МОТИВИ
Към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от
29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества,
други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията
за финансов надзор
Причини, налагащи приемането:
Предвидените промени в Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за
вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и
емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор целят привеждането
на Наредбата в съответствие с действащите разпоредби на Закона за публично
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел.
С промените се предвижда отмяната на остарели текстове от Наредбата, които
противоречат на разпоредбите на ЗППЦК. Променя се също така и законодателният
подход, като се избягва дублиране на текстове от ЗППЦК по отношение на условията за
отписване на публични дружества. С Наредбата се цели намаляване на
административната тежест чрез съкращаване на сроковете за произнасяне на КФН в
производствата за вписване на публични дружества в резултат на успешно проведено
първично публично предлагане и при преобразуване, в което участва поне едно
публично дружество. В наредбата е предвидено и въвеждането на изрична разпоредба,
регламентираща избягването на дублиращата се информация, като е предвидена
възможност при подаване на заявление при условията на наредбата, заявителят да не
представя изискуеми документи, които вече са представени на комисията или обявени в
търговския регистър, при посочване на това обстоятелство в заявлението.
Цели, които се поставят с приемането на наредбата:
1. С проекта на наредба се цели избягване на противоречия между законовата
и подзаконовата уредба в областта на вписването и отписването на публични
дружества, емитенти и емисии ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона
за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).
2. С проекта на наредба се създават условия за облекчаване на реда за вписване
и отписване на публични дружества, емитенти и емисии ценни книжа посредством
намаляване на сроковете за произнасяне на административния орган и на дублиращата
се информация.
3. С проекта на наредба се съобразяват правомощията на комисията и на
заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната
дейност“, разписани в ЗППЦК и в ЗКФН.
4. С проекта на наредба се създават условия за постигане на по-голяма яснота
и за преодоляване на проблеми, констатирани в практиката по прилагането й.
Проектът на наредбата е разработен с участие на представители на Комисията за
финансов надзор.
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът заедно с
мотивите да бъде публикуван на интернет-страницата на КФН. На основание чл. 26, ал.
4, изречение второ от Закона за нормативните актове, срокът за предложения и
становища по проекта, публикуван за обществени консултации, е 30-дневен.

