
 

 

 

СВИКАНО ЗА 15.06.2022 г. 

При липса на кворум: 29.06.2022 г. 

"БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ" АДСИЦ, ГР. СОФИЯ 

МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 



 

До акционерите на "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ" АДСИЦ 

 

 

 

ПОКАНА 

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 

АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ" АДСИЦ 

 

 

Съветът на директорите на "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ" АДСИЦ с ЕИК 

204909069 ("Дружеството"), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от 

Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква редовно годишно Общо събрание 

на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ с уникален 

идентификационен код на събитието BRF15062022AGM по емисия акции с ISIN 

BG1100001186, което ще се проведе на 15.06.2022 г. от 10.00 часа местно време, 

координирано универсално време  - 07.00 часа UTC, в седалището и по адреса на управление 

на Дружеството, гр. София, бул. „България” № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, а при липса на кворум 

на тази дата – на 29.06.2022 г. на същото място, със същия начален час и при следния дневен 

ред и проекторешения: 

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на 

Дружеството през 2021 г.; Приемане на годишния финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД 

ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 

неговата проверка и заверка.  

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на 

Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г., годишния финансов отчет 

на Дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата 

проверка и заверка. 

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността 

на Дружеството през 2021 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на 

„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2021 г. и доклада на регистрирания 

одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.  

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема годишния 

консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г., 

годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на 

регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка. 

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2021 г. 

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния 

комитет на Дружеството за 2021 г. 

4. Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете 

на Съвета на директорите за 2021 г. 

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на 

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. 

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2021 г.  

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на 

Съвета на директорите да разпредели като дивидент за 2021 г. сума в размер на 292 500 лв., 

представляваща 90.63% от печалбата на Дружеството за 2021 г., определена по реда на  чл. 

29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и при съобразяване с изискванията на чл. 247а, ал. 3 от ТЗ.  Брутният 

дивидент на една акция е 0.195 лв. Печалбата след разпределение на дивидент да остане като 

неразпределена печалба. На основание на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК право да получат 

дивиденти имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като такива с 

право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния 



финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с 

правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидента ще се изплаща чрез съответния 

инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници и 

чрез банката-депозитар на Дружеството, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни 

посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, 

а именно – до 31.12.2022 г. 

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на 

директорите за дейността им през 2021 г. 

Проект на решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за 

дейността им през 2021 г. членовете на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА 

ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ: Васил Ангелов Шарков, Веселин Йорданов Василев и Тодор 

Димитров Тодоров. 

7. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 

2021 г.  

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора 

за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г. 

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2022 г. 

Проект на решение – Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор 

на Дружеството за финансовата 2022 г. Евгени Атанасов с № 0701 от Публичния регистър, 

съгласно чл. 20 от ЗНФО.  

9. Разни  

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе 

на 29.06.2022 г. от 10.00 часа местно време, координирано универсално време  - 07.00 часа 

UTC, на същото място и при същия обявен дневен ред и проекти за решения, като събранието 

ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в 

дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.  

Съветът на директорите на Дружеството поканва всички акционери на „БЪЛГАРСКИ 

ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ да присъстват лично или чрез техни представители на 

свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството. 

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият 

брой на акциите на Дружеството към датата на решението за свикване на извънредното 

общото събрание е 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя поименни безналични 

акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в 

общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на Дружеството са от един и 

същи клас и дават еднакви права.  

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и се поканват лично или 

чрез представител да участват в Общото събрание.  

На основание разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в общото 

събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър 

на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. 

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на 

„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ могат след обявяване на поканата в 

търговския регистър да искат включване на въпроси и да предлагат решения по въпроси, 

включени в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-

късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за 

обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния 

ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите и 

предложенията за решения се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на 

следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, 

предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на 

дружеството, на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са 

допуснати до търговия акциите на дружеството. Дружеството е длъжно да актуализира 



поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, 

ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на 

получаване на уведомлението за включването на въпросите и предложенията за решения в 

дневния ред. 

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки 

въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението 

по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняването на това 

право е до прекратяването на разискванията по този въпрос преди гласуването на решението 

от общото събрание.  

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по 

време на Общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото 

състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които 

представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния 

ред. 

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване 

чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени 

упълномощавания по електронен път са: 

Акционерите имат право да участват и да гласуват в Общото събрание чрез 

пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и 

гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в 

материалите за Общото събрание и може да бъде получен на адрес: гр. София, бул. 

„България” № 58, бл. С, ет. 7, офис 24. Образец на писменото пълномощно може да бъде 

изтеглен и от интернет страницата на дружеството – http://brfund.eu/. Писменото пълномощно 

за представляване на акционер в Общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо 

събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК. 

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само, ако в 

пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от 

дневния ред. 

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото 

събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява 

правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. 

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от 

дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по 

какъв начин да гласува. 

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на 

публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по 

акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. 

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното Общо събрание 

чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват 

„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за извършеното от тях упълномощаване 

чрез електронни средства по следния начин: 

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от 

упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален 

електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и 

електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.  

- Упълномощителят уведомява по електронен път „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА 

ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ 

пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като 

прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@brfund.eu, заедно със сканирани и 

записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на 

упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на 

управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е 

приложимо), за акционерите – юридически лица. 

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, 

http://brfund.eu/
mailto:office@brfund.eu


следва да бъде получено в „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ на посочения e-

mail адрес в един от двата работни дни преди деня на Общото събрание, но не по-късно от 

16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.  

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване 

в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на 

Дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на 

упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е 

посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на 

пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му. 

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, 

дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно. 

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да 

упражняват правото на глас имат лица, вписани като такива с право на глас в 

централния регистър на ценни книжа /регистрите на 'Централен депозитар" АД 14 дни 

преди датата на Общото събрание, т.е. 01.06.2022 г. 

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 

деня на събранието от 09.30 часа местно време, координирано универсално време  - 06.30 

часа UTC, на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите – юридически лица 

се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на 

удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за 

самоличност на законния/те представител/и. Акционерите - физически лица се легитимират с 

документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично 

писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 

от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на 

упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на Дружеството при 

упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; 

удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да 

вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически 

лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо 

лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – 

пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, 

както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на 

чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с 

изискванията на действащото законодателство. 

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, поканата и 

образецът на пълномощно са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул. 

„България” № 58, бл. С, ет. 7, офис 24 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки 

работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа местно време, координирано универсално време от 

07.00 часа до 13.00 часа UTC, считано от датата на обявяване на настоящата покана в 

Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно ще 

са публикувани на електронната страница на Дружеството http://brfund.eu/ за времето от 

обявяването й в Търговския регистър до приключването на общото събрание.. 

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе 

на 29.06.2022 г. от 10.00 часа местно време, координирано универсално време  - 07.00 часа 

UTC, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно 

независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда 

на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани. 

 

 

 

Васил Ангелов Шарков     Веселин Йорданов Василев  

Изпълнителен директор     Изпълнителен директор 

 

 

http://brfund.eu/


ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 

НА "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ" АДСИЦ 

ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ, СВИКАНО ЗА 15.06.2022 г. 

 

По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на 

Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г., годишния финансов отчет на 

Дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата 

проверка и заверка.  

 

По т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран 

доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г., годишния 

консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор 

на Дружеството за неговата проверка и заверка. 

 

По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния 

комитет на Дружеството за 2021 г. 

 

По т. 4 от дневния ред:  Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на 

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. 

 

По т. 5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета 

на директорите да разпредели като дивидент за 2021 г. сума в размер на 292 500 лв., 

представляваща 90.63% от печалбата на Дружеството за 2021 г., определена по реда на  чл. 

29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и при съобразяване с изискванията на чл. 247а, ал. 3 от ТЗ.  Брутният 

дивидент на една акция е 0.195 лв. Печалбата след разпределение на дивидент да остане като 

неразпределена печалба. На основание на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК право да получат 

дивиденти имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като такива с 

право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния 

финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с 

правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидента ще се изплаща чрез съответния 

инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници и 

чрез банката-депозитар на Дружеството, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни 

посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, 

а именно – до 31.12.2022 г. 

 

По т. 6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за 

дейността им през 2021 г. членовете на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА 

ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ: Васил Ангелов Шарков, Веселин Йорданов Василев и Тодор Димитров 

Тодоров. 

 

По т. 7 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за 

връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г. 

 

По т. 8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на 

Дружеството за финансовата 2022 г. Евгени Атанасов с № 0701 от Публичния регистър, 

съгласно чл. 20 от ЗНФО. 

 

По т. 9 от дневния ред: Според разискванията, ако има такива. 

 

 



Образец на писмено пълномощно от акционер - юридическо лице: 

 

П Ъ Л Н О М О Щ Н О 

 

Долуподписаният/та........................................................................................, с ЕГН 

............................, л. к. № ........................., изд. на .......................г. от МВР-

гр.................................., в качеството си на .................................... на 

.................................................................. с ЕИК ........................................, със седалище и 

адрес на управление ....................................................................................................................., 

притежаващо ........... (.....................................................................) броя поименни, 

безналични акции с право на глас от капитала на "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА 

ВЗЕМАНИЯ" АДСИЦ, ЕИК 204909069, който е разпределен в 1 500 000 (един милион 

и петстотин хиляди) броя поименни безналични акции с номинал от 1 (един) лв, на 

основание чл. 226 от ТЗ и във връзка с чл. 116 от ЗППЦК 

 

УПЪЛНОМОЩАВАМ 

 

................................................................................................., с ЕГН ........................., 

л.к. №....................., изд. на ..................... от МВР- гр. ......................, с постоянен адрес: 

............................................................................................................................. 

  

Със следните права:  

Да представлява ………………………………………… в качеството му на 

акционер на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ 

ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ с уникален идентификационен код на събитието 

BRF15062022AGM по емисия акции с ISIN BG1100001186, което ще се проведе на 

15.06.2022 г. от 10.00 часа местно време, координирано универсално време  - 07.00 часа 

UTC, в седалището и по адреса на управление на Дружеството, гр. София, бул. 

„България” № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, а при липса на кворум на тази дата – на 

29.06.2022 г. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред и 

проекторешения, като гласува с всички/ с част от притежаваните акции по въпросите от 

дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно: 

 

По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за 

дейността на Дружеството през 2021 г.; Приемане на годишния финансов отчет на 

„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2021 г. и доклада на регистрирания 

одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.  

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния 

доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г., годишния 

финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор на 

Дружеството за неговата проверка и заверка. 

Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”) 

 

По т. 2 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на 

директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.; Приемане на годишния 

консолидиран финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2021 

г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка. 

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния 

консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 

г., годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на 



регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.  

Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”) 

 

По т. 3 от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на 

Дружеството за 2021 г. 

Предложение за решение  – Общото събрание на акционерите приема доклада на 

Одитния комитет на Дружеството за 2021 г. 

Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”) 

 

По т. 4 от дневния ред: Приемане на доклада за прилагане на Политиката за 

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. 

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за 

прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 

2021 г. 

Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”) 

 

По т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на 

Дружеството за 2021 г.  

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема 

предложението на Съвета на директорите да разпредели като дивидент за 2021 г. сума в 

размер на 292 500 лв., представляваща 90.63% от печалбата на Дружеството за 2021 г., 

определена по реда на  чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и при съобразяване с изискванията на 

чл. 247а, ал. 3 от ТЗ.  Брутният дивидент на една акция е 0.195 лв. Печалбата след 

разпределение на дивидент да остане като неразпределена печалба. На основание на чл. 

115в, ал. 3 от ЗППЦК право да получат дивиденти имат лицата, вписани в регистъра на 

„Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на 

Общото събрание, на което е приет Годишния финансов отчет и е взето решение за 

разпределение на печалбата. В съответствие с правилника на „Централен депозитар“ АД, 

дивидента ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с 

клиентски сметки при инвестиционни посредници и чрез банката-депозитар на 

Дружеството, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. 

Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, а именно 

– до 31.12.2022 г. 

Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”) 

 

По т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на 

членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. 

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от 

отговорност за дейността им през 2021 г. членовете на Съвета на директорите на 

„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ: Васил Ангелов Шарков, Веселин 

Йорданов Василев и Тодор Димитров Тодоров. 

Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”) 

 

По т. 7 от дневния ред: Приемане на доклада на Директора за връзки с 

инвеститорите за дейността му през 2021 г.  

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на 

Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г. 

Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”) 



 

По т. 8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 

финансовата 2022 г. 

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите избира за 

регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2022 г. Евгени Атанасов с № 0701 от 

Публичния регистър, съгласно чл. 20 от ЗНФО.  

Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”) 

 

По т. 9 от дневния ред: Разни 

Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”) 

 

Пълномощникът е длъжен да гласува по посочения в пълномощното начин. В 

случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се, 

пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния 

ред по своя преценка. На основание чл. 116, ал. 2 от ЗППЦК, в случай, че в 

пълномощното не е посочен конкретен начин на гласуване по отделните точки от дневния 

ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по 

какъв начин да гласува. 

Упълномощаването обхваща/ не обхваща въпроси, които са включени в дневния 

ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени и обявени  

съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон.  

В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има/ няма право 

на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.  

В случаите по чл. 223а от Търговския закон пълномощникът има/ няма право на 

собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/ да не прави 

предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.  

 

Съгласно чл. 116 ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с гореизброените права е 

нищожно,. 

Настоящето пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание бъде 

отложено за друга дата и/ или друг час. 

 

 

 

Дата...........................    Упълномощител: ............................... 

гр. .............................              

 

 

 

Забележки: 
1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини 

на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”. 

2. Акционерът – упълномощител, следва изрично да посочи една от алтернативно дадените 

възможности в заключителния параграф на пълномощното. 

3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото 

събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното 

начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред. 

 

 



Образец на писмено пълномощно от акционер - физическо лице: 

 

П Ъ Л Н О М О Щ Н О 

 

Долуподписаният/та....................................................................................................., с 

ЕГН ..........................., л. к. № ........................., изд. на .......................г. от МВР-

гр..................., живущ/а в 

..............................................................................................................., притежаващ/а 

...................... (.........................) броя поименни, безналични акции с право на глас от 

капитала на "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ" АДСИЦ, ЕИК 204909069, който е 

разпределен в 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя поименни безналични 

акции с номинал от 1 (един) лв, на основание чл. 226 от ТЗ и във връзка с чл. 116 от 

ЗППЦК 

 

УПЪЛНОМОЩАВАМ 

 

................................................................................................., с ЕГН ........................., 

л.к. №....................., изд. на ..................... от МВР- гр. ......................, с постоянен адрес: 

............................................................................................................................. 

  

Със следните права:  

Да ме представлява в качеството ми на акционер на редовното годишно Общо 

събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ с 

уникален идентификационен код на събитието BRF15062022AGM по емисия акции с 

ISIN BG1100001186, което ще се проведе на 15.06.2022 г. от 10.00 часа местно време, 

координирано универсално време  - 07.00 часа UTC, в седалището и по адреса на 

управление на Дружеството, гр. София, бул. „България” № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, а при 

липса на кворум на тази дата – на 29.06.2022 г. на същото място, със същия начален 

час и при следния дневен ред и проекторешения, като гласува с всички/ с част от 

притежаваните акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а 

именно: 

 

По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за 

дейността на Дружеството през 2021 г.; Приемане на годишния финансов отчет на 

„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2021 г. и доклада на регистрирания 

одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.  

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния 

доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г., годишния 

финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор на 

Дружеството за неговата проверка и заверка. 

Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”) 

 

По т. 2 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на 

директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.; Приемане на годишния 

консолидиран финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2021 

г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка. 

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния 

консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 

г., годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на 

регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.  



Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”) 

 

По т. 3 от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на 

Дружеството за 2021 г. 

Предложение за решение  – Общото събрание на акционерите приема доклада на 

Одитния комитет на Дружеството за 2021 г. 

Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”) 

 

По т. 4 от дневния ред: Приемане на доклада за прилагане на Политиката за 

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. 

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за 

прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 

2021 г. 

Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”) 

 

По т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на 

Дружеството за 2021 г.  

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема 

предложението на Съвета на директорите да разпредели като дивидент за 2021 г. сума в 

размер на 292 500 лв., представляваща 90.63% от печалбата на Дружеството за 2021 г., 

определена по реда на  чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и при съобразяване с изискванията на 

чл. 247а, ал. 3 от ТЗ.  Брутният дивидент на една акция е 0.195 лв. Печалбата след 

разпределение на дивидент да остане като неразпределена печалба. На основание на чл. 

115в, ал. 3 от ЗППЦК право да получат дивиденти имат лицата, вписани в регистъра на 

„Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на 

Общото събрание, на което е приет Годишния финансов отчет и е взето решение за 

разпределение на печалбата. В съответствие с правилника на „Централен депозитар“ АД, 

дивидента ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с 

клиентски сметки при инвестиционни посредници и чрез банката-депозитар на 

Дружеството, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. 

Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, а именно 

– до 31.12.2022 г. 

Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”) 

 

По т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на 

членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. 

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от 

отговорност за дейността им през 2021 г. членовете на Съвета на директорите на 

„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ: Васил Ангелов Шарков, Веселин 

Йорданов Василев и Тодор Димитров Тодоров. 

Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”) 

 

По т. 7 от дневния ред: Приемане на доклада на Директора за връзки с 

инвеститорите за дейността му през 2021 г.  

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на 

Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г. 

Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”) 

 



По т. 8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 

финансовата 2022 г. 

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите избира за 

регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2022 г. Евгени Атанасов с № 0701 от 

Публичния регистър, съгласно чл. 20 от ЗНФО.  

Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”) 

 

По т. 9 от дневния ред: Разни 

Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”) 

 

Пълномощникът е длъжен да гласува по посочения в пълномощното начин. В 

случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се, 

пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния 

ред по своя преценка. На основание чл. 116, ал. 2 от ЗППЦК, в случай, че в 

пълномощното не е посочен конкретен начин на гласуване по отделните точки от дневния 

ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по 

какъв начин да гласува. 

Упълномощаването обхваща/ не обхваща въпроси, които са включени в дневния 

ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени и обявени  

съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон.  

В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има/ няма право 

на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.  

В случаите по чл. 223а от Търговския закон пълномощникът има/ няма право на 

собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/ да не прави 

предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.  

 

Съгласно чл. 116 ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с гореизброените права е 

нищожно,. 

Настоящето пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание бъде 

отложено за друга дата и/ или друг час. 

 

 

 

Дата...........................    Упълномощител: ............................... 

гр. .............................              

 

 

 

Забележки: 
1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини 

на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”. 

2. Акционерът – упълномощител, следва изрично да посочи една от алтернативно дадените 

възможности в заключителния параграф на пълномощното. 

3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото 

събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното 

начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред. 
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• It1H<pOpMlllp8He H8 ynp8BIIITe11H&.1TeIII KOHTpOIlHI-1T'eopraxa H8 p,py>HeCTBOTO38 pesvnrarare OT

38p,bll>+<IiITellHIIIR Op,l-1TIII nORCHRsaHe no KaKbB Ha41-1H38,D,bll>+<IIITeIlHI-1ROp,lIIT e p,onplilHeCbll sa

p,OCToBepHocn8 Ha <pIiIH8HCOBOTOOTYIiITaHe, KaKTOH pOJ1.RTaHa OAIiITHIIIR KOMIiITeT BT031i1npouec:
• Ha61llOAeHllle Ha npou.eCIiITe Ha <pIiIHaHCOBOOTYI-1TaHeBAPy>+<eCTBOTO,

• Ha61llOAeHllle H8 e<j>I-1K8cHocn8 H8 BbTpeWH8T8 KOHTPOIlHa CIiICTeM8 &.1H8 CIiICTeMaT8 sa

vnpaaneuae Ha plIICKa no oraoureuae Ha <pIIIHaHCOBOOTYIiIT8He Sp,py>t<eCTSOTO;

• H86J1IOAeHl-1e H8 38,D,'bI1>+<IIITe11H&.1ROAIilT H8 rop,lIIWHIIIR <p&.1H8HCOBOTyeT H8 p,py>+<eCTBOTO;

• nposepK8 III H86111O,D,eHl-1eHa He3aB&.1CIIIMOCTT8H8 perl1CTplo1p8HIII.A Op,liITOP S CbOTBeTCTBlile c

11131i1CKS8HIiIRTaHa rnasa wecra III cep,M8 OT 3H4>O, K8KTO 1-1C 411.6 OT Pernawear IECI NQ537/2014,

BKIl104\.1TeIlHO no uenecsofipasuocrra H8 npeAOCTaS.AHe H8 yCllyflil 1i13B'bHOp,\.1T8H8 0,D,IiITI-1P8HOTO

,D,py>+<ecTBono YJ1.5 OT Pef1l8MeHTa;

• 1t13BbpwBaHe Ha Ha611IOAeHllle Ha npoueca H8 KOMYH&.1K8U.IiIRiii 06MeH Ha IIIH<p0pMau.IiIR Me>+<p,y

He3aBIIICIiIM&.1ROp,l-1TOp iii PbKOSOACTSOTO H8 p,py>+<eCTBoTo iii Cbp,et:1CTslile 38 noswuraaaae Ha

e<j>&.1KacHocna My;

• 1t13roTBRHe Ha npenopsxa aa 111360p H8 peracrpapaa Op,l1TOP Ha <pIIIHaHCOSIiIR OTyeT Ha

p,py>+<eCTBOTO38 2021r. OT OCA 11Ha3H8yaS8HeTO My csrnacuo 3H4>O III 411.19 OT PerJ1aMeHT /EC/

NQ537/2014, K8TO npa Heo6xop,Ii1MOCT peal111131i1panpouenvpa no 111360p.

OCHOSHIiITe <PYHKU.111-1iii 38p,bll>+<eHIII.RHa Op,lIITHIIIR t<OMIilTeTBKIlIOYSaT:

Op,IiITHIiI.ATKOMIiITeT e 1i131TbJ1H.RS811<PYHKu.IiIIiITeClil npes OTYeTH8Ta 2021 rOAIiIHa B csoreercrawe C

1it3Ii1CKS8HIiI.ATa,perJ18MeHTlilp8HI1 B "111.108OT3H4>O iii CTaTYTaH8 Op,liITHIiIR KOMIitTeT, npaer OTOCA.

1. neTfI Teop,oposa BbJlKOSa - npencenaren:

2. ESreH&.1RTonoposa ApYMesa;

3. KaMellHfI it1saHosa Aroaueaa.

H8CTmmJ,IiI.AT Op,HTeH KOMHTeT H8 116bflfAPCKIt1 <l>OH,D, 3A B3EMAHlt1fl" A,D,CIt1U e 1i136paH OT

06W,OTO C'b6paHlile H8 8Ku.I10HepHTe, npoaeneso Ha 27.06.2019r., B CbOTBeTCTBlile C 1i13Ii1CKB8HIiI.AT8H8

"111.107OT3ct>HO, C nerroaaurea M8Hp,aT S cscras OTTPIiIM8 Yl1eHOSe, a IiIMeHHO:

AOKJ1ap,'bT38 p,eHHocn8 H8 Op,&.1THI1RKOMI1TeT Ha lIobflfAPCKItl <l>OH,D,3A B3EMAHlt1fl" A,D,CIt1U e

113rOTSeHH8 OCHOSaH&.1eYJ1.108, aJ1.1, T.8 OT 3aKOHa 38 He3aB&.1CI1MYlR<p&.1HaHCOSOp,&.1T (3H4>O), BbS spb3Ka

C np&.1KJ1IOYSaHeHa p860T8Ta no cscraasaero, np&.1eMaHeTO iii Op,IiIT8 Ha 4>I1HacoBIiIR OTYeT Ha

,D,py>+<eCTBOTOsa 2021r.

HA ,,6bllrAPCKI.1 <l>OHA 3A B3EMAHI.1R" AAC""~ nPE3 2021 r.

AOKllAA 3A AEl1HOCTTA HA OAI.1THI.1R KOMI.1TET

Ha 116bllrAPCKI.1 <l>OHA 3A B3EMAHI.1R" AACI.1~

Ao 06140TO C'b6paHlile Ha aKL\HOHeplilTe
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- OAIo1THIIIRTKOMY1TeTH36J110AaSa TeKyw,o C4eTOBO,ll,HOTOOT4Y1T3He Ha C,Il,ellKlIITe III Cb61'1TI1RTa,

KaKTO III npou,eca no lII3rOTBRHe Ha Me>l<AlIIHHI4Te cPI4HaHCOBY1O'N eTY1, KaKTO '" npensaparenea rOAYlWeH

OT4eT KbM 31.12.2021r.;

BbB Bpb.3Ka c npouecare no cPI-1H3HCOBOO'NI11TaHe,AeL;1HOCTTaHa O,l\I4THIo1RKOMlIITeT MO>l<e,Il,a ce

0606w,III, H3KTOcneziaa:

B 33KJ1lOyeHllle MO>l<eAa ce oT6el1e>+<YI,"Ie Ha O.o.lIITHlIIRKOMI4TeT He ca My 1'13B€CTHIIIcPaKTI'I 1'1111'1

06CTORTenCTBa, KOI4TOAa I'IMaT csuiecraeao 1'13H341'1MO HeraTlltBHO Bfll'lRHlIIe Io1fl(.o1Aa HOMnpOMeTl4paT

npoueca Ha cPlIIHaHCOBOO'NlIITaHe B ,lJ,py>+<eCTBOTO.

O,ll,Y1THY1RTKOMlilTeT IIIMawe Bb3MO>l<HOCT .o.a ce sanosaae, Aa aHanlll3Hpa Y1 ,Il,a 06Cb.o.Y1 C

,lJ,PY>I<eCTBOTOY1 He3aBY1CIIIMY1ROAY1TOP KOHCTaTau,Io1Y1TeIII npenop'sxwre OT O,ll,Y1TaH3 Me>l<,Il,Y1HHIo1Te'"

ro,ll,Y1WHYlTecP14H3HCOBYIOrYeTI1.

rtpes u,eJ1111RO'NeTeH nepuon O.o.HTHHRTKOMIIITeT HMawe Bb3MO>l<HOCTresvuio ,Il,3 06Cb>K,ll.3 C

rl1aBHIiIR C4eTOBO.o.II1TellBCIII4KI1 BbnpOCI11H np0611eMH Ha cPIIIH3HCOB3T3OTYeTHOCT,KaKTO Vl A3 nonv-raaa

,Il,OnbllHIIITellHa IIIHcPopMau,I4R '" p33RCHeHY1Rno nOCTClBeHYIBbnpOCYI.

npe3 O'NeTHYlR nepaozi O.o.lo1THHRTKOMHTeT pervnspao nonvxaaaure He06xOAHMaTa HHcPopMau,HR,

KORTOMO)'Ke A3 6b,ll,e ou,eHeHa KaTO pa36Hp3eMa VI Ha,ll,e>l<,Il,Ha.

,lJ,PY>I<eCTBOTO14M3yrBbP.o.eH I4H.o.l'IBVl,ll,yaneHCMeTKonJ1aH, K3TO CyeTOBOAHI4Te peracrpa ce BO,ll,IlT

3Hal1Y1TH4HO. T083 ,Il,3B3 Bb3MO>l<HOCT H3 PbKOBOACTBOTO BbB BceKIII eAI'IH MOMeHT A3 pasnonara C

nOAP061i3 HHcPOPM3U,I4R,KORTOA3 nOAnOM3ra xo-rrpona BbPXY OTAE?I1HII1TeeneMeHTH H3 cPI11H3HCOBI1Te

OrYeTI4.

,lJ,PY>I<eCTBOTOY13rOTBR14npeAOCT3BR cPY1HaHCOBYlTeCY1OT4eTYI H3 633a H3 MCCl>O, npYleTYI BEe. 3a

rexvuiara rOAY1H3 ,lJ,PY>I<eCTBOTOe npueno BCYl4KYI HOBYI 14/1111114peBIII3Vlp3HH cT3HAapTHH TbJ1KyBaHI'IR,

KOHTOca npH110>l<VlMYIKbM HerOBaT3 .o.eL;1HoCTKbM .o.3TaT3 Ha H3rOTBRHe Ha fO,ll,l'IWHYlR cPHHaHCOBOrYeT aa

2021r. ,lJ,pY)'KeCTBOTOCbCTClBRMe>KAHHHH 111rOAYlWHH HH,Il,II1BI4Aya11HI'IIII KOHCOIlIl1AY1P3HII1cPl4HaHCOBI4

or4eTH.

116bnfAPCKIII Cl>OH,[J,3A B3EMAHII1R" AACII1W VlMa C4eTOBOAH3 nOflY1TY1K3,1'13roTBeHa Cbr113CHO

3aKOHa 38 C4eTOBOACTBO Y1 B CbOTBeTCTBlIIe C MCC sa cPY1HaHcoBo OT4Y1TaHe, KORTO e YTBbp,Il,eHa OT

npeACTaBI1RBaw,Y1Te ,[J,PY>I<eCTBoTo. npes 2021r. PbKOBO,ll,CTBOTO e npwiarano nocneno BaTe11Ha

C4eTOBO,ll,Ha nOIlY1TI4Ka, KaKTO B I11H,Il,Y1BY1,1l,yaJ1HI1RCY1cPY1HaHcoBorver. raxa Y1B KOHCOIlY1,1l,l11paHY1ROT4eT Ha

rpvnara 14 e oCbw,eCTBRBaJ10 HenOCpe,ll,CTBeH KOHTPOIl BbPXY npouecnre no cP14HaHCOBOOTYI11TaHeB

,lJ,PY>l<eCTBOTO.

1. rtpoueca Ha ct>HHaHcoBo ONIIITaHe - HHct>opMlIIpaHe Ha Ynpasj,1TeIlH ....re opraaa Ha APY>l<eCTSOTo

aa pe3YIlTaT ....re OT 3aAbll>KHTeIlHHR OAHT H nORCHeHl1e no KaKoS Ha4HH 3aAbll>KHTeI1HHR OAHT e

Aonp HeCbll sa AOCTOBepHOCTTa .. a ct>......aHCoaOTO OT.......raae, KaKTO .... POIlRTa Ha OAY1THI1R

KOM TeT B T03 ....npouec

B 143nbflHeHY1e Ha Y136poeHY1Te no-rope npY10pYlTeTY1 8 pa60T3T3 H3 OAVlTHY1R KOM~1TeT, npes OT4eTHI'IR

nepuozi 6e Y13BbpWeHO Y1YCTClHOBeHO CfleAHOTO:
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no oruouieaae Ha CIiICTeMaTa sa BbTpeweH KOHTPOIl, Ae~HoCTTa ua OAIiITH"'A KOMIIITeT Mo>+<eAa ce

0606l.l..11i1,KaKTO CJ1eABa:

3a 2021f. He3aSVlC"'M"'AT q,VlHaHcoB OA"'TOP VI OAI-1THl-tRT KOMVlTeT Ha ,l],py>+<eCTsoTo HRMaT
orpauarenua 6el1e>t<KIo1 VI CTaHOSlo1l.l..1eno npYll1araHeTo Ha Ae~CTBal.l..lYlTe B ,,5bflrAPCKIt1 cJ>OH,l], 3A

B3EMAHIt1R" A,l],CIt1L.1,npaKTItIKI1 Ha sbTpewHIiIR KOHTpOIl.

B APy>t<eCTBoTo csuiecrsvsa Vl3fpaAeHa VI Ae~CTSal.l..la CTpYKTYpa aa asrpeuiea KOHTPOIl, KORTO

nonnovara Aei:1HoCTTa Ha ynpaBl1eHeKIIIR nepcoaan. KOHTpoflHara cpena KaTO U.RIIO e eq,eKTIIIBHa iii

pa60TVI Bb3 ocaosa Ha BbTpewHIiI npaaana 101npoueavp«, Vl3fpaAeHVI VI Bb3npVleTIiI OT APy>+<eCTBoTo.
Oprasare Ha vnpasneaae Ha ,LJ,py>t<eCTBoTo ca onpeAeflVlflVl cpoxose aa 1113fOTBRHeTOHa c!>IiIHaHCOBII1

OT4eTIo1III orrosapar aa cbCTaBAHeTo, caoeapereeaaoro 1i13foTBAHe, CbAbp>+<dHlAeTO 101ny611V1KysaHeTo Ha
q,VlHaHCOBlIITe OrYeTVI VIrOAVlwHVlTe AOKflaAVI aa Ae~HoCTTa KbM TRX.

2. no OTHoweHHe Ha CHCTeMHTe sa 8bTpeweH KOHTPOI1B ApY>KeCTBOTO

cJ>IiIHaHCOSO-C4eTOBOAHIo1RT ornen pervnapao npenocrasa c!>"'HaHcoBa YlHc!>opMau.IIIR Ha
PbKOBOACTBOTO Ha APy>+<eCTBoTo. Csutara e pa36li1paeMa, HaAe>t<AHa, orpaaaaa oc06eHOCTI-1Te Ha

APy>+<eCTsoTo iii e B CbOTBeTCTB",e C MCcJ>O nplileTIo1 OT EC. ,l],py>+<eCTBoTo "'3fOTBR OrYeT aa c!>IIIHaHcoBo
CbCTORHlo1e, OrYeT sa Bce06xBaTeH AOx0A, OrYeT aa npoMeHIiITe B c06CTBeHIiIR xanwran, OrYeT sa

naplil4HlilTe nOTou.101 iii nORCHII1TeflHIiI 6elle>+<K"', AaBal.l..lll1 nOAP06Ha II1Hc!>opMau.I-1Rsa pe3YllTaTIIITe OT
Ae~HoCTTa. ,LJ,py>+<eCTBoTo"'3fOTSR CBOlIITe c!>"'HaHcoBIo1OT4eTII1 Ha npll1Hu.II1na Ha Ae~CTBal.l..lO npeAnplo1RTlo1e.

cJ>VlHaHcoso-C4eToBoAHIIITe OT4eTIiI '" AonbflHIiITeflHIIITe cnpasxa, npeAoCTaBRH'" Ha PbKOBOACTBOTO Ha
,l],py>t<eeTBoTo, ocarvpasar He06xoAIiIMaTa IiIHq,opMau.IIIR aa B3eMaHeTO Ha eq,eKT"'BHIo1 ynpaBl1eHcKIo1
peuieaaa.

- 0AIiITHIiIRT KOMIiITeT HanpaBIo1 npefJ1eA Ha npencraseaare nlilCMa Ha PbKOBOACTBOTO Ha

,LJ,py>t<eCTBoToAO BbHWHIiIR 0AIiITOP KbM rcJ>o sa 2021 f. He ce YCTaHoBl-1xa HeCbOTBeTCTBIMl.

- 06CbAeHIiI ca HanpaseHIiITe OT OTrOSOpHIiIR 0AIiITOp csuiecraea« KOHCTarau."'1iI no 06eKTa Ha

oAlilra, KaKTO iii npoexra Ha 0AIiITOPCKIiIR AOKflaA;

- Ha 30.04.2022r. nOllY4101xMe AOKllaA OTHOCHO0AIiITOPCKI-1BbnpOCI-1, cBbp3aHIiI C KOHCOlllo1Al-1paHIiIR

c!>I-1HaHcoBOT4eT OT EsreHIiI Araaacos - peracrpapaa OAI-1TOp, OTrOBOpeH sa OAYlTa Ha KOHCOllliIAl-1paHI-1A

c!>IiIHaHcoBIiIA OT4eT Ha ,LJ,py>+<eCTBoTosa 2021r. nperfleAaxMe IiIHc!>0pMau.IiIRTa, BKfl104eHa B AOKJ1aAa Ha
0AIiITopa, KORTO nplilflo>t<IiIMI-1Te MOC, 3HcJ>O iii PerllaMeHT 537/2014 1-13101CKSaTAa ce KOMYHI-1Klilpa C

I1Ii1u.aTa, saroaapea« C 06l.l..1ovnpasnexae:

- Ha 30.03.2022f. nOllY41-1xMe AOKJ1aA OTHOCHOOAYlTOPCKI-1BbnpoclII, cSbp3aHIo1 C I-1HAII1BII1AyallHI-1A
c!>I-1HaHCOBOrYeT OT f-H ESfeHI-1 Araaacos - perncrpapaa OAIIITOP NQ070 l /vnpasaren Ha AB5 OAIo1T

KOHCYllT EOOfJj, orroaopea aa OAI-1Ta Ha c!>IIIHaHCOBI-1AOrYeT Ha ,LJ,py>+<ecTBoTosa 2021r. npeflleAaxMe

iiiHc!>opMau.I-1ATa, BKll104eHa B AOKllaAa Ha oAIiITopa, KORTO nplo1l1o>+<I-1MlIITeMOC, 3HcJ>O 1-1Perl1aMeHT

537/2014 10131o1CKsaTAa ce KOMYHI-1Klilpa C 111-1u.aTa,HaTOBapeHI-1 C06l.l..1ovnpasneaae:

- Ha 17.03.2022r. OAI1THIo1RTKOMIo1TeTnpoaene cpeuia C He3aBjI1CIo1MIo1ROAIo1TOP,uenra Ha KORTO6e

Aa ce HanpaBIit npernezi Ha OKOH4aTellHI1R rcJ>O sa 2021 r. 101Aa ce 06CbART KOHcTaTau.1011i1Ha 0AIitTOPCKIo1R
eKlo1n,MHeHIiIA 101npenop'sxa OT 1it3SbpWeHaTa OTTRX nposepka:



4

He C3 HaCTbnSa1l1.106CToflTellCTBo no "111.66OT 3H¢O, eoneui« .£1,0He06xOAlAMOCT or npeueska LII

peureaue Ha OAIATHIo1RKOMIo1TeT.B OAIATOpCKIt1TeAOKJ1aAItiOT 30.03.2022r. Vl 30.04.2022r., OAIt1TOPbTe

npeACTaSlo111I--1HcPopMall,Io1Acsrnacso 411.10 OTPernawear IECI NQ537/2014 SbB epsaxa C1013It1CKSaHIo1F1TaH3

411.59OT3H¢O.

Ilpes OTyeTHIAFinepaoz; APY>i<eCTBOTOHe e OrnpaBRI10 HCKaHesa npeziocraaaae Ha paapeuieaa YCllyril1

or crpasa Ha perucrpapauaa OAHTOP r-H EsreHIA AT3HacoB, 1A3BbHofixaara Ha 3aAbJl)!{Y1TeIlHIitRcpil1HaHCOB

OAIt1T.

OAIATHHRKOMY1TeTce 3an03Ha c AoroBopa aa assnaraae Ha OAIt1Ta,C npeACTaBItITeJ1HOTOnltlCMO Ha

PbKOBOAcTBOTO,COAI1TOPCKIo1F1AOKl1aA sa Vl3BbpWeHII1F1OAII1T33 2021r., KaKTOVl CAOnbl1HIo1Tel1HItIRAOKllaA

Ha OAIt1Topano "111.60OT3H¢O.

1t13BbpWeHIi1F1Tnpernea Ha He3C16It1CIt1MOCTTaHa perll1CTplt1paHltlfI OAIt1TOPnoxasaa, "Ie 1t136paHVlflT

OA!.1TOPH3lJ,FlllOnoxpaaa H3HCKBaHIo1F1Ta38 He3aSIt1CIt1MOCTHa perlo1CTplt1paHIt1F1OAHTOP·

5. Flpoaepxa H Ha61llOAeHHe Ha He3aSHCHMOCTTaHa pert.tcTpHpaHHR OAHTOP Ha APY>i<eCTBOTOB

CbOTSeTCTBHeC H3HCKBaHHATa Ha saxoaa, 8KIl1041otTellHOHa61llOAeHiote Ha uenecsofipaaaocrra
Ha npenocrasaae Ha AOnbllHIotTellHH yCllyrH H38bH OAHTa, 8 CbOTBeTCTBHeC H3HCKBaHHRTaHa

HopMaTHBHaTa ypeA6a.

OAIt1THH.ATKOMIt1TeTnpoClleAIiI pafiorara Ha 1i136paHIt1RHe3aBVlCItIM OAVlTOP It1 nOTBbp)!{AaBa, "Ie

He38Sll1CIt1MIIIRcpY1HaHCOBOAY1T38 2021 r. e nposeziea 3aKoHocbo6pa3Ho, nplil CTPll1KTHOcnasaaue Ha

1t13HCKBaHIMITaaa He3aBIt1CY1McpHHaHcoB OAIt1T.

4. Ha6JUoAasaHe Ha He3aBHCHMHR <l>HHaHc08OAHT

6Rxa It1AeHTlo1cplIIll,lt1paHIilVI Oll,eHeHH OCHOBHHTe plo1CKOBe,Ha KOIo1TOe 10131l0)!{eHOApy)!{eCTBOTO.

PbKOBOACTBOTOnpeACTaBR AeTai:1I1HaIt1HcpopMau,It1ROTHOCHO6CII14KHHAeHTHcpHu,HpaHHpYlCKOBe,Ha KOHTO

e Vl3110>+<.eHOApY>i<eCTSOTOBbB cpl1HaHCOBHTeOTYeTIo1H AOKllaAHTe 3a AeI4HOCTTa. OAHTHIt1RTKOMIo1TeT

KOHCTaTHpa,"Ie npea 2021r. e ocsuiecrseao ecpeKTI--1BHOynpaBl1eHVle Ha pIt1CKOBeTe,He KOIt1TOe 1t13110)!{€HO

Apv)!{eCTBOTO, 4pe3 npwiarase Ha CHCTeM8 sa TRXHOTO It1AeHTlllcpl!1u,VlpaHe,nporaoaapaue 101

KOHTpOl1lo1paHe,KaTOceoespeweuao ce npeAnplt1eM8T npeBaHTItIBHVlIt1KOpltlr~lpall..\1t1AeI7!CTBIt1A.

OAIo1THIMITKOMIo1TeTce 3an03H8 CbCCIo1CTeMIo1Tesa vnpaaneuae H8 pacxcaete, KaKTOIt1C nOI1Io1TIo1KIitT€

H3 Apv)!{eCTBOTo no ynp8BlleHIi1e Ha pacsosere. n0l11t1TIo1KaT838 vnpaaneuaero Ha pIt1CKOBeTe,KaKTOIt1

He';;HaTa aKTyall1013au,It1Re npaoparer Ha PbKOBOACTBOTO.

3. no OTHoweHHe Ha CHCTeMHTesa vnpasneaae Ha pHCf(OBeTe

Bb3 OCHOBa Ha 1113BbpweHIIITenpOll,eAYPIII, OAYlTHIilATKOMIt1T€TC4I11Ta,"Ie cacrewara sa BbTpeweH

KOHTPOll e HaAe)!{AH3 101ocarvpaaa A06po Ka4eCTBOHa cplitHaHCOBaOT4eTHOCTlit ncnnowara Aei1Hocna Ha

PbKOBOAHIilAnepCOH81138 B3eM8HeTO Ha peweHIo1Rsa vnpasneaaero Ha CPlo1H8HCOBIo1Tepecvpcu.

OAIt1THIMIT KOMIt1TeT 1t13BbpWIt1 Ha6111OAeHIt1e H.a ecpeKTIt1BHocna Ha CIt1CT€MaTa sa asrpeureu
KOHTPOll B Apy)!{eCTBOTO, CTpYKTypaTa. H3 ynpaBlleHl!1e It1pasnpeneneaaero Ha OTrOBOPHOCTIt1,

1113BbpWIt1Ha61110AeHllle Ha KOHTpOllHaT3 cpezia, HanpaSIil npernezi Ha B3alllMoAeikTBIt1eTO Me)!{AY

oTAellHIIITe 3SeHa sa KOHTPOIlB ApY>i<eCTBOTO.



5

Cocj>H.A,03.0S.2022r.

HaCTO.AUJ,HRTp,OKl1ap, e npep,Ha3HayeH cawo 11ep,IIIHCTseHO aa 06UJ,OTO cb6paHI1e Ha aKLJ,110HeplIITe Ha

,Qpy>+<eCTBoTo. ,QOKl1ap,bT He Mo>+<ep,a 6bp,e npencrasa« 1111"1pa3npOCTpaHABaH Ha p,pyflll anpecara nop,
KaKBaTO H p,a e cj>opMa, 6e3 H3Pl1YHO csrnacae Ha Op,HTHLilA KOMIllTeT Ha ,,6bJ1rAPCKIt1 <l>OH,Q 3A

B3EMAHIt1.A" A.QCIt1Ll..

noes 2022r. Op,IIITHIIIRT KOMIIITeT uie npOp,bl1>+<H p,a npOBe>+<p,a neOIilOp,HYHH Ha61110p,eHI1R Ha

cj>HHaHCOBO-CyeTOBOp,HIiITe OTYeTIiI Ha Apy>+<eCTBOTO !II Ha npouecare 11CHCTeM!IITe sa BbTpeUJeH KOHTPOI1.

B npep,BI-lp, Ha rOpelll3110>+<eHOTOOp,IIITHHRT KOMHTeT npezinara Ha 06UJ,OTO cb6paHllle Ha aKLJ,IIIOHepI1Te
Ha ,,5bflrAPCKIt1 <l>OH,Q3A B3EMAHIt1.A" A,lJ,CIt1LJ,p,a npelll36epe 3a perucrpwpa« Op,I-ITOp Ha ,Qpy>+<eCTBOTO

f-H EBreHIII ATaHaCOB - peracrpapaa Op,I-ITOP N20701.

HaCTORl4Ii1RT p,oKllap, e 1i13rOTBeH B 1i13nbl1HeHlile Ha 1i13Ii1CKBaHHRTaHa 3aKOHa Ha He3aBI-1CI-IMHR
cj>I-IHaHCOBOP,IIIT H npaBHI1HHKa aa pafiora Ha Op,IIITHIiIR KOMHTeT H~ 115bflrAPCKIt1 <l>OH,Q 3A B3EMAHIt1.A"

A,lJ,CIt1LJ,iii e npaer ep,IiIHOp,YUJHO Ha 3aCep,aHllle Ha Op,IIITHIIIRKOMHTeT, rtpoaeziexo Ha 03.0S.2022r.
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ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА 

„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2021 г. 
  
 Настоящият Доклад е изготвен на основание чл. 12 и чл. 13 от Наредба № 48 на 
Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, 
посл. изм. и доп., ДВ бр. 64 от 03.08.2021 г.  (Наредба № 48) и отразява начина, по който 
„Български фонд за вземания” АДСИЦ /Дружеството/е прилагало Политиката за 
възнагражденията през отчетната 2021 година.  
  
 1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на 
политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за 
мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните 
консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за 
възнагражденията. 
 Политиката за възнагражденията на „Български фонд за вземания” АДСИЦ е 
разработена от Съвета на директорите /СД/ и е приета от Общото събрание на 
акционерите, проведено на 29.09.2020 г. Всяко нейно изменение и допълнение се 
разработва от СД и се приема от Общото събрание на акционерите. 
 Дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията. При разработването на 
Политиката за възнагражденията на членовете на СД не са ползвани външни консултанти. 
  

 2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното 
възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи. 

Членовете на Съвета на директорите на „Български фонд за вземания” АДСИЦ 
получават само постоянно възнаграждение. Месечните им възнаграждения са определени 
от Общото събрание на акционерите, проведено на 30.01.2019 г. и актуализирани от 
Общото събрание на акционерите, проведено на 29.09.2020 г. На този етап на членовете 
на Съвета на директорите не се изплаща променливо възнаграждение. 

 
3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на 

които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид 
променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от 
Наредба № 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството. 

На този етап „Български фонд за вземания” АДСИЦ не предвижда допълнително 
възнаграждение на членовете на Съвета на директорите като акции на Дружеството, 
опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.  

  
 4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите 

за постигнатите резултати. 
Към момента Дружеството не прилага методи за преценка относно изпълнение на 

критерии за постигнати резултати. 
 
 5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите 

резултати. 
Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите е постоянно, не зависи от 

постигнати резултати и е определено от Общото събрание на акционерите. 
 
 6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на 

бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения. 
Дружеството не прилага схема на изплащне на бонуси и/или на други непарични 

допълнителни възнаграждения.  
 
 7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или 
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дължимите вноски от дружеството в полза на съответния член на управителен или 
контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо. 

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно 
пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите. 

 
 8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите 

възнаграждения. 
Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения. 
 
 9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на 

договорите. 
Към настоящият момент, Дружеството не е предвидило плащания на обезщетения 

при предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на 
Дружеството, съответно с Изпълнителните членове, както и плащания, във връзка със 
срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на 
конкурентна дейност. Общият размер на обезщетенията следва да не надвишава сумата 
от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за едногодишен период. 
Обезщетения по чл. 10, ал. 1 от Политиката за възнагражденията не се дължат в случай, 
че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно 
поведение на члена на Съвета на директорите на Дружеството, съответно на 
Изпълнителните членове. 

  
10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и 

опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи 
възнаграждения, основани на акции. 

Дружеството не предвижда променливи възнаграждения, основани на акции. 
 
11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на 

мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на 
периода по т. 10. 

Дружеството не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид 
възнаграждения. 

 

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и 
контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестието 
за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в 
случай на предсрочно прекратяване. 

Всеки от договорите на членовете на Съвета на директорите е със срок до изтичане 
на мандата. Не е предвиден срок на предизвестие за прекратяване, освен при предсрочно 
прекратяване на договора с изпълнителен член не по негова вина, с месечно 
предизвестие. Не е предвидено обезщетение. 

 

13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на 
членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова 
година 

През 2021 г. членовете на СД са получавали само парично възнаграждение, чийто 
месечен размер е определен от ОСА. Няма условни или разсрочени възнаграждения, 
възникнали през годината. Няма суми, дължими за изплащане на пенсии, обезщетения 
при пенсиониране или други подобни обезщетения. Други материални стимули не се 
предвиждат и не са изплащани. 
          Таблица 1 

Име  Получено възнаграждение през 2021 г. 

Васил Шарков 15 600.00 лв. 

Веселин Василев 15 600.00 лв. 

Тодор Тодоров 15 600.00 лв. 
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14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на 

управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през 
съответната финансова година: 

 а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за 
съответната финансова година; 

Пълният размер на изплатеното възнаграждение на всеки един от членовете на СД на 
„Български фонд за вземания” АДСИЦ е посочен в Таблица 1. 

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от 
лицето от дружества от същата група; 

Членът на СД Васил Шарков е получил през 2021г. и възнаграждение от дружество от 
Групата в размер на 12 000,00 лв. 

 Другите членове на СД не са получавали възнаграждения и други материални и 
нематериални стимули от дружества от същата група.  

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на 
печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им; 

Членовете на СД не са получавали възнаграждения под формата на разпределение 
на печалбата и/или бонуси. 

 г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън 
обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с 
него договор; 

Договорите с членовете на СД не предвиждат извършване на допълнителни 
плащания за услуги, предоставени от лицата извън обичайните им функции.  

 д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите 
му по време на последната финансова година; 

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по 
повод на прекратяване на функциите на член на Съвета на директорите. 

 е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън 
посочените в букви "а" - "д"; 

Няма такива. 
 ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови 

разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други 
дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, 
включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите; 

Няма такива. 
 
15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или 

други схеми за стимулиране въз основа на акции: 
 а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от 

дружеството през съответната финансова година и условията, при които са 
предложени, съответно предоставени; 

Няма такива. 
б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и 

за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или 
стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на 
финансовата година; 

Няма такива. 
 в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, 

включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени 
условия за упражняване на правата; 

Няма такива. 
 г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, 

приети през финансовата година. 
Няма такива. 
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16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на 
средния размер на възнагражденията на основа на пълно работно време на 
служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет 
финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне. 

„Български фонд за вземания” АДСИЦ няма история за пет финансови години, тъй 
като е учреден през 2018 г.  

Таблица 2 
Година 2018 г. 

лева 
Изменение 
2018 г. 
спрямо 
2017 г.% 

2019 г. 
лева 

Изменение 
2019 г. 
спрямо 
2018 г.% 

2020 г. 
лева 

Изменение 
2020 г. 
спрямо 
2019 г.% 

2021 г. 
лева 

Изменение 
2021 г. 
спрямо 
2020 г.% 

 Брутно възнаграждение 
на всички членове на 
СД за година 

20 071.00 0.00 21 034.00 4.80% 
 

26 100.00 
 

24.88% 46800.00 79.31% 

Среден размер на 
възнаграждение на член 
на СД за година 

 6 690.33 0.00 7 011.33 4.80% 8700.00 
 

24.88% 15 600.00 79.31% 

Резултати на 
дружеството /печалба/ 

-94 134.78 
 
 

0.00 
 

66 720.43 
 
 

176.19% 81 584.67 22.28% 
 

322 
742.55 

295.59% 

Брутно възнаграждение 
на основа на пълно 
работно време на 
служители в 
дружеството, които не 
са директори за година 

21 861.00 0.00 14 855.00 
 
 

-32.04% 10 200.00 -31.24% 10 200.00 0.00% 

Среден размер на 
възнаграждение на 
основа на пълно 
работно време на 
служители в 
дружеството, които не 
са директори за година 

21 861.00 0.00 14 855.00 -32.04% 10 200.00 -31.24% 10 200.00 0.00% 

 
17. Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на 

променливото възнаграждение. 
Членовете на Съвета на директорите на „Български фонд за вземания” АДСИЦ 

получават само постоянно възнаграждение. На този етап на членовете на Съвета на 
директорите не се изплаща променливо възнаграждение. 

 
18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на 

политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, 
ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и 
посочване на конкретните компоненти, които не са приложени. 

Няма отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията 
във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13. 
 
 Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата 
финансова година или за по-дълъг период.  

Към датата на изготвяне на настоящия доклад Съветът на директорите на „Български 
фонд за вземания” АДСИЦ не е констатирал необходимост от приемане на промени в 
приетата и утвърдена от ОСА на дружеството Политика за възнагражденията на 
членовете на СД, която ще се прилага и през 2022 г.   

 
Този доклад е приет като част от Годишния финансов отчет на „Български фонд за 

вземания” АДСИЦ на заседание на Съвета на директорите на 30.03.2022г. 
 

 
 

Васил Шарков ………………….                                          Веселин Василев ……………… 

 

Veselin Yordanov 
Vasilev

Digitally signed by Veselin 
Yordanov Vasilev 
Date: 2022.03.30 12:06:02 
+03'00'

Vasil Angelov 
Sharkov

Digitally signed by 
Vasil Angelov Sharkov 
Date: 2022.03.30 
14:17:18 +03'00'
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B pep,aK41!1RTa OT 2021 r. Ha Ha41!10HaI1HI-1R Kop,eKc aa xopncparasao vnpasneaae ca BKI1104eHI!I

p,OnbI1HeHI!IR, CboTBeTCTBaw,a Ha nOI1I1TI!IKaTa Ha EC 14PenyGJ1I.1Ka DbJ1rapl-1R sa YCT0i14I1BO pa3BI1Tl1e. Bsera ca

non BHIIIMaHl1e 4el111Te, 3al10meHI-1 S 3eJ1eHaTa cp,eJ1Ka, PerJ1aMeHThT sa TaKCOHOMI1RTa, Al1peKTI1BaTa sa

p,OKl1ap,BaHe Ha xopnoparaeaa YCTOtil4I-1BOCT.Pa3nopep,6l4Te Ha Kop,eKca ca Cb06pa3eHI1 11 C ~em1Te sa

YCTOtil411BOpa3BI1TI1e Ha OOH OT2015 r., KaKTO 14HaCOKI-1TeHa OOH aa 61-13HeCaH xoaeunorre npasa (2011).

116bJ1rapCKI-1 <i>OHp, sa B3eM8HI1R" MCIi1~ CTPIIIKTHO Cb6J1IOp,asa npaSI1J1aTa III npo4ep,YPIIITe,

pemaMeHTlllpaw,1II e<i>eKTI1BHOTO<i>YHKLJ,IIIOHlilpaHeHa CI1CTeMHTe sa OT4eTHOCT III pasxpaaaae Ha I1H<i>opMaLJ,I-IR.

3a yp,OBJ1eTSOpRBaHe nOTpe6HOCTl-1Te Ha aK4HoHepHTe, I!IHBeCTI1TOpl1Te III 06w,eCTBeHocna,

"ObJ1rapCKI1 <i>OHp, sa B3eMaHI1R" MCIi1~ npanara «opnoparasaa I1H<i>opMa41110HHa nOJ1I11TI1Ka,KaTO

npenocrasa nbJ1Ha, aKTyaJ1Ha I!I p,oCToBepHa I!IHq,opMaLJ,HR B 3aKoHoYCTaHoseHI1Te cpoxose, xpes:

}> ceoespeweaao npenocrasaae Ha IIIH<i>opMaLJ,I4RHa K<I>H;

}> IIIH<i>opMlllpaHe Ha ofiurecrseuocrra sa 3Ha4111MI!ITeCb6111TIIIR,cSbp3aHlil C p,ei:1HoCTTa My, 4pe3

eJ1eKTpOHHI4R 61OIleTI1H Ha Ii1HseCTop.6r M www.investor.bg;

}> ceoespeweaao ny6J1I!1KYS8He Ha IIIH<i>opMa1.41-1RHa ye6 CTpaHI-1LJ,8Ta Ha 6<1>0 M xpea

www.extrLbg ;

}> ApymeCTBoTo nOAAbpma I-1HTepHeT CTpaHIIILJ,a www.brfund.ell, Ha KORTOny61llllKysa aKTy811Ha

HH<i>opMa41'tR, npencraanasaura I-1HTepeCaa I-1HBeCTI!ITOpIilTeIII aKLJ,IIIOHepl-1Te.

A,lJ..

IIDbllraPCKI1 <i>OHp, aa B3eMaHlilRII A,lJ.CIi1~ cnassa no 4eJ1eCb06pa3HoCT Ha4110Hal1HIIIR Kop,eKc sa

KopnOpaTI!IBHO Ynpaeneaae (HKKY), nocnenao I-13MeHeH M.IOI11!12021 r., YTBbpp,eH OT KOMI1CI1RTasa <i>I4HaHcoB

Hap,30p (K<I>H) Ha 2S.ll.2021r. 11ny61111KYBaH Ha el1eKTpOHHaTa CTpaHI14aTa Ha 1I0bnrapcKa <i>oHp,oBa 60pca"

A,lJ.CIi1~ npes 2021 r.

HaCTOJHJ..V'IRTp,oKllap, e ~3rOTBeH ua OCHOBaHl1e pasnopenjiara Ha 411.116r,all. 4 OT3nn~K III Cbp,bpma

I1H<i>OPMa4I1Rsa p,etilHoCTTa Ha Al!lpeKTOpa sa BPb3KIII C IIIHBeCTI!ITOpIilTe Ha 1I0bllraPCKI!I <i>OHp,aa B3eMaHI1R"

AOKl1AA 3A AEl1HOCTTA
HA A&1PEKTOPA3A BPb3K'" C "'HBECT"'TOP&1TE

HA "6bl1rAPCK&1 ct>OHA3A B3EMAHHR" AAC&1~ 3A 2021 r.

Ao 06~OTO Cb6paHHe
Ha aK4HOHepHTe Ha

116bl1rAPCK&1CS>OHA3A B3l:MAH&1R"AAC"'~
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npe3 2021 r. ,D,I1peKTOp'bT aa BP'b3KI1 C Io1HBeCTJlnOpl1TeHa 116'bnrapCKI1 4>oHA sa B3eMaHIo1R" A,L\G1~

ocsuiecraaaa AeHHoCTTa CH e HRKOllKO OCHOSHIo1 HanpaBneHIo1R, cna3saHKIo1 HopMaTIo1SHaTa ypeA6a 101

nplo1Hlv,mI1Te sa Ao6po «oonoparaeao vnpaenexae:

./ ocsuiecraaeaae Ha e4>eKTI1BHa epsaxa Me»<AY ynpaBI1TenHIIIR opraa H3 ,D,py»<eCTBOTO 11 HerOBI1Te

3KI..\110Hepl1 11nlo1l..\aTa,npORBIo1nlo1I1HTepeC Aa IIIHseCTIo1paTB l..\eHHIII KHIo1»<aHa APy»<eCTBOTO, KaTO 101M

npeAOCTaBR IIIH4>opMal..\I1R OTHOCHO TeKyw,OTO 4>Io1H3HCOBO 11 Io1KOHOMIo1yeCKOCOCTORHIo1e Ha

APy»<eCTBOTO, KaKTO 11BCRKaAPyra Io1H4>opMaI..\IIIR,Ha I<ORTOre I1MaT npaso no 3aKOH B K3yeCTBOTO 11M

Ha 3KI..\Io10Hepl1",n", I1HBeCT"'TOpl1;

./ cnaasaxe "'3"'CKBaHII1RTa Ha 3nnLJ,K, 3,D,CII1I..1AC101HapeA63 NQ 2 Ha K¢H sa pa3Kpl1SaHeTO Ha

I1H4>0pMaI..\HROT ny611l1YHI1Te APy»<eCTBa H APyrl1Te eMl1TeHTH Ha l..\eHHIo1KHI1»<a;

./ npeACTaBRHe B CpOI< Ha COOTSeTHI1Te YBeAOMlleH"'R, ONeTII1 '" ny611l1Kal..\lIII1 Ha 116'bnrapCKIII 4>oHA sa

B3eMaHI1It" AACII1LJ,aa C06I11TI1R,CJ1¥yI1nH ce npes COOTSeTHI1Rnepl1oA;

./ npeACTaBRHe Ha asrvanaa I1H4>0pMaI..\II1R npen I1HCTI1TyI..\I111KaTO KOMIIICI1R aa 4>IIIHaHcos HaA30p,

6'bnrapCKa 4>oHAoBa 60pca, LJ,eHTpaneH Aen0311Tap AA, KaKTO 11Ha 06w.eCTBeHocTTa, III Ha AOBepeHIIIKa

Ha 06nlllral..\I10Heplo1Te.

3aA'bn»<eHI1eTO sa pasxpaeaae Ha I1H4>opMal..\I1R npen 06w,eCTBeHoCTTa ce ocsuiecraaea xpea

Cnel..\I1alll1311paHaTa HH4>opMal..\I10HHa MeAVlR II1HBeCTop.6r AA 11 xpes ny611l1KysaHe Ha He06xOAI1MaTa

11H4>0pMaI..\I1R Ha I1HTepHeT crpaaauara Ha ,D,pY>KeCTBOTO - www.brfund.eu. LJ,RnaTa HH4>0pMaI..\I1R,

npenocraseaa Ha MeA"'HTe e B n'bneH 11HepeAaKTI1paH TeKCT.

Ilpes 2021 r. e pasxpaeaaa S 3aKoHoycTaHoBeHIIITe cpoxose nepl10Al14Ha III S'bTpeWHa I1H4>0pMal..\I1Rsa

APy»<eCTsoTo KaTO ny6nl1YHO 11KaTO eMI1TeHT Ha 06nl1ral..\l111, BKnIOYBaw,a: rOAI1WHI1 11Me»<AI1HHII14>I1HaHCOBI1

ONeTI1 (Ha I1HAHB"'AyanHa 11 Ha KOHCOJU1AHpaHa 6a3a), Tpl1MeCeYHIII ONeTH sa cnasease Ha 3aA'bn>KeHI1RTa

K'bM 06nl1ral..\Io10HepHTe, noxaaa '" MaTepl1anH sa CBI1KBaHe Ha 06w,0 co6paHI1e Ha aKI..\I10HepHTe, nporoxon OT

saceziaaae Ha otiuioro co6paHI1e H APyra pervnapaaa I1H4>opMal..\I1Rno CMI1cona Ha 3nnLJ,K H 3,D,CII1I..1AC.

Cna3BaHKI1 npaB",naTa 3a A06po KopnopaTI1BHO ynpaBneHlI1e 3a OCI1rypRBaHeTO Ha np03pa4HOCT B

AeHHoCTTa Ha APy»<eCTBOTO 11 c ornen ocarvpasaae Ha 6'bp3a, TOYHa 11 AocToBepHa 111H4>opMaI..\I1R, KaTO

,D,l1peKTop sa Bp'b3KI1 C Io1HBeCTI1TOpl1Te nOAA'bp»<aM aKTyallHIII AaHHIII 11 AOKYMeHTI1 Ha ,D,pY>KeCTBoTo:

npOTOKOnl1 OT 3aceAaHIo1R Ha c,D., MaTep",allH aa H npOTOI<OnH OT OCA, 4>I1HaHCOBI1ONeTH 11Ap. B Ta311Sp'b3Ka

ce SOART 3aKoHol1311cKyeMI1Te peracrpa: Peracrep sa 113npaw.aHe B 3aKoHoYCTaHoBeHI1R CPOK Ha

MaTepHanlo1Te sa CBI1KaHO 06111.0co6paHI1e AO BCIo1YKI1aKI..\I10HeplII, nOl1CKanl1 Aa ce 3an03HaRT C TRX; Peracrsp

aa Innpaw,aHe Ha SCIo1YKI1He06xOAI1MIo1 OTyeTIo1101yseAOMneHI1R Ha APy»<eCTBOTO AO KOMHCHRTa no 4>IIIHaHcoB

HaA30p, 6'bnrapCKa <t>oHAoBa 60pca '" LJ,eHTpaneH Aen03l1Tap; Peracrsp sa nocrsnwiare I1CKaHI1R 11
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npenocraeesara HH4>opMau,HR BbB spusxa C 06ll.\HTe Cb6paHHR Ha Apy>t<eCTBOTO; Perucrsp Ha npOTOKOIlHTe

OT3aCeAClHHRTaHa C"bBera Ha AHpeKTOpHTe Ha Apy>t<eCTBOTO.

Cl>HHaHcoBHTe ONeTH e nblleH KOMnlleKT ca Ha pasnonosceaae Ha aKu,HOHepHTe K"bM BCeKH OT"IeTeH

nepaoa. HRMa HaIlO>t<eHIiI caHKu,Io11i1sa HeHaBpeMeHHO npeACTaBRHe H8 OT"Ie,.IiITe iii APyrlilTe MaTeplo181llo1B

IiIHCTIiITVu,HIo1TenpeABIiIAeHIiI e 38KOH8, K8KTO iii sa Ka"leCTBOTO iii CbAbp>t<aHlileTO Ha AOKYMeHTHTe.

npes 2021 r. e npoaeneao cawo eAHO 06ll.\0 Cb6paHIo1e Ha aKu,IiIOHepIiITe - peAOBHo rOAIo1WHO,

npOBeAeHO Ha 30.06.2021 r. csrnacao HopManlBHIiITe 1i13101CKeaHHR6e Io13BbpweHo YBeAoMlleHHeTo sa

KopnopaTIo1BHo Cb6101TIo1expes "ll,eHTpalleH Aen03Hrap" A/J,. B 3aKoHoBolo13HcKyeMHR CpOK nOKaHaT8 iii

nHCMeHIiITe MaTepHallH 33 Cb6paHlileTO 6Rxa npeACTaBeHIo1 Ha KOMneTeHTHIiITe opraa« iii ny61l1ill<YBaHIiI

ceoespeweaso xpes cneu,lo1all1-l3l-1paHaTaHH4>opMau,IiIOHHa MeAIo1Rl>1HBeCTop.6r A/J, 101Ha I-IHTepHeT crpasauara

Ha Apy>t<eCTBOTO - www.brfund.eu. rtporoxona C pe3YllTaTI-ITe OT rIlacysaHIo1RTa no OTAellHI-ITe TO"lKI-I OT

AHeBHI'IR peA Ha 06ll.\OTO Cb6paHIo1e 6e onOBeCTeH csrnacao 1-131i1CKSaHI-IRTa1-1cpoxcaere, nOCO'teHI'I B

HOpMaTI'IBHaTa ypeA6a.

npes 2021 r. e pa3KpI'ISaHa HH4>opMau,I-IR 1-13a:

- nOIlY'leHIo1 YBeAoMlleHHR no 'til. 19, nap.1 OT PerllaMeHT (EC) N2 596/2014 OT IlHu,e, TRCHOcsspaaac C

/1I.1u,eC PbKOBOAHH 4>YHKU,HHsa CKIlIO"IeHH cAellKH C aKu,1'I1iIHa Apy>t<eCTBoTo, Ha OCHOBaHHe "111.19, nap.3 OT

Cbll.\I'IR PerllaMeHT;

- nOIlY"leHH yseAoMlleHHR sa npOMRHa Ha ARIlOBO Y"lacTHe B ApY>KeCTBOTO Ha OCHOBaHHe 'til. 1486 H

't1l.1OOT OT3nnll,K;

- YBeAOMlleHHe 38 rnacvaaa OT06ll.\OTO Cb6paHIo1e napH"IeH AIo1BIiIAeHT;

- yseAoMlleHl'le sa 1i13BbpweHO rrspso IlIilXBeHO nnauiaae no CKIlIO"IeHIiIR OT APy>t<eCTSOTO

061l1'lrau,IiIOHeH 3aeM.

Ilpes 2021 r. He e IiIMallO SIiICRll.\IiI, npexpareaa 1011111nplo1K1lIO"II1Illo1C peurexae aAMHHHCTpaTI'IBHO

HaKa3aTellHH npaBOOTHOWeHIi1R Me>t<AY ,lJ,py>t<eCTsOTO, HerosIo1 CIly>t<I1Telll-1 Ii1IlH "IlleHOBe Ha CbseTa Ha

Alo1peKTopliITe 101KOMneTeHTHHTe opraua SbS spb3Ka CAeHHOCTTa My.

Apy>t<eCTBOTO nOAAbp>t<a KOpeKTHIo1 B3alo1MOOTHoweHIo1RCbC CSOIi1Te aKu,HOHepl'l 101nOTeHu,l1allHI'I

I1HBeCTIo1TopliI,KaTO rH HH4>opMl1pa CBoeBpeMeHHO 101oxasaa CbAeHCTBl1e npH Bb3HI1KHalllo1asnpoca.

Ali1peKTOpbT sa SPb3KH C I1HBeCTIo1TOpI1TeHa 116bllraPCKH 4>OHA sa B3eMaHHR" A/J,Cl>1ll, HOCI1

OTrOBOpHOCTTaAa cnasaa Io13It1CKSaHIo1RTaHa AeHCTBaw,aTa HOpM8TItI6Ha ypeA6a 101nonara He06xOAIo1M8T8 rpliI>t<a

1011l0RIlHOCT npa Io13nbllHeHlile H8 3aAbll>t<eHIo1RT8CIo1C npaoparer H8 Io1HTepeCI'ITeH8 Apy>t<eCTBOTO.

B AeHHOCTTa Ha ,,6bllrapCKIo1 4>OHAsa B3eMaHHR" A/J, ce cnasear npHHu,liInltlTe sa A06po KopnOp8TI'IBHO

vnpasnexae, a I1MeHHO:
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AHpeKTOp aa SPb3KIII C IIIHBeCTlilTopIIITe:

MapTIIIH Io1Ba 11

29.04.2022 f.

aaunrra Ha npasara Ha aK4HoHepHTe;

ofeanexaeaae Ha paSHOnOCTaSeHO rperapaae Ha aK4HoHepHTe;

npasaaease Ha npasara ua 3alltHTepeCOSaHHTe J1I.14a III CbTpYAHHyeCTSO Me>t<AY

3aHHTepeCOSaHlilTe 11IIIua III Apy>t<eCTSOTO sa ocarypasaae Ha YCTO~YIIISO pasearae Ha

Apy>t<eCTSOTO;

cSOeSpeMeHHO H TOYHO pa3KpHSaHe Ha HH~opMa4111R no SCHYKH SbnpOClil OT Ae~HOCTTa Ha

Apy>t<eCTSOTO.

611afOAapR Ha lfl1eHOSeTe Ha Csaera Ha AHpeKTopIIITe, KOlilTO AOnpvtHaCRT sa ocsuiecreasaae Ha

n0I1111TIIIKaTaaa KopeKTHlil III e~eKTIIISHlil Spb3KIII C IIIHseCT....ropare.

101npes 2022 f. Apy>t<ecTsoTo uie npo,o.bJ1>t<HAa npenocraea penosaa iii csoeapeweaaa IIIH~OpMa4Ii1R

Ha cBO....re axuaoaep». Aei:1HoCTTa Bpb3KIi1 CHHseCTHTopHTe uie 6bAe uacosexa KbM CIleAeHe H np ....naraae Ha

HaH-,o.o6pHTe .... CbspeMeHHIi1 npaKTIi1KH B o611aCTTa Ha rspceae Ha Sb3MO>t<HOCTH sa HenpeKbcHaTo

YCbsbpweHCTBaHe.
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