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

Р Е Ш Е Н И Е № 9 - ДФ
от 08.01. 2010 г.
С Решение № 1051 - ДФ от 19.12.2009 г. на заместник-председателя на Комисията
за финансов надзор (КФН), ръководещ управление “Надзор на инвестиционната
дейност”, на основание чл. 192, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН), са одобрени промени в правилата на ДФ „Райфайзен
(България) Фонд Паричен Пазар”, приети на заседание на управителния съвет на УД
„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД по протокол от 03.12.2009 г. и на
управителния съвет на „Райфайзенбанк (България)” ЕАД по протокол от 04.12.2009 г.
В Решение № 1051 - ДФ от 19.12.2009 г. е допусната неточност в датата на
издаване на решението, а именно посочена е дата „19 ноември 2009 г.” вместо дата ”19
декември 2009 г.”.
Неточността в датата на решението представлява очевидна фактическа грешка,
допусната при изготвянето на решението.
Горецитираното решение е индивидуален административен акт по смисъла на чл.
21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и за поправка на очевидни
фактически грешки, допуснати в него, липсват правила в специалния закон, какъвто е
ЗППЦК. В тази връзка, по отношение на процедурата по отстраняване на допуснати
очевидни фактически грешки, следва да се прилагат общите разпоредби на АПК.
Съгласно чл. 62, ал. 2 от АПК отстраняването на очевидна фактическа грешка се прави
от органа, който е издал акта . 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. 15,
ал. 1, т. 2 от ЗКФН
РЕШИХ:
Поправям допуснатата очевидна фактическа грешка в Решение № 1051 - ДФ
от 19.12.2009 г., като в резултат на поправката посочената в същото решение дата
на издаване „19 ноември 2009 г.” следва да се чете ”19 декември 2009 г.”
На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, 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, Решението може да бъде обжалвано по
съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен
срок от съобщаването му, което не спира изпълнението му.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:
РАЛИЦА АГАЙН – ГУРИ

