РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р
Р Е Ш Е Н И Е № 648 – ПД
06.08.2015 г.
„Прайм турист” АД, гр. София, е публично дружество, вписано под № РГ-05-1306 в
регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията
за финансов надзор (КФН), притежава статут на емитент и като такова е адресат на нормите
на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове по
прилагането му.
Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 1, предложение първо, т. 1 от 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 (Наредба № 2), емитентът е длъжен да представи на комисията
годишен финансов отчет за дейността със съдържание по чл. 32 от Наредба № 2 в срок 90
дни от завършването на финансовата година, а именно до 31.03.2015 г. включително.
Въз основа на извършена проверка на съдържанието на постъпилия в КФН годишен
финансов отчет за дейността на „Прайм турист” АД за 2014 г. по реда на чл. 43, ал. 1 от
Наредба № 2, а именно чрез единната система за представяне на информация по електронен
път, изградена и поддържана от КФН – е-Register, вх. № 10-05-7715 от 01.04.2015 г. е
констатирано, че „Прайм турист” АД е представило годишен финансов отчет за дейността на
дружеството за 2014 г., който не е със съдържание по чл. 32 от Наредба № 2.
При преглед на годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2014 г. е
констатирано, че не са представени: програма за прилагане на международно признатите
стандарти за добро корпоративно управление и информация за нейното изпълнение, както и
информация относно публичното дружество, съгласно изискването на чл. 32, ал. 1, т. 4 от
Наредба № 2 със съдържание съгласно Приложение № 11 към Наредба № 2 .
Видно от представената в КФН информация дружеството е представило годишен
доклад за дейността, но той не е със съдържание по чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2, тъй
като не съдържа минимално изискуемото съдържание съгласно Приложение № 10 от
Наредба № 2.
Констатирано е също, че са представени декларации от управляващите и
представляващия „Прайм турист” АД, като не е представена декларация от съставителя на
годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2014 г. със съдържание по чл. 32,
ал. 1, т. 6 от Наредба № 2. Съгласно разпоредбата на чл. 100м, ал. 3 от ЗППЦК, „членовете на
управителния орган на емитента, както и неговият прокурист са солидарно отговорни за
вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в отчетите,
уведомленията и другата информация, която се разкрива по тази глава. Лицата по чл. 34, ал.
2 от ЗСч, (такова лице е съставителят на финансовия отчет) са солидарно отговорни с лицата
по изречение първо за вредите, причинени от неверни, подвеждащи или непълни данни във
финансовите отчети на емитента”.
Съгласно чл. 24 от Закона за счетоводството (ЗСч) органите на управление на
предприятието отговарят за съставянето, своевременното изготвяне, съдържанието и
публикуването на финансовите отчети и годишните доклади за дейността към тях. Съгласно
чл. 34, ал. 1 от ЗСч, „финансовите отчети се съставят от съставители на финансови отчети”, а
съгласно чл. 34, ал. 3 от ЗСч, това лице следва да подпише финансовия отчет.
ЗСч изрично определя кръга на лицата, които са отговорни за съставянето и
съдържанието на съответния финансов отчет на дружеството, който включва освен
управляващите и представляващите дружеството, и съставителя на отчета. В този смисъл,
декларацията от съставителя на отчета по чл. 32, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2, е компонент от
финансовия отчет и следва да бъде предоставена като неразделна част от годишния финансов
отчет за дейността на „Прайм турист” АД за 2014 г.

В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-1306-48 от 28.07.2015 г., в съответствие с чл. 26,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Ви уведомявам, че на основание чл. 15, ал.
1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във
връзка с чл. 31, ал. 1, предложение първо, т. 1, във връзка с чл. 32, ал. 1, т.т. 2, 3, 4 и 6 от
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 (Наредба № 2), спрямо „Прайм
турист” АД, гр. София, е открито административно производство по издаване на
индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка
по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК със следния диспозитив:
„Задължавам „Прайм турист” АД, в 7-дневен срок от получаване на решението за
прилагане на принудителната административна мярка, да отстрани непълнотите и
несъответствията в представения годишен финансов отчет за дейността на дружеството за
2014 г., като представи липсващите данни по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и
поддържана от Комисията за финансов надзор (КФН) - е-Register, както следва:
• Годишен доклад за дейността съгласно изискването на чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба
№ 2, допълнен с минимално изискуемото съдържание съгласно Приложение № 10;
• Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро
корпоративно управление, определени от заместник-председателя, ръководещ управление
„Надзор на инвестиционната дейност” към КФН, съгласно изискването на чл. 32, ал. 1, т. 3 от
Наредба № 2;
• Информация за изпълнението на приетата от дружеството Програма за прилагане
на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, съгласно
изискването на чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК и в съответствие с прилагането на чл. 100н, ал. 4, т.
3 от ЗППЦК., а когато такава програма не е налице – за причините поради които не е била
изготвена;
• Информация относно публичното дружество, съгласно изискването на чл. 32,
ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 със съдържание съгласно Приложение № 11 към Наредба № 2;
• Декларация от съставителя на годишния финансов отчет за дейността на
дружеството за 2014 г., съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2.”

На дружеството е предоставен 3-дневен срок от получаване на писмото за
представяне в КФН на обяснения и/или възражения по така откритото административно
производство.
Видно от наличната в КФН информация, писмото е получено на 28.07.2015 г. на
обявения в КФН факс: 029516706 за кореспонденция с дружеството.
В посочения тридневен срок в КФН не са постъпили обяснения или възражения от
дружеството, които биха могли да обосноват прекратяване на административното
производство.
С оглед на това и предвид обстоятелството, че е възпрепятствана надзорната дейност
на КФН, са налице законовите предпоставки за издаване на индивидуален административен
акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК
спрямо дружеството.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4, чл.
ал.
1, т. 1 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 31, ал. 1, предложение първо, т. 1, във
212,
връзка с чл. 32, ал. 1, т.т. 2, 3, 4 и 6 от Наредба № 2, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК и
чл. 22, предложение първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН),
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Ангел Джалъзов, в качеството си на заместващ изпълняващия правомощията на заместникпредседател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”
РЕШИ:
„Задължавам „Прайм турист” АД, в 7-дневен срок от получаване на решението
за прилагане на принудителната административна мярка, да отстрани непълнотите и
несъответствията в представения годишен финансов отчет за дейността на дружеството
за 2014 г., като представи липсващите данни по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а
именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път,
изградена и поддържана от Комисията за финансов надзор (КФН) - е-Register, както
следва:
• Годишен доклад за дейността съгласно изискването на чл. 32, ал. 1, т. 2 от
Наредба № 2, допълнен с минимално изискуемото съдържание съгласно Приложение №
10;
• Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро
корпоративно управление, определени от заместник-председателя, ръководещ
управление „Надзор на инвестиционната дейност” към КФН, съгласно изискването на
чл. 32, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2;
• Информация за изпълнението на приетата от дружеството Програма за
прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление,
съгласно изискването на чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК и в съответствие с прилагането на
чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК., а когато такава програма не е налице – за причините
поради които не е била изготвена;
• Информация относно публичното дружество, съгласно изискването на чл. 32,
ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 със съдържание съгласно Приложение № 11 към Наредба № 2;
• Декларация от съставителя на годишния финансов отчет за дейността на
дружеството за 2014 г., съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2.”
На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението за прилагане на принудителна
административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.
На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, във връзка с чл. 84, ал. 1 от АПК, Решението
може да бъде обжалвано по административен ред по реда на АПК пред КФН в 14-дневен
срок от съобщаването му.
На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК, Решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на КФН или от
изтичането на срока за произнасяне на КФН, ако Решението е било обжалвано по
административен ред.
На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на Решението по чл. 15, ал. 4 от
ЗКФН не спира изпълнението му.
По административното производство не са правени разноски.

АНГЕЛ ДЖАЛЪЗОВ
Заместващ изпълняващия правомощията на
заместник-председател на КФН, ръководещ
управление „Надзор на инвестиционната дейност”
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