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 № 745 - ДСИЦ
23.11.2010 г.
С Решение № 645-ДСИЦ от 05.10.2010 г. на Заместник-председателя на Комисията
за финансов надзор (КФН), ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”,
е приложена принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закон за
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) спрямо „Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ.
В диспозитива на решението е допусната неточност, като е посочено „Сити
Дивелъпмънт” АДСИЦ да отстрани непълнотите в представения в КФН тримесечен
финансов отчет за дейността на дружеството за първо тримесечие на 2010 г., като
представи - „Междинен доклад за дейността, съгласно чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от
17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на
регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните
дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2), включително и
информация, съгласно чл. 33, ал. 3 от Наредба № 2”, вместо „Пояснителни бележки към
междинен финансов отчет съгласно Международен счетоводен стандарт 34 - „Междинно
счетоводно отчитане”. Неточността представлява очевидна фактическа грешка, допусната
при изготвянето на решението.
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Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 4 от КФН

от

РЕШИХ:
Поправям допуснатата очевидна фактическа грешка в Решение № 645-ДСИЦ
от 05.10.2010 г. В резултат на поправката, посоченият в диспозитива на същото
решение текст да се чете „Пояснителни бележки към междинен финансов отчет
съгласно Международен счетоводен стандарт 34 - „Междинно счетоводно отчитане”
вместо „Междинен доклад за дейността, съгласно чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2,
включително и информация, съгласно чл. 33, ал. 3 от Наредба № 2”.
На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението за прилагане на принудителна
административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.
На основание чл. 15, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (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, 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.
По административното производство не са правени разноски.
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