РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е № 716 - ОЗ
от 17 ноември 2010 г.
От „ОББ – Чартис Застрахователно Дружество” АД е подадено заявление с вх.
№ РГ-10-58-27 от 08.07.2010 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), допълнено с
писмо вх. № РГ-10-58-27 от 16.09.2010 г. С него на основание 16, ал. 1, т. 6 от Закона за
Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 13, ал. 6 от Кодекса за застраховането и
чл. 13, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 16а, ал. 1, т. 8, б. „б” – „е” и чл. 14 от КЗ се иска
одобрението на Авраам Моисис, гръцки гражданин, за член на Управителния съвет на
„ОББ – Чартис Застрахователно Дружество” АД.
Поради установени непълноти със законовите изисквания, с писмо изх. № РГ10-58-27 от 12.08.2010 г. на КФН от дружеството са изискани допълнителни
доказателства – заверено копие на протокола от заседанието на Общото събрание на
акционерите на застрахователната компания, на което е взето решение за избора на
Авраам Моисис за член на Управителния съвет на дружеството, апостилирано
свидетелство за съдимост на лицето, удостоверяващо обстоятелството по чл. 13, ал. 1,
т. 3 от КЗ, апостилирано копие на диплома за висше образование на кандидата,
свидетелстващо за обстоятелството по чл. 13, ал. 1, т. 1 от КЗ и доказателства, които да
удостоверяват придобит от Авраам Моисис професионален опит по смисъла на чл. 13,
ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 14 от Кодекса за застраховането. Със същото писмо на
заявителя е указано в едномесечен срок от получаването му да представи доказателства
за професионалния опит на лицето, като е уведомен, че в противен случай
производството ще бъде прекратено на основание чл. 56, ал. 2 от АПК.
С писмо наш вх. № РГ-10-58-27 от 16.09.2010 г. застрахователят представя
допълнително – Решение на членовете на Надзорния съвет на „ОББ – Чартис
Застрахователно Дружество” АД за избора на Авраам Моисис за член на Управителния
съвет на дружеството и апостилирано свидетелство за съдимост на лицето.
Със същото писмо от застрахователя е заявено, че във възможно най-кратки
срокове ще представи апостилирана диплома за висше образование на кандидата за
одобрение и документи, удостоверяващи професионалния му опит. Независимо от това,
след служебна проверка в „Деловодство” и „Архив” на КФН се установи, че до
настоящия момент „ОББ – Чартис Застрахователно Дружество” АД не е депозирало в
КФН посочените документи.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 30, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс
Р Е Ш И Х:
ПРЕКРАТЯВАМ ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЧЛ. 16, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗКФН
ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 13, АЛ. 6 ОТ КЗ, ЧЛ. 13, АЛ. 1 И АЛ. 3, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.
16а, АЛ. 1, Т. 8, Б. „б” – „е” И ЧЛ. 14 ОТ КЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ЗАЯВЛЕНИЕ ВХ.
№ РГ-10-58-27 ОТ 08.07.2010 г. НА КФН, ДОПЪЛНЕНО С ПИСМО ВХ. № РГ-1058-27 ОТ 16.09.2010 г. НА КФН, ПОДАДЕНО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

ВЕНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЙОТОВ – ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „ОББ – ЧАРТИС
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО” АД, ГР. СОФИЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ И
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. СОФИЯ 1000, РАЙОН „ОБОРИЩЕ”, УЛ.
„ИСКЪР” № 4, ВПИСАНО В ТР ПРИ АП ПОД ЕИК: 175145092, ЗА
ОДОБРЕНИЕТО НА АВРААМ МОИСИС ЗА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ НА „ОББ – ЧАРТИС ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО” АД, ГР.
СОФИЯ.
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

