+Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р
РЕШЕНИЕ № 83 - ФБ
от 11.02.2010 година
Подадено е заявление, вх. № РГ-02-01-357/09.11.2009 г., от „Българска фондова
борса - София” АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Три уши” № 10,
за издаване на одобрение за извършване на изменение и допълнение в Правилника на
„Българска фондова борса – София” АД. След преглед на приложените към заявлението
документи с писмо, изх. № РГ-02-357 от 09.01.2009 г., от „Българска фондова борса София” АД е изискано отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия.
Във връзка с констатираните от заместник-председателя, ръководещ управление
„Надзор на инвестиционната дейност”, непълноти и несъответствия с писмо, вх. № РГ-0201-10 от 11.01.2010 г., в КФН са представени за одобрение изменения на Правилника на
„Българска фондова борса – София” АД, приети по Протокол № 2 от заседание на съвета на
директорите на „Българска фондова борса – София” АД, проведено на 11.01.2010 г.,
съобразени с направените по първоначално представените промени бележки.
Представените в настоящото производство за одобрение промени се състоят в
изменения и допълнения на част I „Общи правила”, част IІ „Правила за членство”, част IІІ
„Правила за допускане до търговия”, част IV „Правила за търговия” към Правилника на
“Българска фондова борса – София” АД, касаещи основно търговията със структурирани
продукти (сертификати и варанти).
Като взех предвид, че при съдържащите се данни в представеното заявление
съгласно чл. 85, ал. 1, т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и
приложенията към него по Наредба № 11 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
и дружество със специална инвестиционна цел, изискванията за издаване на исканото
одобрение са спазени по отношение на представените изменения и допълнения в
правилника на регулирания пазар,
На основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор
(ЗКФН) и чл. 85, ал. 1, т. 3 от ЗПФИ, както и чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс
Р Е Ш И Х:
ИЗДАВАМ ОДОБРЕНИЕ НА
„Българска фондова борса - София” АД
със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши” № 10,
за изменения и допълнения на част I „Общи правила”, част IІ „Правила за
членство”, част IІІ „Правила за допускане до търговия”, част IV „Правила за
търговия” на правилника за дейността на регулирания пазар, приети с решение на
съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД от 11.01.2010 г.

Решението подлежи на предварително изпълнение.
Решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за
финансов надзор в 14-дневен срок от съобщаването му.
Решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния
административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
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