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 № 38 –ЗЛ/27.01.2010 г.
На 18.01.2010 г. Заместник – председателят на Комисията за финансов надзор
(КФН), ръководещ Управление „Застрахователен надзор” (зам.- председателя), на
основание §10, ал. 1 от Прходните и заключителни разпоредби от Кодекса за
Застраховането (КЗ) и чл. 61, ал. 4, 5 и 6 от Закона за застраховането (ЗЗ) с Решение №
19-ЗЛ/18.02.2010 г., е освободил от длъжност Георги Аврамов в качеството му на
ликвидатор на ЗК „Гранит” АД.
В изписването на номера на издаденото решение, е допусната неточност,
изразяваща се в погрешно въвеждане на месеца в датата на постановяване на
решението, като вместо „януари” е посочено „февруари”.
Предвид факта, че разглежданото решение е индивидуален административен акт
по смисъла на чл. 21, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и липсват
правила в специален закон, каквито са КЗ и ЗЗ, по отношение на процедурата по
отстраняване на допусната очевидна фактическа грешка, в случая следва да намерят
приложение общите разпоредби на АПК. Съгласно чл. 62, ал. 2 от АПК, отстраняването
на очевидна фактическа грешка се прави от органа, издал акта, който в конкретния
случай се явява зам.– председателя. Административният орган има възможността да
поправи допуснатата очевидна фактическа грешка, както преди изтичане на срока на
обжалване на индивидуалния административен акт, така и след него.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 4 от ЗКФН,
Р Е Ш И Х:
Поправям допуснатата очевидна фактическа грешка в Решение № 19ЗЛ/18.02.2010 г. на зам.- председателя. В резултат на поправката, номерът на
решението да се чете: „19-ЗЛ/18.01.2010 г.”.
Решението подлежи на обжалване по административен ред пред КФН в 14 –
дневен срок от съобщаването му, на основание чл. 16, ал. 3 от ЗКФН.
Решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния
административен съд на Република България, на основание чл. 16, ал. 4 от ЗКФН.
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