Препис извлечение!
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р

Р Е Ш Е Н И Е № 1309 – ОЗ
17.12.2019 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН), във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 2, т. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 7 и
т. 8 от КЗ и чл. 40, ал. 2, т. 8 от КЗ в хипотезата на извършване на груби нарушения на КЗ,
както и чл. 588, ал. 4 от КЗ във връзка с чл. 587, ал. 4 от КЗ и чл. 42, ал. 2 от КЗ във връзка с
чл. 587, ал. 1, т. 1 от КЗ и чл. 587, ал. 3, т. 6 от КЗ и чл. 597, ал. 3 от КЗ, чл. 598, ал. 3 от КЗ,
чл. 599, ал. 9 от КЗ и чл. 600 от КЗ, чл. 42, ал. 1 от КЗ, както и чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
1. Отнема лиценза на „ЗК Юроамерикан“ АД с ЕИК 124634117 за извършване на
застраховане, издаден с Решение 238-ОЗ от 27.02.2014 г. на Комисията за финансов
надзор.
2. Забранява свободното разпореждане с активи на „ЗК Юроамерикан“ АД до
започване на производство по ликвидация или несъстоятелност.
3. Забранява на „ЗК Юроамерикан“ АД сключването на нови застрахователни
договори по всички класове застраховки за срок от 6 месеца, считано от датата на
издаване на настоящото решение.
4. Назначава Стефан Стефанов, ЕГН ……………, за квестор на „ЗК
Юроамерикан“ АД до назначаването от съда на синдик или до вписването на
ликвидатор на дружеството.
5. Определя възнаграждение на квестора Стефан Петров Стефанов в размер на
………….. лева месечно, което се заплаща от „ЗК Юроамерикан“ АД.
6. Дава задължителни предписания на квестора по т. 4, да възложи на
съответните служители на „ЗК Юроамерикан“ АД, включително като ги упълномощи
изрично, да извършват в срока на квестурата всички необходими правни и фактически
действия, в рамките на закона, относно:
6.1. извършването на плащания на ликвидни и изискуеми задължения на „ЗК
Юроамерикан“ АД, произтичащи от застрахователни договори,
6.2. извършването на плащания на публичноправни вземания към държавата и
общините, като данъци, мита, такси, задължителни осигурителни вноски и други, по
които задължено лице е „ЗК Юроамерикан“ АД,
6.3. извършването на плащания на битови сметки и други периодични
задължения (ток, вода, парно, телефон, интернет и т.н.), както и дължимите
възнаграждения на наетия персонал до размера на обичайното за извършване на
нормалната дейност на застрахователя.
Квесторът встъпва в длъжност от датата на издаване на настоящото решение.
Представителството на „ЗК Юроамерикан“ АД се осъществява от квестора.
Действия, извършени от името на „ЗК Юроамерикан“ АД в нарушение на
представителната власт на квестора, са нищожни.
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Квесторът има неограничен достъп и контрол върху всички помещения,
имущества и документи на „ЗК Юроамерикан“ АД.
Всички служители на „ЗК Юроамерикан“ АД са длъжни да подпомагат квестора
при изпълнение на неговите правомощия.
По искане на квестора полицията съдейства при изпълнение на неговите
правомощия.
Решението да бъде връчено на квестора Стефан Стефанов.
Решението да бъде връчено на „ЗК Юроамерикан“ АД.
На основание чл. 587, ал. 9 във връзка с ал. 3 и ал. 4 от КЗ решението да бъде
изпратено на Агенция по вписванията към Министъра на правосъдието на Република
България за вписване на обстоятелствата, съответно за обявяване на актовете в
Търговския регистър.
На основание чл. 13, ал. 7 от ЗКФН решението да се изпрати за обнародване в
Държавен вестник.
На основание чл. 43, ал. 1 от КЗ за решението да се уведомят съответните
компетентни органи на държавите членки на Европейския съюз и Европейското
икономическо пространство и да се отправи искане съответните органи да
предприемат действия съгласно тяхното законодателство за забраняване на свободното
разпореждане с активи на застрахователя, ако такива се намират на тяхна територия.
На основание чл. 42, ал. 1 от КЗ след влизане в сила на настоящото решение да
бъде уведомен Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно
осигуряване.
Решението да се обяви на интернет страницата на Комисията за финансов
надзор, както и по друг подходящ начин.
На основание чл. 588, ал. 5 от КЗ настоящото решение подлежи на незабавно
изпълнение, независимо дали е обжалвано.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, индивидуалните административни актове на
комисията подлежат на обжалване пред Административния съд – София област по реда
на АПК. Обжалването не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
При обжалване чл. 166 от АПК не се прилага.
Настоящото решение може да се обжалва пред Административния съд – София
област в 14-дневен срок от съобщаването му.
По административното производство не са правени разноски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО АТАНАСОВ
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