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Проект!

ЗАКОН

 за дружествата със специална инвестиционна цел

ДЯЛ ПЪРВИ

] ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на закона
Чл. 1. Този закон урежда отношения, свързани със:

1. секюритизация на активи; включително и бъдещи;
2. учредяването и дейността на дружествата със специална инвестиционна

цел.

Цели на закона
Чл. 2. Този закон цели:

1. да насърчи колективното инвестиране;
2. да създаде условия за развитието на секюритизацията на активи;

      3. да защитава интересите на инвеститорите в дружествата със специална
инвестиционна цел.

ДЯЛ ВТОРИ

ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

Глава първа
Устройство

Определение
Чл. 3. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел се учредява като

акционерно дружество с предмет на дейност инвестиране в недвижими имоти или
вземания. То функционира като инструмент за колективно инвестиране и действа на
принципа на разпределение на риска.

(2) Във фирмата на дружеството със специална инвестиционна цел се включва
обозначението "акционерно дружество със специална инвестиционна цел" или
съкращението "АДСИЦ".

(3) Лица, които не отговарят на изискванията на този закон, не могат да включват
в наименованието си обозначението "акционерно дружество със специална
инвестиционна цел" или съкращението "АДСИЦ".

Сделки
Чл. 4. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел може да извършва по

занятие следните сделки:
1. покупка на актив или активи с цел предоставяне за управление, отдаване под

наем, лизинг или аренда и продажба - при секюритизация на недвижими имоти, или
получаване на плащанията - при секюритизация на вземания;

2. издаване на ценни книжа с цел набиране на средства за покупка на активите по
предходната точка.
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(2) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да извършва по
занятие други търговски сделки извън посочените в ал. 1, освен ако са позволени от
този закон или са пряко свързани с осъществяването на сделките по предходната
алинея.

(3) Недвижимите имоти, които подлежат на секюритизация могат да бъдат
жилищни, търговски, административни и земеделски и трябва да се намират на
територията на България.

(4) Едно дружество със специална инвестиционна цел не може да секюритизира
едновременно недвижими имоти и вземания.

Учредяване и съдебна регистрация
Чл. 5 (1) За учредяване на дружество със специална инвестиционна цел е

необходимо не по-малко от 30 на сто от основния капитал да бъде записан от името и за
сметка на институционални инвеститори.

(2) При учредяване на дружеството със специална инвестиционна цел
учредителното събрание освен решенията, посочени в чл. 163, ал. З от Търговския закон,
приема решение за задължително увеличаване на капитала със същия клас акции като
записаните на учредителното събрание от момента, в който дружеството бъде
регистрирано като публично ("първично увеличаване на капитал").

(3) Увеличаването по ал. 2, трябва да бъде в размер не по-малко от 30 на сто от
основния капитал.

(4) За вписване в търговския регистър на дружеството със специална
инвестиционна цел е необходимо да се представят документи, удостоверяващи
наличието на обстоятелствата по предходните алинеи.

(5) Регистьрният съд незабавно след вписването на дружество със специална
инвестиционна цел служебно уведомява Държавната комисия по ценни книжа.

Капитал и акции
Чл. 6. (1) Капитал на дружеството със специална инвестиционна цел не може

да бъде по-малък от 500 хил. лв.
(2) Капиталът, записан на учредителното събрание. Трябва да бъде реално

внесен към момента на подаване на заявление за регистрация в търговския регистър.
(3) Правото на глас в общото събрание на дружеството със специална

инвестиционна цел възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка
акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в
търговския регистър.

(4) Вноските в капитала могат да бъдат само парични.
(5) Акциите на дружеството със специална инвестиционна цел са безналични.

Член 185, ал. 2, изречение второ от Търговския закон не се прилага.
(6) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да издава

привилегировани акции, даващи право на повече от един глас.
(7) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително

обезсилване на акциите.
(8) Увеличение на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон не се

допуска.

Устав
Чл. 7. Уставът на дружеството трябва да съдържа освен данните, предвидени в

Търговския закон и гл. VIII от Закона за публично предлагане на ценни книжа, и данни
за:

1. срокът, за който се създава дружеството, ако е предвиден такъв;
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2. вида на активите, които дружеството ще секюритизира;
     3. минималното равнище на обезпеченост на вземанията при дружествата с

предмет на дейност секюритизация на вземания;
4. максималният размер на разходите за управление на дружеството като

съотношение към активите по баланса на дружеството;
5. правилата за определяне на възнаграждението на лицата, които управляват и

представляват дружеството и на обслужващите дружества, ако има такива;
    6. разпределението на правата и задълженията между управителния орган и

обслужващите дружества, ако има такива;
7. допълнителни факти и обстоятелства, определи с наредба.

Членове на управителните органи
Чл. 8. (1) Лицата, които управляват или представляват, дружеството трябва да

имат висше образование и да притежават професионална квалификация и управленски
опит в областта на финансите или на недвижимите имоти, както и да:

1. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
   2. не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец и не се намират в

производство за обявяване на несъстоятелност;
   3. не са били членове на управителен или контролен орган на дружество

съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години,
предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има
неудовлетворени кредитори;

4. не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
     5. не са съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по

съребрена линия помежду си или на друг член на управителен или контролен орган на
дружеството със специална инвестиционна цел или на обслужващите дружества, ако
има такива.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с декларация, към която се прилага
диплома за завършено висше образование и свидетелство за съдимост.

Набиране и съхранение на паричните средства
Чл. 9. (1) Сумите, набирани от издаването на ценни книжа, се внасят от

лицата, закупили ценните книжа, по специално открита от дружеството банкова сметка.
(2) Паричните средства и другите ценни книжа на дружеството със специална

инвестиционна цел се съхраняват в банка-депозитар.
(3) Банката-депозитар извършва всички плащания за сметка на дружеството

със специална инвестиционна цел при спазване на условията, предвидени в неговия
устав и проспект за издаване на ценни книжа.

(4) За банката-депозитар се прилагат съответно изискванията на чл. 173 от
ЗППЦК.

Нетна стойност на активите
Чл. 10. (1) Нетната стойност на активите на дружеството със специална

инвестиционна цел се определя поне веднъж годишно, в края на съответната финансова
година, както и при издаване на нови акции или обратно изкупуване.

(2) Извършената оценка може да се използва през цялата следваща година,
освен ако няма промяна в общата икономическа ситуация или състоянието на имотите.

Разпределение на печалбата
Чл. 11. (1) След заделяне на законовите резерви, дружеството всяка година

разпределя не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година между
акционерите под формата на паричен дивидент по притежаваните от тях акции.

(2) Друго решение за разпределение на печалбата е нищожно.
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Глава втора

Регистрация на дружеството като публично

Регистрация в публичния регистър
Чл. 12. (1) Когато дружеството със специална инвестиционна цел не е

учредено по реда на чл. 5 ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,
лицата, управляващи и представляващи дружеството, са длъжни не по-късно от шест
месеца от дата на вписването му в търговския регистър да подадат в Държавната
комисия по ценните книжа проспект за увеличаване на капитала в размера, предвиден в
решение на дружеството по чл. 5, ал. 2.

(2) С регистрацията на дружеството в публичния регистър Държавната
комисия по ценните книжа му издава разрешение за извършване на дейност като
дружество със специална инвестиционна цел при условие, че:

1. уставът и другите учредителни актове на дружеството съответстват на
закона;

      2. капиталът отговаря на изискванията на чл. 6, и
3. членовете на управителните органи отговарят на изискванията на чл. 8.
(3) Лицата управляващи и представляващи дружеството са длъжни да поискат

приемане на публичната емисия от акции за търгуване на регулиран пазар в 7-дневен
срок от одобряването на проспекта.

(4) Ако в срок от 3 месеца от регистрацията на дружеството в публичния
регистър, емисията не бъде регистрирана за търговия на регулирания пазар Държавната
комисия по ценните книжа може служебно да отпише дружеството от публичния
регистър.

Проспект
Чл. 13. (1) В допълнение към информацията, изискуема по Глава б, Раздел П

от Закона за публично предлагане на ценни книжа проспектът за издаване на ценни
книжа от дружество със специална инвестиционна цел следва да съдържа следната
информация:

1. целта на използване на набраните средства и описание на критериите, на
които отговарят закупените активи или тези, които предстои да се закупят;

2. другите източници на финансиране, ако такива са предвидени;
3. максималният размер на предвиденото външно финансиране, съотнесен към

собствения капитал;
4. сумата или методът за определяне на възнаграждението на лицата,

представляващи и управляващи дружеството и на обслужващите лица;
5. максимално допустимият размер на разходите за управление на дружеството

като съотношение към активите по баланса на дружеството;
6. допълнителните инвестиции и разходи, необходими за въвеждане на

активите в експлоатация;
7. допълнителни факти и обстоятелства, определени с наредба.
(2) Членовете на управителния орган на дружеството, неговият прокурист,

както и подписалият проспекта инвестиционен посредник, отговарят солидарно за
вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта. Лицето
по чл. 34, ал. 1 или 2 от Закона за счетоводството отговаря солидарно с лицата по
изречение първо за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във
финансовите отчети на дружеството със специална инвестиционна цел, а
регистрираният одитор - за вредите, причинени от одитираните от него финансови
отчети.

(3) Дружествата със специална инвестиционна цел се освобождават от
таксите, които са задължени да заплатят съгласно Закона за публичното предлагане на
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ценни книжа, за одобряването на проспекта им за първично увеличаване на капитала.

Първично увеличаване на капитала
Чл. 14 (1) Първичното увеличаване на капитала на дружеството със специална

инвестиционна цел се извършва само въз основа на одобрен от Държавната комисия по
ценни книжа проспект. Чл. 112а, ал. 1 от ЗППЦК не се прилага.

(2) При първично увеличаване на капитала се издават права по смисъла на § 1,
т. 3. от ЗППЦК. Срещу всяка акция от увеличението се издава едно право.

(3) Първичното увеличаване на капитала се обслужва от инвестиционен
посредник с капитал, не по-малък от предвидения в чл. 56, ал. 1 от ЗППЦК. Цялата
емисия права по ал. 2 се поема от инвестиционния посредник и се предлага за публично
търгуване на регулиран пазар. При първичното увеличаване на капитала не се прилагат
разпоредбите на чл. 112, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 194 от ТЗ.

(4) Дружеството  със  специална инвестиционна цел изпраща уведомление до
регулирания пазар, на който ще се предлагат неговите акции. Уведомлението съдържа
началната дата, от която ще започне предлагането на правата, сроковете, при които ще
се извършва и информация за броя, номиналната и емисионната стойност на акциите,
които ще се записват.

(5) Уведомлението по предходната алинея трябва да бъде изпратено не по-
късно от тридесет работни дни от датата на издаване на решение за вписване в
публичния регистър.

(6) Регулираният пазар е длъжен да приеме за търгуване правата по ал. 1.
(7) Срокът за записване на акции по ал.1 е най-малко 30 дни. Началото на

срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата.
Срокът за записване на акции изтича най-малко 15 работни дни след изтичане на срока
за прехвърляне на правата.

(8) Първичното увеличаване на капитала се извършва до размера на
записаните акции.

Промяна в устройството и управлението
Чл. 15. (1) Промяна в устава и в другите устройствени актове, замяна на

банката-депозитар и на управляващото дружество, ако има такова се допуска след
одобрение на комисията.

(2) Комисията издава или отказва да издаде одобрения по ал. 1 в 14-дневен
срок от получаване на заявлението с приложенията към него, а ако са поискани
допълнителни сведения-от получаването им. Комисията отказва да издаде одобрение,
ако не са спазени изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му. Отказът се мотивира писмено.

(3) Съдът вписва в търговския регистър промяната в устава след представяне
на одобрението на комисията.

Отнемане на разрешение за дейност
Чл. 16. (1) Комисията отнема издаденото разрешение, ако дружеството със

специална инвестиционна цел:
1. не започне да извършва разрешената дейност в срок 12 месеца от издаването

на разрешението;
2. е представило неверни данни, които са послужили като основание за

издаване на разрешението;
3. престане да отговаря на условията, при които е издадено разрешението;

         4. не отговаря на изискванията за минимален капитал;
5. системно нарушава разпоредбите на този закон или актовете по

прилагането му.
(2) Комисията уведомява писмено дружеството в 7-дневен срок от вземане
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на решението за отнемане на разрешението.
(3) След влизане в сила на решението за отнемане на разрешението

Комисията незабавно отправя искане до съответния окръжен съд за образуване на
производство за ликвидация на дружеството и предприема необходимите мерки за
уведомяване на обществеността.

Промяна на фирмата при липса на регистрация или отнемане на разрешение
Чл. 17. (1) Държавната комисия по ценните книжа изпраща до съда по

регистрацията на дружеството със специална инвестиционна влезлият в сила отказ за
регистрацията му като публично дружество, решението за отнемане на разрешението
му за дейност и решението за отписване от публичния регистър.

(2) При уведомление по ал. 1, регистьрният съд служебно изменя фирмата на
дружеството със специална инвестиционна цел като означението "дружество със
специална инвестиционна цел" или съкращението "АДСИЦ" се заменят с "акционерно
дружество", съответно "АД".

(3) Ако Държавната комисия по ценните книжа не получи документите за
вписване на дружеството със специална инвестиционна цел като публично в срок от б
месеца от неговата регистрация тя процедира по реда на ал. 1.

Глава трета

Управление на активите на дружеството със специална инвестиционна цел

Дължима грижа
Чл. 18. (1) Управлението на активите на дружеството със специална

инвестиционна цел се извършва с грижата на добрия търговец, при спазване принципите
на:

1. поддържане на оптимално съотношение между надеждност и доходност;
  2.защита на интереса на инвеститорите в книжата, издадени от дружеството.
(2) Управителите на дружеството със специална инвестиционна цел са

длъжни веднага след придобиването на недвижим имот да го застраховат срещу
погиване от всички възможни рискове.

(3) Управителите на дружеството със специална инвестиционна цел носят
солидарна отговорност с третите лица, с които те са сключили договори от които е
произлязла вреда за дружеството.

Обслужващи и управляващи дружества
Чл. 19. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизация

на недвижими имоти сключва договори за обслужване и поддържане на неговите
активи срещу възнаграждение с търговски дружества, разполагащи с необходимите
организация и ресурси за тази цел (обслужващи дружества).

(2) Дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизация на
вземания сключва договори за събиране на придобитите вземания и обслужване на
свързаните с това плащания срещу възнаграждение с търговски дружества, разполагащи
с необходимите организация и ресурси за тази цел (обслужващи дружества).

(3) Обслужващо дружество не може едностранно да прихваща срещу своето
възнаграждение суми, събрани в полза на дружеството със специална инвестиционна
цел в процеса на:

1. обслужване и поддържане на неговите активи при секюритизация на
недвижими имоти, или

2. събиране и обслужване на неговите вземания при секюритизация на
вземания.

(4) Ако дружеството със специална инвестиционна цел се управлява от
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управляващо дружество, чл. 168, ал. 2, 3 и 4 и чл. 169 от ЗППЦК се прилагат съответно.

Оценка на активите
Чл. 20. (1) Управителите на дружеството със специална инвестиционна цел

трябва да назначат един или повече независими експерт-оценители, специализирани в
областта на недвижимите имоти.

(2) Оценителите отговарят за вреди, причинени на дружеството или на негови
акционери, ако вредите произтичат от тяхна умишлено неточна оценка.

(3) В края на всяка финансова година се извършва оценка на всички активи,
които се притежават от дружеството със специална инвестиционна цел.

(4) Секюритизираните недвижими имоти не могат да бъдат продавани, без да
им е направена предварителна оценка от експерт-оценителя. Ново оценяване не се
извършва, ако от последното са изминали не повече от шест месеца и не са настъпили
съществени промени в общата икономическа среда.

(5) Недвижимите имоти за секюритизация се оценяват преди придобиването
им..

(6) Цените, по които дружеството със специална инвестиционна цел
придобива активи, не могат да бъдат значително по-високи, а ценните, по които продава
активи, значително по-ниски от направената оценка, освен при изключителни
обстоятелства. В този случай управителите на дружеството трябва да обяснят
действията си в следващият периодичен отчет.

Общи ограничения
Чл. 21. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел не може:
1. да залага или ипотекира свои активи за чужд дълг, както и да гарантира

задължения на трети лица;
2. да предоставя заеми;

    (2) Дружеството със специална инвестиционна цел може да взима заеми, само
ако заемът е:

1. свързан с емитиране на дългови ценни книжа, предлагани публично;
2. предоставен от банка и се използва за придобиване и въвеждане в

експлоатация на активите за секюритизация или за изплащане на лихви и/или главници
по издадени дългови ценни книжа или плащане на други разходи, предвидени в устава и
проспекта за издаване на ценни книжа и ако не води до превишаване на ограниченията
предвидени в устава.

(3) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да осъществява
стопанска дейност, включително и в областта на земеделието, търговията и услугите.

(4) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да осъществява
пряко дейностите по експлоатацията и поддръжката на придобитите от него недвижими
имоти или събирането на придобитите от него вземания.

(5) Дружеството със специална инвестиционна цел може да инвестира до 10 на
сто от капитала си в обслужващо дружество.

(6) Дружеството със специална инвестиционна цел за-секюритизиране на
недвижими имоти може да инвестира до 10 на сто от активите си във вземания на банки,
обезпечени с една или повече първи по ред ипотеки в полза на съответната банка, когато
тези вземания не са материализирани в ценни книжа.

(7) Недвижимите имоти по предходната алинея трябва да са застраховани
срещу погиване и могат да бъдат следните видове:

1. жилища, включително отдавани под наем;
2. вили, сезонни и ваканционни жилища;
3. търговски и административно-офисни помещения, хотели, ресторанти и

други подобни имоти;
4. промишлени и складови помещения.
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Ограничение за инвестиране на свободните средства
Чл. 22. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел може да инвестира

свободните си средства в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската
държава, и банкови депозити.

(2) Дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизиране на
недвижими имоти може да инвестира не повече от 10 на сто от активите си в ипотечни
облигации, емитирани по реда на Закона за ипотечните облигации.

(3) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да придобива
дялови участия в други дружества освен позволените в чл. 21, ал. 5.

(4) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да участва на
капиталовия пазар като инвестира в активи различни от позволените по реда на ал. 1 и
ал. 2 или извършва обратно изкупуване по реда на чл. 111, ал. 5 от Закона за публично
предлагане на ценни книжа.

Ограничение за придобиване на нови активи за секюритизация
Чл. 23. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел може да придобива

нов актив или активи за секюритизация, ако такива придобивания са предвидени в
устава на дружеството и проспекта за издаване на ценни книжа.

(2) Ако са спазени изискванията на чл. 20, ал. 5 и 6, членове 646-649 от
Търговския закон не се прилагат в случай на несъстоятелност на продавача на
секюритизираните активи, продадени на дружеството  със специална инвестиционна
цел.

Глава четвърта

Разкриване на информация и конфликт на интереси

Разкриване на информация
Чл. 24. (1) Дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизиране

на недвижими имоти в периодичните си отчети, освен информацията, която разкриват
като публични дружества, публикуват и информация за:

1. дела на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия
размер на секюритизираните активи;

2. продажба или покупка на нов актив на стойност,- надвишаваща с 5%
стойността на секюритизираните активи.

3. друга информация, определена с наредба.
(2) Дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизиране на

парични вземания в периодичните си отчети, освен информацията, която разкриват като
публични дружества, публикуват и информация за:

1. дела на необслужваните вземания от общо секюритизираните;
2. вида и размера на обезпечението и срока до падежа на вземанията за

вземания, надвишаващи 10 на сто от общия размер на вземанията,
3. средния размер на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията;
4. среднопретегления срок на плащанията по лихви и главници на

секюритизираните вземания;
5. за класификацията на вземанията според наредба, приета от Министерски

съвет по предложение на Държавната комисия по ценните книжа.
6. друга информация, определена с наредба.
(3) Дружествата със специална инвестиционна цел, които притежават дялове

или акции от обслужващо дружество, представят в периодичните си отчети и финансови
отчети за дейността на обслужващото дружество.

Конфликт на интереси
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Чл. 25. (1) Лицата, които управляват и представляват дружеството със
специална инвестиционна цел, са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно
и да полагат дължимата грижа за защитаване на интересите на инвеститорите като
предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни всяка година да подават в Държавната комисия
по ценните книжа декларация за имуществените и деловите си интереси.

      (3) Лицата по ал. 1 са длъжни да избягват конфликти между своя интерес и
интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - да ги разкриват
своевременно по начин достъпен за инвеститорите и да не участват при вземането на
решения в тези случаи.

(4) Лицата, които управляват и представляват дружеството, са длъжни да
пазят търговската тайна на дружеството и след като загубят това си качество, до
публичното оповестяване на съответните обстоятелства.

Глава пета

Преобразуване и прекратяване

Преобразуване и прекратяване
Чл. 26. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да се

преобразува в друг тип търговско дружество, както и да променя предмета си на
дейност.

(2) Преобразуването чрез сливане или вливане се извършва с разрешение на
Държавната комисия по ценните книжа само между дружества със специална
инвестиционна цел, които секюритизират активи от един и същи тип.

(3) Преобразуването чрез разделяне или отделяне се извършва с разрешение
на Държавната комисия по ценните книжа като новосъздаденото или новосъздадените
дружества също трябва да бъдат дружества със специална инвестиционна цел.

(4) Дружеството със специална инвестиционна цел се прекратява при изтичане
на предвидения в устава срок или при решение на общото събрание само на основания,
предвидени в устава и проспекта за издаване на ценни книжа. За прекратяване на
дружеството се издава разрешение от Държавната комисия по ценните книжа. Лицата,
определени за ликвидатори или синдици на дружеството със специална инвестиционна
цел се одобряват от Комисията. Чл. 69 от ЗППЦК се прилага съответно.

(5) Условията и редът за преобразуване по ал. 2 и 3 и за прекратяване на
дружествата със специална инвестиционна цел се определят с наредба.

(6) За издаване на разрешение по предходната алинея се подава заявление по
образец. Комисията се произнася по заявлението в 14-дневен срок от получаването, а
когато са били поискани допълнителни сведения и документи в 7-дневен срок от
получаването им. Чл. 28, ал. 2 и 3 от ЗППЦК се прилага съответно.

(7) Комисията отказва издаване на разрешение за преобразуване или
прекратяване, ако не са спазени изискванията на закона или актовете по прилагането му
или не са осигурени интересите на инвеститорите. Заявителят се уведомява писмено за
взетото решение в 3-дневен срок.

Глава шеста

Административно-наказателна отговорност

Принудителни административни мерки
Чл. 27. За дружествата със специална инвестиционна цел се прилагат

разпоредбите на чл. 212 - чл. 215 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с
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изключение на правилата по чл. 212, ал. 1, т. 4, и от ал. 2 до ал. 6.

Нарушения и наказания
Чл. 28. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на:

1. чл. З, ал. З, чл.8, чл, 13, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 се наказва с глоба в размер от
500 до 2000 лв.

2. чл. 4, ал. 2 и 4, чл. 6, ал.6, 7 и 8, чл. 25, ал. 1, 3 и 4 се наказва с глоба в
размер от 2000 до 5000 лв.

3. чл. 9, ал. З, чл. 11, чл. 21, 22 и чл. 23 се наказва с глоба в размер от 5000
до 10000лв.

(2) В случай на повторно нарушение по ал. 1 виновното лице се наказва с
глоба в двоен размер на посочените в ал. 1 размери.

(3) За нарушения по ал. 1 на юридически лица и еднолични търговци се налага
имуществена санкция в размери, както следва:

1. за нарушения по ал. 1, т. 1 - от 1000 до 5000 лв., а при повторно
нарушение - от 1000 до 5000 лв.;

2. за нарушения по ал. 1, т. 2 - от 5000 до 10000 лв., а при повторно
нарушение - от 5 000 до 10 000 лв.;

3. за нарушения по ал. 1, т. З - от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно
нарушение - от 10 000 до 20 000 лв.

(4) При несъобразяване с приложена принудителна административна мярка по
чл. 27 извършителите и допустителите се наказват с глоба в размер от 2 000 до 10 000лв.

(5) Длъжностните лица, извършили умишлено или при груба небрежност
нарушение на този закон отговарят солидарно с дружеството със специална
инвестиционна цел за произтекли от нарушенията вреди.

(6) Доходите, придобити от неправомерно извършваната дейност, се отнемат в
полза на държавата в степента, в която не могат да бъдат възстановени на увредените
лица.

Реализиране на административно-наказателната отговорност
Чл. 29. (1) Актовете за констатираните нарушения по чл. 28 се съставят от

упълномощени от председателя на Държавната комисия по ценните книжа длъжностни
лица, а наказателните постановления се издават от председателя на комисията.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението
на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За целите на този закон:

1 ."Секюритизация" е дейност, при която вещни права (право на
собственост и право на строеж) върху недвижими имоти или права върху парични

вземания, включително и бъдещи вземания, се материализират в ценни
книжа, предлагани публично.

2."Разходи за управление на дружеството" са: всички разходите по
управлението и обслужването включително разходи за възнаграждение на членовете на
управителните органи на дружеството или на управляващото дружество, ако има такова,
както и разходите за възнаграждение на обслужващото дружество, дипломираният
ескперт-счетоводител, експерт-оценителите и депозитарната банка.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1.3а неуредените в този закон въпроси се прилагат съответно разпоредбите

на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Търговския закон, с изключение на
чл. 204, ал. 1.
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§2. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 115 от 1997
г., попр., бр. 19 от 1998г., доп., бр.21 от 1998 г., изм. и доп., бр. 153 от 1998 г., бр.12, бр.
50, бр. 51, бр. б4, бр. 81, бр. 103, бр. 110 и бр. 111 от 1999 г., бр. 105 и бр. 108 от 2000 г.,
бр. 34 и бр, 110 от 2001 г.) се правят следните изменения:

(1) Създава се нова Глава единадесета:
"ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА

ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
Чл.62. (1) Дружествата със специална инвестиционна цел, които:

1. са регистрирани като публични дружества в Държавната комисия по
ценни книжа;

2. имат регистрирана емисия за увеличаване на капитала по реда на
Закона за дружества със специална инвестиционна цел,

3. спазват ограничения на чл. 11 и чл. 21-22 от Закона за дружества със
специална инвестиционна цел,

4. и не надвишават предвидения в устава им максимален размер на
разходите за управление не се облагат с данък върху печалбата.

(2) Приходите от сделки извън посочените в чл. 4 от Закона за дружествата
със специална инвестиционна цел, както и от продажба на недвижим имот, извършена в
срок по-малък от една година от придобиването му се облагат по общия ред.

(3) Дивидентите на акционерите се облагат по общия ред."

§3. В чл. 216 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Обн. ДВ.
бр.114 от 30 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. бр.92 от 10
Ноември 2000 г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002 г., изм. ДВ. бр.61 от 21 Юни 2002г.) се
правят следните изменения:

(1) В ал. 1 се създава нова точка 3:
"3. на дружество със специална инвестиционна цел с вземането на решение за

налагане на мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 или т. 6 за срок до 3 месеца;"
      (2) Създава се ал. 4:

"(4) Ако с изтичането на тримесечния срок по ал. 1, т. З, дружеството със
специална инвестиционна цел не бъде прекратено или отписано от регистъра на
публичните дружества, правомощията на квестора се прекратяват и правата на
органите на дружеството се възстановяват."

§4. (1) Подзаконовите нормативни актове, предвидени в този закон се приемат
от Министерски Съвет по предложение на Държавната комисия по ценните книжа.

(2) Държавната комисията по ценни книжа се задължава в срок от един месец да
предостави проекти по предходната алинея на МС.

(3) До приемането на подзаконовите нормативни актове се прилагат съответно
правилата за публичните дружества.

§5. Този закон влиза в сила 1 месец след обнародването му в Държавен вестник, а
разпоредбите на §2 от 1 януари 2003 г.
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Мотиви
към Проект за Закон за дружествата със специална инвестиционна цел

Предложеният закон за дружествата със специална инвестиционна цел урежда
реда за извършване на съвместно инвестиране при секюритизация на недвижими имоти
или вземания. При неговото изработване бяха проучени опита и законодателствата на
редица държави, в това число САЩ, Германия, Великобритания, Италия, Япония,
Холандия и др.

Законът за дружествата със специална инвестиционна цел идва да отговори на
нуждата от създаването на ефективен и надежден инструмент за окрупняване на
българските капитали и създаването на възможности за хора от средната класа и
представители на малкия и среден бизнес да участват във високо стойностни и
доходоносни проекти в сферата на строителството и недвижимата собственост. Той е
една от малките, но необходимите стъпки за създаване на привлекателна и развита среда
за инвестиране. Той е израз на желанието за модернизиране на държавата и създаване на
реални възможности за хората да увеличават спечеленото с личен труд и усилия.

В процеса на глобализация и интернационализация инвестициите в недвижимата
собственост придобиват все по-значимо място. Към днешна дата недвижимата
собственост притежава потенциала да бъде реална алтернатива на финансовите
инвестиции в България. Страната ни се намира в процес на обновяване и модернизация
във всяка една сфера. Това включва изграждането на модерна инфраструктура,
търговски и жилищни обекти, които отговарят на новите изисквания за разположение,
ефективност и др. Разработват се нови финансови продукти, стартират широко мащабни
проекти за потребителско кредитиране, отдаване под лизинг и др. Подобни сериозни
инициативи едновременно изискват акумулиране на значителни средства и създават
атрактивна среда за инвестиране. Приобщаването към развитите икономики изисква,
както въвеждането на съвременни механизми и инструменти за финансиране така и
създаване пред широката публика на повече възможности инвестиции при атрактивни
нива на възвръщаемост и риск.

Към настоящия момент пазарът на недвижима собственост се характеризира с
разпокъсаност и консервативност. Поради високата стойност на повечето проекти и
липсата на подходяща правноорганизационна форма обикновени инвеститори и
представителите на дребния и среден бизнес са на практика изключени от участие в тях.
В същото време съществуват редица практически и законови пречки пред
институционалните инвеститори да влагат свободните си средства в изграждането и
експлоатирането на едра недвижима собственост. Ограниченията за размера на
експозицията към едно единствено начинание и изискванията за диверсификация на
портфейла не дават възможност на банките, пенсионните или застрахователните
дружества сами да осъществят подобна инвестиция.

Сега действащото в България дружествено и данъчно право, от друга страна, не
дава възможност на повече от един инвеститор за могат да обединят ефективно
капиталите и усилията си единствено с цел инвестиране. Всяко подобно обединение,
независимо че само по себе си не извършва независима стопанска дейност ще подлежи
на данъчно облагане, в резултат на което се получават две или три нива на облагане на
доход от един и същ обект. Това в значителна степен намалява привлекателността на
подобни инструменти за инвестиране, които в световен мащаб са доказали своята
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ефективност и способност да създадат положителен ефект върху икономиката като цяло.
Така се обяснява и фактът, че голямата част от крупните начинания в областта на
недвижимите имоти като търговски и бизнес центрове, хотели, хипермаркети са
собственост или на чуждестранни лица, или на съмнителни капитали.

Към тази картина трябва да се прибави и недостатъчната капитализация на
българския капиталов пазар, който не предоставя достатъчно възможности на за
инвестиции в български дружества. Това принуждава българските банки, да държат
значителна част от средствата си в чужбина, което има определено няма положителен
ефект върху икономиката на страната.

Предложеният проект за Закон за дружествата със специална инвестиционна цел е
предназначен да създаде условия за преодоляване на тези проблеми като едновременно с
създава възможности и насърчава колективното инвестиране, регламентира
секюритизацията на недвижими имоти и вземания като гарантира участие на широк кръг
инвеститори и защитава интересите на дребните вложители. Той цели да открие нови
възможности българските пари да бъдат влагани в български проекти на българска
територия, с тях да се създават реални блага за българите.

С регламентирането на дружества със специална инвестиционна цел в България
се създава типичен инструмент за колективно инвестиране, който, за първи път,
едновременно осигурява достъп на дребните инвеститори до мащабни проекти, свързани
с недвижимата собственост и създава допълнителни възможности за инвестиране на
българските институционални инвеститори при висока ниво на обезпеченост и
възможност за диверсификация на портфейла.
Единствената възможност за дребните вложители да участват в мащабни проекти,
свързани с изграждането и експлоатирането на недвижима собственост е да се обединят
голям брой малки по размер капитали. Подобни проекти са доказали, че едновременно
са изключително надеждни и могат да гарантират високо ниво на възвръщаемост на
инвестициите. Тук трябва да се отчете и силния афинитет на българина към
недвижимата собственост, за когото това е най-надеждната, сигурна и желана
инвестиция. В същото време, институционалните инвеститори са ограничени законово
сами да притежават едра недвижима собственост, но се нуждаят от допълнителни
възможности за диверсификация на портфейла за осигуряване на допълнителна
сигурност и възвръщаемост за вложителите им.

Ефектът на обединяване на капитали се постига, чрез въвеждането на
инструменти за колективно инвестиране. По своята същност, това не са традиционни
дружества, предназначени за извършване на производствена, търговска или
посредническа дейност, а единствено пул от активи, който се инвестира в точно
определено начинание. В общия случай тези инструменти, нямат типичната структура за
едно търговско дружество и имат само управителни органи и събрание на акционерите.
Те нямат служители, офиси или клонове и могат да извършват много тесен кръг от
дейности, а за всичко останало ползват услугите на обслужващи дружества, които са
професионалисти в съответна сфера. На практика те функционират като посредник
между капиталите от една страна и реалния бизнес от друга. При тях не може да има
задържане или реинвестиране на печалбата, а всички генерирани печалби се
преразпределят автоматично към инвеститорите под формата на дивидент. Тази
съществено разлики с обикновените търговски дружества са причината инструментите
за колективно инвестиране да не се облагат с данък върху печалбата. Така е уреден този
въпрос във всички държави, в които подобни инструменти съществуват. Най-типичните
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примери са САЩ, Германия, Белгия, Италия, Япония, Холандия, Великобритания,
Турция, Хонконг и др.

Инвестирането в недвижимите имоти и строителство има и недостатък.
Независимо от своята атрактивност като ниво съотношението риск -възвръщаемост,
поради високата си стойност и формалностите при прехвърлянето на собствеността тези
активи не са лесно ликвидни. Същата е ситуацията и при вземанията с относително
дълъг живот. Средството за преодоляване на този проблем е известно като
секюритизация. Това е дейност, в резултат на която правата върху високостойностни и
недостатъчно ликвидни активи се материализират в публично търгуеми ценни книжа.
Ефектът от секюритизацията е добре известен на развитите финансови пазари. Съчетана
с инструментите за колективно инвестиране секюритизацията, осигурява достъп на
дребни вложители до мащабни и рентабилни инвестиции като едновременно им
гарантира лесно осребряване на техните инвестиции. Същият ефект се постига и при
банките, пенсионните и застрахователните дружества, които са особено силно
заинтересовани да подържат високо ниво на ликвидност на своите активи.

Опитът на другите държави показва, че принципът на мултиплицирането на
ефекта ще доведе до насърчаване на инвестициите и спестовността, тъй като хората ще
виждат реален смисъл да си влагат средствата в проекти, които при изключително
високо ниво на обезпеченост, каквото предлага недвижимата собственост ще им
гарантират атрактивна възвръщаемост и лесна възможност за осребряване на
вложението. Изваждането на права върху мащабни и доходоносни проекти за свободна
търговия сред широката публика под формата на публични ценни книжа неминуемо що
доведе до развитие на капиталовите и финансовите пазари, а оттам до връщане на
българските пари в България и привличане на допълнителни чужди инвестиции.
Възможността за окрупняване на капитали като се изключва двойното и тройното
облагане на една и съща инвестиция ще насърчи стартирането на мащабни проекти в
областта на строителството и недвижимата собственост, потребителското кредитиране,
отдаването на лизинг и др.

Всяко привличане на средства от широката публика налага специални
регулации, които да гарантират интересите на икономически по-слабите вложители,
както и на миноритарните акционери. Всеки инвеститор трябва да има гарантиран
достъп до всяка информация, необходима за взимането на обосновано инвестиционно
решение. Подобни регулации целят да се гарантират равни права на всички, независимо
от тяхното участие и да се създадат реални възможности за всеки желаещ да участва в
тези инструменти. Поради тази причина, проектът за закон предвижда дружествата със
специална инвестиционна цел да се регистрират като публични и минимум 30% трябва
да бъдат предложени на борсата. Така дружествата, за да изпълняват реално функциите
си на инструмент за колективно инвестиране са задължени да включват и дребни
инвеститори и да се отчитат периодично пред Държавната комисията по ценните книжа
и да спазват ефективно правата на миноритарните акционери.

Изхождайки от специфичните функции на дружествата със специална
инвестиционна цел и разликите с традиционните търговски дружества, проектът за
закон поставя сериозни изисквания пред лицата, които управляват и представляват
дружеството да притежават необходимата квалификация и опит. По същите причини се
забранява се намаляването на капитала и принудителното обезсилване на акции,
реинвестирането на печалба и пълна прозрачност и предварително оповестяване за
начина на определяне и размера на възнаграждението на управителните органи и
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обслужващите лица. Въведени са разпоредби, целящи предотвратяването на конфликт
на интереси и въвеждащи задължение за публично оповестяване на информация за
дейността на дружеството.

Следващото ниво на гаранции е забраната дружеството със специална
инвестиционна цел да извършва всяка дейност извън инвестиране и пряко свързани с
това помощни сделки. Всяка друга дейност свързана с управлението и експлоатирането
на активите, извън изрично предвидената в закона може да бъде извършвана само от
обслужващи или трети лица. Санкцията срещу неизпълнението на това задължение е
изгубването на статута на дружество със специална цел и оттам - облагане по общия ред.

В последните години дружествата със специална инвестиционна цел заемат
все по-значимо място на капиталовите пазари на развитите индустриални държави по
света. Независимо от различните наименования, които са им дадени от различните
законодателства, принципите на регулиране на този тип дружества е един и същ -
защита на интересите на инвеститорите при минимално регулиране от страна на
държавата и създаване на възможности за прогресивно развитие на капиталовия пазар
чрез постепенно увеличаване на кръга от активи, които могат да подлежат на
секюритизация.

Дружествата със специална инвестиционна цел са познат инструмент за почти
всички развити държави. За първи път те са регламентирани в САЩ, а малко по-късно и
в Германия, Япония и Великобритания. Целта на законодателите в тези държави е била
да се открие достъп за хората от средната класа до големите финансови и строителни
начинания като се създаде ефективен и надежден инструмент за колективно
инвестиране.

Практиката на страните от ЕС в областта на облагането на колективните схеми
за инвестиране в областта на недвижимите имоти е да се избягва двойното данъчно
облагане на инвестициите. За целта се използват различни механизми и правни
конструкции с един и същ резултат. В Германия са възможни два варианта за дружества
за колективно инвестиране в недвижима собственост. Затвореното дружество е под
формата на събирателно дружество, което по германското законодателство е не е
юридическо лице и на тази основа не се облага. Отвореното дружество е юридическо
лице, но ако отговаря на изискванията да инвестира в недвижима собственост с
търговско или жилищно предназначение и да разпределя цялата печалба към
инвеститорите не се облага с данък печалба на федерално ниво и търговски данък на
ниво провинции. В Италия ефектът на елиминиране на двойното данъчно облагане се
постига чрез въвеждането на данъчен кредит за дивидентите в размер на данъка, платен
от дружеството върху съответния доход. Едновременно с това дивидентите се приспадат
при изчисляване на облагаемият доход на лицата. В Люксембург регистрираните
дружества за колективно инвестиране са освободени от данък върху печалбата, а
дивидентите се облагат по общи ред. За дружеството съществува задължение да плаща
годишна такса в размер на 0.6% от активите си за поддържане на регистрацията си. В
Испания дружествата за пасивно инвестиране, са освободени от данък върху печалбата,
като същият се начислява върху дивидентите на индивидуалните инвеститори. В
Португалия освобождаването от данък върху печалбата не е автоматично следствие от
правноорганизационната форма, а от дейността, която осъществява дружеството.
Дружеството е освободено от данъчно задължение ако поне 50% от приходите му са
резултат от пасивни инвестиции и цялата печалба се разпределя към съдружниците или
акционерите.

Вносителите на проекта за Закон за дружествата със специална инвестиционна
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цел мислят, че е крайно време България да се присъедини към онази група държави,
които се стремят изградят и поддържат модерна икономика и непрекъснато търсят да
създадат възможности за техните граждани да влагат средствата си на тяхна територия,
за създава на местни блага.

Дългосрочната цел на този закон е да разшири възможностите на пазара на
капитали и оттам, да съдейства на икономическия растеж и просперитет на страната.
Въвеждането на АДСИЦ е особено навременно с оглед съвпадането на нуждата от
стимулиране на икономическия растеж и осъщественото натрупване на ресурси от
пенсионните фондове. То е навременно и с оглед на предстоящите мащабни
инфраструктурни и модернизационни проекти, свързани с развитието на големите
градове като съвременни търговски и административни центрове. Законодателството за
АДСИЦ може да играе важна роля в националното икономическо развитие по същия
начин, по който от през последното десетилетие влияе на пазарите на земя и недвижими
имоти в САЩ и Западна Европа.

31.07.2002  г.

ВНОСИТЕЛИ: Мирослав Севлиевски и Ралица Агайн
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