
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
К О М И С И Я   ЗА   Ф И Н А Н С О В   Н А Д З О Р 

 
РЕШЕНИЕ № 516-ЗБ 

 03 април 2007 г. 

С подадено заявление вх. № РГ-11-211/1 от 22.11.2005 г. по описа на Комисия за 
финансов надзор е поискано вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за 
Комисията за финансов надзор (ЗКФН) на застрахователен брокер „СЕЙФ ИНВЕСТ БГ” 
ООД (в процес на учредяване). Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. 
София, район „Оборище”, бул. „Евлоги Георгиев” № 107,, ет. 1, ап. 2 и се управлява и 
представлява от управителите Стоян Стайков Стайков и Александър Швендеман. 

При извършената проверка на представените документи е установено, че документите 
към заявлението удостоверяват изискванията на Закона за застраховането (отм.) и Наредба № 
5 на КФН от 22.11.2005 г. 

В тази връзка с Решение № 9 - ЗБ от 06.01.2006 г. на КФН «СЕЙФ ИНВЕСТ БГ» ООД 
е получило разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер на основание 
чл. 43б, ал. 1 от ЗЗ (отм.). 

Дружеството може да извършва дейност по застрахователно посредничество след 
заплащане на дължимата такса и получаване на решението. 

На основание т. 2.3 от Тарифата – приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за 
Комисията за финансов надзор (ЗКФН) дружеството заплаща такса в размер на 5000 (пет 
хиляди) лв. на 08.03.2007 г. От издаването на решението до заплащане на таксата са 
изминали 1 година и 2 месеца, през които застрахователният брокер не е извършвал дейност. 

Също така през този период дружеството не е привел дейността си съгласно § 8 от 
преходните и заключителните разпоредби на КЗ, според който заварените застрахователни 
посредници привеждат дейността си в съответствие с изискванията на КЗ в срок три месеца 
от влизането му в сила. 

Тъй като от издаване на решението до заплащане на таксата e изтекла повече от една 
година, през която дружеството не е извършвало дейност по застрахователно 
посредничество, то «СЕЙФ ИНВЕСТ БГ» ООД е в нарушение на разпоредбата на чл. 163, ал. 
1, т. 2 от Кодекса за застраховането. 
 

Предвид гореизложеното и на основание на чл. 16, ал. 1, т. 5 и чл. 30, ал. 1, т. 9 от 
Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 163, ал. 1, т. 2 от Кодекса за 
застраховането 

 
Р Е Ш И Х: 

 
ЗАЛИЧАВАМ ОТ РЕГИСТЪРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ ПО ЧЛ. 30, 
АЛ. 1, Т. 9 ОТ ЗАКОНА ЗА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НА „СЕЙФ 
ИНВЕСТ БГ” ООД (В ПРОЦЕС НА УЧРЕДЯВАНЕ), СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА 
УПРАВЛЕНИЕ ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ОБОРИЩЕ”, БУЛ. „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ” № 
107, ЕТ. 1, АП. 2, УПРАВЛЯВАНО И ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ СТОЯН СТАЙКОВ 
СТАЙКОВ И АЛЕКСАНДЪР ШВЕНДЕМАН (АВСТРИЙСКИ ГРАЖДАНИН). 
 

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”:  

                      (Р. Агайн - Гури)   


