ЗКФН), воден от Комисията за финансов надзор (КФН).
Предвид това дружеството е адресат на разпоредбите на Закон за публичното предлагане
на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Чрез единната система за предоставяне на информация на КФН по електронен път
- e-Register, вх. № 10-05-2686 от 21.05.2021 г., публичното дружество „Булгериън
Инвестмънт Груп“ АДСИЦ е представило покана за свикване на редовно годишно общо
събрание на акционерите (РГОСА), насрочено за 24.06.2021 г., респективно за 09.07.2021
г., при условията на чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК.
От нея е видно, че в дневния ред на РГОСА е включена точка 10, предвиждаща
промени в политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите (СД).
В чл. 116в, ал. 1, изр. първо от ЗППЦК е регламентирано, че публичното дружество
приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на управителните и
контролните му органи, като изискванията към политиката за възнагражденията,
приемането, прилагането, оповестяването и изпълнението й се определят с Наредба № 48.
Наред с това, съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредба № 48 за изискванията за възнагражденията
(Наредба № 48), предложенията за приемане на политика за възнагражденията, за
изменения и/или допълнения в нея или за преразглеждането се включват като
самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на публичното дружество,
обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, и се приемат от общото събрание на
акционерите (ОСА). Същевременно чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК изисква от публичните
дружества да представят поканата по ал. 2, заедно с материалите за общото събрание по
чл. 224 от Търговски закон (ТЗ), на КФН в срока по ал. 4, а именно тридесет дни преди
откриването на ОСА. Съгласно изискванията на чл. 224, ал. 1 от ТЗ, писмените материали,
свързани с дневния ред на ОСА, следва да бъдат предоставени на разположение на
акционерите най-късно до датата на обявяване или изпращане на поканата за свикване на
ОСА.
При прегледа на представените писмени материали към поканата за свиканото
РГОСА се констатира, че не е представен проект на политиката за възнаграждения на
членовете на СД на публичното дружество. Проектът на политиката за възнаграждения на
членовете на СД следва да e част от писмените материали за ОСА, в чийто дневен ред
е предвидено предложението за приемане на изменения и/или допълнения в
политиката за възнаграждения, и е необходимо да бъде представен на вниманието на
акционерите в срока по чл. 115, ал. 5, вр. ал. 4 от ЗППЦК.

В конкретния случай, СД на „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ е предложил
промени в политиката за възнаграждения на СД, без да представи проекта на
политиката за възнаграждения с предложените промени към писмените материали
в изпълнение чл. 115, ал. 5, вр. ал. 4 от ЗППЦК, вр. чл. 116в, ал. 1, изр. първо от
ЗППЦК, вр. чл. 11, ал. 3 от Наредба № 48.
Предвид факта, че в законоустановения 30-дневен срок, както и към момента на
откриване на настоящото производство на акционерите не е предоставена своевременно
дължимата информация, описана по-горе, нарушени са императивни разпоредби на
законовите изисквания, накърнено е правото на информация на акционерите и са
застрашени интересите на инвеститорите, са налице материалноправни предпоставки за
откриване на административно производство по издаване на индивидуален
административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212,
ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.
В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-1220-5 от 11.06.2021 г., в съответствие с чл.
26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от
ЗППЦК, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН и на основание чл. 212, ал. 1, т. 1 от
ЗППЦК, вр. с чл. 115, ал. 5, вр. ал. 4 от ЗППЦК, вр. чл. 116в, ал. 1, изр. първо от ЗППЦК,
вр. чл. 11, ал. 3 от Наредба № 48, спрямо публичното дружество „Булгериън Инвестмънт
Груп“ АДСИЦ е открито административно производство за издаване на индивидуален
административен акт по прилагане на принудителна административна мярка със следния
диспозитив:
„Задължавам „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ, гр. София да не подлага
на гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за
24.06.2021 г. от 10:00 часа, съответно за 09.07.2021 г., при условията на чл. 115, ал. 14
от ЗППЦК, т. 10 от дневния ред на РГОСА в частта:
10. Приемане на промени в политиката за възнаграждения на членовете на
Съвета на директорите на „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ. Предложение за
решение: ОСА приема промени в политиката за възнаграждения на членовете на
Съвета на директорите на „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ.“
На дружеството е предоставен 3-дневен срок от получаване на писмото за
депозиране на обяснения или възражения по така откритото административно
производство.
С писмо, вх. № РГ-05-1220-5 от 16.06.2021 г., дружеството съобщава, че след
извършена вътрешна проверка е установен пропуск при предаването на КФН, „Българска
фондова борса“ АД и обществеността на дължимите писмени материали към поканата за
РГОСА и проектът на политика за възнагражденията на членовете на СД не е представен.
Дружеството уведомява, че ще се съобрази с констатациите на КФН, като точката няма
да бъде подложена на гласуване.
Предвид обстоятелството, че при свикване на РГОСА на „Булгериън Инвестмънт
Груп“ АДСИЦ, насрочено за 24.06.2021 г., респективно за 09.07.2021 г., в хипотезата на
чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, не са спазени императивни нормативни изисквания, накърнено
е правото на информация на акционерите и са застрашени интересите на инвеститорите,
са налице предпоставки за издаване на индивидуален административен акт за прилагане
2

на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК спрямо
дружеството.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, вр. чл. 213, ал.
4, вр. чл. 212, ал. 1, т. 1, вр. чл. 115, ал. 5 и ал. 4 от ЗППЦК, вр. чл. 116в, ал. 1, изр. първо
от ЗППЦК, вр. чл. 11, ал. 3 от Наредба № 48, вр. чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

РЕШИХ:
Задължавам „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ, гр. София да не
подлага на гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите,
насрочено за 24.06.2021 г. от 10:00 часа, съответно за 09.07.2021 г., при условията на
чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, т. 10 от дневния ред на РГОСА в частта:
10. Приемане на промени в политиката за възнаграждения на членовете на
Съвета на директорите на „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ. Предложение за
решение: ОСА приема промени в политиката за възнаграждения на членовете на
Съвета на директорите на „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ.

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, 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
14-дневен 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,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:
МАРИЯ ФИЛИПОВА
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