РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е № 215 - ЗБ
от 17 март 2011 г.
Подадено е заявлениe вх. № РГ-11-467-1 от 15.02.2011 г. в Комисия за финансов
надзор /КФН/, допълнено с писма от 28.02.2011 г. и 16.03.2011 г., подписано от Елеонора
Съйкова – управител на «Нет Агент» ООД за вписване на дружеството в регистъра на
застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор.
Проверката на представените със заявлението документи установи непълноти със законовите
изисквания, както следва:
1. В производството не е представена декларация, удостоверяваща обстоятелството по
чл.154, ал.3 от КЗ;
2. Във връзка с изискването за наличие на професионален опит по смисъла на чл.157,
ал. 5 във връзка с ал.1, т. 2 от КЗ на управителя на застрахователния брокер, по отношение на
Елеонора Съйкова са представени документи относно професионалния й опит.
Извършената проверка констатира, че от приложените за целите на производството
документи не може да се установи, че Елеонора Съйкова притежава изискуемия, съгласно
чл.157, ал. 5 във връзка с ал.1, т. 2 от КЗ, професионален опит.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 159 във връзка с чл. 33, ал. 2 от КЗ, с писмо
изх. № РГ-11-467-1 от 25.02.2011 г., заявителят е уведомен за необходимостта да отстрани
констатираните в документите нередовности със законовите изисквания, в двуседмичен срок
от получаване на писмото. С цитираното писмо, също така, заявителят е уведомен, че, ако
констатираните непълноти не бъдат отстранени в указания срок, производството ще бъде
прекратено на основание чл. 56, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
В отговор на цитираното по-горе писмо, с писмо вх. № РГ-11-467-1 от 28.02.2011 г.
заявителят е представил само декларация, удостоверяваща обстоятелствата по чл.154 от КЗ,
датирана на 28.02.2011 г. и подписана от Елеонора Съйкова – управител на «Нет Агент»
ООД;
С оглед на констатираното, че по отношение на Елеонора Съйкова не са спазени
изискванията за наличието на професионален опит по чл.157, ал. 5 във връзка с ал.1, т. 2 от КЗ
не са представени допълнителни документи, удостоверяващи, че лицето притежава
професионален опит за заемане на длъжността управител на «Нет Агент» ООД.
С писмо вх. № РГ-11-467-1 от 16.03.2011 г. в КФН е постъпило писмо, подписано от
Елеонора Съйкова – управител на «Нет Агент» ООД, с което е направено искане да бъде
прекратена процедурата за вписване на „НЕТ АГЕНТ” ЕООД, гр. София в регистъра на
застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор
(ЗКФН).
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Р Е Ш И Х:
ПРЕКРАТЯВАМ ОБРАЗУВАНОТО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 158 ОТ КЗ
ПРОИЗВОДСТВО ПО ЗАЯВЛЕНИЕ ВХ. № РГ-11-467-1 ОТ 15.02.2011 Г.,
ДОПЪЛНЕНО С ПИСМА ОТ 28.02.2011 Г. И ОТ 16.03.2011 г, ЗА ВПИСВАНЕ НА
„НЕТ АГЕНТ” ЕООД В РЕГИСТЪРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ ПО ЧЛ.
30, АЛ. 1, Т. 9 ОТ ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.

На основание чл. 16, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението
подлежи на обжалване пред Комисията за финансов надзор в четиринадесетдневен срок от
съобщаването му.
На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор решението
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от
съобщаването му.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР”:
БОРИСЛАВ БОГОЕВ

