
 

    
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1027 - ЗБ 

oт 29.12.2022 г. 

 

В Комисията за финансов надзор (КФН) е подадено заявление, вх. № РГ-11-678-

1/11.11.2022 г., допълнено на 07.12.2022 г., от „Брокерс Груп“ ЕООД, ЕИК 206864085, с което 

е отправено искане за вписване на юридическото лице в регистъра на застрахователните 

брокери по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).  

„Брокерс Груп“ ЕООД, ЕИК 206864085, е със седалище и адрес на управление: гр. София 

1324, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, ул. „№ 963“, офис 18, управлява се и се представлява от  г-

н Иван Александров Маринов. 

В резултат на извършената проверка на представените към заявлението документи се 

установи, че са изпълнени изискванията на чл. 307 от Кодекса за застраховането (КЗ) за 

вписване на юридическото лице в регистъра на застрахователните брокери.  

Предвид гореизложеното, на основание чл. 308 във връзка с чл. 307 от КЗ и чл. 13, ал. 1, 

т. 7 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗКФН 

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

Р Е Ш И: 

ВПИСВА „БРОКЕРС ГРУП“ ЕООД, ЕИК 206864085, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС 

НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. СОФИЯ 1324, РАЙОН „ЛЮЛИН“, Ж.К. „ЛЮЛИН“, УЛ. „№ 

963“, ОФИС 18, УПРАВЛЯВАНО И ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ Г-Н ИВАН 

АЛЕКСАНДРОВ МАРИНОВ, В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 30, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗКФН. 

На основание чл. 308, изр. посл. от КЗ вписването се извършва след заплащане на 

остатъка от дължимата такса за вписване в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, 

ал. 1, т. 12 от ЗКФН. 

На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка 

с чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) решението подлежи на 

обжалване по съдебен ред пред Административен съд – София област в четиринадесетдневен 

срок от съобщаването му.  

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

     БОЙКО АТАНАСОВ 

 


