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„Металокерамика - И” АД (в ликвидация), гр. Исперих е публично дружество,
вписано под № РГ-05-335 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на
ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН) с решение на държавния
надзорен орган от 29.05.1998 г., и като такова е адресат на разпоредбите на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове по
прилагането му.
Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2/17.09.2003 г. за проспектите при
публичното 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 КФН и обществеността
тримесечни финансови отчети за дейността в срок 30 дни от края на всяко тримесечие.
В срок до 30.10.2009 г. „Металокерамика - И” АД (в ликвидация) /л/ не е
представило в КФН 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
КФН - е-Register, тримесечен финансов отчет по чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 за
дейността на дружеството за трето тримесечие на 2009 г. Предвид обстоятелството, че
дружеството е в процес по ликвидация, то е следвало да представи в КФН и тримесечно
уведомление за текущия етап на производството по ликвидация за трето тримесечие на
2009 г. съгласно чл. 37, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2, но такова уведомление също не е
представено в КФН.
С писмо изх. № РГ-05-335-12 от 01.12.2009 г. на Заместник-председателя на КФН,
ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност, представляващият
дружеството ликвидатор е уведомен за открито административно производство по
прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:
„Задължавам „Металокерамика - И” АД (в ликвидация), в 7-дневен срок от
получаване на решението за прилагане на принудителната административна
мярка, да представи в КФН 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 КФН - е-Register, тримесечен финансов отчет по чл. 31, ал. 1, т. 2
от Наредба № 2 за дейността на дружеството за трето тримесечие на 2009 г. и
тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация за
трето тримесечие на 2009 г. съгласно чл. 37, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2.”
І. В писмото с горецитирания изходящ номер на КФН, с което Металокерамика И” АД (л) е уведомено за откритото производството по прилагане на принудителната
административна мярка, са изложени подробни мотиви, а именно:
И към момента на изпращане на писмото дружеството не е представило в КФН
тримесечен финансов отчет за дейността му за трето тримесечие на 2009 г., срокът за
представянето на което е 30 дни от края на тримесечието, както и тримесечно
уведомление за текущия етап на производството по ликвидация за трето тримесечие на
2009 г. съгласно чл. 37, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2, което следва да бъде представено не
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по-късно от 10 дни от края на изтеклото тримесечие.
Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, емитентът е длъжен да разкрива
регулираната информация едновременно на комисията и на обществеността. Параграф 1,
т. 41 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК определя, че „регулирана информация” е
информацията, която от емитента се изисква да разкрива по реда на Глава Шеста „а”,
Раздел ІІ. Съгласно Глава Шеста „а”, Раздел ІІ, чл. 100о, ал. 1 от ЗППЦК, емитентът на
ценни книжа е длъжен да разкрива публично тримесечен финансов отчет за дейността си
в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие, със съдържанието по ал. 4 от същия член,
в конкретния случай до 30.10.2009 г. Законоустановените задължения са доразвити в
подзаконовата нормативна база, свързана по материя със ЗППЦК (чл. 31-33 от Наредба
№ 2). За емитентите в производство по ликвидация или несъстоятелност, са въведени
допълнителни надзорни изисквания, като същите освен периодичната информация по чл.
31 от Наредба № 2, следва да представят в КФН и периодичната информация по чл. 37 от
Наредба № 2.
С непредставянето на тримесечния си финансов отчет за третото тримесечие на
2009 г., както и на тримесечното уведомление за текущия етап на производството по
ликвидация, Металокерамика - И” АД (л) възпрепятства упражняването на текущия
надзор върху дейността му. Законовите разпоредби, свързани с финансовия отчет за
съответното тримесечие, са императивни по своя характер и служат като гаранция за
осъществяването на своевременен и пълен надзор на финансовото състояние на
публичното дружество, съответно за откриването на нарушения или допуснати
отклонения, които ще застрашат не само интересите на кредиторите на дружеството, но
и на неговите акционери. Съгласно чл. 271 от Търговския закон „имуществото, което
остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между съдружниците,
съответно между акционерите”. В още по-голяма степен това важи и за тримесечното
уведомление за текущия етап на производството по ликвидация, изискването за
представянето на което, е допълнителна административна тежест за дружествата в
ликвидация. Липсата на тези документи накърнява неотменимото право на осведоменост
на инвеститорите и кредиторите на дружеството.
С писмо изх. № РГ-05-335-12 от 01.12.2009 г. на КФН, на Металокерамика - И”
АД е даден срок за обяснения и/или възражения до 3 дни от получаване на писмото.
Административният орган е изпълнил задължението си за уведомяване съобразно
разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Писмото е
изпратено по пощата на 01.12.2009 г. на адресите на дружеството в гр. Исперих и в гр.
Нови Пазар. Видно от известие за доставяне № 13/01.12.2009 г., код № 00EBGE 5, е че
писмото изпратено в гр. Исперих е върнато с отметка „адресът вече не съществува”, а
писмото, изпратено до гр. Нови Пазар е получено на 11.01.2010 г., видно от известие за
доставяне № 14/01.12.2009 г., код № 00EBGF 6.
В представения срок за обяснения и/или възражения такива не са постъпили в
КФН, както и към момента на издаване на настоящото решение.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал.
4 във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 и чл. 37, ал. 1, т.
4 от Наредба № 2, чл. 215 от ЗППЦК във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

Р Е Ш И Х:
Задължавам „Металокерамика - И” АД (в ликвидация), в 7-дневен срок от
получаване на решението за прилагане на принудителната административна
мярка, да представи в КФН по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно - чрез
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единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и
поддържана от КФН - е-Register, тримесечен финансов отчет по чл. 31, ал. 1, т. 2 от
Наредба № 2 за дейността на дружеството за трето тримесечие на 2009 г. и
тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация за
трето тримесечие на 2009 г. съгласно чл. 37, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2.
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 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, 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.
По производството не са правени разноски.

ЗА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:
НЕДИМ ГЕНДЖЕВ

3/3

