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ДЕЙНОСТТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ПРЕЗ АПРИЛ 2014 г.
І. РЕШЕНИЯ

на Комисията за финансов надзор ↳ 3
ІІ. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

на Председателя
на Комисията за финансов надзор ↳ 4

ІІІ. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

на заместник-председателите
на Комисията за финансов надзор ↳ 5
ІV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ

в регистрите на Комисията за финансов надзор ↳ 8
V. УВЕДОМЛЕНИЯ

по чл. 145 ЗППЦК ↳ 11
ДОКУМЕНТИ
УКАЗАНИЯ

относно тълкуването и прилагането
на чл. 2����
36��, �������
ал. ���
2, ����������������������������������������
т. 2������������������������������������
от Кодекса за социално осигуряване ������
(КСО)
във връзка с чл. 123, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда (КТ) ↳ 12
УКАЗАНИЯ

по прилагане на чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането ↳ 14
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І. РЕШЕНИЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
На своите заседания през месец април Комисията за финансов надзор:
№ на решението
и дата на заседанието

1. РАЗГЛЕДА
и не уважи твърденията в сигналите на
ТОДОР ЦВЕТАНОВ ЦОЛОВ
2. ОДОБРИ
промени в устава на
АРКО ТАУЪРС АДСИЦ
АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ

358-С/02.04.2014

СОФИЯ
ПЛОВДИВ
СОФИЯ

359-ДСИЦ/02.04.2014
375-ДСИЦ/08.04.2014
430-ДСИЦ/25.04.2014

3. ПОТВЪРДИ ПРОСПЕКТ
за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на
ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД
360-ПД/02.04.2014
и вписа емисията и дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН
4. ОТНЕ
издадения лиценз
 за извършване на дейност като инвестиционен посредник на
РНК КЕПИТЪЛ АД
СОФИЯ

361-ИП/02.04.2014

 за застраховки „Обща гражданска отговорност“ и „Кредити“ на
ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЗЕАД
СОФИЯ
362-ОЗ/02.04.2014
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5. ПРИЗНА
пълна правопоспособност на отговорен актюер на
ЕВГЕНИЯ ДАНЧЕВА МАРИНОВА

363-ОА/02.04.2014

6. ВПИСА
в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН емисия акции, издадени от
РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД
СОФИЯ
в резултат на увеличаване на капитала на дружеството
7. ИЗДАДЕ
лиценз за извършване на застраховане на
ЗАД АСЕТ ИНШУРЪНС АД
(в процес на учредяване)
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СОФИЯ

374-Е/08.04.2014

403-ОЗ/16.04.2014

8. ОПРЕДЕЛИ
РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ,
зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, за представител на Комисията за финансов надзор в Съвета на надзорниците на Европейския орган
за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)
429-УЗН/25.04.2014

ІІ. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Председателят на Комисията за финансов надзор:
1. УСТАНОВИ
публично държавно вземане от
ЕВРОПА ЛАЙН АД
СОФИЯ
ИЗОТСЕРВИЗ-ХОЛДИНГ АД
СОФИЯ
ПЪРВИ МАЙ - 50 АД (Л)
С. УСТРЕМ
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ АД
ПЛОВДИВ
АЛУ-ПЛАСТ АД (Н)
СОФИЯ
МДКЦ БИОЧЕК АД
СОФИЯ
БРОСС ХОЛДИНГ АД
СИЛИСТРА
ЕЛМА АД (Н)
ТРОЯН
ЕСТЕР ИНВЕСТМЪНТС АД (Л)
В. ТЪРНОВО
ИНТЕРЛОДЖИК - ИМОТИ АД
СОФИЯ
ИНТЕРЛОДЖИК - ЛИЗИНГ АД
СОФИЯ
ЛОВЕЧТУРС АД
ЛОВЕЧ
ПСК ТЕРАСТРОЙ ИНВЕСТ-СТАРА ЗАГОРА АД СТАРА ЗАГОРА
СМП - БУХОВО АД
БУХОВО



355-ПД/01.04.2014
356-ПД/01.04.2014
365-ПД/03.04.2014
428-ПД/25.04.2014
435-Е/29.04.2014
436-ПД/29.04.2014
437-Е/29.04.2014
438-ПД/29.04.2014
439-ПД/29.04.2014
440-ПД/29.04.2014
441-ПД/29.04.2014
442-ПД/29.04.2014
443-ПД/29.04.2014
444-ПД/29.04.2014
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ІІІ. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната
дейност“:
1. ПРИЛОЖИ ПАМ
спрямо
СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД
СОФИЯ
367-ПД/04.04.2014
ПСК ТЕРА СТРОЙ ИНВЕСТ - СТАРА ЗАГОРА АД СТАРА ЗАГОРА 370-ПД/07.04.2014
ПСК ТЕРА СТРОЙ ИНВЕСТ - СТАРА ЗАГОРА АД СТАРА ЗАГОРА 371-ПД/07.04.2014
ЧЕСТЪРФИЙЛД АД
373-ПД/07.04.2014
БУЛГАРИ РЕЗЕРВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
СОФИЯ
377-ДСИЦ/09.04.2014
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ
СОФИЯ
383-ДСИЦ/11.04.2014
ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД
СОФИЯ
384-ПД/14.04.2014
ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД
СОФИЯ
385-ПД/14.04.2014
ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД
КЪРДЖАЛИ
386-ПД/14.04.2014
ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД
КЪРДЖАЛИ
387-ПД/14.04.2014
ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД
КЪРДЖАЛИ
388-ПД/14.04.2014
ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД
КЪРДЖАЛИ
389-ПД/14.04.2014
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ ЕАД
ВАРНА
390-Е/15.04.2014
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ ЕАД
ВАРНА
391-Е/15.04.2014
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ ЕАД
ВАРНА
392-Е/15.04.2014
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ ЕАД
ВАРНА
393-Е/15.04.2014
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ ЕАД
ВАРНА
394-Е/15.04.2014
ХАД АКБ КОРПОРАЦИЯ АД
СОФИЯ
397-ПД/16.04.2014
ХАД АКБ КОРПОРАЦИЯ АД
СОФИЯ
398-ПД/16.04.2014
ПРАЙМ ТУРИСТ АД
СОФИЯ
411-ПД/22.04.2014
ПРАЙМ ТУРИСТ АД
СОФИЯ
412-ПД/22.04.2014
СОЛИД ИНВЕСТ АДСИЦ
СОФИЯ
414-ДСИЦ/22.04.2014
СОЛИД ИНВЕСТ АДСИЦ
СОФИЯ
415-ДСИЦ/22.04.2014
ЯВОР АД
ПЕТРИЧ
419-ПД/23.04.2014
ЯВОР АД
ПЕТРИЧ
420-ПД/23.04.2014
СТАТУС ИНВЕСТ АД
СОФИЯ
432-ИП/28.04.2014
2. ИЗДАДЕ
одобрение
 за изменения и допълнения в Правилника за дейността на
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД
СОФИЯ
 за промени в правилата на
ДФ АРКУС БАЛАНСИРАН
ДФ АРКУС ДИНАМИЧЕН
ДФ ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД

379-ФБ/10.04.2014
399-ДФ/16.04.2014
401-ДФ/16.04.2014
405-ДФ/17.04.2014
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ДФ ТИ БИ АЙ ДИНАМИК
ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ
ДФ ТИ БИ АЙ КОМФОРТ
ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
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406-ДФ/17.04.2014
407-ДФ/17.04.2014
408-ДФ/17.04.2014
409-ДФ/17.04.2014
421-ДФ/24.04.2014
422-ДФ/24.04.2014

 за промени в правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност
на активите на
ДФ АРКУС БАЛАНСИРАН
400-ДФ/16.04.2014
ДФ АРКУС ДИНАМИЧЕН
402-ДФ/16.04.2014
ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД
423-ДФ/24.04.2014
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
424-ДФ/24.04.2014
 за промени в договора за депозитарни услуги на
ДФ ДСК ЕВРО АКТИВ
ДФ ДСК СТАНДАРТ

417-ДФ/23.04.2014
418-ДФ/23.04.2014

58 наказателни постановления
3. ОДОБРИ
избора на
БОРИСЛАВ ПЕНКОВ ПАНТЕВ
за член на СД на
ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД

СОФИЯ

431-ИД/28.04.2014

През април 2014 г. в управление „Надзор на инвестиционната дейност“ са съставени
25 акта за установяване на административно нарушение.
УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:
1. ВПИСА
в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 11 ЗКФН
БИ АЙ ДЖИ КЪМПАНИ ООД
СОФИЯ
353-ЗБ/01.04.2014
КАСТ ФИНАНС ЕООД
В. ТЪРНОВО
354-ЗБ/01.04.2014
ВИ АЙ БРОКЕР ООД
БУРГАС
366-ЗБ/03.04.2014
ПЕТОМАР БРОКЕР ЕООД
ВАРНА
445-ЗБ/30.04.2014
2. ОДОБРИ
метода за образуване на резерва
за възникнали, но непредявени претенции към 31.12.2013 г. по определен вид застраховки, на
ЗЕАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД
СОФИЯ
357-ОЗ/01.04.2014
ТОКУДА ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
СОФИЯ
372-ОЗ/07.04.2014
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избора на
ФРОСИТА ИВАНОВА ФРЕНКОВА
за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на
ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ ЕАД
СОФИЯ
376-ЖЗ/09.04.2014
МАТИЯШ ПАЛВЬОЛДИ
за независим член на СД на
ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

СОФИЯ

378-ОЗ/09.04.2014

ПАНАЙОТ ИВОВ ФИЛИПОВ
за член на СД на
ЗАД ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ АД

СОФИЯ

413-ОЗ/22.04.2014

СОФИЯ

425-ОЗ/25.04.2014

СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ

426-ОЗ/25.04.2014
427-ЖЗ/25.04.2014
434-ОЗ/28.04.2014

ЛУЧАНО ЧИРИНА
за член на НС на
ЗАД ВИКТОРИЯ АД

СОФИЯ

433-ОЗ/28.04.2014

3. ПРИЛОЖИ ПАМ
спрямо
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
ЗК ЛЕВ ИНС АД

СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ

364-ОЗ/03.04.2014
382-ОЗ/11.04.2014
410-ОЗ/17.04.2014

КАРЛО СКИАВЕТТО
за член на СД на
ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
за член на НС на
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ДЖЕНЕРАЛИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ АД
ЗАД ВИКТОРИЯ АД

4. ЗАЛИЧИ
от регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 11 ЗКФН
ДЕЛИВЪРИ БРОКЕР ЕООД
БУРГАС
368-ЗБ/04.04.2014
МАРАТ ООД
СОФИЯ
380-ЗБ/10.04.2014
4. ИЗДАДЕ
46 наказателни постановления
През април 2014 г. в управление „Застрахователен надзор“ са съставени 66 акта за
установяване на административно нарушение и са постъпили 93 жалби.
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УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:
1. ОПРЕДЕЛИ
 минималната доходност от управлението на активите на универсалните
пенсионни фондове за периода от 30.03.2012 г. до 31.03.2014 г. в размер на 3,29 % на годишна
база
395-УПФ/15.04.2014
 минималната доходност от управлението на активите на професионалните
пенсионни фондове за периода от 30.03.2012 г. до 31.03.2014 г. в размер на 3,82 % на годишна
база
396-ППФ/15.04.2014
2. ПРИЛОЖИ ПАМ
спрямо
ПОАД ЦКБ – СИЛА АД
СОФИЯ
404-ПОД/17.04.2014
ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД
СОФИЯ
416-ПОД/23.04.2014
2. ИЗДАДЕ
2 наказателни постановления
През април 2014 г. в управление „Осигурителен надзор“ са съставени 4 акта за
установяване на административно нарушение и са постъпили 7 жалби от осигурени
лица и 14 сигнала от пенсионноосигурителни дружества.

ІV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ В РЕГИСТРИТЕ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
В съответствие с чл. 5, ал. 1 от Наредба № 15 за воденето и съхраняването
на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване
обстоятелства през периода бяха:
а) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на регулираните пазари на ценни книжа
по партидата на:
РГ-02-0001 Българска Фондова Борса-София АД
чл. 15, ал. 1, т. 12;

РГ-03-0190
РГ-03-0193
РГ-03-0120
РГ-03-0153
РГ-03-0238
РГ-03-0127
РГ-03-0086



б) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на инвестиционните посредници
по партидата на:
АБВ ИНВЕСТИЦИИ ЕООД
чл. 16, ал. 1, т. 18
БАНКА ДСК ЕАД
чл. 16, ал. 1, т. 7
ББГ СИМЕКС ООД
чл. 16, ал. 1, т. 18
БГ ПРОИНВЕСТ АД
чл. 16, ал. 1, т. 18
ДЕ НОВО ЕАД
чл. 16, ал. 1, т. 18
ИНВЕСТБАНК АД
чл. 16, ал. 1, т. 6 и 7
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
чл. 14, ал. 1, т. 21
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РГ-03-0230
РГ-03-0228
РГ-03-0236
РГ-03-0206
РГ-03-0212
РГ-03-0006
РГ-03-0110
РГ-03-0009
РГ-03-0205
РГ-03-0217
РГ-03-0004
РГ-03-0166
РГ-03-0204
РГ-03-0093
РГ-03-0008
РГ-03-0072
РГ-03-0185
РГ-03-0132
РГ-03-0081
РГ-03-0176
РГ-03-0152
РГ-03-0101
РГ-03-0197
РГ-03-0157
РГ-03-0147
РГ-03-0115
РГ-03-0192
РГ-03-0084
РГ-03-0220
РГ-03-0160
РГ-03-0105
РГ-03-0141

РГ-05-1405
РГ-05-1155
РГ-05-1483
РГ-05-1542
РГ-05-1590
РГ-05-1591
РГ-05-1382
РГ-05-1381
РГ-05-1380
РГ-05-1509
РГ-05-1375
РГ-05-1376

АВС ФИНАНС АД
АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД
АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД

БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ АД

БЕНЧМАРК ФИНАНС АД
БЕТА КОРП АД
БУЛ ТРЕНД БРОКЕРИДЖ ООД
БУЛБРОКЪРС АД
ВАРЧЕВ ФИНАНС АД
Д.И.С.Л. СЕКЮРИТИЙС АД
ЕВРО-ФИНАНС АД
ЗАГОРА ФИНАКОРП АД
ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД
ФИНА - С АД
ФК ЕВЪР АД
КАПМАН АД
КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ АД
КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
РЕАЛ ФИНАНС АД
РНК КЕПИТЪЛАД
СИБАНК ЕАД
СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ ООД
СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ АД
СТАТУС ИНВЕСТ АД
ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
УНИТРЕЙДЪР ЕАД
ФАКТОРИ АД
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
ЮГ МАРКЕТ АД
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чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 6, 17 и 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 7 и 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 14, ал. 1, т. 5; чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 14, ал. 1, т. 20; чл. 16, ал. 1, т. 9 и 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 6 и 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 6 и 7
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 16, ал. 1, т. 18
чл. 14, ал. 1, т. 16
чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17
чл. 16, ал. 1, т. 7 и 18
чл. 16, ал. 1, т. 6 и 18
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 18

в) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа
по партидата на:
БОЛКАН БЕВЪРИДЖИС КАМПЪНИ ЕАД
чл. 17, ал. 1, т. 5
ГИПС АД
чл. 19, ал. 3, буква „б“
ДСК ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР
чл. 17, ал. 1, т. 2
ДСК ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР В ЕВРО
чл. 17, ал. 1, т. 2
ДФ АРКУС БАЛАНСИРАН
чл. 23, ал. 4, т. 8
ДФ АРКУС ДИНАМИЧЕН
чл. 23, ал. 4, т. 8
ДФ ПИБ АВАНГАРД
чл. 23, ал. 4, т. 8
ДФ ПИБ ГАРАНТ
чл. 23, ал. 4, т. 8
ДФ ПИБ КЛАСИК
чл. 23, ал. 4, т. 8
ДФ ПФБК ВОСТОК
чл. 23, ал. 4, т. 8
ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД
чл. 23, ал. 4, т. 8; ал. 5, т. 1
ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД чл. 23, ал. 4, т. 8; ал. 5, т. 1



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РГ-05-1360
РГ-05-1276
РГ-05-1526
РГ-05-1275
РГ-05-1337
РГ-05-1490
РГ-05-0098
РГ-05-1597
РГ-05-1298

					

ДФ ТЕКСИМ БАЛКАНИ
ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ
ДФ ТЕКСИМ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ
ДФ ТЕКСИМ ПАРИЧНИ ПАЗАРИ
ЕВРОКРЕДИТ ЕАД
ЕНЕРГОНИ АД
ИД НАДЕЖДА АД
ПФК ЦСКА АД
ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ
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чл. 23, ал. 4, т. 8
чл. 23, ал. 4, т. 8
чл. 23, ал. 4, т. 8
чл. 23, ал. 4, т. 8
чл. 17, ал. 1, т. 5
чл. 17, ал. 4, т. 14
чл. 22, ал. 1, т. 12
чл. 18, т. 12 и 14
чл. 19, ал. 3, буква „в“

г) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват
сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации,
по партидата на:
РГ-06-0758 ЗЛАТКО МАТЕВ ЗЛАТЕВ
чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-1778 ИВЕЛИН ТОШКОВ ИВАНОВ
чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-0786 ИЛИАН ХРИСТОВ ЛАНГАРОВ
чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-1125 ОГНЯН ГАНЧЕВ ГАНЕВ
чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-0018 СВЕТОСЛАВ КРАСИМИРОВ ПАТРОНЕВ
чл. 24, ал. 1, т. 3
д) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на управляващите дружества
по партидата на:
РГ-08-���������������������������������������������������
00�������������������������������������������������
26	����������������������������������������������
АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-08-0047 АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
чл. 23, ал. 1, т. 11
РГ-08-0002 ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
чл. 23, ал. 1, т. 11
РГ-08-�����������������������������������������������
00���������������������������������������������
10	������������������������������������������
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-08-0004 КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
чл. 23, ал. 1, т. 11
РГ-08-0005 КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ АД
чл. 23, ал. 1, т. 11
РГ-08-0007 ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
чл. 23, ал. 1, т. 5 и 11
РГ-08-0023 РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
чл. 23, ал. 1, т. 11
РГ-08-�����������������������������������������������������
00���������������������������������������������������
19	������������������������������������������������
СЪГЛАСИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-08-0015 ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
чл. 23, ал. 1, т. 11

 Вписва телефон

РГ-03-����
00��
08 ФК ЕВЪР АД

10

Други уведомления
02/448-48-61

Бюлетин 4/2014 						

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

V. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 ЗППЦК
В изпълнение на изискванията по чл. 145 ЗППЦК за разглеждания период в Комисията
за финансов надзор са постъпили уведомления за промяна на дяловото участие в следните
дружества:
Наименование на дружеството,	
чиито акции са обект на трансакцията

Трите имена/наименование
на приобритател, съответно прехвърлител

РГ-05-1277 АГРО ФИНАНС АДСИЦ
УНСЛОУ ЛЕНД ИНВЕСТ АД
РГ-05-1221 БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АД
ИВО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
РГ-05-0577 БЪЛГАРСКА РОЗА АД
СЪНРАЙС 08 ЕООД
РГ-05-0577 БЪЛГАРСКА РОЗА АД
КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
РГ-05-1490 ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ		
ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ АД
РГ-05-1490 ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ	суверейн риъл истейт лимитед
РГ-05-0411 ДРУЖБА АД
PALMER CAPITAL EMERGING EQUITY
		
FUND NY
РГ-05-1490 ЕНЕРГОНИ АД	михаил георгопападакос
РГ-05-1490 ЕНЕРГОНИ АД
ЗАО НК РУСНЕФТХИМ
РГ-05-1170 ЕТРОПАЛ АД
МАЛИНА АСЕНОВА СПАСОВА
РГ-05-1170 ЕТРОПАЛ АД
СИНТЕТИКА АД
РГ-05-0715 ЗГММ АД
Бултравел Лизинг ООД
РГ-05-0715 ЗГММ АД
МЕТАЛ ТРЕЙД-66 ООД
РГ-05-0715 ЗГММ АД
БУЛТРАВЕЛ ЛИЗИНГ КО ООД
РГ-05-0715 ЗГММ АД
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
РГ-05-1493 ОНИ ХОЛДИНГС АД
ЙОАННИС КИРИАКОС КОТАРИС
РГ-05-1493 ОНИ ХОЛДИНГС АД
ЛЕОНИДАС ЙОАННИС ДИМИТРУЛИАС
РГ-05-1126 ПАНГЕА АД
СИНТЕТИКА АД
РГ-05-1126 ПАНГЕА АД
МАЛИНА АСЕНОВА СПАСОВА
РГ-05-1122 ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ
БЪЛГАРСКО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
		
ГЛОБАЛ ТУРС АД
РГ-05-1122 ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ
ЕС ВИ ЕС АД
РГ-05-1586 РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ	кий гейт еоод
РГ-05-0079 РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД
СИЛА ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0079 РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГАД
АКИН ЕООД.
РГ-05-0079 РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГАД
Бигнес център загора ЕООД
РГ-05-0079 РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГАД
Дениз 2001 ЕООД
РГ-05-0079 РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГАД
Нова Индустриална компания АД
РГ-05-0079 РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГАД
Техноимпортекспорт АД
РГ-05-0881 СВЕТЛИНА АД
Тодор Димитров Анадолиев
РГ-05-0091 СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0319 СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА – ТАБАК АД
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
РГ-05-0079 ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ
ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ АД
РГ-05-1488 УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС АД
ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
РГ-05-1488 УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС АД
КИТ СИНГ СТИВАН ЛО
РГ-05-1223 ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
ПФ УПРАВЛЯВАНИ ОТ ПОД-БЪДЕЩЕ АД
РГ-05-1223 ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
УПФ-БЪДЕЩЕ АД
РГ-05-1173 ФОНД ИМОТИ АДСИЦ
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ГЕНЧЕВ
РГ-05-0105 ХОЛДИНГ КООП ЮГ АД
ЦЕНТРален Кооперативен съюз
РГ-05-0105 ХОЛДИНГ КООП ЮГ АД
Ню Кооп Инвест АД
РГ-05-0105 ХОЛДИНГ КООП ЮГ АД
БАГИАНА ЕООД
РГ-05-1041 ЯМБОЛЕН АД
ЛАМАРА ЕООД
РГ-05-1041 ЯМБОЛЕН АД
Съни Сендс Сървизис ЕАД
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Ä Î Ê Ó Ì Å Í Ò È

У К АЗ А Н И Я
На основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор
във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на
Комисията за финансов надзор и на нейната администрация се дават следните
указания относно тълкуването и прилагането на чл. 2����
36��, �������
ал. ���
2, ��������
т. 2����
от
Кодекса за социално осигуряване (КСО) във връзка с чл. 123, ал. 1, т. 7 от
Кодекса на труда (КТ):
Съгласно чл. 236, ал. 1, т. 2 КСО в осигурителния договор работодателят
може да ограничи правата на осигурените от него работници и служители
(работниците) да прехвърлят ��������������������������������������������
от един в друг фонд ������������������������
за доброволно пенсионно
осигуряване средствата, които е внесъл в тяхна полза. Разпоредбата на чл.
236, ал. 2 от кодекса предвижда, че тези ограничения не се прилагат при
прекратяване на осигурителния договор или трудовото правоотношение.
Във връзка с това в практиката се поставя въпросът, прилагат
ли се ограниченията за прехвърляне при промяна на работодателя,
произтичаща от преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно
предприятие на друго (чл. 123, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда).
В такива случаи, видно от чл. 123, ал. 1 и 2 КТ, трудовите правоотношения
не се прекратяват, а произтичащите от тях права и задължения преминават
към работодателя приобретател (новия работодател). Разпоредбата на чл. 123
КТ регламентира прехвърлянето на правата и задълженията по трудовите
правоотношения, но не и правата, произтичащи от допълнителното доброволно
пенсионно осигуряване на работниците, осъществяващи преотстъпената или
прехвърлената дейност. Съгласно ал. 3 на чл. 123 КТ този въпрос се урежда
в отделен закон. Нормативният акт, регламентиращ доброволното пенсионно
осигуряване, е Кодексът за социално осигуряване.
Както бе посочено по-горе, едно от основанията за отпадане на
ограниченията за прехвърляне е прекратяването на трудовото правоотношение��.�
В разглежданата хипотеза е налице следната особеност - чл. 123, ал. 1 КТ
предвижда, че индивидуалното трудово правоотношение не се прекратява.
Същевременно е налице промяна в едната страна по него, а именно - на
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работодателя. Видно от чл. 123, ал. 2 КТ, работодателят прехвърлител (старият
работодател) престава да бъде страна по трудовите отношения с работниците,
осъществяващи преотстъпената или прехвърлената дейност. Предвид това,
макар и заетостта на работниците да се запазва, се прекратява връзката
между тях и стария работодател (страна по осигурителния договор) –
между тях вече няма трудови правоотношения.
С разпоредбата на чл. 236, ал. 2, т. 2 КСО законодателят отчита, че
трудовото правоотношение е причината за внасянето на осигурителните
вноски от работодателя в полза на работника, и урежда неговото прекратяване
като основание за отпадане на направените от работодателя ограничения за
прехвърляне. След прекратяване на трудовото правоотношение работодателят
няма нито причина, нито задължение да прави вноски за бившия си работник
в това си качество. Във връзка с промяната в отношенията осигурител
- осигурен законодателят приема, че след като се прекратява задължението
за осигуряване на работника, последният трябва да има възможност да
прехвърли средствата, натрупани от вноски на бившия му работодател, в друг
доброволен пенсионен фонд. По този начин осигуреният може сам да избере
къде да бъдат управлявани средствата, към които предходният му работодател
вече няма отношение, или пък да обедини средствата си от вноски с различен
източник в една партида и в един фонд.
От гореизложеното е видно определящото значение на наличието
или липсата на трудово правоотношение между осигурения, желаещ
да прехвърли средствата си, и носителя на задължението за внасяне на
вноски по конкретния осигурителен договор с пенсионноосигурителното
дружество. Както при прекратяване на трудовото правоотношение, така и при
промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1, т. 7 КТ са налице едни и същи
последици за осигурителните правоотношения – работодателят не дължи
осигурителни вноски за бившите си работници. Поради това тълкуването, че
в хипотезата по чл. 123, ал. 1, т. 7 КТ се запазват ограниченията за прехвърляне
на средствата от работодателски вноски, би противоречало на смисъла, вложен
от законодателя в чл. 236, ал. 2, т. 2 КСО.
Необходимо е да се обърне внимание, че в някои случаи на промяна на
работодателя е налице правоприемство не само по отношение на трудовото
правоотношение, а и на самия осигурителен договор. В такива случаи
продължава да е налице задължение за внасяне на вноски в полза на работника
от новия работодател, встъпил като страна по конкретния осигурителен
договор, поради което не би имало основание за отпадане на ограниченията
за прехвърляне.
Предвид гореизложеното Комисията за финансов надзор приема, че
в случаите по чл. 123, ал. 1, т. 7 КТ на основание чл. 236, ал. 2, т. 2 КСО
ограниченията за прехвърляне на средства не се прилагат по отношение
на работниците, осъществяващи преотстъпената или прехвърлената
дейност, освен ако новият им работодател е правоприемник и по
конкретния осигурителен договор.
Указанията са приети с решение по Протокол № 18�������������
���������������
от 16
���������
април
201��������������������������������������������������
4�������������������������������������������������
г. на заседание на Комисията за финансов надзор.
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У К АЗ А Н И Я
по прилагане на чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането
Съгласно чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането застрахователният
договор за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите осигурява покритие на територията на Република
България, на територията на другите държави членки и на територията на
третите държави, чиито национални бюра на застрахователите са страна по
Многостранното споразумение, въз основа на една застрахователна премия и
през целия срок на договора, в т. ч. във всеки период в рамките на този срок,
когато моторното превозно средство се намира в друга държава членка.
Член 258, ал. 2 КЗ транспонира разпоредбите на чл. 14 от Директива
2009/103/ЕО, която предвижда, че:
„Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да
гарантират, че всички полици за задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ при използването на моторни превозни средства:
а) покриват, на базата на единна застрахователна премия за целия
срок на договора цялата територия на Общността, включително и всеки
период, през който превозното средство остава в друга държава членка по
време на срока на действие на договора; и
б) гарантират, на базата на същата единна премия, във всяка държава
членка покритието, изисквано съгласно нейното законодателство, или
покритието, изисквано съгласно законодателството на държавата членка,
в която обичайно се намира моторното превозно средство, когато това
покритие е по-голямо.“
Тази концепция е непосредствено свързана с разбирането за територията
на Европейския съюз като единно цяло. Тя е особено ясно подчертана още
в петото съображение към Първата директива по автомобилно застраховане
72/166/ЕИО, с която се въвеждат първите правила за хармонизиране на
законодателството в областта на задължителната застраховка „Гражданска
отговорност“ и което гласи:
„като има предвид, че е желателно населението на държавите
членки по-пълно да осъзнае реалността на общия пазар и в този смисъл
следва да се предприемат мерки за по-нататъшно либерализиране на
правилата относно движението на лица и моторни превозни средства,
които пътуват между държавите членки; като има предвид, че членове на
Европейския парламент многократно са подчертавали необходимостта от
такива мерки;“
В осъществения от комисията надзор върху застрахователите са
констатирани множество практики, с които се нарушава изискването за
териториален обхват на застраховката, валиден въз основа на една премия
за целия срок на договора. Почти всички тарифи, представени през 2014 г.
в Комисията за финансов надзор (КФН), предвиждат различни премии по
застраховката в зависимост от декларирания район на управление на МПС
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– Република България или други държави. Тарифите включват и цени за
издаване на сертификат „Зелена карта“, независимо че същият се отнася
само за държавите, чиито национални бюра на застрахователите са страна
по Многостранното споразумение, което на практика означава заплащане на
допълнителна премия, в случай че моторното превозно средство (МПС) ще се
управлява извън територията на Република България и на територията на тези
държави.
Освен горепосоченото, в значителна част от тарифите е записано, че
застрахованите лица, сключили застрахователна полица при деклариран район
на управление Република България, имат право на безплатен сертификат
„Зелена карта“ със срок на валидност определен брой дни с териториален
обхват за държавите, чиито национални бюра на застрахователите са страна
по Многостранното споразумение. Последното въвежда в заблуждение
потребителите, че застрахователят осигурява покритие извън територията на
Република България само за този определен брой дни, което също противоречи
на чл. 258, ал. 2 КЗ.
При проверка на застрахователни полици по задължителна застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите се установи, че в значителна
част от застрахователните договори е предвидена възможност за това
застрахованото лице да декларира, че ще управлява моторното превозно
средство, във връзка с което е сключен договорът, само на територията на
Република България. В резултат на това застрахователят му предоставя
отстъпка. При напускане на Република България от застрахованото лице, а
в някои случаи при пребиваване извън пределите на държавата за повече от
определен брой дни, застрахованият се задължава да върне предоставената
отстъпка. Тази практика също въвежда в заблуждение потребителя, че
застрахователният договор не е валиден на територията на всички държави по
Многостранното споразумение за целия срок на договора.
С оглед на прилагането на цитираната разпоредба от КЗ, както и във връзка
с описаните по-горе несъответствия в дейността на някои застрахователи с
императивните изисквания, Комисията за финансов надзор, на основание
чл. 13, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор, дава следните
указания по прилагане на чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането:
1. Съществуването на практики, които имат за цел или водят до
резултат обвързване на застрахованото лице по застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите да доплаща премия във връзка с
покритие на гражданската му отговорност извън пределите на Република
България и в рамките на територията на държавите, чиито национални
бюра са членове на Многостранното споразумение, противоречат на чл.
258, ал. 2 КЗ.
1.1. Задължението за доплащане на застрахователна премия поради
напускане на МПС на територията на Република България, независимо от
възможното му формулиране като възстановяване на отстъпка, предоставена
при сключването на застраховката, представлява по същество допълнително
плащане на застрахователна премия, което към момента на сключване
на застраховката не е включено в записаната премия и съответно не се
осчетоводява като част от записаната премия.

15

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

					

1.2. Задължението за доплащане не може да се обосновава с аргументи
по чл. 191 КЗ за обявяване на съществени новонастъпили обстоятелства, за
които застрахователят писмено е поставил въпрос. В този случай изискването
по чл. 258, ал. 2 КЗ, че премията трябва да бъде една „през целия срок на
договора, в това число през всеки период в рамките на този срок, когато
МПС се намира в друга държава членка“, еднозначно забранява промяната
на застрахователната премия през време на действието на договора на база
изменение на риска, свързан с управлението на МПС в държавите, чиито
национални бюра са членове на Многостранното споразумение, различни
от България. В тази връзка изследването на промяната на риска по този
показател следва да бъде ирелевантно за застрахователя по задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“, който би следвало да е калкулирал
и събрал достатъчна премия към момента на сключване на договора на
база презумпцията, че всеки собственик или водач на МПС, регистрирано
в Република България, независимо от какъвто и да е деклариран район на
управление, има безусловно право да се придвижва с това МПС из цялата
територия на Европейския съюз, без да е обвързан от задължение да обявява
това пред държавни органи или частни лица. Посоченото не изключва
правото на застрахователя да изследва при сключването на застрахователния
договор, дали, колко пъти и с каква продължителност МПС, спрямо което се
сключва задължителната застраховка, е било използвано извън границите на
Република България в предходни периоди, която историческа информация
може да се използва за индивидуалната оценка на риска наравно с друга
подобна информация, като например за предходни щети или наличие на
административни наказания във връзка с управлението на МПС в миналото.
1.3. Задължението за доплащане не може да се обосновава и с аргументи
по чл. 192, ал. 2 КЗ за значително увеличаване на риска по застраховката по
съображенията, посочени в предходния абзац. Свободното управление на
МПС, регистрирано в Република България, в рамките на всички държави, чиито
бюра са страни по Многостранното споразумение, се презумира по същия
начин, както свободното управление на такова МПС в рамките на територията
на нашата страна. От това следва, че застрахователят би следвало да го взема
предвид по подразбиране при определяне на застрахователната премия.
Противното е нарушение на принципа за прилагане на премии, съответстващи
на поетия риск по чл. 63, т. 1 КЗ, както и на задължението за достатъчност
на премията и за изчисляването £ на базата на разумно актюерско допускане
по чл. 65, ал. 1 КЗ. Неопределянето или несъбирането на достатъчна премия
от застрахователя не може да се ползва като аргумент за оправдаване на
противозаконно поведение, каквото е събирането на допълнителна премия по
задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
2. За издаване на сертификат „Зелена карта“, валиден за територията
на държавите, чиито национални бюра на застрахователите са страна
по Многостранното споразумение, застрахователите, предлагащи
застраховка „Гражданска отговорност“” на автомобилистите, не могат да
искат заплащане на допълнителна премия или такса или възстановяване
на направена отстъпка от застрахователната премия. При издаване на
такъв сертификат същият следва да е валиден за срок, съответстващ на
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срока на застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
или съответно на срока, за който е платена застрахователната премия по
застраховката.
2.1. Сертификатът „Зелена карта“ е международен сертификат,
представляващ удостоверителен документ за наличието на застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите, издаден от името на
национално бюро на застрахователи в съответствие с Препоръка № 5, приета
на 25 януари 1949 г. от Подкомитета на Комитета по сухопътен транспорт на
Икономическата комисия на Организацията на обединените нации за Европа
(в този смисъл е § 1, т. 36 от допълнителните разпоредби на КЗ). Сертификатът
„Зелена карта“ не е отделна застраховка, а само удостоверителен документ по
вече сключена застраховка и следва да съответства изцяло на договореното
между страните.
2.2. Пътуването на моторно превозно средство с българска регистрация на
територията на държава, чието национално бюро е страна по Многостранното
споразумение, не изисква задължително носене на сертификат „Зелена карта“
по следните причини: (1) систематичните проверки за съществуване на
българска задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ в другите
държави от ЕС е забранено, и (2) по силата на Вътрешните правила на Съвета
на бюрата се прилага принципът за презумирано застрахователно покритие
въз основа на валидната българска регистрационна табела.
Въпреки всичко с оглед облекчаване на българските граждани при
евентуални пътнотранспортни произшествия на територията на държави,
чиито национални бюра са страна по Многостранното споразумение,
застрахованите лица имат правен интерес да искат от застрахователите
издаването на споменатия сертификат.
2.3. Доколкото издаването на сертификат „Зелена карта“, който е
валиден само за територията на държави, чиито национални бюра са страна
по Многостранното споразумение,отразява покритието по застрахователния
договор, не съществува правно основание за събиране на премия (или такса)
за неговото издаване.
В тези случаи издаването на сертификата не може да се използва като
предлог за събиране на допълнителни премии или други вземания, които се
намират в противоречие с принципа за единната премия, както беше посочено
в т. 1 по-горе. Посоченото би представлявало заобикаляне на закона, доколкото
води до постигане на забранена от него цел. Всяка форма на плащане за
издаване на „Зелената карта“ като удостоверителен документ не може да се
отчете разделно от премията за застраховката и би следвало да се включи в
административните разходи за нейното издаване, поради което искането на
такова заплащане води до нарушение на разпоредбата на чл. 258, ал. 2 КЗ.
2.4. Срокът на валидност на сертификата „Зелена карта“ не може да
бъде по-кратък от периода на застрахователно покритие по договора за
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, когато е платена изцяло
застрахователната премия. В противен случай се компрометира неговата
удостоверителна функция, като се създава невярна представа относно
този период. По застраховките, за които премията е заплатена изцяло, при
поискване от потребителя сертификатът „Зелена карта“ трябва да се издава
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за целия срок на договора. При разсрочено плащане на застрахователната
премия застрахователят издава сертификата за частта от периода на покритие,
съответстващ на събраната застрахователна премия, като при заплащане на
следваща разсрочена вноска се издава нов сертификат и при спазване на
Правилата на НББАЗ за сертификат „Зелена карта“ и гранична застраховка.
3. Както отделните застрахователни договори за задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“, така и тарифите по тази
застраховка трябва ясно да указват, че договорите осигуряват покритие
за територията на всички държави – членки на Европейския съюз,
всички държави от Европейското икономическо пространство, както и
Андора, Сърбия и Швейцария, през целия срок на договора, в това число
във всеки период в рамките на този срок, когато моторното превозно
средство се намира на територията на някоя от посочените държави.
Задължението за предоставяне на тази информация е формулирано
изрично с разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 9 от Наредба № 24 от 8.03.2006 г. за
задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и
за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени
на моторни превозни средства по отношение на застрахователните полици по
задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
То трябва да се разпростре и върху тарифите на застрахователя, тъй като те
са публично достояние и потребителите имат свободен достъп до тях. Ето
защо следва да се изключи всяка възможност за погрешно тълкуване или
недобросъвестно подвеждане относно принципа за осигуряване на покритие
в рамките на законоустановения териториален обхват на полицата на базата
на една премия.
Указанията са приети с решение по Протокол № 18 от 16 април
2014 г. на заседание на Комисията за финансов надзор.
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