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 № 182 - ЗБ
от 06.02.2019 г.
В Комисията за финансов надзор (КФН) е постъпило заявление с вх. № РГ-11-5291/11.01.2019 г., подписано от г-н Стефан Ивайлов Коев, в качеството му на управител на
„ЗБ ИНОВА” ООД, ЕИК 202812689, с което е отправено искане за заличаване на
дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден на основание чл. 30, ал. 1,
т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).
„ЗБ ИНОВА” ООД, ЕИК 202812689 е застрахователен брокер, вписан под № 11-529
в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН. Дружеството е със седалище и
адрес на управление: гр. София 1715, ж.к. „Младост 4“, бл. 457, вх. 1, ет. 1, ап. 6.
Дружеството се представлява и управлява от управителя г-н Стефан Ивайлов Коев. На
17.01.2019 г. по партидата на дружеството в Търговския регистър е вписана промяна в
наименованието му „ИНОВА АВТОРЕМОНТ“ ООД.
Във връзка с постъпилото заявление и приложените документи е извършена
проверка, при която се установи, че е налице основанието по чл. 312, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 от Кодекса за застраховането (КЗ) за заличаване на застрахователния брокер от
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 312, ал. 1, т. 11 на КЗ и чл. 13, ал. 1, т. 7
от ЗКФН
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш И:
Заличава „ИНОВА АВТОРЕМОНТ“ ООД (предишно наименование „ЗБ
ИНОВА” ООД), ЕИК 202812689, със седалище и адрес на управление: гр. София 1715,
ж.к. „Младост 4“, бл. 457, вх. 1, ет. 1, ап. 6, управлявано и представлявано от г-н
Стефан Ивайлов Коев, от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с
чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на обжалване
по съдебен ред пред Административния съд – София област в четиринадесетдневен срок от
съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАРИНА КАРАИВАНОВА

