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 КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР           FINANCIAL SUPERVISION COMMISION 

 
РЕЗЮМЕ 

на издадено наказателно постановление № ХХ-ХХ-

ХХХ от XXXX г. на Заместник-председателя, 

ръководещ управление „Осигурителен надзор“ 

SUMMARY 

of penal decree for administrative violation of the Deputy 

Chairman in charge of the Social Insurance Supervision 

Department 

           XXXXXXXX в качеството си на лицензирано 

пенсионноосигурително дружество, е сключило 

сделка за покупка на акции от капитала на 

XXXXXXXXXX, в резултат на която е нарушена 

разпоредбата на чл. 177а, ал. 1 от Кодекса за социално 

осигуряване (КСО), а именно: 

         С писмо вх. № XXXXXX от XXXXXXX г. 

XXXXXXXX е уведомило КФН, че на XXXXXXX г. 

дружеството придобива XXXXXXXX броя акции с 

право на глас от капитала на XXXXXXX с ISIN код 

на емисията XXXXXXXXXXXXXX. Придобитите от 

ХХХХХХХХ акции представляват …..% на сто от 

акциите с  право на глас, издадени от 

XXXXXXXXXX.  

         Съгласно чл.177а, ал.1 от КСО, 

пенсионноосигурителното дружество и 

управляваните от него фондове за допълнително 

задължително пенсионно осигуряване не могат 

поотделно да притежават повече от 7 на сто от 

акциите с право на глас на един емитент. 

        Преди горепосочената сделка дружеството 

притежава XXXXXXX броя, представляващи XXX% 

от акциите с право на глас на XXXXXXXX. С 

придобиването на XXXXXX г. на XXXXXX броя 

акции на XXXXXXXXXX, притежаваните от 

XXXXXXXXXX акции достига XXXXXXX броя или 

XXX% от акциите с право на глас на 

XXXXXXXXXXXXX, в резултат на което е нарушена 

разпоредбата на чл. 177а, ал. 1 от КСО. 

           След преценка на всички представени 

доказателства поотделно и в тяхната съвкупност 

приемам за установено от фактическа и правна 

страна, че XXXXXXXXXXXXX не е спазило 

нормативно установеното ограничение общата 

стойност на инвестициите нa ПОД в един емитент 

да не е повече от 7 на сто от акциите с право на 

глас на един емитент, тъй като към XXXXXXXXX 

г. XXXXXXXXXXXXX притежава XXXXXXXXXX 

броя акции с право на глас представляващи 

XXXX% акции на XXXXXXX. С гореизложеното е 

нарушена разпоредбата на чл. 177а, ал. 1 от 

Кодекса за социално осигуряване. 

Нарушението е извършено на XXXXXXXX г., в гр. 

София. 

           XXXXXXXX in its capacity as a licensed pension 

insurance company, has entered into a transaction for the 

purchase of shares part of the capital of XXXXXXXXXX, 

as a result of which the provision of Art. 177a, para. 1 of 

the Social Insurance Code (SIC), namely: 

          

          With a letter ent. № XXXXXX from year 

XXXXXXX, XXXXXXXX has notified the FSC that on 

XXXXXXXX the company acquired XXXXXXXX 

number of voting shares from the capital of XXXXXXX 

with ISIN code of the issue XXXXXXXXXXXXXX. The 

shares acquired by ХХХХХХХХ represent… ..% of the 

voting shares issued by XXXXXXXXXX. 

          

       Pursuant to Article 177a, para 1 of the SIC, the pension 

insurance company (PIC) and the supplementary 

mandatory pension funds managed by the PIC may not 

separately hold more than 7 per cent of the voting shares of 

an issuer. 

         

      Prior to the above transaction, the company owned 

XXXXXXX shares, representing XXX% of the voting 

shares of XXXXXXXX. With the acquisition dated from 

XXXXXX of number shares of XXXXXX, the total 

number of shares of XXXXXXXXXX, held by 

XXXXXXXXXX reached XXXXXXX or XXX% of the 

voting shares of XXXXXXXXXXXXX, as a result of 

which the provision of Art. 177a, para. 1 of SIC has been 

violated. 

           After assessing all the presented evidence 

separately and in their entirety, I consider from a 

factual and legal point of view, an established fact that 

XXXXXXXXXXXXX has not complied with the 

statutory restriction that the total value of PIC’s 

investments in an issuer shall not be more than 7 

percent of the voting shares of an issuer, due to the fact 

that as at year XXXXXXXXX, the 

XXXXXXXXXXXXX company holds XXXXXXXXXX 

number of voting shares, representing XXXX% of the 

shares of XXXXXXX. The above violates the provision 

of Art. 177a, para. 1 of the Social Security Code. 

The violation was committed on XXXXXXXX, in the 

city of Sofia. 
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        Поради гореизложеното, на основание чл. 351, 

ал.3, т. 2, във връзка с ал. 1, т.2 от Кодекса за социално 

осигуряване на ХХХХХХ, представлявано заедно от 

ХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ и от XXXXXX XXXXXX 

XXXX е наложено административно наказание 

имуществена санкция в размер на ХХХХХХХ лева за 

извършено нарушение на чл. 177a, ал. 1 от Кодекса за 

социално осигуряване. 

         

 

       Due to the above-mentioned, based on Art. 351, para 

3, item 2, in connection with para. 1, item 2 of the Social 

Insurance Code on ХХХХХХ company, represented 

jointly by ХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ and XXXXXX 

XXXXXX XXXX, an administrative penalty of a property 

sanction in the amount of BGN ХХХХХХ has been 

imposed for a violation of Art. 177a, para. 1 of the Social 

Security Code.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 


