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 № 767 - ЗБ
от 11.06.2019 г.
В Комисията за финансов надзор (КФН) е подадено уведомление, вх. № РГ-11-3633 от 20.05.2019 г., подписано от г-н Николай Филипов – управител на „Хенди - Тел” ЕООД,
ЕИК 130547955, относно открито производство по обявяване на дружеството в
несъстоятелност, което е основание съгласно чл. 312, ал. 1, т. 5 от Кодекса за застраховането
(КЗ) за заличаването му от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН съгласно
чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).
Служебно известно е, че „Хенди - Тел” ЕООД е вписано в регистъра на
застрахователните брокери по силата на решение № 340-ЗБ от 06.04.2009 г. на заместникпредседателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ в КФН. Застрахователният
брокер е със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик 4400, ул. „Заводска“ № 1.
В резултат на служебна проверка е установено, че по партидата на „Хенди - Тел”
ЕООД в Търговския регистър е вписано, че считано от 14.01.2019 г. дружеството е в
производство по несъстоятелност с назначен синдик г-жа Антоанета Николова Николова.
Във връзка с подаденото уведомление и служебно известната информация се
установява, че е налице основание по чл. 312, ал. 1, т. 5 на КЗ за заличаване на
застрахователния брокер от регистъра, воден от КФН по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 312, ал. 1, т. 5 на Кодекса за
застраховането и чл. 13, ал. 1, т. 7 от Закона за Комисията за финансов надзор,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш И:
ЗАЛИЧАВА „ХЕНДИ - ТЕЛ” ЕООД, ЕИК 130547955, СЪС СЕДАЛИЩЕ И
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР. ПАЗАРДЖИК 4400, УЛ. „ЗАВОДСКА“ № 1, ОТ
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 връзка с чл.
149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на обжалване пред
Административния съд – София област, в четиринадесетдневен срок от съобщаването му,
като обжалването не спира неговото изпълнение
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО АТАНАСОВ

