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РЕШЕНИЕ № 429 - ПД 
 

от 23 април 2018 г. 
 
 

Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 
(ЗППЦК), дружеството по чл. 110, ал. 1 от ЗППЦК престава да бъде публично от 
решението на Комисията за финансов надзор (КФН) за отписване от регистъра на 
публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона 
за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), ако е налице влязла в сила принудителна 
административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 10 от ЗППЦК. Съгласно разпоредбата на чл. 
212, ал. 1, т. 10, б. „д“ от ЗППЦК КФН може да спре окончателно продажбата или 
извършването на сделки с определени ценни книжа на публично дружество, ако 
дружеството е в производство по ликвидация, което не е приключило повече от три 
години от вписване на производството по ликвидация в търговския регистър. 

С Решение № 182-ФБ от 20.02.2018 г. на КФН, на основание чл. 213, ал. 4, във 
връзка с чл. 212, ал. 1, т. 10, б. „д“ от ЗППЦК, във връзка  чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗКФН, 
във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс, спрямо 
„Българска фондова борса - София“ АД е приложена принудителна административна 
мярка за окончателно спиране на търговията с акции от емисия с ISIN код 
BG11SISOAT17, издадена от „Симко“ АД (л), гр. Ботевград. 

 Решение № 182-ФБ от 20.02.2018 г. за прилагане на принудителна 
административна мярка за окончателно спиране на търговията с акции на „Симко“ АД 
(л) не е обжалвано в законоустановения 14-дневен срок и е влязло в законна сила, 
предвид което са налице основанията за упражняване на правомощията на КФН по чл. 
119, ал. 1, т. 7 от ЗППЦК за отписване на „Симко“ АД (л) като публично дружество от 
водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа 
по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. 

С оглед отписването на „Симко“ АД (л), ЕИК 121301417, от регистъра на 
публичните дружества, воден от КФН, са налице основания за отписване от регистъра и 
на издадената от дружеството емисия акции съгласно чл. 19, т. 5, предложение второ 
във връзка с чл. 21, ал. 1 от Наредба № 22/29.07.2005 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 (Наредба № 22). 

 
Като взе предвид, че съгласно служебно установените данни са налице 

необходимите предпоставки съгласно ЗППЦК и Наредба № 22 за отписване на 
дружеството и издадената от него емисия ценни книжа от регистъра на публичните 
дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, на 
основание чл. 119, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 10, б. „д“ от ЗППЦК и чл. 19, 
т. 5, предложение второ във връзка с чл. 21, ал. 1 от Наредба № 22,  
 
 

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 
 

РЕШИ: 
 

Отписва „Симко“ АД (л), ЕИК 121301417 като публично дружество и 
издадената от дружеството емисия акции с ISIN код BG11SISOAT17, от регистъра 



на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от 
ЗКФН, воден от КФН. 

 
 
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано пред 

Върховния административен съд в 14–дневен срок от съобщаването му, което не спира 
неговото изпълнение.  

  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 
        КАРИНА КАРАИВАНОВА  
 


