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 № 206 – ЗБ
от 15.03.2011 г.
Със заявление вх. № РГ-11-457-1 от 16.11.2010 г., допълнено с писмо вх. № РГ-11-457-1
от 24.01.2011 г. на Комисия за финансов надзор (КФН), подписано от Иван Ваньов, в
качеството му на управител на „БРОКЕРС БГ - ВПНР” ЕООД, ЕИК 201330444, е поискано
дружеството да бъде вписано като застрахователен брокер в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от
Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), който КФН води. Дружеството е със
седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Христо Ботев” № 62, вх. А, ет.1, ап.26.
Извършената проверка на представените към заявлението документи установи, че
„БРОКЕРС БГ - ВПНР” ЕООД не отговаря на изискванията на Кодекса за застраховането (КЗ)
за вписване в регистъра на застрахователните брокери. По-конкретно не са спазени
изискванията чл. 157, ал.4 и чл. 157, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 2 от КЗ.
Във връзка с изискването управителят на застрахователният брокер да притежава
професионален опит съгласно чл. 157, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 2 от КЗ, със заявлението от
16.11.2010 г. е представена трудова книжка на Иван Ваньов, видно от която през периода
от 20.09.1983 г. до 30.09.1988 г. (5 г. и 10 дни) е работил в „ДЗИ” ЕАД, заемайки
длъжностите „застрахователен деятел” и „инспектор”.
Съгласно чл. 157, ал. 5 от КЗ професионален опит означава най-малко две
последователни години работа на ръководна длъжност или на длъжност, непосредствено
свързана със сключването и изпълнението на застрахователни договори в застраховател,
презастраховател, застрахователен брокер или застрахователен агент.
От представената трудова книжка не може да се направи извод, че длъжностите, заемани
от Иван Ваньов попадат в една от двете хипотези на чл.157, ал.5 от КЗ.
За констатираните по-горе непълноти, заявителят е уведомен с писмо изх. № РГ-11-457-1
от 21.12.2010 г. на Комисията за финансов надзор.
Във връзка с гореизложеното, с писмо вх. № РГ-11-457-1 от 24.01.2011 г. на КФН,
„БРОКЕРС БГ - ВПНР” ЕООД е представило декларация, удостоверяваща липсата на
служители, и служебна бележка, издадена от ЗАД „ДЗИ” – Клон Казанлък, в уверение на
това, че в периода от 20.09.1983 г. до 30.09.1988 г. Иван Ваньов е работил в дружеството,
заемайки длъжностите „застраховател” и „инспектор”, така както е посочено в представената
със заявление вх. № РГ-11-457-1 от 16.11.2010 г. трудова книжка.
В представените трудова книжка и служебна бележка не е посочено какви функции е
изпълнявало лицето, заемайки длъжностите „инспектор” и „застраховател” и не може да се
направи извод, че същите са ръководни или непосредствено свързани със сключването и
изпълнението на застрахователни договори. От изложеното е видно, че не са спазени
изискванията на чл.157, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 1 от КЗ за професионален опит по отношение на
Иван Ванъов.
Анализът на представените в производството документи установи, че не са изпълнени
изискванията на Кодекса за застраховането, а именно на чл.157, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 1 от КЗ.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за
финансов надзор и чл. 161, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането
Р Е Ш И Х:
ОТКАЗВАМ ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ
БРОКЕРИ ПО ЧЛ. 30, АЛ. 1, Т. 9 ОТ ЗАКОНА ЗА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
НА „БРОКЕРС БГ - ВПНР” ЕООД, ЕИК 201330444, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА
УПРАВЛЕНИЕ ГР. КАЗАНЛЪК, УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 62, ВХ. А, ЕТ.1, АП.26,
УПРАВЛЯВАНО И ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИВАН ВАНЬОВ.

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

