РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е № 1110 - ПО
от 10.10.2019 г.
В Комисията за финансов надзор e постъпило заявление, вх. № 18-00-16 /05.09.2019
г., допълнено на 27.09.2019г. и 30.09.2019 г., подадено от „Учебен център Развитие“ ЕООД,
ЕИК 203276963. Заявлението е подписано от г-н Георги Георгиев, в качеството му на
управител на „Учебен център Развитие“ ЕООД.
Със заявлението е отправено искане за регистрация на „Учебен център Развитие“
ЕООД като организация, провеждаща обученията по чл. 304, ал. 5 във връзка с ал. 4 от
Кодекса за застраховането (КЗ) и регистрация на представената програма, съгласно
изискванията на чл. 18 от Наредба № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане
на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на
квалификация, придобита в държава членка, и за регистрация на материалите за
професионално обучение (Наредба № 28 от 10.05.2006 г. на КФН).
При извършената проверка на представените документи се установи, че „Учебен
център Развитие“ ЕООД, както и представената програма за обучение, конспект,
процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, отговарят на
изискванията на чл. 24, ал. 1 във връзка с чл. 18, чл. 19, чл. 20, чл. 21 и чл. 22 от Наредба №
28 от 10.05.2006 г. на КФН.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, т. 30 от Закона за Комисията за
финансов надзор във връзка с чл. 304, ал. 5 от Кодекса за застраховането и във връзка с чл.
24, ал. 3 от Наредба № 28 от 10.05.2006 г. на КФН,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСПЕКТ, ПРОЦЕДУРНИ
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ И ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ,
ПРЕДСТАВЕНИ СЪС ЗАЯВЛЕНИЕ, ВХ. № 18-00-16 /05.09.2019 Г., ДОПЪЛНЕНО НА
27.09.2019Г. И 30.09.2019 Г., ОТ „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР РАЗВИТИЕ“ ЕООД, ЕИК
203276963, КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, КОИТО ПОСТЪПВАТ НА РАБОТА В ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН
БРОКЕР.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във
връзка с чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) решението подлежи
на обжалване по съдебен ред пред Административен съд – София област в
четиринадесетдневен срок от съобщаването му.
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