РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Р Е Ш Е Н И Е № 835-ДСИЦ
21.10.2015 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл.
213, ал. 4, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 30, ал. 1 от ЗДСИЦ, във
връзка с чл. 40, предложение второ, т. 2 от Наредба № 2, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК
и чл. 22, пр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания, Владимир Николаев
Савов, в качеството си на член на КФН, изпълняващ правомощията на зам. - председател на
КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, определен на основание чл.
10, ал. 5 от ЗКФН с Решение на КФН по протокол № 53 от 12.11.2014 г.
РЕШИ:
„Задължавам „Солид Инвест” АДСИЦ в 7-дневен срок от получаване на решението
за прилагане на принудителна административна мярка да представи на обществеността по
надлежния ред, а именно посредством информационна агенция или друга медия,
тримесечен финансов отчет за дейността по чл. 41, ал. 2 от Наредба № 2 за първо
тримесечие на 2015 г.”
На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението за прилагане на принудителна
административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.
На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, във връзка с чл. 84, ал. 1 от АПК, 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, във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК, 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.
На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на Решението по чл. 15, ал. 4 от ЗКФН
не спира изпълнението му.
По административното производство не са правени разноски.

С уважение,
ВЛАДИМИР САВОВ
Член на Комисията за финансов
надзор, изпълняващ правомощията на зам. председател на КФН, ръководещ управление
„Надзор на инвестиционната дейност”

