РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р

РЕШЕНИЕ № 175 – ИК
от 13.02.2017 г.
Подадено е заявление, вх. № РГ-06-2030-1 от 20.01.2017 г., от Димо Спасов,
за признаване на придобита квалификация за извършване на дейност като
инвестиционен консултант по реда на чл. 5 ал. 1 от Наредба № 7 за изискванията, на
които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено
извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно
финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да
упражняват такава дейност (Наредба № 7) и допълнително представени документи с
писмо вх. № РГ-06-2030-1 от 03.02.2017 г.
Заявителят Димо Спасов притежава квалификация, която отговаря на
изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за
упражняване на дейност като инвестиционен консултант, удостоверена с издаден от
компетентен чуждестранен орган документ, а именно: официално писмо от
Асоциацията на експерт анализаторите по технически анализи (Market Tehnicians
Association – MTA), с което се потвърждава, че Димо Евгениев Спасов е издържал
първо и второ ниво на изпита за сертифицирани анализатори по технически анализи
(Chartered Market Tehnician - CMT). Към заявлението са приложени всички изискуеми
документи, съгласно чл. 4, ал. 2 и чл. 5 ал. 2 от Наредба № 7.
Въз основа на представените документи Комисията за финансов надзор счита, че
за Димо Евгениев Спасов не са налице обстоятелствата за отказ за признаване на
придобитата от лицето квалификация, посочени в чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7, поради
което на основание чл. 7, ал. 2 от Наредба № 7

Р Е Ш И:
Признава п ридобитата от Димо Сп асов квалификация, отговаря
ща на изискванията, включени в тематичния обхват на изп ита за п
ридобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен
консултант.

На основание чл.13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, решението
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАРИНА КАРАИВАНОВА

