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 № 282 – ИП
от 08 март 2017г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-157-43 от 08.12.2016 г., от инвестиционен
посредник (ИП) „София Интернешънъл Секюритиз” АДи допълнително представени
документи с писма, вх. № РГ-03-157-43 от 18.01.2017г. и вх. № РГ-03-157-43 от
22.02.2017 г., с искане за издаване на одобрение по чл. 11, ал. 7 от Закона за пазарите на
финансови инструм енти (ЗПФИ) на Атанас Трайчев за член на съвета на
директорите на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. „Георги С. Раковски” № 140, ет. 4.
Като взех предвид, че при съдържащите се данни в представеното заявление и
внесените към него документи по ЗПФИ и Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за
извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система
за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно
дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел,
национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен
фонд, са спазени изискванията за издаване на исканото одобрение,
на основание чл. 11, ал. 7 от ЗПФИ и чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията
за финансов надзор (ЗКФН),
Р Е Ш И Х:
Одобрявам Атанас Трайчев за член на съвета на директорите на инвестици
онен посредник „София Интернешънъл Секюритиз”АД, гр. София, избран с
решени е на и звънредно общо събрани е на акци онери те на дружеството, прове
дено на 24.11.2016 г.
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. На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на
решението по чл. 15, ал. 4 от ЗКФН не спира изпълнението му.
ЧЛЕН НА КФН, ИЗПЪЛНЯВАЩ ПРАВОМОЩИЯТА
НА ЗАМЕСТНИК –ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:
ВЛАДИМИР САВОВ

