РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ
№ 470 - ОЗ
от 21 март 2017 година
С писмо вх. № РГ-10-87-36/ 17.03.2017 г. ЗАД „Асет Иншурънс” АД, ЕИК: 203066057,
отправя искане до Комисията за финансов надзор (КФН) за съгласуване на „Грант Торнтон”
ООД, ЕИК: 831716285 и „Дрийм одити” ООД, ЕИК 204029268 като одитори, които да
извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на
застрахователното дружество.
Съгласно чл. 101а от Кодекса за застраховането (КЗ) застрахователните дружества,
презастрахователите, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена
дейност със седалище в Република България, избират две одиторски дружества по чл. 101 от
КЗ, които съвместно да проверяват и заверяват техните финансови отчети след
предварително съгласуване на избора с КФН. Критериите за съгласуване на избора на
одитори се приемат от КФН съгласувано с Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори (КПНРО).
Към настоящия момент е започнало производството по издаване на посочените
критерии, но те все още не са влезли в сила. Отсъствието на критерии за съгласуване на
избора на одитори възпрепятства произнасянето по същество от страна на КФН по
постъпилото искане от ЗАД „Асет Иншурънс” АД. Предварителното съгласуване на
предложените от застрахователното дружество одитори може да стане след приключване на
производството по издаване на критериите.
Съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК административният орган спира производството по
издаване на индивидуален административен акт „при наличието на образувано друго
административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане
преди неговото приключване; в тези случаи спирането се постановява след представяне на
удостоверение за наличие на образувано производство, издадено от органа, пред който то е
образувано”.
Производството по приемане на критериите се осъществява от същия
административен орган, пред който е образувано и производството по съгласуване на избор
на одитори. Тъй като наличието на образуваното производство по издаване на нормативния
административен акт е служебно известно на КФН, видно от чл. 36, ал. 4 от АПК не е
необходимо изискването на удостоверение за това от ЗАД „Асет Иншурънс” АД.
На основание чл. 54, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 101а, ал. 3 от КЗ срокът за
произнасяне на КФН по искането за утвърждаване на одиторите спира да тече.
С оглед на гореизложеното, на
Административнопроцесуалния кодекс
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от

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
СПИРА административното производство по искане с вх. № РГ-10-87-36/ 17.03.2017 г.
от ЗАД „Асет Иншурънс” АД, ЕИК: 203066057, за съгласуване на „Грант Торнтон”
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ООД, ЕИК: 831716285 и „Дрийм одити” ООД, ЕИК 204029268 като одитори, които да
извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на
застрахователното дружество, до влизане в сила на критериите за съгласуване на
избора на одитори.
На основание чл. 54, ал. 5 от АПК решението може да бъде обжалвано по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАРИНА КАРАИВАНОВА
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