РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е № 84 - ПО
от 28.01.2020 г.
В Комисията за финансов надзор (КФН) e образувано производство по заявление, вх.
№ 38-00-334/06.11.2019 г., подадено от „Учебен център Просперитет“ ЕООД, ЕИК
205215628, относно регистрация на дружеството като организация, провеждаща обученията
по чл. 304, ал. 5 във връзка с ал. 4 от Кодекса за застраховането (КЗ) и чл. 18 от Наредба №
28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална
квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в
държава членка, и за регистрация на материалите за професионално обучение (Наредба №
28 на КФН). Заявлението е подписано от г-жа Десислава Георгиева, в качеството й на
управител на „Учебен център Просперитет“ ЕООД.
С оглед отстраняване на констатирани нередовности в заявлението, до заявителя е
изпратено писмо, изх. № 38-00-334/06.12.2019 г., с което същият е уведомен за
необходимостта да предостави допълнителни документи и информация.
В отговор на горепосоченото писмо, „Учебен център Просперитет“ ЕООД подава в
КФН заявление, вх. № 38-00-334/13.01.2020 г., с което оттегля своето първоначално
заявление, вх. № 38-00-334/06.11.2019 г. Заявлението за оттегляне е подписано от г-жа
Десислава Георгиева, в качеството й на управител на „Учебен център Просперитет“ ЕООД.
С оглед на гореизложеното, в конкретния случай е налице основание по чл. 56, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) за прекратяване на производството пред
КФН, образувано по заявление, вх. № 38-00-334/06.11.2019 г., по искане на страната, по
чиято инициатива същото е започнало.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, т. 30 от Закона за Комисията за
финансов надзор във връзка с чл. 56 от Административнопроцесуалния кодекс
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш И:
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВО, ОБРАЗУВАНО ПО ЗАЯВЛЕНИЕ, ВХ. № 3800-334/06.11.2019 г., ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР
ПРОСПЕРИТЕТ“ ЕООД, ЕИК 205215628, КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕЖДАЩА
ОБУЧЕНИЯТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ БРОКЕРИ ПО ЧЛ. 304, АЛ. 5 ВЪВ
ВРЪЗКА С АЛ. 4 ОТ КЗ И ЧЛ. 18 ОТ НАРЕДБА № 28 НА КФН.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във
връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред
Административен съд – София област в четиринадесетдневен срок от съобщаването му,
като обжалването не спира изпълнението му.
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