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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 100Н, АЛ. 8
ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ. 7, Т. 1 ОТ ЗППЦК
Настоящата декларация за корпоративно управление се основава на
определените от българското законодателство принципи и норми за добро
корпоративно управление посредством разпоредбите на Националния кодекс за
корпоративно управление, Търговския закон (ТЗ), Закона за публично предлагане
на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за счетоводството (ЗС), Закона за независим
финансов одит (ЗНФО) и други законови и подзаконови актове и международно
признати стандарти. Декларацията за корпоративно управление е изготвена
съобразно изискванията на чл. 39 от ЗС и на чл. 100н от ЗППЦК.
1. Информация относно спазване по целесъобразност на: (a) Националния
кодекс за корпоративно управление или (б) друг кодекс за корпоративно
управление, както и информация относно практиките на корпоративно
управление, които се прилагат от Дружеството в допълнение на кодекса по
буква (а) или (б)
“Български фонд за вземания” АДСИЦ спазва Националния кодекс за
корпоративно управление, приет от Националната комисия за корпоративно
управление и одобрен като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7,
т. 1 във връзка с ал. 8, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(ЗППЦК) с Решение № 461-ККУ от 30.06.2016 г., Заместник-председателят на КФН,
ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".
2. Обяснение от страна на Дружеството кои части на кодекса за корпоративно
управление по т. 1, буква (а) или (б) не спазва и какви са основанията за това,
съответно когато не се позовава на никое от правилата на кодекса за
корпоративно управление - основания за това
Декларацията за корпоративно управление на “Български фонд за вземания”
АДСИЦ е подчинена на принципа „спазвай или обяснявай", което означава, че в
случай на отклонения от Националния кодекс за корпоративно управление
ръководството на “Български фонд за вземания” АДСИЦ следва да изясни
причините за това. Дружеството спазва залегналите правила и принципи за добро
корпоративно управление в Кодекса за корпоративно управление, одобрен от
заместник-председателя.
3. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол
и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово
отчитане
Съветът на директорите, Одитният комитет, съставителят на финансовите, както и
одиторът на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ имат ключова роля върху в
процеса на непрекъснат и последователен контрол върху системите за вътрешен
контрол, управлението на рисковете, с които е свързана дейността на „Български
фонд за вземания“ АДСИЦ, както и върху процеса на финансово отчитане.
От м. март 2018 г. в „Български фонд за вземания“ АДСИЦ ефективно функционира
Одитен комитет. Одитният комитет осигурява надзор на дейностите по вътрешен
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одит и следи за цялостните взаимоотношения с външния одитор, включително
естеството на несвързани с одита услуги, предоставяни от одитора на
дружеството. Системата за вътрешен контрол се изгражда и функционира и с
оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на Дружеството и
подпомагане тяхното ефективно управление. Рисковете, пред които е изправено
Дружеството се дефинират от Одитния комитет и ежегодно се излагат в Доклада за
дейността.
„Български фонд за вземания“ АДСИЦ стриктно съблюдава правилата и
процедурите, регламентиращи ефективното функциониране на системите за
отчетност и разкриване на информация.
За удовлетворяване потребностите на акционерите, инвеститорите и
обществеността, „Български фонд за вземания“ АДСИЦ прилага корпоративна
информационна политика, като предоставя пълна, актуална и достоверна
информация в законоустановените срокове, чрез:
 своевременно предоставяне на информация на КФН.
 информиране на обществеността за значимите събития, свързани с
дейността му, чрез електронния бюлетин на Инвестор.бг АД www.investor.bg.
 своевременно публикуване на информация на уеб страницата на БФБ АД
чрез www.extri.bg
 Дружеството поддържа интернет страница
www.brfund.eu , на която
публикува актуална информация представляваща интерес за инвеститорите
и акционерите.
С оглед осигуряване на взаимодействие с всички заинтересовани лица,
Дружеството има назначен директор за връзки с инвеститорите, с цел
осъществяване на ефективна връзка между Съвета на директорите, Одитния
комитет и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни
книжа на Дружеството.
4. Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от
Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април
2004 г. относно предложенията за поглъщане
4.1. Член 10, параграф 1, буква "в"
Значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени
акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни
участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО;
През м.декември 2020г. „Булфинанс Инвестмънт“ АД намали дяловото си участие
в капитала на „Български фонд за вземания” АДСИЦ от 100,00% на 36,21 %, в
резултат на което вече няма лица, упражняващи контрол върху дружеството.
Към 31.12.2020 г. значимо пряко участие в капитала на Дружеството имат следните
акционери:
•
„Булфинанс Инвестмънт“ АД - 36,21%;
•
„Стикс 2000“ ЕООД - 32,00%;
•
„Фин Инвест Къмпани“ ООД - 29,00%;
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Към 31.12.2020 г. значимо непряко участие в капитала на Дружеството имат:
Некст Дженерейшън Консулт АД притежава непряко 34.47% чрез прякото си
участие в размер на 95.2% от капитала на Булфинанс Инвестмънт АД;
Свилен Къдреков притежава непряко 32,00% в качеството си на едноличен
собственик на капитала на „Стикс 2000“ ЕООД;
Еколенд Инженеринг ЕООД притежава непряко 21.39%, чрез прякото си
участие в Некст Дженерейшън Консулт АД (20%) и Фин Инвест Къмпани ООД
(50%);
Технохолдинг ЕООД - едноличен собственик на капитала на Еколенд
Инженеринг ЕООД и Гелабо АГ - едноличен собственик на капитала на
Технохолдинг ЕООД притежават непряко 21.39%.
Участия в капиталите на други дружества
Към 31.12.2020 г. Дружеството-майка притежава 100% от дяловете в „Българско
обслужващо дружество“ ЕООД.
4.2. Член 10, параграф 1, буква "г"
Притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и
описание на тези права;
Не са налице ограничения по отношение правата на глас на акциите на “Български
фонд за вземания” АДСИЦ.
4.3. Член 10, параграф 1, буква "е"
Всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху
правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове,
крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством
които чрез сътрудничество с Дружеството финансовите права, предоставени
на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа;
Не са налице ограничения върху прехвърлянето на акции на Дружеството и
ограничения върху правата на глас.
4.4. Член 10, параграф 1, буква "з"
Правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на
съвета и внасянето на изменения в учредителния акт
Правилата за избор на членове на Съвета на директорите на “Български фонд за
вземания” АДСИЦ са регламентирани в чл.39 от Устава на дружеството.
Чл. 39.(1) Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание
за срок от 5 (пет) години.
(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три)
години.
(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без
ограничения.
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(4) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите
продължават да изпълняват своите функции до освобождаването им от Общото
събрание или до избирането на други членове на тяхно място. Решенията на
Общото събрание относно избор и освобождаване на членове на Съвета на
директорите имат действия от момента на вписването им в Търговския регистър.
Съгласно чл.31.(1).1. от Устава на “Български фонд за вземания” АДСИЦ, Общото
събрание на акционерите изменя и допълва устава на дружеството. Измененията и
допълненията в устава на “Български фонд за вземания” АДСИЦ, се извършват
след издадено одобрение от Комисията за финансов надзор.
4.5.

Член 10, параграф 1, буква "и"

Правомощията на членовете на съвета, и по-специално правото да се
емитират или изкупуват обратно акции.
Правомощията на Съвета на директорите на “Български фонд за вземания”
АДСИЦ са определени в Устава на Дружеството, съгласно изискванията на Закона
за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за
секюритизация, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския
закон и други нормативни актове.
Съгласно Уставът на Дружеството, Съветът на директорите взема решения
относно:
1. избиране и замяна на обслужващи дружества и на банка - депозитар, сключване,
изменение, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества и
с банката – депозитар;
2. контролиране на изпълнението на сключените договори по т. 1;
3. оказване на съдействие на обслужващото дружество и на банката – депозитар
при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и
устава на Дружеството;
4. придобиване и разпореждане с вземания в съответствие с изискванията и
ограниченията, предвидени в закона и устава на Дружеството;
5. определяне на лица, отговарящи на изискванията на чл. 22 от ЗДСИЦДС и
притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на вземанията;
6. инвестиране на свободните средства на Дружеството при спазване на
ограниченията, предвидени в законодателството и в устава на Дружеството;
7. сключване на договори за банкови кредити, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 5, букви „б”
и „в” от устава на Дружеството;
8. назначаване на трудов договор и освобождаване на директор за връзки с
инвеститорите;
9. приемане на правила за своята дейност;
10. издаване на облигации по реда и при условията на чл. 44 от устава;
11. други въпроси съгласно неговата компетентност съгласно устава на
Дружеството.
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Решенията за емитиране на акции и обратно изкупуване на акции са в
компетенциите на Общото събрание на акционерите на “Български фонд за
вземания” АДСИЦ.
5. Състав и функционирането на административните, управителните и
надзорните органи на Дружеството и техните комитети
Функции и задължения
Съветът на директорите на “Български фонд за вземания” АДСИЦ управлява
независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели,
стратегии на компанията и интересите на акционерите.
Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в
размер, определен от Общото събрание на акционерите, на равностойността на
тримесечното им брутно възнаграждение.
Съветът на директорите на “Български фонд за вземания” АДСИЦ установява и
контролира стратегическите насоки за развитие на Дружеството.
Съветът на директорите осигурява и контролира изграждането и функционирането
на система за управление на риска, в т.ч за вътрешен контрол и вътрешен одит.
Съветът на директорите осигурява и контролира интегрираното функциониране на
системите за счетоводство и финансова отчетност.
Съветът на директорите следи за резултатите от дейността на дружеството и при
необходимост инициира промени в управлението на дейността Съветът на
директорите на “Български фонд за вземания” АДСИЦ спазва законовите,
нормативните и договорните задължения на Дружеството, съобразно приетия
Устав на Дружеството.
Избор и освобождаване
Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от
5 (пет) години.
Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.
След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават
да изпълняват своите функции до освобождаването им от Общото събрание или
до избирането на други членове на тяхно място. Решенията на Общото събрание
относно избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите имат
действия от момента на вписването им в Търговския регистър
Структура и компетентност
Съветът на директорите се състои от три до девет физически и/или юридически
лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото
събрание на акционерите по всяко време.
Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите
следват изискванията на закона, Устава на “Български фонд за вземания” АДСИЦ
и стандартите на добрата професионална и управленска практика.
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Членовете на Съвета на директорите на “Български фонд за вземания” АДСИЦ
имат подходящите знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция.
Съгласно Устава на “Български фонд за вземания” АДСИЦ членовете на Съвета на
директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.
Изборът на членовете на Съвета на директорите на “Български фонд за вземания”
АДСИЦ става посредством прозрачна процедура, която осигурява навременна и
достатъчна информация за личните и професионалните качества на кандидатите
за членове. Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на
директорите осигурява ефективна работа на Дружеството и спазването на
законовите изисквания.
Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и
осъществяването на функции по оперативното управление на “Български фонд за
вземания” АДСИЦ на един или повече от своите членове (изпълнителни членове/
директори). Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на
Съвета на директорите и могат да бъдат сменени по всяко време.
Възнаграждение
Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на
директорите са регламентирани в Устава на “Български фонд за вземания”
АДСИЦ, приет от Общото събрание на Дружеството, както и в договорите за
управление.
Всеки от членовете на Съвета на директорите получава възнаграждение с
фиксиран размер, което не може да надвишава 10 (десет) пъти размера на
минималната работна заплата за страната. Възнаграждението се изплаща
ежемесечно в брой или по банкова сметка, до десетия работен ден на месеца,
следващ месеца, за който се дължи.
Освен месечното възнаграждение, членовете на Съвета на директорите могат да
получават, по решение на Общото събрание и при наличие на добри финансови
резултати за Дружеството, допълнително възнаграждение, представляващ процент
от реализираната печалба за съответната година.
В съответствие с изискванията на чл. 116в, ал. 1, изречение първо от ЗППЦК,
Дружеството приема, прилага и оповестява политика за възнагражденията на
членовете на Съвета на директорите, в която детайлизира начина на формиране
на възнагражденията, критерии за постигнатите резултати, които трябва да са
налице за изплащане на допълнителното възнаграждения, както и реда и
условията за изплащане на възнагражденията.
Конфликт на интереси
Членовете на Съвета на директорите на “Български фонд за вземания” АДСИЦ са
длъжни да осъществяват функциите си с грижата на добрия търговец и
съгласноправилата на действащото законодателство, да бъдат лоялни към
Дружеството и да действат в най-добър интерес на неговите акционери,
включително:
 Изпълняват задълженията си с присъщото на професионалиста умение,
старание и отговорност и то по начин, който обикновено считат, че е в
интерес на всички акционери на Дружеството, като ползват само
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информация, за която обосновано считат, че е достоверна, пълна и
навременна;
 да предпочитат интереса на Дружеството и на инвеститорите в Дружеството
пред своя собствен интерес и да не ползват за облагодетелстване на себе
си или на други лица за сметка на Дружеството и акционерите, факти и
обстоятелства, които са узнали при изпълнение на служебните и
професионалните си задължения;
 да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на
Дружеството, а ако такива конфликти възникнат, да ги разкриват
своевременно и пълно и да не участват, както и не оказват влияние върху
другите членове на съвета, при взимането на решения в тези случаи;
 да не разпространяват информация за разискванията и решенията на
заседанията на Съвета на директорите, както и друга непублична
информация за Дружеството, включително и след като престанат за бъдат
членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на
съответните обстоятелства от Дружеството.
Задълженията на членовете на Съвета на директорите по отношение конфликт на
интереси се прилагат и по отношение на физическите лица, които представляват
юридическите лица – членове на Съвета на директорите, както и спрямо
прокуристите.
Одитен комитет
Осъществяваният мониторинг от Одитния комитет е в следните основни
направления:
 информира Съветът на директорите за резултатите от задължителния одит
и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за
достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния
комитет в този процес;
 отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва
назначаването му;
 наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата
за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на
финансовото отчитане в одитираното предприятие;
 наблюдава независимия финансов одит на предприятието, както и преглед
на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие
с изискванията на Закона за независимия финансов одит и Етичния кодекс
на професионалните счетоводители;
 извършва периодична оценка на системата за вътрешен контрол, съобразно
промените във вътрешната и външна среда за Дружеството, предприетите
действия осигуряват ли адаптивност и адекватност в поведението на
Дружеството към променящите се условия;
 наблюдава цялостния процес (включително иницииране, отразяване,
обработка и отчитане на финансово – счетоводните сделки и операции на
дружеството) на финансово отчитане и представя препоръки и предложения,
за да се гарантира неговата ефективност;
 идентифицира основните рискове, съпътстващи дейността на дружеството и
подпомага Съвета на директорите в тяхното ефективно управление.
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06l1.\o cb6paHHe

aa aic....HOHepHTe

BClA4KVI aKL(VlOHepVl Ha

"6bIlrapCKVI

yYaCTBaT B 06ll40TO cb6paHIAe

cf::>OHAaa

B3eMaHVls:!" AACV1W

IAMaT npaao

na

Ha aKL(IAOHeplATeIAna 1A3pa3s:!BaTMHeHVleTO CIA.

061l.10TO cb6paHIAe BKIl104Ba aKL(IAOHeplATe C npaao Ha mac. Te Y4aCTBaT B 061l.10TO
cb6paHIAe IllA4HO IAIlIA-rpes ynbIlHOMOll4eH npeACTaBVITeIl, OBIlaCTeH C 1A3plA4HOnlACMeHO
HOTapVlaIlHO aasepeao nbIlHOMOll4HO no KOHKpeTHOTO061l.10 cb6paHlAe,
Ha 3aKOHOBIATe1A3IACKBaHIAs:!
aa cf::>opMaIACbAbp>KaHlAe,

KoeTO CIleABa na

orrosapa

KopnOpaTIABHOTO PbKOBOACTBO Ha
"6bIlrapCKIA
cf::>OHA aa
B3eMaHIAs:!" AACV1W
ocsurecrsaaa ecf::>eKTVlBeHKOHTPOIl, KaTO Cb3AaBaT Heo6xOAIAMaTa opraaaaauas
3a
maCYBaHeTO
Ha ynbIlHOMOll4eHIATe
nnua
B CbOTBeTCTBlAe C IAHCTpyKl(lAlATe Ha
aKL(IAOHeplATeIAIlIAno paspeureaare OT 3aKOHa Ha4IAHIA.
nViCMeHIATe MaTeplAaIllA, 1A3roTBeHIAOT "6bIlrapCKIII cf::>oHA3a B3eMaHIIIs:!" AACV1W BbB
Bpb3Ka C AHeBHIAR pen Ha 061l.10TO cb6paHlIIe ca KOHKpeTHIAIII s:!CHIIIIA He BbBe>K,QaTB
3a6Ily>t<.D.eHlAeaKL(IAOHepIIITe.
nplll npoeexaaue
Ha 06ll40TO cb6paHlIIe
aKL(lII0HeplIITe MoraT na 3aAaBaT BbnpOCIII
OTHOCHO IIIKOHOMlA4eCKOTOIII cf::>IIIHaHCOBOTO
CbCTOs:!HlIIe IA TbprOBCKaTa Ae~HOCT Ha
ApY>KeCTBOTO,He3aBlIIClIIMO AaIlIA ca CBbp3aHlII C 06s:!BeHIIIs:!AHeBeH pen,

6. Onacaaae Ha nOJ1HT,..,KaTa Ha MHoroo6pa3,..,e,

npanaraua

OT no OTHoweHHe aa
a,qMHHl-tCTpaT,..,sH,..,Te, ynpaaarenaare
H HaA30pHHTe opraua
Ha eMl-tTeHTa BbS
spb3Ka C acnexra, KaTO sb3pacT,
nOJ1 ,..,J1Hofipaaoaaaae
H nporpecaoaanea onar,
u eJ1HTe Ha Ta3l-t nOJ1HTHKa Ha MHoroo6pa3He,
Ha~HHbT Ha np,..,J10>KeH,..,eTOH ,..,
pe3YJ1TaTHTe npea OT~eTHHff nepaon
"6bIlrapCKVI cf::>oHAaa B3eMaHIIIR" AACV1W He npanara
nOIlIATIIIKa Ha MHoroo6pa3V1e no
OTHOWeHlAe Ha aAMIIIHIACTpaTVlBHIIITe, ynpaBIIITeIlHIATe
IA HaA30pHIATe oprasv
aa
APy>KeCTBOTO BbB ep sska C acnexru,
KaTO Bb3paCT,
non IIIIlIA 06pa30BaHIAe
III
nporpecaouane«
OnlAT Ha OCHOBaHlIIe 1A3KJ11OyeHIAeTO,
npeABIIIAeHO B "III. 1DOH, an. 12 OT
3nnWK.
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