
 

П Р О Т О К О Л 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 

АКЦИОНЕРИТЕ НА “ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ” АДСИЦ ОТ ЕМИСИЯ С ISIN 

КОД BG1100007209, С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО 

VTV050821RGOS. 

 

 

            Днес, 5 август 2021 г., в гр. София, ул. “Оборище” № 5, се проведе редовно годишно 

общо събрание на акционерите на “Варвара термал вилидж” АДСИЦ,  притежаващи акции от 

емисия с ISIN код BG1100007209, с уникален идентификационен код на събитието 

VTV050821RGOS. 

Заседанието бе открито в 10.30 часа, източно европейско време, от г-н Кирил Асенов  – 

Изпълнителен директор на “Варвара термал вилидж” АДСИЦ.   

 Г-н Асенов констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на 

дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон  и на чл. 115 от 

Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е 

обявена в търговския регистър на 1 юли 2021 г., и оповестена при условията и по реда на чл. 

100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез 

https://www.infostock.bg/infostock/control/announcement на 2 юли 2021 г., с което е спазен 

минималният законов срок.  Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския 

закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията за 

финансов надзор и “Българска фондова борса” АД – регулирания пазар, на който са приети за 

търговия акциите на дружеството. Писмените материали, свързани с дневния ред, са били 

предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в 

срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ. “Варвара термал вилидж” АДСИЦ е публикувало поканата и 

материалите за общото събрание на интернет страницата си www.varvaravillage.com.  

Г-н Кирил Асенов обяви, че за участие в събранието са регистрирани 1 500 000 (един 

милион и петстотин хиляди) броя поименни безналични акции, които представляват 100.00 % 

от капитала на дружеството и от гласовете в общото събрание.  

Г-н Асенов уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 

116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за 

представляване на акционери на общото събрание. 

Г-н Асенов обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно 

протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него. 

Г-н Асенов предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за 

Председател – Кирил Иванов Асенов – изпълнителен директор на дружеството; за Секретар – 

Алекс Вилиям Първанов – акционер; и за Преброители – Кирил Иванов Асенов и Алекс 

Вилиям Първанов. 

Г-н Асенов подложи на гласуване направените предложения.  



 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 500 000  броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и 

гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма. 

 

След проведеното гласуване: 

 

 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ: 

 

1. Избира за председател на заседанието на общото събрание изпълнителния 

директор Кирил Иванов Асенов. 

2. Избира за секретар на заседанието на общото събрание акционера Алекс 

Вилиям Първанов. 

3. Избира за преброители на заседанието на общото събрание Кирил Иванов 

Асенов и Алекс Вилиям Първанов. 

 

Възражения по приетите решения не постъпиха.  

 Избраните лица заеха местата си. 

            Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по 

решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, 

в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата 

за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при 

започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения 

да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи 

предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, като 

крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната 

точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.  

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси 

по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали 

последните са свързани с дневния ред. 

Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат 

правени и накрая на заседанието.  

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение: 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 500 000  броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и 

гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма. 

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. 

 

След проведеното гласуване, 



 

 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 

 

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от 

направените в поканата за свикване на общото събрание и в материалите по дневния 

ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния 

ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а 

всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко 

изказване по всяка точка от дневния ред, като крайният срок за упражняване на това 

право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди 

гласуването на решението по нея.  

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да 

поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, 

независимо дали последните са свързани с дневния ред. 

Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, 

могат да бъдат правени и накрая на заседанието.  

 

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват 

следните  членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно:  

Кирил Иванов Асенов и Марио Василев Димитров. 

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието не присъстват други лица, 

които не са акционери или пълномощници на акционерите. 

Председателят на събранието напомни, че съгласно изискванията на чл. 231, ал. 1 от 

Търговския закон, че общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които 

не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския 

закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой 

не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.   

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на 

дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на общото събрание по 

реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. 

Председателят на събранието прочете дневния ред, съгласно поканата за свикване на 

общото събрание, като разясни на акционерите, че КФН с решение № 541 – ДСИЦ от 

29.07.2021 г. е задължила дружеството да не подлага на гласуване т. шеста от обявения девния 

ред, отнасяща се до избора на одитен комитет на дружеството. 

Председателят на събранието посочи, че на заседанието на общото събрание 

присъстват всички акционери и, че по аргумент от 231, ал. 1 от Търговския закон, общото 

събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или 

обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, ако никой не възразява 

повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.   

Председателят на събранието Кирил Асенов, подкрепен от акционера Алекс Първанов 

предложиха общото събрание да приеме решение и по следните въпроси, предложени от 



 

Съвета на директорите на дружеството, които да бъдат включени като т. 11, 12 и 13 от 

дневния ред, а именно:  

Т. 11 Избор на одитен комитет на дружеството в състав от трима членове и мандат три 

години; Проект за решение:  ОС избира за членове на одитния комитет Марио Василев 

Димитров, Мариана Петрова Кьосева, Весела Матеева Матеева- Ховагемян с мандат от три 

години. 

Т.12 Приемане на статут на одитния комитет; Проект за решение:  ОС приема 

предложеният от Съвета на директорите статут на одитния комитет, който е част от 

материалите по тази точка от дневния ред. 

Т.13 Приемане на Програма за добро корпоративно управление; Проект за решение:  

Общото събрание на акционерите приема Дружеството да спазва в дейността си 

Националният кодекс за корпоративно управление. 

 

Председателят на общото събрание подложи на гласуване, така предложения дневен 

ред, съгласно обявената покана за общото събрание, наложеното от КФН и предложените на 

днешното заседание на ОС допълнителни въпроси. 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 500 000  броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и 

гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма. 

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. 

Други предложения не бяха направени.  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

“Заседанието на общото събрание да се проведе при следния дневен ред: 

 

 

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г. Проект за 

решение: Общото  събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за 

дейността  на дружеството за 2020 г. 

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на 

дружеството за 2020 г. Проект за решение:  Общото събрание н акционерите приема доклада 

на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството 

за 2020 г.  

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение:  

Общото събрание н акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. 

4. Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г. Проект 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. 

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 

2020 г. Проект за решение:  Общото събрание н акционерите освобождава от отговорност 

членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. 

6. Не подлага на гласуване т. 6 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на ОС, в 

изпълнение на решение на КФН.  

7. Промяна в предмета на дейност на дружеството. Проект за решение:  Общото събрание н 

акционерите променя предмета на дейност, съгласно Закона за дружествата със специална 

инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация. 

8. Изменение на устава на дружеството. Проект за решение:  Общото събрание на 

акционерите изменя устава, съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред 

предложения. 

9. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 

Проект за решение:  Общото събрание на акционерите прима Политика за възнагражденията 

на членовете на Съвета на директорите, съгласно съдържащото се в материалите по дневния 

ред предложение. 

10. 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. Проект за решение:  Общото събрание на акционерите прима 

предложението съдържащото се в материалите по дневния ред. 

11. Избор на одитен комитет на дружеството в състав от трима членове и мандат три години; 

Проект за решение:  ОС избира за членове на одитния комитет Марио Василев Димитров, 

Мариана Петрова Кьосева, Весела Матеева Матеева- Ховагемян с мандат от три години. 

12. Приемане на статут на одитния комитет; Проект за решение:  ОС приема предложеният от 

Съвета на директорите статут на одитния комитет, който е част от материалите по тази точка 

от дневния ред. 

13. Приемане на Програма за добро корпоративно управление; Проект за решение:  Общото 

събрание на акционерите приема Дружеството да спазва в дейността си Националният кодекс 

за корпоративно управление. 

 

 

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред. 

 

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО: 

 

 

 

По т. 1 от дневния ред: 



 

             

Доклад на Съвета на директорите за дейността  

на дружеството за 2020 година 

  

           Председателят на общото събрание прочете доклада на Съвета на директорите за 

дейността на  дружеството за 2020 г. 

 Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по 

т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на общото събрание и материалите по 

дневния ред, както следва:  

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за 

дейността на дружеството за 2020 г.” 

 

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения 

за решение по т. 1 от дневния ред. 

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. 

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, 

направено от Съвета на директорите на дружеството.  

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 500 000  броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и 

гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма. 

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. 

 

След проведеното гласуване,  

 

 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ 

ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

 

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за 

дейността на дружеството през 2020 г. 

 

 

 

Възражения по приетото решение не постъпиха. 

 

 

По т. 2 от дневния ред: 

 

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на 

дружеството за 2020 г. 

 

          Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на регистрираният 

одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година. 



 

 Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на 

директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и 

материалите по дневния ред, както следва:  

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 

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

 

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения 

за решение по т. 2 от дневния ред. 

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. 

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, 

направено от Съвета на директорите на дружеството.  

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 500 000  броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и 

гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма. 

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. 

 

След проведеното гласуване, 

 

 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  

ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

             

          Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 

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

Възражения по приетото решение не постъпиха. 

 

 

По т. 3 от дневния ред: 

 

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. 

 

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение 

на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на 

Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:  

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на 

дружеството за 2020 г.” 

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения 

за решение по т. 3 от дневния ред. 

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към 

гласуване. 



 

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, 

направено от Съвета на директорите на дружеството.  

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 500 000  броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и 

гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма. 

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. 

 

След проведеното гласуване, 

 

 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  

ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ  

ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

             

          Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на 

дружеството за 2020 г. 

    Възражения по приетото решение не постъпиха. 

 

 

По т. 4 от дневния ред: 

             

Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г. 

 

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на 

директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото 

събрание и материалите по дневния ред, както следва:  

“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.“ 

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения 

за решение по т. 4 от дневния ред. 

Алекс Вилиям Първанов предложи да бъде избран нов одитор, който да провери и 

завери финансовия отчет на дружеството за 2021 г., а именно: 

Дипломиран експерт – счетоводител Севдалина Велкова Паскалева, и регистриран 

одитор с № 0605/2003 г. е вписан в публичния регистър на Института на дипломираните 

експерт-счетоводители в България, и упражняващ професията по Закона за независимия 

финансов одит, чрез дружество на регистрирания одитор „Паскалеви одит консулт” ООД, 

ЕИК 175011606, на което е управител и съдружник с мажоритарен дял. 

Г-н Първанов представи пред общото събрание на акционерите и предложение за 

независим финансов одит за 2021 г. от регистрирания одитор Севдалина Паскалева. 



 

Председателят на ОС запозна акционерите с представеното предложение. 

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към 

гласуване. 

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, 

направено от Съвета на директорите на дружеството.  

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: Няма. 

 ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 1 500 000  броя акции, представляващи 100.00 % от 

капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения 

капитал; 

Решението не се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. 

 

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, 

направено от акционера Алекс Първанов. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 500 000  броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и 

гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма. 

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. 

 

След проведеното гласуване, 

 

 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  

ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ  

ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

             

Общото събрание на акционерите избира Севдалина Велкова Паскалева, 

регистриран одитор с № 0605/2003 г. е вписан в публичния регистър на Института на 

дипломираните експерт-счетоводители, чрез  „Паскалеви одит консулт” ООД, ЕИК 

175011606, да провери и завери финансовият отчет на дружеството за 2021 г. 

 

 

Възражения по приетото решение не постъпиха. 

 

 

По т. 5 от дневния ред: 

 

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 

дейността им през 2020 г. 

 



 

         Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на 

Съвета на директорите на “Варвара термал вилидж” АДСИЦ по тази точка от дневния ред, 

съдържащо се в материалите по дневния ред на общото събрание: 

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на 

директорите за дейността им през 2020 г.” 

 

Председателят на Общото събрание прочете мотивите към тази точка от дневния ред, 

съдържащи се в материалите за ОС  - дейността на Съвета на директорите 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 Съвета на директорите. 

 

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения 

за решение по т.  5 от дневния ред. 

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. 

 

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от 

дневния ред.  

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 500 000  броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и 

гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма. 

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. 

 

След проведеното гласуване, 

 

 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  

ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ  

ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

             

     Общото събрание н акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета 

на директорите за дейността им през 2020 г. 

Възражения по приетото решение не постъпиха. 

 

 

По т. 6 от дневния ред: 

Избор на одитен комитет 

 

          Не подлага на гласуване тази точка от дневния ред, съобразявайки се с наложеното 

от Комисията за финансов надзор, с решение № 541-ДСИЦ от 29.07.2021 г. 

 



 

 

 

По т. 7 от дневния ред: 

 

Промяна в предмета на дейност на дружеството 

 

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение 

на Съвета на директорите на “Варвара термал вилидж” АДСИЦ по тази точка от дневния ред, 

съдържащо се в материалите по дневния ред на общото събрание: 

„Общото събрание н акционерите променя предмета на дейност, съгласно Закона 

за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, 

като от предмета на дейност отпада текста „секюритизация на недвижими имоти“. 

Председателят на събранието подчерта, че промяната в предмета на дейност, съдържащ 

се и в от устава на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ, е одобрена с одобрението на промените 

в устава на дружеството от Комисията за финансов надзор с решение №  549 – ДСИЦ от 3 

август 2021 г. 

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения 

за решение по т. 7 от дневния ред. 

Други предложения не бяха направени. 

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7  от 

дневния ред.  

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 500 000  броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и 

гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма. 

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. 

 

След проведеното гласуване, 

 

 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  

ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ  

ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

             

     Общото събрание н акционерите променя предмета на дейност, съгласно Закона за 

дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, 

като от предмета на дейност отпада текста „секюритизация на недвижими имоти“ 

Възражения по приетото решение не постъпиха. 

 

По т. 8 от дневния ред: 

 

Изменение на устава на дружеството 

 



 

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложенията на Съвета на 

директорите за промени в устава на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ, одобрени от 

Комисията за финансов надзор с решение № 549 – ДСИЦ от 03.08.2021 г., както следва: 

 

“ОС на акционерите приема следните промени в Устава: 

          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 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 

ЗДСИЦ 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: 

а.емитира дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар на 

ценни книжа; 

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

и за въвеждане в експлоатация на придобитите активи; 

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

за изплащане на лихви по банкови кредити по б. „б“ и по емисии дългови ценни книжа 

по б.“а“, 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. 

         В чл. 10, ал. 4 текстът „, 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.“ се заличава. 

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-

6, 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“ 

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, т.1 на чл. 10 от устава 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. 2 на чл. 14, „регистрите на Централен депозитар“ се заменя с „централния 

регистър на ценни книжа“ и изр. второ на ал. 3 от чл. 14 придобива следната редакция: 



 

„Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни 

книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на 

което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за 

разпределение на печалбата“ 

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. 31, ал. 1 се създава т. 12, със следното съдържание:  „приема, изменя и допълва 

правилата за управление на рисковете при участие в учредяването или 

придобиването на дялове или акции в специализираното дружество по чл. 28 

ЗДСИЦДС. 

     Чл. 40, ал. 3 се изменя, както следва:  „Членовете на съвета на директорите на 

дружеството, както и прокуристите на дружеството трябва да са лица с добра репутация, 

с необходимите знания и умения, с квалификация и минимален професионален опит три 

години, съответстващи на осъществяваната от дружеството дейност.  Трябва да имат 

висше образование и да не са: 

1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено 

отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намират в производство за 

обявяване в несъстоятелност; 

3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или 

кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, 

предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има 

неудовлетворени кредитори; 

4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност; 

5. съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по съребрена 

линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на трето лице 

по чл. 27, ал. 4 ЗДСИЦДС, когато е приложимо.“ 

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“. 

В чл. 47, ал. 2, чл. 54, ал. 3 и ал. 4 „обслужващото дружество“ се заменя с „третото 

лице“, съответно „обслужващите дружества“ става „третите лица“ 

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

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

лице“ 

https://web.apis.bg/p.php?i=4544386&b=0#p44295838


 

Чл. 52 се изменя, както следва: 

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

подобрения на придобитите недвижими имоти. Дружеството възлага дейностите по изр. 

първо на едно или повече търговски дружества. 

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

отчетност и кореспонденция, дейностите по поддръжка и експлоатацияна придобитите 

недвижими имоти, 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 2 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. 

 

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. 

Чл. 55 се изменя, както следва: заличава се изр. второ „Размерът на 

възнаграждението се определя и изменя при спазване на разпоредбата на чл. 60 от 

устава.“ И се създава ново изр. второ, със следното съдържание: „Възнаграждението на 

третото лице/третите лица не може да надхвърля 5 (пет) на сто от средната годишна 

стойност на активите по баланса на дружеството, изчислена като средната аритметична 

величина от сумата на актива в края на текущата година и от сумата на актива в края 

на предходната. 

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. 57, ал. 6, изр. второ накрая се допълва с „в срок три работни дни от 

изменението“. 

Заглавието на глава десета придобива следната редакция „Максимален размер на 

годишните разходи за управление на дружеството“ 

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

изречение „всички“ се заменя с „годишните“. 

В чл. 63, след „актовете  по прилагането му“ „ЗДСИЦ“ се заменя с „ЗДСИЦДС“. 

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“ 

         Глава четиринадесета 

„Правила за управлние на рисковете при участие в учредяването или придобиването на 

дялове или акции в специализираното дружество по чл. 22а ЗДСИЦ“ се отменя 

        Чл. 67 – 76 се отменят. 

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

 

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за 

решение по т. 8 от дневния ред. 

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. 

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8  от 

дневния ред.  

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 500 000  броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и 

гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма. 

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. 

След проведеното гласуване, 

 

 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  

ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ  

ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

             

     “ОС на акционерите приема следните промени в Устава: 



 

          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 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 ЗДСИЦ 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: 

а.емитира дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар 



 

на ценни книжа; 

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

и за въвеждане в експлоатация на придобитите активи; 

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

за изплащане на лихви по банкови кредити по б. „б“ и по емисии дългови ценни книжа 

по б.“а“, 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. 

         В чл. 10, ал. 4 текстът „, 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.“ се заличава. 

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-

6, 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“ 

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, т.1 на чл. 10 от устава 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. 2 на чл. 14, „регистрите на Централен депозитар“ се заменя с „централния 

регистър на ценни книжа“ и изр. второ на ал. 3 от чл. 14 придобива следната редакция: 

„Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни 

книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на 

което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за 



 

разпределение на печалбата“ 

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. 31, ал. 1 се създава т. 12, със следното съдържание:  „приема, изменя и допълва 

правилата за управление на рисковете при участие в учредяването или 

придобиването на дялове или акции в специализираното дружество по чл. 28 

ЗДСИЦДС. 

     Чл. 40, ал. 3 се изменя, както следва:  „Членовете на съвета на директорите на 

дружеството, както и прокуристите на дружеството трябва да са лица с добра 

репутация, с необходимите знания и умения, с квалификация и минимален 

професионален опит три години, съответстващи на осъществяваната от дружеството 

дейност.  Трябва да имат висше образование и да не са: 

1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено 

отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намират в производство за 

обявяване в несъстоятелност; 

3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или 

кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, 

предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има 

неудовлетворени кредитори; 

4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност; 

5. съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по 

съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на 

трето лице по чл. 27, ал. 4 ЗДСИЦДС, когато е приложимо.“ 

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“. 

В чл. 47, ал. 2, чл. 54, ал. 3 и ал. 4 „обслужващото дружество“ се заменя с „третото 

лице“, съответно „обслужващите дружества“ става „третите лица“ 

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. Дружеството възлага дейностите по изр. 

https://web.apis.bg/p.php?i=4544386&b=0#p44295838


 

първо на едно или повече търговски дружества. 

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

отчетност и кореспонденция, дейностите по поддръжка и експлоатацияна придобитите 

недвижими имоти, 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 2 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. 

 

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. 

Чл. 55 се изменя, както следва: заличава се изр. второ „Размерът на 

възнаграждението се определя и изменя при спазване на разпоредбата на чл. 60 от 

устава.“ И се създава ново изр. второ, със следното съдържание: „Възнаграждението на 

третото лице/третите лица не може да надхвърля 5 (пет) на сто от средната годишна 

стойност на активите по баланса на дружеството, изчислена като средната аритметична 

величина от сумата на актива в края на текущата година и от сумата на актива в края 

на предходната. 

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. 57, ал. 6, изр. второ накрая се допълва с „в срок три работни дни от 

изменението“. 

Заглавието на глава десета придобива следната редакция „Максимален размер на 

годишните разходи за управление на дружеството“ 

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

изречение „всички“ се заменя с „годишните“. 

В чл. 63, след „актовете  по прилагането му“ „ЗДСИЦ“ се заменя с „ЗДСИЦДС“. 

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“ 

         Глава четиринадесета 

„Правила за управлние на рисковете при участие в учредяването или придобиването на 

дялове или акции в специализираното дружество по чл. 22а ЗДСИЦ“ се отменя 

        Чл. 67 – 76 се отменят. 

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

 

Възражения по приетото решение не постъпиха. 

 

 

По т. 9 от дневния ред: 

 

Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите 

 

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение 

на Съвета на директорите по т. девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на 

Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:  

 

„Общото събрание на акционерите прима Политика за възнагражденията на 

членовете на Съвета на директорите, съгласно съдържащото се в материалите по 

дневния ред предложение.“ 
 

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с приложената към 

материалите по дневния ред Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите. 

 

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения 

за решение по т. 9 от дневния ред. 

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. 



 

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9  от 

дневния ред.  

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 500 000  броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и 

гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма. 

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. 

 

След проведеното гласуване, 

 

 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  

ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ  

ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

             

     Общото събрание на акционерите прима Политика за възнагражденията на 

членовете на Съвета на директорите, съгласно съдържащото се в материалите по 

дневния ред предложение. 

Възражения по приетото решение не постъпиха. 

 

По т. 10 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 

 

           Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложения от Съвета на 

директорите проект на правила за управлние на рисковете при участие в учредяването или 

придобиването на дялове или акции в специализираното дружество по чл. 28 ЗДСИЦДС, 

одобрен от Комисията за финансов надзор с решение № 550 – ДСИЦ от 03.08.2021 г., както 

следва: 

 

“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 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. 

 

Чл. 3, ал. 1, т. 1 се изменя, както следва: „Изготвя правила за управление на риска, които 

се приемат от общото събрание на акционерите на дружеството,  и следи за тяхната 

актуализация.“ 

Чл. 3, ал. 1, т. 2 се изменя, както следва: в изр. първо текстът  „приема и“ се заличава. 

Създава се ново изр. трето, както следва: „Измененията и допълненията в правилата се 

приемат от общото събрание на акционерите на дружеството. 

 

Чл. 3, ал. 2, т. 2 се изменя, както следва: „Следи за съответствието на настоящите  

правила и процедурите, разписани в тях за установяване на рисковете, свързани с 

дейността на Дружеството, при използването им от съответните служители и 

механизмите за наблюдението върху адекватността и ефективността им.“ 

 

В чл. 3, ал. 2, т. 6 се изменя, както следва: „Следи за съответствие на използваните от 

съответните служители процедури по измерване, наблюдение и оценка на риска с 

настоящите приети от ОС правила“. 

 Чл. 3, ал. 1, т. 4 се отменя. 

 В чл. 3, ал. 1, т. 3 и т.5, в  чл. 3, ал. 2, т. 3 след „сделки на вътрешните пазари“ са 

допълва „и сделки на територията на друга държава членка“ 

Чл. 3, ал. 2, т. 1, се изменя, както следва: „Организира работата по правилното 

прилагане на настоящите правила за управление на риска.“ 

Т. 7 на ал. 1 на чл. 3 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“. 

В чл. 74, нов чл. 13, ал. 1  текстът „Поради осъществявания контрол по смисъла на §1, т. 

14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК“ се заличава. 

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“. 

Създава се нов чл. 17, както следва: „При противоречие на настоящите правила с 

разроредби на Устава на дружеството и/или с императивни разпоредби на ЗДСИЦДС, 

ЗППЦК, и/или друг нормативен акт, се прилагат разпоредбите на устава на дружеството, 



 

императивните разпоредби на ЗДСИЦДС, ЗППЦК, и/или друг нормативен акт, без да е 

необходимо незабавно изменение на правилана, освен ако уставът, законовият, 

подзаконовият и/или друг нормативен акт изрично не предвижда това.“ 

 

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения 

за решение по т. 10 от дневния ред. 

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. 

 

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от 

дневния ред.  

 ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 500 000  броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и 

гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма. 

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. 

 

След проведеното гласуване, 

 

 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  

ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ  

ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

             

     “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 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. 

 

Чл. 3, ал. 1, т. 1 се изменя, както следва: „Изготвя правила за управление на риска, 

които се приемат от общото събрание на акционерите на дружеството,  и следи за 

тяхната актуализация.“ 



 

Чл. 3, ал. 1, т. 2 се изменя, както следва: в изр. първо текстът  „приема и“ се заличава. 

Създава се ново изр. трето, както следва: „Измененията и допълненията в правилата се 

приемат от общото събрание на акционерите на дружеството. 

 

Чл. 3, ал. 2, т. 2 се изменя, както следва: „Следи за съответствието на настоящите  

правила и процедурите, разписани в тях за установяване на рисковете, свързани с 

дейността на Дружеството, при използването им от съответните служители и 

механизмите за наблюдението върху адекватността и ефективността им.“ 

 

В чл. 3, ал. 2, т. 6 се изменя, както следва: „Следи за съответствие на използваните 

от съответните служители процедури по измерване, наблюдение и оценка на риска с 

настоящите приети от ОС правила“. 

 Чл. 3, ал. 1, т. 4 се отменя. 

 В чл. 3, ал. 1, т. 3 и т.5, в  чл. 3, ал. 2, т. 3 след „сделки на вътрешните пазари“ са 

допълва „и сделки на територията на друга държава членка“ 

Чл. 3, ал. 2, т. 1, се изменя, както следва: „Организира работата по правилното 

прилагане на настоящите правила за управление на риска.“ 

Т. 7 на ал. 1 на чл. 3 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“. 

В чл. 74, нов чл. 13, ал. 1  текстът „Поради осъществявания контрол по смисъла на §1, т. 

14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК“ се заличава. 

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“. 

Създава се нов чл. 17, както следва: „При противоречие на настоящите правила с 

разроредби на Устава на дружеството и/или с императивни разпоредби на ЗДСИЦДС, 

ЗППЦК, и/или друг нормативен акт, се прилагат разпоредбите на устава на 

дружеството, императивните разпоредби на ЗДСИЦДС, ЗППЦК, и/или друг нормативен 

акт, без да е необходимо незабавно изменение на правилана, освен ако уставът, 

законовият, подзаконовият и/или друг нормативен акт изрично не предвижда това.“ 

 



 

Възражения по приетото решение не постъпиха. 

 

 

 

По т. 11 от дневния ред: 

 

Избор на одитен комитет на дружеството в състав от трима членове и мандат три 

години 

 

         Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на 

Съвета на директорите на “Варвара термал вилидж” АДСИЦ по тази точка от дневния ред: 

“ОС избира за членове на одитния комитет Марио Василев Димитров, Мариана Петрова 

Кьосева, Весела Матеева Матеева- Ховагемян с мандат от три години.“ 

 

 

Председателят на Общото събрание прочете мотивите към тази точка от дневния ред:  

Съветът на директорите на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ смята, че предложените за 

членове на одитния комитет Марио Василив Димитров,  Мариана Петрова Кьосева и Весела 

Матеева Матеева- Ховагемян отговарят на изискванията на Закона за независисимия финансов 

одит за членове на одитния комитет. 

 

Марио Димитров има  5 г. професионален стаж в счетоводството. Всички лица, 

предложени за членове на одитния комитет имат познания в областта в която работи 

дружеството. Марио Димитров е член на Съвета на директорите. Мариана Кьосева има богат 

опит в сферата на недвижимите имоти, била е член на СД и директор за връзки с 

инвеститорите на АДСИЦ. Весела Метеева – Ховагемян е специалист по финанси, статистика, 

теория на индексите, с богат управленски опит. 

 

Председателят на ОС прочете представените от лицата, предложени за членове на 

одитния комитет автобиографии, както и представените дипломи и декларации по чл. 107, ал. 

4 от ЗНФО. 

 

Председателят на ОС подчерта, че с така предложния състав на одитния комитет е 

изпълнено изискването мнозинството от членовете на одитния комитет да са външни за и 

независими от дружеството. 

 

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения 

за решение по т.  11 от дневния ред. 

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. 

 

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 11 от 

дневния ред.  

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 500 000  броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и 

гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал; 



 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма. 

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. 

 

След проведеното гласуване, 

 

 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  

ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ  

ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

             

     Общото събрание н акционерите избира за членове на одитния комитет с мандат 

три години Марио Василев Димитров, Мариана Петрова Кьосева, Весела Матеева 

Матеева- Ховагемян. 

Възражения по приетото решение не постъпиха. 

 

 

 

 

 

По т.12 от дневния ред: 

Приемане на статут на одитния комитет 

 

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение 

на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред:  

 

„Общото събрание на акционерите приема предложеният от Съвета на 

директорите статут на одитния комитет, който е част от материалите по тази точка от 

дневния ред.“  

 

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложения Статут на 

одитния комитет на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ. 

 

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения 

за решение по т. 12 от дневния ред. 

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. 

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 12  от 

дневния ред.  

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 500 000  броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и 

гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма. 

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. 

 

След проведеното гласуване, 



 

 

 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  

ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ  

ПО Т. ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

             

     Общото събрание на акционерите прима статут на одитния комитет, който е 

част от материалите по тази точка от дневния ред. 

 

Възражения по приетото решение не постъпиха. 

 

По т.13 от дневния ред: 

 

Приемане на Програма за добро корпоративно управление 

 

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение 

на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред:  

 

„Общото събрание на акционерите приема Дружеството да спазва в дейността си 

Националния кодекс за корпоративно управление.“  

 

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения 

за решение по т. 13 от дневния ред. 

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. 

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 13  от 

дневния ред.  

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 500 000  броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и 

гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма. 

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. 

 

След проведеното гласуване, 

 

 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  

ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ  

ПО Т. ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

             

     Общото събрание на акционерите прима Дружеството да спазва в дейността си 

Националния кодекс за корпоративно управление. 

 

Възражения по приетото решение не постъпиха. 



 

 

 

 


