
Съобщение относно откриване на производство за отнемане на 

издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен 

посредник на „Статус Инвест” АД и откриване на производство за 

назначаване на квестори на ИП „Статус Инвест” АД 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 

Комисия за финансов надзор (КФН) уведомява акционерите на инвестиционен 

посредник (ИП) „Статус Инвест” АД и всички други заинтересовани лица за следното: 

С решение по Протокол № 6 от 11.02.2015 г. КФН на основание 13, ал. 1, т. 5 от 

Закона за комисията за финансов (ЗКФН) във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 3 и 5 и ал. 2, т. 2 и 

3 от ЗПФИ и чл. 24, ал. 1 от АПК, откри спрямо „Статус Инвест” АД, гр. София 

производство за отнемане на издадения на дружеството лиценз за извършване на 

дейност като ИП. 

С решение по Протокол № 6 от 11.02.2015 г. КФН на основание чл. 13, ал. 1, т. 10 

от ЗКФН във вр. с чл. 118, ал. 1, т. 6 във вр. с чл. 122, ал. 1, т. 2, б. „б” от Закона за 

пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) откри административно производство по 

издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна 

административна мярка по чл. 118, ал. 1, т. 6 от ЗПФИ спрямо инвестиционен посредник 

ИП „Статус Инвест”, гр. София, с което назначава Наталия Ангелова Кумпикова и 

Николай Михайлов Полинчев за квестори на ИП „Статус Инвест” АД, със срок до 

назначаването от съда на ликвидатор, съответно на синдик или изчерпване на всички 

активи на дружеството, които могат да бъдат осребрени в срока на квестурата, но не 

повече от 3 месеца и възлага на квесторите конкретни задачи във връзка с уреждане на 

отношенията с клиентите на ИП „Статус Инвест” и Фонда за компенсиране на 

инвеститорите. 

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, акционерите на ИП „Статус Инвест” АД 

и всички други заинтересовани лица могат в срок до 3 работни дни от 

публикуване на настоящото съобщение да представят в КФН обяснения и/или 

възражения.  

На основание чл. 26, ал. 1, изр. второ от АПК във връзка с чл. 57, ал. 1 от 

АПК КФН следва да се произнесе в образуваното производство за отнемане на 

издадения лиценз и назначаване на квестори в срок от 14 дни от датата на 

започване на настоящото производство (11.02.2015 г.) 

 


