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„ИЗОТСЕРВИЗ ХОЛДИНГ” АД, гр. София притежава статут на публично
дружество, вписано под № РГ-05-60 в регистъра на публичните дружества и други
емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН) и като такова е
адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Съгласно чл. 43 от Наредба № 2 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),
във връзка с чл. 100щ от ЗППЦК, предоставя нето на информацията по чл. 27 от Наредба
№ 2 на комисията се изпълнява посредством единната система за разкриване на
информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН.
Съгласно Решение № 34 на КФН от 9 януари 2008 г., на 14 януари 2008 г. стартира
новата система на КФН за разкриване на информация от публичните дружества и другите
емитенти на ценни книжа - Е-Register. Съгласно горепосоченото решение на КФН, не покъсно от 29.02.2008 г., емитентите на ценни книжа бяха задължени да се регистрират в
системата Е-Register.
За да се регистрират като потребители в системата Е-Register, е необходимо
емитентите на ценни книжа да подадат в КФН заявление за използване на системата на
хартиен носител по образец, достъпен на електронния портал на системата.
Относно гореизложеното, всички публични дружества и другите емитенти на ценни
книжа са информирани с циркулярно писмо, изх. № РГ-05-00-2 от 17.01.2008 г. Съобщение
в горния смисъл е публикувано на интернет страницата на КФН, в подраздел „Новини”.
При извършена документална проверка на наличната в КФН информация е
установено, че „ИЗОТСЕРВИЗ ХОЛДИНГ”АД, гр. София не се е регистрирало като
потребител в Е-Register.
Във връзка с гореизложеното, Зам.-председателят на КФН, ръководещ Управление
„Надзор на инвестиционната дейност” взе решение за откриване на принудителна
административна мярка по реда на чл. 212, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 43 от Наредба № 2,
във връзка с чл. 100щ от ЗППЦК спрямо поднадзорни лица, които не са се регистрирали
като потребители в системата Е-Register.
С писмо, изх. № РГ-05-60/2 от 14.04.2008 г., „ИЗОТСЕРВИЗ ХОЛДИНГ” АД (л.) е
уведомено за открито спрямо дружеството, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за
Комисията за финансов надзор (ЗКФН), във връзка с чл. 213, ал. 1 от ЗППЦК, чл. 22,
предложение 1 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 24, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК), от Заместник-председателя на КФН,
ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, 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 лицето, управляващо и представляващо „ИЗОТСЕРВИЗ ХОЛДИНГ”
АД (л) в петдневен срок от получаване на решението да предприеме действия по
регистрация на дружеството в единната система за предоставяне на информация - ЕRegister. За целта последното трябва да подаде заявление за използване на системата на
хартиен носител по образец, достъпен на електронния портал на системата.”

Видно от върната в КФН обратна разписка, писмото не е получено на посочения от
дружеството адрес.
Предвид това, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Заместник-председателят на КФН,
ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, е издал Заповед №
107/17.05.2008 г. за поставянето на писмото-уведомление на определеното място за
поставяне на съобщения – табло в сградата на КФН на 17.05.2008 г., с което същото се
смята за редовно връчено.
На дружеството е предоставен 3-дневен срок за обяснения и възражения по така
откритата мярка, който е изтекъл на 20.05.2008 г. В този срок, а и до момента, в КФН не са
постъпили обяснения и/или възражения по така откритото производство. Към момента на
постановяване на решението, в КФН не са предприети действия по регистрация на
дружеството в единната система за предоставяне на информация - Е-Register.
С оглед на това и с цел предотвратяване на опасността за интересите на
инвеститорите, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1, чл.
213, ал. 4 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 43
от Наредба № 2
РЕШИХ:
„Задължавам лицето, управляващо и представляващо „ИЗОТСЕРВИЗ
ХОЛДИНГ” АД (л), гр. София в петдневен срок от получаване на решението да
предприеме действия по регистрация на дружеството в единната система за
предоставяне на информация - Е-Register. За целта последното трябва да подаде
заявление за използване на системата на хартиен носител по образец, достъпен на
електронния портал на системата.”
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.
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