РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е № 282 - ПД
от 22 април 2005 год.
Акционерно дружество “Искър Транспорт” АД, гр. Варна е публично дружество,
вписано под № РГ-05-0520 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни
книжа.
Като такова то е длъжно да спазва специалния закон, уреждащ дейността на
публичните дружества - Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).
На 25.03.2005 г. е проведено извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на
"Искър Транспорт" АД, гр. Варна, на което по т. 5 от дневния ред е прието следното решение:
“ïðèåìàíå ðåøåíèå çà ðàçïîðåæäàíå ñ òúðãîâñêîòî ïðåäïðèÿòèå íà äðóæåñòâîòî: ïðîåêò
çà ðåøåíèå , ÎÑ ïðèåìà ðåøåíèå çà ðàçïîðåæäàíå ñ òúðãîâñêîòî ïðåäïðèÿòèå íà
äðóæåñòâîòî”Тъй като търговското предприятие представлява съвкупност от права, задължения и
фактически отношения, следва да се съобрази и разпоредбата на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.
Нормата на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК изисква “изрично” овластяване на лицата, които
управляват и представляват публично дружество, с оглед действителността на
разпоредителните или управителни сделки, извършени от тях с дълготрайни активи. Това
овластяване ограничава представителната власт на тези органи чрез конкретно определяне на
правните действия, които могат да извършват.
Съгласно чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, управителният орган представя пред общото
събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл. 114, ал. 1 от
ЗППЦК. Съгласно изречение второ на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК докладът е част от
материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание.
Поканата за свиканото на 25.03.2005 г. ОСА на дружеството е обнародвана в ДВ, в
брой 14/11.02.2005 г. Копие от поканата, заедно с материалите по дневния ред, част от които
е и мотивираният доклад на управителния орган по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, не са
представени в КФН. Съгласно чл. 224, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) материалите по дневния
ред на ОСА трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата
на обнародване на поканата в „Държавен вестник” (ДВ). Непредставянето им нарушава
правото на сведение на отделния акционер, а също така не може да се направи заключение
изготвен ли е мотивиран доклад като част от материалите по дневния ред.
Äîðè è ïðè ïðîâåæäàíåòî íà ñúáðàíèåòî íà ÿâèëèòå ñå çà ó÷àñòèå àêöèîíåðè äà
áúäå ïðåäîñòàâåíà èíôîðìàöèÿ çà ïðåäâàðèòåëíî ïëàíóâàíîòî ðàçïîðåæäàíå ñ
òúðãîâñêîòî ïðåäïðèÿòèå+ ïðåäñòàâÿíåòî íà èíôîðìàöèÿ íà àêöèîíåðèòå çà òîâà åäâà íà
ÎÑÀ ïðåäñòàâëÿâà ãðóáî íàðóøåíèå íà ïðàâîòî íà ñâåäåíèå íà àêöèîíåðèòåГореизложеното показва, че не е спазено изискването на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК
относно изготвянето на мотивиран доклад на Съвета на директорите (СД) на дружеството за
целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и
представянето му пред ОСА.
С оглед на гореизложеното, заместник – председателят на КФН, ръководещ
управление „Надзор на инвестиционната дейност” е взел решение за откриване спрямо
„Искър Транспорт” АД, гр. Варна, производство по издаване на индивидуален

административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212 ал. 1,
т. 1 от ЗППЦК, а именно:
„Задължавам Съвета на директорите на „Искър Транспорт” АД, гр. Варна да предложи
на годишното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25. 03.2005 г., да не
подлага на гласуване и да не приема решение по пета точка от дневния ред със следното
съдържание: „приемане решение за разпореждане с търговското предприятие на
дружеството; проект за решение – ОСА приема решение за разпореждане с търговското
предприятие на дружеството”.
С писмо, Изх. N РГ-05-520/ 4 от 14.03.2005 г. за откриване на принудителна
административна мярка е изпратено до адреса на управление на „Искър Транспорт” АД - гр.
Варна с копие до адреса за кореспонденция - гр. Червен Бряг. В КФН е постъпила
информация, че писмото е получено от дружеството в град Варна след провеждане на
насроченото за 25.03.2005 г. ОСА, а писмото до адреса за кореспонденция в гр. Червен бряг е
върнато. В КФН не са представени обяснения и възражения.
С писмо, вх. N РГ-05-520/5 от 29.03.2005 г., в КФН е представен протокол от
проведено на 25.03.2005 г. ОСА на „Искър Транспорт” АД, гр. Варна, видно от който, т. 5 от
дневния ред е приета с единодушие. В протокола е отбелязано, че председателят на ОСА
Иван Миладинов – изпълнителен директор на дружеството, е изчел експертна оценка за
състоянието и дейността на търговското предприятие на „Искър Транспорт” АД, гр. Варна.
След това е изяснил постъпилото предложение от Симеон Петров Симеонов – управител на
„ВИЛИДЖ ТРАНС” ЕООД, гр. Варна, да закупи търговското предприятие на „Искър
Транспорт” АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения за сумата от
2000 лв.
ОСА с единодушие е гласувало и приело да се продаде търговското предприятие на
„Искър Транспорт” АД, гр. Варна на „ВИЛИДЖ ТРАНС” ЕООД, гр. Варна за сумата от 1000
лв. Видно от протокола, предложението не съвпада с приетото от ОСА решение, тъй като има
разлика в продажната цена в размер на 1000 лв.
Независимо, че при провеждане на събранието на явилите се акционери е
предоставена информация за предварително плануваното разпореждане с търговското
предприятие, правото на сведение на акционерите е грубо нарушено с представяне на
информация едва на самото ОСА.
С оглед на констатираното нарушение на чл.114а, ал. 1 от ЗППЦК, с писмо, изх. № РГ05-520/6 от 05.04.2005 г., “Искър Транспорт” АД, гр. Варна, е уведомено за открито от
Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление
"Надзор на инвестиционната дейност", спрямо дружеството производство по издаване на
индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка
(ПАМ) по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно : “Задължавам Съвета на директорите на
“Искър Транспорт” АД, гр. Варна да не предприема действия за изпълнение на взетото
решение по точка пета от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите,
проведено на 25.03.2005 г., а именно: “приемане решение за разпореждане с търговското
предприятие на дружеството; проект за решение - ОС приема решение за разпореждане с
търговското предприятие на дружеството “.
Писмото с уведомлението за откритото производство е изпратено, както до адреса на
управление на дружеството в гр. Варна, така и до адреса за кореспонденция в гр. Червен бряг.
На дружеството е даден тридневен срок за представяне в КФН на възражения и
обяснения. “Искър Транспорт” АД е получило писмото, с което се уведомява за откритото
производство, на 08.04.2005 г., на адреса си за кореспонденция в гр. Червен бряг, което е
видно от върнатата в КФН обратна разписка. До настоящия момент в КФН не са постъпили
данни за получаването на писмо, изх. № РГ-05-520/6 от 05.04.2005 г., и на адреса на
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управление на дружеството в гр. Варна. Въпреки това, получаването му на 08.04.2005 г., е
достатъчно основание за предоставянето на обяснения и възражения в предоставения 3дневен срок.
В указания срок, а именно: до 11.04.2004 г. включително, в КФН, управление "Надзор
на инвестиционната дейност", не са постъпили обяснения и възражения от дружеството, във
връзка с откритото производство по прилагане на принудителна административна мярка.
Проведеното на 25.03.2005 г. общо събрание на акционерите на дружеството е приело
решение за разпореждането с търговското предприятие на „Искър Транспорт” АД, при което
не е спазено изискването на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 224, ал. 1 от Търговския
закон относно представяне на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК като част от
материалите по дневния ред. Освен това, от представения протокол е констатирано, че
предложението на Симеон Симеонов, в качеството му на управител на „ВИЛИДЖ
ТРАНС” ЕООД, гр. Варна, за закупуване на търговското предприятие на „Искър Транспорт”
АД, е за сумата от 2 000 лв., като общото събрание е взело решение търговското предприятие
да бъде продадено на лицето за сумата от 1 000 лв.
Продажбата на търговското предприятие на дружеството представлява сериозна
разпоредителна сделка, при приемането на решение от общото събрание за която не е
съобразена разпоредбата на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 224, ал. 1 от ТЗ.
Òúé êàòî ðåøåíèåòî ïî ò- 4 îò äíåâíèÿ ðåä íà ïðîâåäåíîòî íà 14-/2-1//4 ã- ÎÑÀ íà
„Èñêúð Òðàíñïîðò” ÀÄ å âçåòî â íàðóøåíèå íà ðàçïîðåäáèòå íà ÇÏÏÖÊ+ òî ñúùîòî å
íåçàêîíîñúîáðàçíî è ñëåäîâàòåëíî íå ìîæå äà ïîðîäè öåëåíèòå ïðàâíè ïîñëåäèöèКФН, съответно Заместник председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на
инвестиционната дейност” в рамките на предоставените му в Закон за Комисия за финансов
надзор (ЗКФН) и ЗППЦК правомощия, са длъжни да следят за стриктното спазване
разпоредбите на ЗППЦК и да осъществяват контрол върху лицата, дейностите и сделките по
чл. 1, ал. 1 от ЗППЦК.
Имайки предвид текста на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, който предвижда изрично
овластяване за конкретна сделка, нарушението на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК поради липсата на
мотивиран доклад, като част от материалите по дневния ред, на управителния орган на
дружеството за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1 от
ЗППЦК, опорочава приетото от ОСА решение за разпореждане с търговското предприятие.
Решението е незаконосъобразно взето, поради което и разпореждането с търговското
предприятие е недействително.
Имайки предвид посоченото по-горе, Заместник председателят на Комисията за
финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" счита, че
следва да приложи по отношение на "Искър Транспорт" АД, гр. Варна принудителна
административна мярка.
Това се обуславя от необходимостта да се осигури спазването на повелителните
разпоредби на чл. 114 и чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН във връзка с чл.
212, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 213, ал. 4 и чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК,

Р Е Ш И Х:
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“Задължавам Съвета на директорите на “Искър Транспорт” АД, гр. Варна да
не предприема действия за изпълнение на взетото на редовното годишно общо
събрание на акционерите, проведено на 25.03.2005 г., решение по пета точка от
дневния ред със следното съдържание: “приемане решение за разпореждане с
търговското предприятие на дружеството; проект за решение - ОС приема решение
за разпореждане с търговското предприятие на дружеството”.

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК Решението подлежи на незабавно
изпълнение, независимо от неговото обжалване.
На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН Решението подлежи на обжалване по
административен ред пред КФН при съответното прилагане на Глава трета, раздел I от
Закона за административното производство.
На основание чл. 15, ал. 4, т. 1 от ЗКФН Решението не подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд на Република България.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:
(Д. Ранкова)
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