






 
 

Предложение на Съвета на директорите за решение по т.9 от 
дневния ред за промяна в Устава на Дружеството;  

 
 

1. В Чл.10 се създава нова алинея пета със следното съдържание:  
 
“Чл.10, ал.5 Участие в учредяване и/или в придобиване на дялове или акции 

в специализирани дружества по смисъла на чл. 22а от ЗДСИЦ.“  
 
 
2. Чл. 11, ал.1, т.1, т.2., т.4 и т.5. да придобият следната редакция:  
 
„Чл.11, ал.1 ДРУЖЕСТВОТО не може:  
1. да се преобразува в друг вид търговско дружество освен в случаите по чл. 

16, ал. 4 от ЗДСИЦ. 
 
2. да променя предмета си на дейност, освен в случаите по чл. 16, ал. 4 от 

ЗДСИЦ; 
 
4. да придобива дялови участия в други дружества, освен в случаите, при 

условията и до размер на дяловото/акционерно участие,  определени в чл. 21, ал. 
3 - 5 от ЗДСИЦ;  

 
5. да участва на капиталовия пазар, като инвестира в активи, различни от 

тези допустими, съгласно действащото законодателство;  
 
 
3. Чл. 12 да придобие следната редакция: 
 
„Чл. 12. ДРУЖЕСТВОТО може да инвестира свободните си средства в ценни 

книжа, издадени или гарантирани от българската държава, в банкови депозити, в 
ипотечни облигации - до 10 на сто от активите си, както и в други активи, 
допустими съгласно действащото законодателство.“  

 
 
4. В чл.49, ал.3 т.12 да придобие следната редакция:  
 
„12. взема решения за инвестиране на свободните средства на Дружеството в 

активи по чл.12 от този Устав и при спазване на ограниченията предвидени в 
него;“  

 
 
5. В чл.49, ал.3 се създава нова т.21 със следното съдържание:  
„21. взема решения за учредяването, придобиването или прехвърлянето на 

дялово или акционерно участие в специализирани дружества по чл. 22а, ал. 1 от 
ЗДСИЦ.“ 

 
 
6. В чл.49, ал.3  старата точка 21 става т.22.  
 
 
7. Създава се нов раздел Xa със следното съдържание: 
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Xа. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДРУЖЕСТВА И ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

РИСКОВЕТЕ, В СЛУЧАЙ НА УЧАСТИЕ В УЧРЕДЯВАНЕТО ИЛИ В 
ПРИДОБИВАНЕТО НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ В ТАКИВА ДРУЖЕСТВА  

 
Чл.65а (Нов - …..06.2019 г.) Дружеството може да участва в учредяването 

и/или в придобиването на дялове или акции от капитала на търговско дружество 
(специализирано дружество) по смисъла на чл.22а от ЗДСИЦ, чийто 
изключителен предмет на дейност е придобиване на недвижими имоти и вещни 
права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел 
предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и 
продажбата им, при условие, че Дружеството упражнява контрол върху 
специализираното дружество по смисъла на § 1, т. 14 от допълнителните 
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 

Чл.65б (1) (Нова - …..06.2019 г.) Правилата, изисквани съгласно чл. 7, т.8 от 
ЗДСИЦ, следва да определят дейностите по управление на риска, във връзка с 
участие на Дружеството в учредяването и/или придобиването на дялове или 
акции в специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ. 

(2)  (Нова - …..06.2019 г.) В Дружеството са създадени и функционират 
системи за идентифициране и управление на риска, съпътстващи дейността му 
при участие в учредяването и/или придобиването на дялове или акции в 
дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ и подпомагат тяхното ефективно управление. 

(3)  (Нова - ….06.2019 г.) Съветът на директорите на Дружеството има 
решаваща роля по отношение на изграждане на системата за идентифициране и 
управление на риска. Той изпълнява както управляваща и насочваща функция, 
така и текущ мониторинг. 

Чл.65в (1) (Нова - ...06.2019 г.) Функционирането на системата за 
управлението на риска се осъществява чрез следните взаимно свързани 
елементи: 

1.  контролна среда; 
2.  управление на риска; 
3.  контролни дейности; 
4.  информация и комуникация; 
5.  мониторинг. 
(2)  (Нова - ...06.2019 г.) Контролната среда се отнася до цялостното 

управление на Дружеството и включва всички механизми, чрез които органите му 
на управление могат да влияят върху вземане на решение за участие в 
специализирани дружества по чл. 22а от ЗДСИЦ. 

(3)  (Нова - …..06.2019 г.) Управлението на риска е процесът по 
идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, които могат да повлияят 
върху постигането на инвестиционните цели на Дружеството, както и въвеждане 
на необходимите контролни дейности, с оглед ограничаването на рисковете или 
ранното им предвиждане и избягване. 

(4)  (Нова - ...06.2019 г.) Контролните дейности включват: 
1.  предварителен контрол за целесъобразност, който се извършва от 

членовете на Съвета на директорите на Дружеството, преди подлагане на 
предложението за участие в специализирани дружества по чл. 22а от ЗДСИЦ на 
обсъждане от общото събрание на акционерите. 

2.  процедури за вземане на предварително, овластително решение от страна 
на акционерите, съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, респективно от Съвета на 
директорите в случаите, когато не е налице необходимост от вземане на 
овластително решение от акционерите; 

3.  привеждане в изпълнение на взетото решение от акционерите за участие 
в специализирани дружества по чл. 22а от ЗДСИЦ; 
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4.  текущ анализ за целесъобразност на притежавана инвестиция в 
специализирани дружества. 

(5)  (Нова - ….06.2019 г.) Информацията и комуникацията е предоставяне на 
информация по всички информационни канали от страна на ръководството на 
Дружеството, във връзка с участието му в специализирани дружества. Целта й е 
да се повиши осведомеността на инвеститорите, с оглед постигането на 
заложените инвестиционни цели. 

(6)  (Нова - ...06.2019 г.) Мониторингът включва процедури по наблюдение, 
осъществявани от членовете на Съвета на директорите върху дейността както на 
Дружеството, така и върху специализираните дружества по чл. 22а от ЗДСИЦ, в 
които същото участва. 

Чл.65г. (1) (Нова - ...06.2019 г.) Идентификацията на риска представлява 
процес, в рамките на който Съветът на директорите на Дружеството съставя 
изчерпателен списък на рисковете, които могат да провокират, подбудят, 
задържат, ускорят или забавят постигането на инвестиционните цели, свързани с 
участието в специализирани дружества. 

(2)  (Нова - ...06.2019 г.) Идентификацията на риска се състои от проверка на 
влиянието от конкретни последствия, включително странични и натрупващи се 
влияния. Мениджмънтът на Дружеството извършва проверка на широк спектър от 
последствия, дори когато източникът или причината за риска от инвестиране в 
специализирани дружества, може да не са очевидни. 

(3)  (Нова - ….06.2019 г.) Съветът на директорите на Дружеството извършва 
идентифицирането на източниците на риск, влиянието им върху дружеството и 
специализираните дружества и определя причините за проявлението им, както и 
последствията им върху бизнеса им. 

Чл.65д. (1) (Нова - ….06.2019 г.) Анализът на риска представлява процес, в 
рамките на който Съветът на директорите на Дружеството събира данни за 
оценяване на риска и за вземането на решения за предприемане на конкретни 
действия/мерки за въздействие на риска. При извършването на анализ на риска, 
свързан с участието в специализирано дружество, се позволява да се изберат 
най- подходящите методи и стратегия за въздействие върху него, като Съветът на 
директорите на Дружеството прави избор на конкретно решение, действия и 
мерки, в зависимост от видовете и нивата на риск. 

(2) (Нова - ...06.2019 г.) Процесът по анализ на риска включва отчитането на 
причините и източниците на риск, на техните положителни и отрицателни 
последствия и на възможността тези последствия да повлияят върху 
изпълнението на инвестиционните цели, свързани с участието в специализирани 
дружества по чл. 22а от ЗДСИЦ. 

Чл.65е. (1) (Нова - ...06.2019 г.) Извършването на оценката на риска от 
страна на Съвета на директорите на Дружеството представлява процес за начина, 
по който корпоративното ръководство на Дружеството определя рисковете, които 
следва да бъдат управлявани. 

(2)  (Нова - ...06.2019 г.) Оценката на риска включва сравняване на нивото на 
риск, определено по време на анализа, с вероятността от проявяване на този 
риск. На база извършеното сравняване е възможно да се проучи нивото на риск, 
влиянието му върху ДСИЦ и специализираните дружества и необходимостта от 
въздействие върху този риск.  

(3) (Нова - ….06.2019 г.) Съветът на директорите на Дружеството 
идентифицира следните видове риск, релевантни към Дружеството и 
специализираните дружества и осъществяваната от тях дейност: общи 
(систематични) и специфични (несистематични) рискове. 

(4)  (Нова - ...06.2019 г.) Общите (систематични) рискове са свързани с 
макросредата, в която специализираните дружества функционират, поради което 
в повечето случаи, същите не подлежат на управление от страна на 



корпоративното ръководство. 
(5)  (Нова - ...06.2019 г.) Специфичните (несистематични) рискове са пряко 

относими към дейността на Дружеството и специализираните дружества и 
зависят предимно от корпоративното ръководство. За тяхното минимизиране се 
разчита на повишаване ефективността от вътрешно-фирменото планиране и 
прогнозиране, което осигурява възможности за преодоляване на евентуални 
негативни последици от настъпило рисково събитие. 

Чл.65ж. (1) (Нова - ...06.2019г.) По отношение на специфичните 
(несистематичните) рискове, Съветът на директорите на Дружеството 
идентифицира два вида несистематични рискове, а именно: секторен (отраслов) 
риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло, и общофирмен 
риск, произтичащ от спецификите на конкретното дружество. 

(2) (Нова - ...06.2019 г.) При участие в специализирани дружества, 
корпоративното ръководство на Дружеството идентифицира следните секторни 
(отраслови) рискове: 

а) Неблагоприятни изменения на пазарните цени на недвижимите имоти; 
б) Намаление на равнището на наемите/арендните плащания; 
в) Увеличаване на разходите за обработка, експлоатация, поддръжка, 

застраховане и другите съпътстващи дейности  при инвестиции в недвижими 
имоти;  

г) Повишение на застрахователните премии; 
д) Забава при придобиването на имоти; 
е) Неликвидни инвестиции; 
ж) Зависимост на Дружеството от наемателите/арендаторите  на недвижими 

имоти; 
з) Наличие на неотдадени под наем/аренда недвижими имоти;  
и) Конкуренция за ограничените обекти на инвестиране; 
к) Непокрити от застраховки загуби. 
(3) (Нова - ...06.2019 г.) При участие в специализирано дружество, което 

извършва дейността по чл. 22а, ал. 1 от ЗДСИЦ, ръководството на Дружеството 
идентифицира следните общофирмени рискове: 

а) Зависимост на специализираното дружество от ключов персонал; 
б) Зависимост на специализираното дружество от състоянието на системите 

за операционен, административен и финансов контрол; 
в) Зависимост на специализираното дружество от финансиране на 

планираните капиталови разходи и инвестиции; 
г) Валутен риск; 
д) Кредитен риск; 
е) Лихвен риск; 
ж) Ликвиден риск; 
з) Риск от сключване на сделки със свързани лица при условия, различаващи 

се от пазарните; 
и) Риск от силно конкурентна среда в сектора на недвижимите имоти; 
к) Риск от недостатъчен оборотен капитал на специализираното дружество за 

изплащане на дивиденти в полза на ДСИЦ; 
л) Риск от отрицателен финансов резултат, при осъществяваната 

инвестиционна дейност от специализираното дружество. 
Чл.65з. (1) (Нова - ...06.2019 г.) Поради осъществявания контрол по смисъла 

на §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, ръководството на 
Дружеството има решаваща роля при осъществяването на основната 
инвестиционна цел на специализираните дружества, с оглед запазване и 
нарастване на стойността на инвестициите на акционерите на публичното 
дружество и получаване на доход на базата на управлението на 
идентифицираните рискове и диверсификация на портфейла от недвижими 



имоти. 
(2)  (Нова - ...06.2019 г.) Специализираните дружества инвестират в 

недвижими имоти, както на територията на Република България, така и на 
територията на друга държава членка на ЕС. Ръководството на Дружеството има 
решаваща роля при вземането на решение за осъществяване на експлоатацията 
на придобитите от специализираните дружества недвижими имоти, посредством 
отдаването им под наем, лизинг, аренда, или продажба.  

(3)  (Нова - ...06.2019 г.) Постигането на инвестиционните цели на 
специализираните дружества, се осъществява посредством: 

а) реализиране на текущи доходи от експлоатация на недвижими имоти под 
формата на наеми/арендни и други текущи плащания и 

б) нарастване стойността на инвестициите в недвижимите имоти, 
притежавани от специализирани дружества. 

(4)  Намаляването на несистематичния риск за Дружеството при участие в 
специализираните дружества се постига чрез изграждане на динамичен и добре 
диверсифициран портфейл от активи, формиран от различни видове недвижими 
имоти. 

Чл.65и. (Нова - ...06.2019 г.) Общият план на корпоративното ръководство 
на Дружеството за управление на риска при участие в специализирано дружество 
по чл. 22а, от ЗДСИЦ се фокусира върху непредвидимостта на имотния и 
финансовите пазари, както в България, така и в държавите членки на ЕС, на 
чиято територия специализираните дружества възнамеряват да инвестират, 
честите законодателни промени в секторите, в които дружествата ще оперират, 
като се стреми да минимизира потенциалното отрицателно въздействие върху 
финансовото състояние както на публичното дружество, така и на 
специализираните дружества. 

Чл.65к. (Нова - ...06.2019 г.) При противоречие на разпоредбите на 
настоящия устав, в частта им относно правилата за управлението на рисковете 
при участие в специализирано дружество с императивни разпоредби на ЗДСИЦ, 
ЗППЦК, се прилагат разпоредбите на законите. 

 
 



  
Образец 
 

ПЪЛНОМОЩНО  
за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на  

“АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ  
 

В случай на акционер юридическо лице 

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., с документ за 

самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с 

адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си на 

представляващ по закон ……………………, със седалище и адрес на управление 

………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., - акционер на 

……………………., притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, 

безналични акции с право на глас от капитала на „АДВАНС ТЕРАФОНД” 

АДСИЦ - гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от 

Закона за публично предлагане на ценни книжа 

 

или 

В случай на акционер физическо лице 

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., с документ за 

самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с 

постоянен адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в 

качеството си акционер на ……………………., притежаващ ....................... 

/......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от 

капитала на „АДВАНС ТЕРАФОНД – АДСИЦ” - гр.София на основание чл. 

226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на 

ценни книжа 

 

 
                УПЪЛНОМОЩАВАМ 

В случай на пълномощник  физическо лице 

………………………, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР 

………… на .......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, 

ап…………, 

Или 
В случай на пълномощник  юридическо лице 



  
……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, 

ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, 

ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., 

издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. 

..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството му на .....................................  

 
да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на 

редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „АДВАНС ТЕРАФОНД” 
АДСИЦ което ще се проведе на 5 юни 2019 г., в 12:00 часа в гр. София, ул. Златовръх” 
№1, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА ще се проведе на 20 юни 
2019 година в 12:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 
……………................….. броя акции от капитала на  дружество „АДВАНС ТЕРАФОНД” 
АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно: 

 
1. Доклад за дейността на дружеството през 2018 г.; проект за решение - 

ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2018 година. 
 
Начин за гласуване:  
За, против, по своя преценка, въздържал се 
 
 
2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен 

финансов отчет за 2018 г.; проект за решение – ОС приема доклада на експерт – 
счетоводителя по годишния финансов отчет за 2018 г. 

 
Начин за гласуване:  
За, против, по своя преценка, въздържал се 
 
 
3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2018 година; 

проект за решение – ОС одобрява заверения годишен финансов отчет за 2018 година.  
 
Начин за гласуване:  
За, против, по своя преценка, въздържал се 
 
 
4. Вземане на решение за изплащане на дивидент; проект за решение – ОС 

приема направеното предложение от Съвета на директорите 98.42 % от печалбата за 
финансовата 2018 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със 
специална инвестиционна цел общо в размер на 4 064 275.64 лева да бъдат 
разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския 
закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.047 лева на една акция от капитала 
на Дружеството.  

 
Начин за гласуване:  
За, против, по своя преценка, въздържал се 
 
 
5. Назначаване на експерт – счетоводител /регистриран одитор/ за 

заверка на годишния финансов отчет за 2019 г.; проект за решение - ОС 
назначава предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет 
експерт – счетоводител – регистриран одитор "Ърнст и Янг Одит" ООД за заверка на 
годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година;  



  
 
Начин за гласуване:  
За, против, по своя преценка, въздържал се 
 
 
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за 

дейността им през 2018 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на 
Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.  

 
Начин за гласуване:  
За, против, по своя преценка, въздържал се 
 
 
7. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 год; 

проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2018 
год; 

 
Начин за гласуване:  
За, против, по своя преценка, въздържал се 
 
 
8. Обсъждане на промени в Устава на Дружеството; проект за решение - ОС 

приема направените предложения на Съвета на директорите за промени в Устава на 
Дружеството; 

 
 
Начин за гласуване:  
За, против, по своя преценка, въздържал се 
 
 
9. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 

г.; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите; 
 
Начин за гласуване:  
За, против, по своя преценка, въздържал се 
 
10. Разни 
 
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения 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. 
Упълномощаването обхваща/необхваща въпроси, които са включени в дневния ред при 
условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а 
от ТЗ.  В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена 
преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ  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 изброените по-горе права 
е нищожно. 

 
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:  
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