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ДО
Г-Н СТОЯН МАВРОДИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР
РАБОТНА ГРУПА 26 „ФИНАНСОВИ
УСЛУГИ",
ДИРЕКЦИЯ „РЕГУЛАЦИЯ НА
ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ“
ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 17.09.2003
г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на
ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти
на ценни книжа
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Като се запозна обстойно с проекта за изменение на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. и като
взе предвид влезлите в сила промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа,
Асоциацията на индустриалния капитал в България прави следните ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. В § 11, т. 4. предлагаме следната редакция:
„(6) Срокът по чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК за изпращане на поканата за свикване на общо
събрание на акционерите заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския
закон се изчислява от деня, предхождащ предвидения ден за откриване на общото събрание.
Когато последният ден за изпълнението на задължението е неприсъствен, това задължение се
изпълнява най-късно в предходния присъствен ден.”
Мотиви. Текстът, предложен в Проекта е неясен, най-малко защото не посочва пред кого
следва да се представи поканата. Същевременно в изречение второ проектът предвижда
изпълнението на задължението да се осъществи точно в един конкретен ден („предходния
присъствен ден“), без да дава възможност на емитента да изпълни задължението си по-рано.
2. В § 24, към предложения текст на чл. 41а:
а) към ал. 1 т. 1, след текста „ЗППЦК“ да се добави „както и по приложение 10“;
б) към ал. 1 т. 4, след текста „ЗППЦК“ да се добави „както и по приложение 9“;
в) към ал. 1 т. 6, след текста „ЗППЦК“ да се добави „както и по приложение 9“.
Мотиви. Текстът на § 1д от ДР на ЗППЦК недвусмислено посочва, че за съответните
лица се прилагат разпоредбите на глава шеста "а" за разкриване на цялата информация, а не
частична информация, както се предлага в Проекта. Във връзка с това настояваме КФН да не
се превръща в орган, прикриващ съществена информация за определения от законодателя кръг

от дружества, чиято дейност представлява изключителен обществен интерес, като променя
духа на закона и волята на Народното събрание.
В този смисъл, по-долу предлагаме да се прецизират текстовете на приложение 9 и
приложение 10, за да бъдат приложими и за лицата по раздел VII от Проекта.
3. В § 32, т. 1 да се промени така:
1. Думите „чл. 28, ал. 2” се заменят с „чл. 33, ал. 1, т. 3 и чл. 33а1, т. 3“
Мотиви. § 11, т. 1 от Проекта предлага чл. 27, ал. 1, т. 2 да се заличи. Същевременно §
17 и § 19 от Проекта препращат към Приложение 9.
В § 32 да се добави нова т. 3:
„3. Точка 1 се изменя така:
1. За емитенти и лица по § 1д от ДР на ЗППЦК“
Точка 3 и точка 4 от § 32 стават съответно т. 4 и т. 5.
В § 32 да се добави нова т. 6:
„6. В началото на т. 1.34 преди израза „други обстоятелства“ да се добави: „За
публичните дружества -“.
Мотиви. Посочени в нашето предложение 2, по-горе.
4. В § 33, т. 2 да се добавят нови букви „в“ и „г“:
„в) в т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17 и 20 думите „емитента“ и „емитентът“ се заменят
с „дружеството“;
г) в началото на т. 21 преди думата „данни“ да се добави: „За публичните дружества -“.
В § 33 да се добавят нови т. 3 и т. 4:
„3. В началото на V преди думата „промени“ да се добави: „За публичните дружества:“
„4. В началото на VII преди думата „анализ“ да се добави: „За публичните дружества:“
Мотиви. Посочени в нашето предложение 2, по-горе.
5. В § 34,
След думата „Емитентите“ да се добави „ и лицата по § 1д от ДР на ЗППЦК“.
Мотиви. След като в чл. 41б, ал. 2 от Проекта е записано, че „чл. 43а, ал. 1-4 се прилага
съответно“, предлагаме съответно включване на задължението по § 34 от Проекта.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В
БЪЛГАРИЯ

