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 № 1106 - ЗА
от 10.10.2019 г.
"ВИЗА ЦЕНТЪР" ЕООД, ЕИК 202234744, е застрахователен агент, вписан в регистъра
на застрахователните агенти, воден от Комисията за финансов надзор (КФН) на основание чл.
30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).
С писмо, изх. № 38-00-207 от 01.10.2019 г. "ВИЗА ЦЕНТЪР" ЕООД, ЕИК 202234744, е
уведомен, че на свое заседание по Протокол № 71 от 01.10.2019 г. КФН е взела решение, в
съответствие с чл. 24, ал. 1, предложение първо и чл. 26, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс и на основание чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗКФН, за
откриване на производство по заличаване на застрахователния агент на основание чл. 321, ал.
1 във връзка с чл. 312, ал. 1, т. 8 от Кодекса за застраховането (КЗ).
До изтичане на срока за възражения и обяснения, "ВИЗА ЦЕНТЪР" ЕООД не е
представил възражения и обяснения в така откритото производство.
Служебно известно е, че към 08.10.2019 г. "ВИЗА ЦЕНТЪР" ЕООД има неплатени
ликвидни и изискуеми задължения към КФН в размер на 1 000 (хиляда) лева, представляващи
такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г. и 2019 г., ведно със законните лихви
за забава до датата на плащане, съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗКФН. До срока за приключване на
настоящото производство "ВИЗА ЦЕНТЪР" ЕООД не е заплатил своите парични задължения
към КФН, поради което е налице основание за заличаването му от регистъра на
застрахователните агенти съгласно чл. 321, ал. 1 във връзка с чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ във връзка
с чл. 27, ал. 5 от ЗКФН.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 321, ал. 1 във връзка с чл. 312, ал. 1, т. 8 от
КЗ във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗКФН и чл. 57, ал. 6 от АПК,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
ЗАЛИЧАВА "ВИЗА ЦЕНТЪР" ЕООД, ЕИК 202234744, СЪС СЕДАЛИЩЕ И
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. СОФИЯ 1505, РАЙОН СЛАТИНА, УЛ. „КУТЛОВИЦА”
БЛ. 53, ВХ. А, ЕТ. 1, АП. 20, ОТ РЕГИСТЪРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ АГЕНТИ
ПО ЧЛ. 30, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗКФН.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)
решението подлежи на обжалване Административен съд – София област по реда на АПК в 14дневен срок от съобщаването му, като обжалването не спира изпълнението.
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