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         КОМИСИЯ ЗА  

   ФИНАНСОВ НАДЗОР  

  

 Изх. № РГ-05-1545 

16.03.2018 г. 

  ДО 

  „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 

  СОФИЯ“ АД  

             УЛ. „ТРИ УШИ“ № 6,  

  РАЙОН „ТРИАДИЦА“ 

  1301 - ГР. СОФИЯ 
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 ДО 

  „СТЕЛ СОЛАР 1” АД  

  БУЛ. „ДЖЕЙМС БАУЧЕР“ № 103, ЕТ. 1  

 1407 – ГР. СОФИЯ 

 

На вниманието на Емануил Кастанакис – 

представляващ дружеството 

   

 

 Относно: откриване на административно производство по издаване на 

индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

В съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния 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. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за Комисията за финансов надзор 

(ЗКФН), във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 10, б. „в“ и б. „г“ от ЗППЦК, Комисията за финансов 

надзор (КФН) взе решение по протокол № 24 от 16.03.2018 г., за откриване на 

административно производство за издаване на индивидуален административен акт  по 

прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Българска фондова борса-

София“ АД („БФБ-София“) АД, със следния диспозитив:  

 

„Задължавам „БФБ-София” АД, ЕИК 030412611, гр. София, в срок от 3 работни 

дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна 

мярка, да бъде спряно окончателно извършването на сделки с акции от емисия с ISIN 

код BG1100012118, издадена от „Стел Солар 1“ АД, ЕИК 201565481, като в същия срок 

представи в КФН доказателства в тази връзка.“ 

 

Цитираното административно производство се открива поради следните 

съображения:  
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С измененията на ЗППЦК, обнародвани в Държавен вестник, бр. 62 от 01.08.2017 г., 

са въведени промени в разпоредбата на чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК, като в чл. 212, ал. 1, т. 10, 

е предвидено правомощие на комисията, като колективен орган, да вземе решение за 

окончателно спиране на продажбата или извършването на сделки с определени ценни 

книжа, при наличие на условия, изчерпателно изброени в чл. 212, ал. 1, т. 10, б. „а-д“ от 

ЗППЦК.  

В разпоредбата на чл. 212, ал. 1, т. 10, б. „в“ и б. „г“ от ЗППЦК, е предвидено, че 

комисията може да спре окончателно продажбата или извършването на сделки с ценни 

книжа, ако дружеството в продължение на една година не изпълнява задълженията си по 

чл. 100н от ЗППЦК, по отношение изготвяне съгласно законовите изисквания и надлежното 

представяне на КФН и на обществеността на годишен финансов отчет за дейността на 

публичното дружество, както и ако в продължение на една година дружеството не 

изпълнява задълженията си по чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК относно провеждане на редовно 

годишно общо събрание на акционерите на публичното дружество. 

С решение № 264 - ПД от 05.04.2012 г. на КФН  е потвърден проспект за допускане 

до търговия на емисия акции, ISIN код BG1100012118, издадени от „Стел Солар 1“ АД, гр. 

София, в размер 64 000 лева, разпределени в 64 000 броя обикновени, безналични, 

поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка. Предвид това 

обстоятелство, дружеството е длъжно да спазва изискванията на ЗППЦК и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му по отношение на представяне на годишни финансови 

отчети, както и за провеждане на редовни годишни общи събрания на акционерите на 

дружеството, на които акционерите да обсъдят и да вземат решение относно приемането на 

тези финансови отчети.   

От наличната в КФН информация по партидата на публичното дружество „Стел 

Солар 1“ АД, както и след справка на интернет страницата на „БФБ-София“ АД и в 

търговския регистър към Агенцията по вписванията, се установи,  че последният годишен 

финансов отчет на дружеството, който е представен в КФН и чрез другите способи за 

разкриване на информация, е този за 2011 г. По партидата на дружеството в КФН е наличен 

протокол от РГОСА, проведено на 18.09.2012 г. 

Предвид факта, че в продължение на повече от 1 година „Стел Солар 1“ АД не е 

изпълнявало задълженията си по чл. 100н от ЗППЦК, както и повече от 1 година  не е 

изпълнявало задълженията по чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, са налице материално-правни 

основания да бъдат предприети действия по чл. 212, ал. 1, т. 10, б. „в“ и б. „г“ от ЗППЦК. 

Обяснения и/или възражения по така инициираното производство можете да 

представите по факс на КФН – 02/94 04 606 или на адрес на електронна поща на КФН 

– delovodstvo@fsc.bg, в срок не по-късно от 2 работни дни от получаване на настоящото 

писмо. 

На основание чл. 26, ал. 1, изречение второ от АПК, Ви уведомявам, че срокът за 

произнасяне по откритото административно производство е до 14 дни, считано от датата на 

получаване на настоящото писмо. 

 

 

                   С уважение,  

                                     КАРИНА КАРАИВАНОВА 

            Председател на Комисията за финансов надзор  
 
Съгласували : 

 

 

 


