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 № 1085 - ИП
18 август 2008 г.
На свое заседание от 16.07.2008 г., КФН е взела решение за издаване на лиценз
на „Глобал Маркетс” ООД за извършване на дейност като ИП (Решение № 799 – ИП от
16.07.2008 г.)
В диспозитива на издаденото решение е допусната неточност като заявените за
извършване дейности в трети държави не са отделно и изрично изброени, а са посочени
заедно с дейностите, които ИП ще извършва в рамките на Европейския съюз и
Европейското икономическо пространство, което е довело до разминаване между
обхвата на тези дейности в трети държави и посочените в заявление, вх. № РГ-03-227/1
от 08.05.2008 г.
Неточността представлява очевидна фактическа грешка, допусната при
изготвянето на решението.
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, какъвто е Законът за публичното предлагане на ценни
книжа (ЗППЦК), 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, който е издал акта (в случая КФН). 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. 1 и чл. 13, ал. 1, т. 21 във вр. с т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор
факта,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
Поправя допуснатата очевидна фактическа грешка в Решение 799 – ИП от
16.07.2008 г. на КФН. В резултат на поправката в диспозитива на решението
текстът „и трети държави” се заличава и към решението се добавя следния текст :
„2. за извършване като инвестиционен посредник в трети държави
а) на инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 от
ЗПФИ, както следва:
- приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече
финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с
финансови инструменти;
- изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
- управление на портфейл;
- представяне на инвестиционни консултации на клиент;
б) на допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗПФИ, както следва:

- съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на
клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови
инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея
услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените
обезпечения.”
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на
Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му, което не спира
изпълнението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(А. Апостолов)

