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 № 759 – ОЗ
30.07.2018 г.
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС“ АД, ЕИК 121130788, е вписано под №
РГ-10-14 в регистъра на застрахователните дружества, воден от Комисията за финансов надзор
(КФН), притежава статут на застраховател с право на достъп до пазара на Европейския съюз и
Европейското икономическо пространство и като такова е длъжно да спазва Кодекса за
застраховането (КЗ) с изключение на част втора, дял четвърти, актовете по неговото прилагане,
както и актовете на Европейската комисия по прилагане на Директива 2009/138/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването
на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ, L 335/1 от 17
декември 2009 г.).
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН), чл. 588, ал. 4 от КЗ, във връзка с чл. 587, ал. 1, т. 1 и чл. 587, ал. 3, т. 10
от КЗ, както и чл. 22 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 59,
ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
„1. Назначава финансова, актюерска и друга проверка на „ЗК ЛЕВ ИНС” АД към
30.06.2018 г., която да се извърши за сметка на застрахователя от одиторските предприятия,
извършили заверката на годишния му финансов отчет за 2017 г. и предложени от „ЗК ЛЕВ
ИНС” АД да извършват заверката на годишния му финансов отчет за 2018 г. „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ“ ООД, EИК 200876536 и „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“
ООД, EИК 131039504.
2. Проверката по т. 1 да бъде извършена в двумесечен срок от получаване на
решението за прилагане на принудителната административна мярка и да установи
следното:
2.1. точния размер на задълженията на „ЗК ЛЕВ ИНС” АД към 30.06.2018 г. по всяка
претенция, възникнала в резултат на събития, настъпили извън територията на Република
България, предявена на основание сключени от „ЗК ЛЕВ ИНС“ АД договори за
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, както и на
задълженията в резултат на събития, настъпили на територията на Република България.
За целта одиторите следва да:
- изискат информация от кореспонденти и национални бюра на застрахователите
относно задълженията на застрахователя,
- да използват предоставена им информация от КФН,
- да извършат съпоставка на претенциите, включени в резерва за предявени,
неизплатени претенции на застрахователя към 30.06.2018 г. с претенциите, отчитани от
застрахователя като предявени и/или изплатени в справките по Заповед № 325 за периода
от 30.06.2017 г. до 30.06.2018 г., съответно да установят дали в резерва за възникнали,
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непредявени претенции към 30.06.2018 г. са коректно и пълно включени всички предявени,
неизплатени претенции с адекватен за задължението размер;
2.2. достатъчността на заделените от „ЗК ЛЕВ ИНС” АД технически резерви по
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите към 30.06.2018
г., като се вземат предвид и задълженията по т. 2.1.;
2.3. достатъчността на допустимите собствени средства за покритие на капиталовото
му изискване за платежоспособност и на минималното му капиталово изискване, в случай
че проверката по т.2.1. и 2.2. установи по-големи задължения от отчетените от самия
застраховател към 30.06.2018 г. в баланса му по Платежоспособност II и ефекта в резултат
от проверката върху собствените средства и покритието на капиталовите изисквания към
30.06.2018 г.
2.4. ефективността на вътрешно-организационната система на застрахователя,
която да гарантира своевременното изплащане на задълженията от „ЗК ЛЕВ ИНС” АД в
рамките на нормативно установените срокове, като направят съответни препоръки, където
е необходимо да бъде подобрена вътрешно-организационната система на застрахователя.
3. „ЗК ЛЕВ ИНС” АД да окаже на „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ“ ООД, EИК
200876536 и „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, EИК 131039504 пълно съдействие за
извършване на проверката.“
4. За проверката по т. 1 докладът на одиторите да бъде предоставен в КФН, заедно с
относимите справки.“
Решението да бъде връчено на „ЗК ЛЕВ ИНС“ АД.
Решението да бъде изпратено на одиторските предприятия „ЗАХАРИНОВА И
ПАРТНЬОРИ“ ООД и „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
На основание чл. 588, ал. 5 от КЗ настоящото решение подлежи на незабавно изпълнение,
независимо дали е обжалвано. Обжалването на решението за прилагане на принудителна
административна мярка не спира неговото изпълнение.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН настоящото решение подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването не спира
изпълнението на решението. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не
се прилага.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАРИНА КАРАИВАНОВА
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