КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 673 – ОА
от 03.09.2020 г.
Подадено е заявление, вх. № РГ-16-6-1 от 28.04.2020 г., в Комисията за финансов
надзор (КФН) съгласно чл. 36, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти
(ЗПФИ) от ИП „Аларик Секюритис” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, ул. Екзарх Йосиф № 7, ап. 7, с искане „КДН Бизнес Груп” ЕООД да бъде вписано
като обвързан агент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 17 от Закона за Комисията за финансов
надзор (ЗКФН).
Въз основа на заявление, вх. № РГ-16-6-1 от 28.04.2020 г., в КФН е образувано
административно производство по чл. 36, ал. 1 от ЗПФИ.
С оглед констатираните в хода на производството непълноти и несъответствия с
писмо, изх. № РГ-16-6-1 от 12.05.2020 г., от заявителя е изискано представяне на
допълнителни документи и информация в едномесечен срок. С писмо, вх. № РГ-16-6-1
от 12.06.2020 г., са представени част от изисканите документи, като от ИП „Аларик
Секюритис” ООД е отправено искане за удължаване на срока за представяне на един от
документите. С решение на КФН по Протокол № 53 от 25.06.2020 г. на заявителя е
предоставен двумесечен срок за представяне на допълнителни документи и информация
по производството, за което е уведомен с писмо, изх. № РГ-16-6-1 от 25.06.2020 г.
В рамките на предоставения двумесечен срок, с писмо, вх. № РГ-16-6-1 от
25.08.2020 г., ИП „Аларик Секюритис” ООД оттегля подаденото заявление за вписване
на „КДН Бизнес Груп“ ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
Предвид липсата на изрична правна уредба в ЗПФИ и актовете по прилагането му
относно възможността за оттегляне на подадено искане за вписване на лице като
обвързан агент и прекратяване на образуваното въз основа на него производство, са
приложими
общите
разпоредби.
Съгласно
чл.
56,
ал.
1
от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК) административният орган прекратява
производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало, освен ако в
закон е предвидено друго.
Предвид факта, че ИП „Аларик Секюритис” ООД е инициирало
административното производство в качеството му на лице, на което принадлежи правото
да образува административното производство, то може да се разпореди с това право,
включително разполага с предоставената в ал. 1 на чл. 56 от АПК правна възможност за
прекратяване на образуваното по негова инициатива производство.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 13, ал. 1, т. 6 във вр. с чл. 15, ал. 1,
т. 1 от ЗКФН, във връзка с чл. 56, ал. 1 от АПК,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
Прекратява образуваното въз основа на заявление, вх. № РГ-16-6-1 от
28.04.2020 г., производство за вписване на „КДН Бизнес Груп” ЕООД в регистъра
на обвързаните агенти, воден от КФН.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по
съдебен ред пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от
съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния
административен акт. При обжалване чл. 166 от АПК не се прилага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО АТАНАСОВ

