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 № 19-ЗЛ/18.02.2010 г.
Съгласно Протокол 57/09.11.1998 г. Националният съвет по застраховане (НСЗ) е
отказал да издаде разрешение на ЗК „Гранит” АД за извършване на застрахователна
дейност. Правното основание за направения отказ е чл. 30, т. 1 и 4 от Закона за
застраховането (отм.). С Решение 10/29.1999 г. на Софийски градски съд по ф.д. 17251/1992
г. е вписано обявяването в ликвидация на дружеството.
В КФН са постъпили молби, вх. номер РГ-10-37/1/11.10.2007 г.,
РГ-10-37/1/30.10.2007 г. и РГ-10-37/1/10.08.2009 г. от ликвидаторите на ЗК „Гранит” АД –
Георги
Аврамов
и
Александър
Баранов,
които
съдържат
искане
за
освобождаването им от длъжност.
При извършената проверка от фактическа страна беше установено следното:
1. Георги Аврамов посочва в своята молба, че желае да бъде заличен като
ликвидатор, като занапред такъв да остане само Александър Баранов. В отговор на
посочената молба с писмо, изх. номер РГ-10-37/1/30.10.2007 г., КФН е дала указания на
молителя да представи:
- обосновано искане за освобождаването му като ликвидатор с посочване на
конкретните обстоятелства, налагащи заличаването му;
- доклад за дейността му като ликвидатор за периода 01.01.2007 г.-30.09.2007 г.
С писмо, вх. номер РГ-10-37/1/13.11.2007 г., Георги Аврамов посочва като причини
за неговото искане за освобождаване трайната промяна на местожителството му (от гр.
София в гр. Гоце Делчев), както и трудоустрояване, за което прилага и съответните писмени
доказателства. В същото писмо е представен и отчет за неговата дейност в качеството му на
ликвидатор.
2. Другият ликвидатор на дружеството (Александър Баранов) уведомява КФН, че
след депозираната молба за освобождаване Георги Аврамов е престанал да изпълнява
задълженията си (писмо, вх. номер РГ-10-37/1/30.10.2007 г.). Ал. Баранов моли КФН да
вземе решение за освобождаване на Георги Аврамов или за задължаване на същия да
изпълнява функциите си на ликвидатор, както и за прекратяване на ликвидацията и
заличаване на дружеството в съда.
След разглеждане на гореописаните молби КФН изисква от Александър Баранов
представянето на нова молба по отношение на прекратяване на ликвидацията и заличаване
на дружеството, както и декларация за ликвидацията на неговия застрахователен портфейл,
подписани и от двамата представители на дружеството (писмо, изх. номер РГ-1037/1/21.11.2007 г.). След получаване на цитираното писмо Александър Баранов уведомява
КФН, че г-н Аврамов не желае да подписва каквито и да е документи от името на
дружеството и отново моли за съдействие от страна на надзорния орган. В резултат на
разглеждане на жалбата спрямо Георги Аврамов е открито производство за прилгане
на принудителна административна мярка със следното съдържание: „Предписвам на
Георги Аврамов, ЕГН **********, ликвидатор на ЗК „Гранит” АД (в ликвидация),
представляващ дружеството съвместно с другия ликвидатор на ЗК „Гранит” АДАлександър Баранов, да изпълнява функциите си като ликвидатор на ЗК „Гранит” АД (в
ликвидация), като извършва всякакви действия, които са необходими, за да приключи
ликвидацията на дружеството, включително като подписва докумети, свързани с
ликвидацията” (писмо, изх. номер РГ-10-37-2/21.08.2008 г.). След изтичане на срока за
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представяне на възражения и обяснения, с Решение 1197-ЗЛ/23.09.2008 г. Зам.председателят на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор” е приложил
посочената принудителна административна мярка спрямо Георги Аврамов. Решението е
изпратено с писмо, изх. номер Р-05-992/24.09.2008 г. и е получено на 29.09.2009 г. Към
настоящия момент принудителната административна мярка не е изпълнена.
3. С оглед подадена на 10.08.2009 г. молба от Александър Баранов, с която същият
отново желае да бъде освободен и след проведена съвместна среща с него, той изразява
съгласие да продължи да изпълнява длъжността „ликвидатор”, при условие, че надзорният
орган извърши действия по промяна на начина на представляване на дружеството, като
освободи Георги Аврамов от заеманата длъжност.
От правна страна е установено следното:
ЗК “Гранит” АД се явява „заварен застраховател” по смисъла на параграф 1, т. 11 от
Допълнителните разпоредби на Закона за застраховането (ЗЗ) – отменен. Съгласно параграф
10, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на КЗ заварените застрахователи
завършват производството по ликвидация, съответно по несъстоятелност, по реда на
отменения закон (ЗЗ). Чл. 61, ал. 5 от ЗЗ предвижда предложението за назначаване на
ликвидатор да бъде осъществено от Заместник председателя на КФН, ръководещ
управление „Застрахователен надзор”. С оглед изложените в горепосочените молби доводи
(липса на възможност от страна на Георги Аврамов поради трудоустрояване да изпълнява
функциите на ликвидатор, преместването му трайно в гр. Гоце Делчев, както и
невъзможността да бъде осъществен контакт с него), считам, че назначеният ликвидатор
Георги Аврамов следва да бъде освободен от заеманата длъжност. Посочената промяна се
обуславя от необходимостта да бъде приключен процеса на ликвидация на дружеството и
същото да бъде заличено от Търговския регистър, както и от невъзможността от името на
дружеството да бъдат издавани каквито и да е документи във връзка с отношенията му с
трети лица (например издаването на удостоверения за пенсиониране на бивши служители на
дружеството, за което КФН е сезирана с писмо, вх. номер 91-02-768/03.09.2009 г.).
С оглед гореизложеното и на основание параграф 10, ал. 1 от преходните и
заключителните разпоредби на КЗ и чл. 61, ал. 4, 5 и 6 от ЗЗ
Р Е Ш И Х:
Освобождавам от длъжност Георги Аврамов в качеството му на ликвидатор на
ЗК “Гранит“ АД.
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”:
ЕМИЛ АТАНАСОВ
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