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№462 - ЗБ
от 21март2017 г.
„СИВОВ-ГРУП” ЕООД, гр. Бургас, с Решение за извършване на дейност като
застрахователен брокер №1114-ЗБ от 26.08.2008г., е вписано под № 11-326 в
регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор
(КФН), притежава статут на застрахователен брокер и като такъв е адресат на
нормите на Кодекса за застраховането (КЗ) и на подзаконовите актове, свързани с
прилагането му.
В резултат на извършена проверка се установи следното:
1. „СИВОВ-ГРУП” ЕООД
„Професионална отговорност”;

не

поддържа

задължителната

застраховка

2. „СИВОВ-ГРУП” ЕООД не поддържа специална клиентска сметка по
смисъла на чл. 306, ал. 1, т. 2 от КЗ;
3. „СИВОВ-ГРУП” ЕООДне е изпълнило задължението си съгласно чл. 27, ал.
3 във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН),
да заплати годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор за периода от
2012 г. до 2016 г. Към датата на служебната проверка,извършена на 12.01.2017 г.,
общият размер на всички задължения на застрахователния брокер към надзора, ведно
със законната лихва на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН, е 9 524 (девет хиляди
петстотин двадесет и четири) лева и 16 (шестнадесет) стотинки.
Съгласно разпоредбата на чл. 312, ал. 1, т. 4, предл. второ и трето, във връзка с
чл. 305 и чл. 306 от КЗ, неподдържането на задължителна застраховка
„Професионална отговорност” и неспазването на изискването да гарантира
изпълнението на задълженията си към застрахователите и ползвателите на
застрахователни услуги чрез специална клиентска сметка, са основания за заличаване
на „СИВОВ-ГРУП” ЕООД.
Неизпълнението на задължението за плащане на годишната такса за
осъществяване на общ финансов надзор от страна на „СИВОВ-ГРУП” ЕООД, е
основание за заличаването му от регистъра съгласно чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ във
връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗКФН.
Предвид изложеното, с писмо на КФН, изх. № РГ-10-08-52от 03.02.2017 г.,
първо
и
чл. 26, ал.1
всъответствие
с
чл. 24, ал. 1, предложение
отАдминистративнопроцесуалния кодекс (АПК) и на основание чл.16, ал. 1, т. 5 от
ЗКФН,спрямо „СИВОВ-ГРУП” ЕООД е взето решение за откриване на
административно производство по издаване на индивидуален административен акт за
прилагане на принудителна административна мярка по чл. 312, ал. 1, т. 4, предл. второ
и трето и т. 8 от КЗ, със следната разпоредителна част:
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„Заличавам„СИВОВ-ГРУП”
ЕООДотрегистъраназастрахователнитеброкери,
воденотКомисиятазафинансовнадзор (КФН), съгласночл. 30, ал. 1, т. 12 от
ЗКФН.”
В писмото е определен срок от пет работни дни за представяне на обяснения
и възражения, считано от датата на получаването му. От обратната разписка е
видно, че писмо, с изх. № РГ-10-08-52 от 03.02.2017 г.,е върнато на 28.02.2017 г. В тази
връзка на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, на 10.03.2017 г. горецитираното писмо е
поставено на таблото за обявления в сградата на КФН и е публикувано в Интернет
страницата й – www.fsc.bg. С оглед на това писмото се счита за получено от неговия
адресат на 10.03.2017 г., предвид което срокът за представяне на обяснения и
възражения е изтекъл на 16.03.2017 г. Към настоящия момент от страна на
„СИВОВ-ГРУП” ЕООД не са постъпили обяснения и възражения по така откритото
производство. Писмото е свалено от таблото за обявления и от Интернет страницата на
КФН на 21.03.2017 г.
След извършена повторна проверка се установи, че към 21.03.2017 г.
„СИВОВ-ГРУП” ЕООД не е изпълнило горепосочените задължения, които след
начисляването на годишната такса за общ финансов надзор за 2017 г., са в общ
размер на 11 024 (единадесет хиляди двадесет и четири) лева и 16 (шестнадесет)
стотинки.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 16, ал. 1, т. 5 от ЗКФН, чл. 312, ал.
1, т. 4, предл. второ и трето и т. 8 от КЗ, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК и
чл. 22 от Закона за административните нарушения и наказания,
Р Е Ш И Х:
„Заличавам„СИВОВ-ГРУП” ЕООД от регистъра на застрахователните
брокери, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), съгласно чл. 30, ал. 1, т.
12 от ЗКФН.”
На основание чл. 588, ал. 5 от КЗ, решението за прилагане на принудителна
административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е
обжалвано.
На основание чл. 16, ал. 3 от 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. 16, ал. 4 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано по
съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14дневен 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.
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На основание чл. 16, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на решението по чл. 16, ал. 4
от ЗКФН не спира изпълнението му.
По административното производство не са правени разноски.

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР”:
РАЛИЦА АГАЙН – ГУРИ
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