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Р Е Ш Е Н И Е № 1028 – ОЗ 

от 29.12.2022 г. 

 

 

В Комисията за финансов надзор (КФН) е постъпило уведомление, вх. № РГ-10-93-

18/02.12.2022 г. от Европейска банка за възстановяване и развитие, международна 

финансова институция, създадена и действаща въз основа на международно споразумение 

с главен офис: 5 Банк Стрийт, Лондон Е14 BG, Обединеното кралство, чрез г-жа Анка Йоана 

Йонеску, директор на ЕБВР за България с което е отправено искане за одобряване 

извършването непряко придобиване на квалифицирано участие  в капитала на 

„Застрахователно дружество Евроинс“ АД с ЕИК 121265113, „Застрахователно дружество 

Евроинс Живот“ ЕАД с ЕИК 175436411, и „Застрахователно дружество ЕИГ РЕ“ АД с ЕИК 

130427863, чрез пряко придобиване на квалифицирано участие в капитала на „Евроинс 

Иншурънс Груп“ АД, ЕИК 175394058, на основание чл. 68, ал. 1 от Кодекса за 

застраховането (КЗ).  

С постъпилото уведомление, вх. № РГ-10-93-18/02.12.2022 г., Европейска банка за 

възстановяване и развитие (ЕБВР), уведомява КФН, че на основание 68, ал. 1 от КЗ е взела 

решение пряко да придобие квалифицирано участие посредством увеличаване на 

акционерното си участие в „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, с което непряко ще придобие 

квалифицирано участие в капитала на „Застрахователно дружество Евроинс“ АД с ЕИК 

121265113, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 

43, „Застрахователно дружество Евроинс Живот“ ЕАД, ЕИК 175436411, със седалище и 

адрес на управление в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, и „Застрахователно 

дружество ЕИГ РЕ“ АД, ЕИК 130427863, със седалище и адрес на управление в гр. София, 

ул. „Христофор Колумб“ № 43, съгласно посочените в уведомлението параметри. 

В уведомлението е посочено, че към настоящия момент, ЕБВР притежава 57 048 031 

обикновени, поименни, материализирани, непривилегировани акции c номинална стойност 

1 (един) български лев всяка, от капитала на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, с право на 1 

(един) глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и 9,9% ликвидационен 

дял, представляващи 9,9% от капитала на „Застрахователно дружество Евроинс Живот“ 

ЕАД и 9,9 % от капитала на „Застрахователно дружество ЕИГ РЕ“ АД, и 9,76% от капитала 

на „ЗД Евроинс“ АД.  

След придобиването, ЕБВР ще притежава пряко 95 806 260 обикновени, поименни, 

материализирани, непривилегировани акции, с номинална стойност 1 (един) български лев 

всяка, от акционерния капитал на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, с право на 1 (един) глас в 

общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, които ще 

представляват 15,79% от общия размер на акционерния капитал на „Евроинс Иншурънс 

Груп“ АД, представляващи 15,79% от капитала на „Застрахователно дружество Евроинс 

Живот“ ЕАД и 15,79 % от капитала на „Застрахователно дружество ЕИГ РЕ“ АД, и 15,57% 

от капитала на „ЗД Евроинс“ АД.  

 

При прегледа на представените по производството документи и извършената оценка 

на предвижданото придобиване, съгласно чл. 68, ал. 7 от КЗ във връзка с чл. 68, ал. 1 от КЗ 

се установи, че са спазени изискванията на Кодекса за застраховането относно издаването 

на одобрение за извършване на непряко придобиване на квалифицирано участие от ЕБВР в 

акционерния капитал на „Застрахователно дружество Евроинс Живот“ ЕАД, ЕИК 

175436411, „Застрахователно дружество ЕИГ РЕ“ АД, ЕИК 130427863, и на 



 

„Застрахователно дружество Евроинс“ АД с ЕИК 121265113, чрез увеличение и 

придобиване на пряко квалифицирано участие в капитала на „Евроинс Иншурънс Груп“ 

АД, ЕИК 175394058. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за 

финансов надзор и чл. 71, ал. 4 във връзка с чл. 68, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса за застраховането, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

 

Р Е Ш И : 

 

ОДОБРЯВА НЕПРЯКО ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИЦИРАНО УЧАСТИЕ 

НА ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ СЪС 

СЕДАЛИЩЕ: 5 БАНК СТРИЙТ, ЛОНДОН Е14 BG, ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО В 

РАЗМЕР НА 15,57 % ОТ КАПИТАЛА НА „ЗД ЕВРОИНС“ АД,  ЕИК 121265113, В 

РАЗМЕР НА 15,79 % ОТ КАПИТАЛА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ЕИГ 

РЕ“ АД, ЕИК 130427863, И В РАЗМЕР НА 15,79 % ОТ КАПИТАЛА НА 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ЕВРОИНС ЖИВОТ“ АД, ЕИК 1754364121, 

ЧРЕЗ ПРЯКО ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИЦИРАНО УЧАСТИЕ В РАЗМЕР НА 

15,79 % ОТ КАПИТАЛА НА „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, ЕИК 175394058. 

  

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 пред Административен съд – София област в четиринадесетдневен срок от 

съобщаването му.  

 

      

    

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

           БОЙКО АТАНАСОВ 
 

 
 


