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МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  

НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ” АДСИЦ,  

насрочено на 5 август 2021 г. 

 

 

Съдържание: 

 

1. по т. първа от дневния ред – доклад на Съвета на директорите за дейността 

на дружеството за 2020 г.; предложение за решение; 

 

2. по т. втора от дневния ред – доклад на регистрирания одитор за проверка на 

годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; предложение за решение; 

 

3. по т. трета от дневния ред – годишен финансов отчет на дружеството за 2020 

г.; предложение за решение; 

4. по т. четвърта от дневния ред - избор на регистриран одитор за финансовата 

2021 г.; предложение за решение;  

5. по т. пета от дневния ред - освобождаване от отговорност на членовете на 

Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.; предложение за решение;   

6. по т. шеста от дневния ред - избор на одитен комитет; предложение за 

решение;   

7. по т. седма от дневния ред - промяна в предмета на дейност на дружеството; 

предложение за решение;   

8. по т. осма от дневния ред - изменение на устава на дружеството – 

предложени промени в устава на дружеството 

9. по т. девета - приемане на Политика за възнагражденията на членовете на 

Съвета на директорите -  Политика за възнагражденията на членовете на Съвета 

на директорите. 

10. по т. десета - приемане на правила за управление на рисковете на „Варвара 

термал вилидж“ АДСИЦ  при участие в учредяването или придобиването на на 

дялове или акции в специализираното дружество по чл. 28 ЗДСИЦДС - правила 

за управление на рисковете на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ  при участие в 

учредяването или придобиването на на дялове или акции в специализираното 

дружество по чл. 28 ЗДСИЦДС. 
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по т. първа от дневния ред: 

“Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.” 

 

 

 А) Предложение за решение:  

“Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на 

дружеството за 2020 г.” 

 

Б) Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 

2020 г. 

 

 

 

по т. втора от дневния ред: 

“Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния 

финансов отчет на дружеството за 2020 г.” 

 

 

 

А) Предложение за решение:  

 

“Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършена 

проверка на  годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.” 

 

Б) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния 

финансов отчет на дружеството за 2020 г. 

 

 

по т. трета от дневния ред: 

“Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.” 

 

 

А) Предложение за решение:  

 

“Общото събрание приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 

г.” 

 

Б) Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. 

 

по т. четвърта от дневния ред: 

“ Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г. ” 
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Предложение за решение:  

“ Общото събрание н акционерите избира “Одитконсулт” ООД, ЕИК 831826367  

- одиторско  дружество,  с № 059 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, чрез 

регистрираният одитор Кирил Петков, с рег. № 0528 от регистъра на ИДЕС и 

КПНРО, да провери и завери финансовият отчет на дружеството за 2021 г.“ 

 

по т. пета от дневния ред: 

“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 

дейността им през 2020 г.” 

 

Предложение за решение: 

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на 

директорите за дейността им през 2020 г.” 

 

Мотиви: Дейността на СД през 2020 г. е съобразена със закона и вътрешните 

актове на дружеството, както и е изцяло в интерес на дружеството, и неговите 

акционери. Не са настъпили вреди от действия или бездействия на членовете на 

СД. 

 

по т. шеста от дневния ред: 

“Избор на одитен комитет ” 

 

Предложение за решение:  

“На основание чл. 40ж, във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финансов 

одит (“ЗНФО”) избира с мандат 3 години и състав от трима членове одитен 

комитет, като за членове на одитния комитет на “Варвара термал вилидж” 

АДСИЦ, избира членовете на Съвета на директорите на дружеството: Кирил 

Асенов, Катерина Клюс и Марио Василев. За Председател на одитния комитет 

се избира независимият член на Съвета на директорите – Марио Василев” 

 

Мотиви: “Варвара термал вилидж” АДСИЦ отговаря на изискванията на чл. 

40ж от ЗНФО: 1. средна численост на персонала за годината е до 50 човека;  2. 

нетни приходи от продажби за годината са до 20 000 000 лв. и функциите на 

одитния комитет могат да бъдат изпълнявани от Съвета на директорите на 

дружеството. Членовете на Съвета на директорите имат необходимата 

квалификация и опит да изпълняват функциите на одитен комитет. 

 Кирил Асенов има висше образование  бакалавър по „Икономика“ във 

Варненски свободен университет „Черноризец  Храбър“.Катерина Клюс е 

завършила Висш медицински университет – гр. Пловдив, специалност 

„Медицина“. Има и следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт от 

УНСС – гр. София. Марио Димитров е Бакалавър е по Счетоводство и контрол 

и Магистър по Финанси от УНСС – гр. София. 
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по т. седма от дневния ред: 

„Промяна в предмета на дейност на дружеството“ 

 

Предложение за решение: 

“Общото събрание н акционерите променя предмета на дейност, съгласно 

Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за 

секюритизация, като отпада текста „секюритизация на недвижими имоти.“ 

 

 

по т. осма от дневния ред: 

“Изменение на устава на дружеството” 

 

Предложение за решение: 

 

  “Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва: 

 

Чл. 1. (1)  се изменя, както следва: „Варвара термал вилидж”  

АДСИЦ (по–долу само “Дружеството”) е акционерно дружество със специална 

инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със 

специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) 

осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез 

издаване на ценни книжа, в недвижими имоти. 

Чл. 4 се изменя, като се премахва „секюритизация на недвижими имоти„ 

и придобива следната редакция: Предметът на дейност на Дружеството е: 

инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в 

недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни 

права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с 

цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или 

продажбата им.   

Чл.6. (1) се допълва, както следва: Дружеството придобива право на 

собственост и други /ограничени/ вещни права само върху недвижими имоти, 

находящи се на територията на Република България или на територията на 

друга държава членка. 

Ал. (2)  се допълва, както следва: Дружеството може да придобива 

вещни права върху всички видове недвижими имоти, находящи се на 

територията на Република България или на територията на друга държава 

членка, включително терени за строителство, земи с перспектива за 

застрояване, завършени или новоизграждани жилищни и индустриални сгради, 

и части от тях, както и земеделски земи и ограничени вещни права върху тях 

 В ал. 3 думите „за секюритизация“ се заличават 

Ал. 3 на чл. 8 се допълва, както следва: (3) Дружеството може да 

диверсифицира портфейла от недвижими имоти чрез инвестиране в различни 

видове недвижими имоти, находящи се в различни региони на Република 
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България или на територията на друга държава членка, с цел намаляване на 

несистемния риск на инвестиционния портфейл. 

Ал. (4)  се изменя, както следва: Дружеството може да участва в 

учредяване или в придобиване на дялове или акции в специализирано 

дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС.  

Ал. 5 се изменя, както следва: (5)  Дейността по ал. 4 се осъществява 

при спазване на Правила за управление на рисковете при участие в 

учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано 

дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС. 

т. 4 на чл. 10, ал.1, се изменя, както следва: „да обезпечава чужди 

задължения с изключение на банкови кредити, отпуснати на дъщерно 

дружество по чл. 28, ал. 1, и не може да предоставя заеми и да получава заеми 

от лица, различни от банки. За обезпечаване на задълженията по банкови 

кредити на дъщерно дружество по чл. 28, ал. 1 се изисква предварително 

одобрение от общото събрание на акционерите на дружеството. Сделките, 

сключени в нарушение на изречение второ, са нищожни;“. 

В чл. 10, ал. 1, т. 5, б. „а-в“ се отменят и се създават нови т. 5, б. „а-в“, 

както следва:  

“да получава заеми, освен като: 

1.емитира дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран 

пазар на ценни книжа; 

2.взема банкови кредити за придобиване на недвижими имоти, в които 

инвестира и за въвеждане в експлоатация на придобитите активи; 

3.взема банкови кредити в размер до 20 на сто от активите си, които се 

използват за изплащане на лихви по банкови кредити по т. 2 и по емисии 

дългови ценни книжа по т. 1, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца.“ 

Ал. 2 на чл. 10 придобива следната редакция:  

Дружеството може да инвестира свободните си средства само в: 

1.  ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка и в 

банкови депозити в банки, които имат право да извършват дейност на 

територията на държава членка – без ограничения. 

         2. ипотечни облигации, допуснати до търговия на място за търговия 

в държава членка - до 10 на сто от активите си. 

Ал. 3 на чл. 10 от Устава се изменя, както следва: Дружеството със 

специална инвестиционна цел може да инвестира до 10 на сто от активите си в 

трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС 

Ал. 5 на чл. 10 от Устава се изменя, както следва: Дружеството може да 

инвестира до 30 на сто от активите си в специализирани дружества по чл. 28, ал. 

1 ЗДСИЦДС. 

 

Ал. 7 на чл. 10 се изменя, както следва: Общият размер на инвестициите 

по ал. 2-5, съгласно чл. 25, ал. 1 - 5 ЗДСИЦДС на дружеството не може да 

надвишава 30 на сто от активите му. 

Ал. 6, на чл. 10, думата „секюритизиращи“ се заменя с „инвестиращи в“ 



6 

 

Ал. 8 на чл. 10 се изменя, както следва: 

„Свободните парични средства, набрани в резултат на дейността по чл. 5, ал. 1, 

т. 1 ЗДСИЦДС, могат да бъдат инвестирани съгласно ал. 2 в срока по чл. 5, ал. 8 

ЗДСИЦДС, като в този случай ал. 7 не се прилага.“ 

Създава се нова ал. 9 „Дружеството не може да придобива дялови 

участия в други дружества, освен в случаите на ал. 3 и 5.“ 

Създава се нова ал. 10 „Дружеството не може да участва на капиталовия 

пазар, като инвестира в активи, различни от тези по ал. 2 и ал. 6, или да 

извършва обратно изкупуване по реда на чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа, освен в случаите по чл. 18 ЗДСИЦДС.“. 

В ал. 3 на чл. 14 – „ЗДСИЦ“ се заменя със „ЗДСИЦДС“ 

В чл. 22, ал. 2   - „чл. 5, ал. 3 от ЗДСИЦ“ се заменя с „чл.6, ал. 2 

ЗДСИЦДС“ 

Чл. 28, ал. 1, изр. Второ думите „На основание §2 от ПЗР на ЗДСИЦ“ се 

заменят с „На основание §4 от Допълнителните разпоредби на ЗДСИЦДС“.  

В чл. 31, ал. 1, т. 11 -  „Чл. 22а ЗДСИЦ„ се заменят с „чл. 28 ЗДСИЦДС“. 

В чл. 42, ал. 2, т. 2 думите „обслужващи дружества“ се заместват с 

„трети лица“. 

В чл. 42, ал. 2, т. 4  думите „обслужващото дружество“ се заместват с 

„третото лице“. 

В чл. 42, ал. 2, т. 6   „чл. 19 ЗДСИЦ“ се променя  на „чл. 22 ЗДСИЦДС“ 

В чл. 42, ал.  4  думите „обслужващото дружество“ се заместват с 

„третото лице“. 

 

Заглавието на глава осма, се изменя, както следва: „Трето лице“  

Първото подзаглавие се изменя, както следва: „Предмет на дейност на 

третото лице“ 

Чл. 52 се изменя, както следва: 

(1) Дружеството не може да осъществява пряко дейностите по извършване на 

строежи и подобрения на придобитите недвижими имоти.  

 (2) Дружеството може да възложи воденето и съхраняването на счетоводна и 

друга отчетност и кореспонденция, дейностите по поддръжка и експлоатацияна 

придобитите недвижими имоти, събирането на придобитите вземания, както и 

извършването на други необходими дейности, пряко свързани с осъществяване 

на дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 ЗДСИЦДС, на едно или повече трети лица.  

(3) Третото лице осигурява извършването на съответните дейности по ал. 1 и 3 в 

съответствие със закона и с устава на Дружеството. 

Подзаглавие второ се изменя, както следва: „Изисквания към третите 

лица“ 

Чл. 53 се изменя, както следва:  Третите лица следва да отговарят на 

следните условия: 

1. да са търговски дружества; 

2. да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация; 

3. да притежават необходимата квалификация, опит, организация, 

материални и човешки ресурси за изпълнение на задълженията си. 

 



7 

 

Трето подзаглавие се изменя, както следва: „Права и задължения на третите 

лица“ 

 

В чл. 54 „обслужващо дружество“, „обслужващи дружества“ се заменя с 

„трето лице“, „трети лица“. 

Четвъртото подзаглавие се изменя, както слидва: “Правила за 

определяне на възнагражденията на третите лица” 

В чл. 55 изразът “обслужващото/ите дружество/а“  се заменя с 

„третото/тите лице/а. 

Петото подзаглавие се изменя, както следва: „Замяна на (и/или 

сключване на договор с ново) трето лице“ 

Досегашният чл. 56 се отменя и се създава нов чл. 56, както следва: 

„(1) За възлагане на дейностите по чл. 52 от Устава, Дружеството 

сключва писмен договор с трети лица, в съответствие със закона и този Устав. 

(2) Възлагането се допуска само ако е издадено предварително одобрение 

за това от КФН.  

(3) Изменения и допълнения в договора с трето лице се допускат само 

ако е издадено предварително одобрение за това от КФН. 

(4) Дружеството е длъжно да уведоми КФН при прекратяване на договор 

по ал. 1 в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.“ 

В чл. 57, ал. 5 - „чл. 9, ал. 5 от ЗДСИЦ“ се заменя с „чл. 19, ал. 4 от 

ЗДСИЦДС“. 

В чл. 57, ал. 6 – „чл. 9, ал. 6 ЗДСИЦ“ се заменя с „чл. 19, ал. 5 от 

ЗДСИЦДС“. 

В чл. 60 – „обслужващите дружества“ се заменя с “третите лица”. 

В чл. 64 – „ЗДСИЦ“ се заменя със „ЗДСИЦДС“ 

В чл. 65, ал. 1 – „чл. 16, ал. 4 от ЗДСИЦ“ се заменя със „чл. 17, ал. 4 от 

ЗДСИЦДС“ 

В § 1, абревиатурата „ЗДСИЦ“ се променя на „ЗДСИЦДС“ 

 

 

 

по т. девета от дневния ред: 

“Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите” 

 

А) Предложение за решение:  

“Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на 

членовете на Съвета на директорите.“ 

 

Б) Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 

 

 



8 

 

по т. десета от дневния ред: 

“Приемане на правила за управление на рисковете на „Варвара термал вилидж“ 

АДСИЦ  при участие в учредяването или придобиването на на дялове или акции 

в специализираното дружество по чл. 28 ЗДСИЦДС” 

 

А) Предложение за решение:  

“Общото събрание на акционерите приема правилата от глава четиринадесета 

от устава – чл. 67-76 да бъдат отделени в отделен документ - Правила за 

управление на рисковете на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ  при участие в 

учредяването или придобиването на на дялове или акции в специализираното 

дружество по чл. 28 ЗДСИЦДС.  

Променя се номерацията на разпоредбите, започвайки от чл. 1;  препращанията 

към отменения чл.22 от ЗДСИЦ, се заместват с препратки към актуалния текст, 

а именно: чл. 28 ЗДСИЦДИ; абревиатурата на отменения „ЗДСИЦ“ се заменя с 

„абревиатурата на новия „ЗДСИЦДС“,  „Обслужващо дружество“ се заменя с 

„Трето лице“ както следва: 

В заглавието „чл. 22а ЗДСИЦ“ се променя на „чл. 28 ЗДСИЦДС“. 

В чл 67, ал. 2/ нов чл. 1, ал. 2 „чл. 22а ЗДСИЦ“ се заменя с „чл. 28 ЗДСИЦДС“. 

В чл.68, ал. 1, т.3/нов чл. 2, ал.1, т.3 „Обслужващо дружество“ се заменя с 

„Трето лице“ 

- в ал. 4 „Обслужващото дружество“ се заменя с „Третото лице“ 

В чл. 68а/нов чл. 3, ал. 1, т. 1 второ изр. се отменя= 

В чл. 68в/ или нов чл. 5 „Обслужващото/ите дружество/а“ се заменя с 

„Третото/ите лице/а. 

Чл. 69/ нов чл. 8 – в ал. 2 „чл. 22а ЗДСИЦ“се заменя с „чл. 28 ЗДСИЦДС“. 

В ал. 4, т. 1 и 3 и в ал. 6  - „чл. 22а ЗДСИЦ“ се заменя с „чл. 28 ЗДСИЦДС“. 

В чл. 71/ нов чл. 10, ал. 2 „чл. 22а ЗДСИЦ“ се заменя с „чл. 28 ЗДСИЦДС“. 

Чл. 73, ал. 3/нов чл. 12, ал. 3 „чл. 22а, ал.1 от ЗДСИЦ“ се заменя с „чл. 28, ал. 1 

от ЗДСИЦДС“. 

Чл. 75/чл. 14 нов „чл. 22а ЗДСИЦ“ се заменя с „чл. 28 ЗДСИЦДС“. 

Чл. 76/чл. 16 нов „чл. 22а ЗДСИЦ“се заменя с „чл. 28 ЗДСИЦДС“. 

Б) Правила за управление на рисковете на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ  

при участие в учредяването или придобиването на на дялове или акции в 

специализираното дружество по чл. 28 ЗДСИЦДС. 

 

 

Кирил Асенов - Изпълнителен директор  

на “Варвара термал вилидж” АДСИЦ   .......................................... 
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