
 

Какво се случва, ако някой Оригинатор изпадне в несъстоятелност?  

 

Всеки Оригинатор сключва с ИУВО Споразумение за уреждане на отношенията по 

листване на кредитите му в Портала. В това Споразумение са уредени и въпросите, 

свързани с евентуалното обявяване в несъстоятелност на Оригинатора, както и самите 

критерии за наличието на такава, които ИУВО прилага в отношенията си с 

Оригинаторите. Наличието на приетите от ИУВО критерии за 

несъстоятелност/неплатежоспособност спрямо даден Оригинатор не са обвързани по 

никакъв начин със законовите критерии за наличието на 

несъстоятелност/неплатежоспособност спрямо конкретния Оригинатор и не следва да се 

тълкуват като равнозначни термини. ИУВО само определя критериите и последствията 

за третирането на даден Оригинатор като такъв в  

несъстоятелност/неплатежоспособност.  

 

Съгласно заложените от ИУВО критерии в Споразуменията с Оригинаторите, ИУВО 

приема, че е налице несъстоятелност/неплатежоспособност на даден Оригинатор при 

условие, че последният изпадне в значителна забава за погасяване на паричните си 

задължения, произтичащи от сключеното между него и ИУВО Споразумение за 

ползването услугите на Платформата или при условиe, че даденият Оригинатор сам е 

предприел действия за назначаване на свой Ликвидатор, Синдик или друга фигура, 

изпълняващи подобни функции. В такъв случай ИУВО ще спре листването (обявяването) 

на кредитите на въпросния Оригинатор на Портала, както и предлагането на вече 

листнатите такива. Наличието на „значителна забава“, по смисъла на предходното 

изречение, е обстоятелство, което се преценява на база конкретните договорни клаузи, 

заложени във всяко отделно Споразумение за ползването услугите на Платформата, 

сключено между конкретен Оригинатор и ИУВО, но същото не е равнозначно и не следва 

да се тълкува, като обуславящо наличието на официална процедура по 

несъстоятелност/неплатежоспособност на дадения Оригинатор, инициирана пред 

публичен орган в държава му по произход или пред друга компетентна юрисдикция.  

Същите последици ще настъпят и в случай, че даденият Оригинатор не изпълни 

съществено свое договорно задължение, свързано със сключените от него Споразумения 

за прехвърляне на вземания, по които страна са и Инвеститорите, като без да са 

изчерпателно посочени, такива нарушения касаят подаването на грешна и/или фалшива 

информация от Оригинатор, прогласяването на листнатия на Платформата кредит за 

незаконен или нищожен и други. 

При активиране на клаузите за обратно изкупуване на вземания, в случай че такива са 

налице, , Оригинаторът е длъжен да изкупи продадените от него и закупени от 

Инвеститори на Платформата вземания, в кратък срок, на същата цена, по която ги е 

продал на Инвеститорите на Платформата, съгласно сключените Споразумения за 

прехвърляне на вземанията. Също така, при прекратяване на взаимоотношенията между 

ИУВО и даден Оригинатор, независимо на основанията за това, за последният възниква 

задължението да изкупи обратно всички продадени от него задължения, в кратък срок и 

на същата цена, по която ги е продал чрез Платформата.  

ИУВО не носи каквото и да е отговорност, включително и такава на солидарен длъжник 

с Оригинаторите, за надлежното изпълнение на задълженията на Оригинаторите за 

обратното изкупуване на вземанията от тяхна страна. Платформата „активира“ 



гаранциите за обратно изкупуване само и единствено в случай, че въпросният 

Оригинатор предостави нужните за това парични средства. 

 

Основания, последици и права на Инвеститорите, в случай на несъстоятелност на 

Оригинатор: 

 

I. ОСНОВАНИЯ 

1 „Невъзможност за изпълнение на задълженията“/ “Event of Default” - под това 

се включват следните хипотези: 

1.1. Неплащане в срок, по-дълъг от договорно предвидения между страните, на 

каквито и да е дължими суми, произтичащи от договорните отношения, породени от 

Co-operation Agreement-а с ИУВО и/или Споразумението за прехвърляне на вземания, 

страна по което са и Инвеститорите - тук се включват както различните парични 

задължения, дължими от Оригинатора към ИУВО, така и сумите по направените 

вноски, които Оригинаторите дължат на Инвеститорите по закупените от тях 

кредити. 

1.2. Неизвършване на дължимите парични преводи от страна на Оригинатора 

1.3. Подаване на лъжлива/грешна информация от страна на Оригинатора - това е 

допълнителна гаранция, че придобитите от Инвеститорите вземания са 

законосъобразно отпуснати и данните за тях не са лъжливи . 

1.4. Други договорни неизпълнения, които обаче имат тясна връзка единствено с 

отношенията между ИУВО и Оригинатора, и са обект на търговска тайна, които обаче 

са предвидени като допълнителни защитни механизми по отношение на надлежното 

изпълнение на задълженията от страна на конкретния Оригинатор. 

 

2 Несъстоятелност/Неплатежоспособност на Оригинатора:  

2.1. За изпаднал в Неплатежоспособност се приема всеки Оригинатор, който изпадне в 

значителна забава за погасяване на паричните си задължения, произтичащи от 

сключенето между него и ИУВО Споразумение за ползването услугите на Платформата.  

Наличието на „значителна забава“, по смисъла на предходното изречение, е 

обстоятелство, което се преценява на база конкретните договорни клаузи, заложени във 

всяко отделно Споразумение за ползването услугите на Платформата, сключено между 

конкретен Оригинатор и ИУВО. Хипотезите, спрямо които ИУВО има право да третира 

даден Оригинатор за такъв, изпаднал в Несъстоятелност/Неплатежоспособност, 

произтичат изцяло от обстоятелства и критерии, заложени в действащите между ИУВО 

и въпросния Оригинатор Споразумения, като същите могат да не съвпадат с 

законовоустановените критерии за наличието на 

Несъстоятелност/Неплатежоспособност, по смисъла на Естонското право или това на 

юрисдикцията на самия Оригинатор. Въпреки това възможно несъответствие в 

критериите за наличие или не на Несъстоятелност/Неплатежоспособност, ИУВО си 

запазва правото да определя по собствен начин критериите, спрямо които даден 

Оригинатор ще се счита за изпаднал в Несъстоятелност/Неплатежоспособност, 

респективно и последвствията от това. 

2.2. Всяко правно/фактическо действие насочено към назначаването на 

ликвидатор/синдик или други подобни фигури в Оригинатора, ще се счита за 

изпадане в несъстоятелност на Оригинатора. 

 

II. ПОСЛЕДИЦИ 



 

3 При констатиране на Несъстоятелност, заличаване като юридическо лице, банкрут, 

ИУВО има право моментално да прекрати листването на кредити на Оригинатора на 

платформата, прехвърлянето на вече листнатите и да задейства buy-back клаузите по 

отношение на същия, в случай че Оригинаторът е осигурил нужните парични 

средства за  обратните изкупувания по въпросните гаранции 

4 Неизпълнението на описаните по-горе задължения от страна на Оригинатора също 

води до описаните по-горе последици, а именно до правото на ИУВО да спре 

листването/предлагането и прехвърлянето на вземания на Оригинатора и да 

задейства buy-back клаузите, в случай че Оригинаторът е осигурил нужните парични 

средства за обратните изкупувания по тях - единствената разлика е, че трябва да даде 

кратко предизвестие за това на Оригинатора. 

5 Оригинаторът е длъжен да изкупи обратно вземанията си от Инвеститорите на 

същата цена, по която ги е продал първоначално. 

 

 

 

 


