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 № 1013-ЗБ
13 октомври 2006 г.
Подадено е заявление с вх. № РГ-11-62/2 от 05.04.2006 г., допълнено с писма вх. № РГ62/2 от 28.06.2006 г., вх. № РГ-11-62/2 от 18.07.2006 г., вх. № РГ-11-62/2 от 25.09.2006 г. и вх. №
РГ-11-62/2 от 09.10.2006 г. по описа на Комисия за финансов надзор (КФН) от
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН
БРОКЕР
ФЛАГ
ИНС”
ООД
(предишно
наименование
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - ФЛАГ” ООД), с които застрахователният брокер
привежда дейността си съгласно изискванията на Кодекса за застраховането и иска вписване в
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор. С Решение № 62 от
18.05.2000 г. на КФН е получило разрешение за извършване на дейност като застрахователен
брокер по отменения Закон за застраховането.
Застрахователният брокер „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ФЛАГ ИНС” ООД,
БУЛСТАТ 121323844, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село”, ж.
к. „Борово”, бл. 223, вх. Б, ет. 7, ап. 48, се представлява и управлява от Пламенна Минева Гарибова.
Във връзка с подаденото заявление и приложените към него документи е извършена
проверка, при която се установи, че застрахователният брокер отговаря на изискванията на
Кодекса за застраховането (КЗ).
Предвид гореизложеното на основание § 8, ал. 1 от Преходните и заключителни
разпоредби на КЗ и чл. 16, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор
Р Е Ш И Х:
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ФЛАГ ИНС” ООД, БУЛСТАТ 121323844 СЪС
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР. СОФИЯ, РАЙОН „КРАСНО СЕЛО”, Ж.
К. „БОРОВО”, БЛ. 223, ВХ. Б, ЕТ. 7, АП. 48, УПРАВЛЯВАНО И ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ
ПЛАМЕННА МИНЕВА - ГАРИБОВА ДА БЪДЕ ВПИСАНО В РЕГИСТЪРА ПО
ЧЛ. 30, АЛ. 1, Т. 9 ОТ ЗКФН.
Решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов
надзор в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.
Решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния административен съд
по реда на Административно – процесуалният кодекс в четиринадесетдневен срок от:
- изтичане на едномесечния срок за произнасяне на Комисията за финансов надзор при
обжалване по административен ред или
- съобщаване на решението на Комисията за финансов надзор при обжалване по
административен ред или
- изтичане на четиринадесетдневния срок за обжалване по административен ред.
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