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 № 422 - ЗБ
03 юни 2004 г.
С наш вх. № РГ –11-107/2 от 13.05.2004 г. в КФН са представени документи,
от които е видно че има промяна на първоначалните обстоятелства послужили като
основание за издаване разрешение на ЕТ “ФОКС-РУМЯНА ДИМАНОВА”, гр.
Пловдив за извършване на дейност като застрахователен брокер.
Брокерът се управлява и представлява от РУМЯНА ПАПАЗОВА.
Във връзка с това е изготвено становище № 96-00-728 от 01.06.2004г. на
дирекция “Разрешения и специализиран надзор”, отдел “Разрешения”. Мотивите
изложени в становището, са мотиви и на настоящото решение.
Представено е Решение № 5926/16.10.2001г. на Пловдивски окръжен съд, с
което е вписана промяна на фирма ЕТ ”ФОКС – РУМЯНА ДИМАНОВА” с фирма
ЕТ ”ФОКС – РУМЯНА ПАПАЗОВА”.
С Решение № 1743/24.10.2002г. на Пазарджишки окръжен съд е вписана
промяна на седалището и адреса на управление от гр. Пловдив, ул. “Севастопол” №
18 на гр. Пещера, ул. “Георги Бенковски” № 17.
С Решение № 783/15.04.2004г. на Пазарджишки окръжен съд е вписано
прехвърляне на търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения, съгласно договор за покупко-продажба от 05.04.2004г. от
едноличния търговец РУМЯНА ПАПАЗОВА
от гр. Пловдив, ул.
“Севастопол” № 18 с фирма “ФОКС – РУМЯНА ПАПАЗОВА”, със седалище и
адрес на управление гр. Пещера, ул. “Георги Бенковски” № 17 на “ФОКС” ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. “Проф. Иван Батаклиев” №
12, ет. 4, ап. 15, по ФД № 292/2004г. на Пазарджишки окръжен съд.
След разглеждане и проверка на всички документи, приети с наш вх. № РГ–
11-107/2 от 13.05.2004 г. е установено, че няма пречки за издаване на разрешение –
спазени са изискванията на Закона за застраховането и Наредба № 5 от 15 октомври
2003 г. на КФН за извършване на дейност като застрахователен брокер и
застрахователен агент.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 16, ал. 1, т. 5 от Закона за
Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 43 б, ал. 1 от Закона за застраховането

Р Е Ш И Х:
ИЗДАВАМ РАЗРЕШЕНИЕ НА “ФОКС” ЕООД, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
НА УПРАВЛЕНИЕ, ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. ПРОФ.
”
ИВАН
БАТАКЛИЕВ” № 12, ЕТ. 4, АП. 15, БУЛСТАТ
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ РУМЯНА ПАПАЗОВА ДА ИЗВЪРШВА

112607774,

ДЕЙНОСТ КАТО ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР НА ТЕРИТОРИЯТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ДЪРЖАВНА ТАКСА НЕ СЕ ДЪЛЖИ, ПОРАДИ
ТОВА ЧЕ ДРУЖЕСТВОТО Е УНИВЕРСАЛЕН ПРАВОПРИЕМНИК НА ЕТ
“ФОКС-РУМЯНА ДИМАНОВА”, ЗАПЛАТИЛ ТАКСА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ №
107/30.05.2001Г. НА АГЕНЦИЯТА ЗА НАДЗОР ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАНЕТО
И ХАЗАРТА.
На основание чл. 16, ал. 3 от ЗКФН решението подлежи на обжалване по
административен ред пред Комисията за финансов надзор в седемдневен срок от
съобщаването, при съответно прилагане на глава трета, раздел І от Закона за
административното производство (ЗАП).
На основание чл. 16, ал. 4 от ЗКФН решението подлежи на обжалване по
съдебен ред пред Върховния административен съд по реда на ЗАП в
четиринадесетдневен срок от:
- съобщаване на решението на по-горестоящия административен орган
или
- изтичане на седемдневния срок за обжалване по административен ред
или
- изтичане на едномесечния срок за произнасяне на по-горестоящия
административен орган.
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