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 № 757 - ОЗ
от 30 юли 2018 г.
В Комисията за финансов надзор (КФН) е подадено заявление, вх. № РГ-10-8616/06.07.2018 г., допълнено на 19.07.2018 г., подписано от г-н Александър Личев и от г-н
Румен Димитров, в качеството им на представляващи „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ДРУЖЕСТВО ОЗОК Инс“ АД, ЕИК: 200140730, с което е отправено искане за
утвърждаване на „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК: 131039504 и на
„ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ“ ООД, ЕИК: 200876536 за одиторски дружества по чл.
101, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ), които да извършат съвместна проверка и
заверка на годишния финансов отчет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ОЗОК Инс“
АД за 2018 г.
При прегледа на представените по производството документи се установи, че са
спазени изискванията на чл. 101, чл. 101а от КЗ и на Критериите за съгласуване на избора
на одиторските дружества, които извършват одит на застраховател, презастраховател,
застрахователен холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, пенсионноосигурително
дружество и на управляваните от него пенсионни фондове със седалище в Република
България, приети с Решение по протокол № 27 от 07.04.2017 г. на КФН (Критериите).
Съгласно чл. 101, ал. 1 от КЗ годишните финансови отчети, консолидираните
финансови отчети, както и годишни справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1 от КЗ
се проверяват и заверяват от едно одиторско дружество. В разпоредбата на чл. 126, ал. 3 от
КЗ изрично е указано, че годишният финансов отчет и годишните справки, доклади и
приложения по ал. 1, т. 1 и 2 се заверяват от одитора по чл. 101, ал. 1 от КЗ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, т. 30 от Закона за Комисията
за финансов надзор, чл. 101а, ал. 1 и чл. 126, ал. 3 от Кодекса за застраховането,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК: 131039504 и
„ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ“ ООД, ЕИК: 200876536 за одиторски дружества по
чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането, които да извършат съвместна проверка и
заверка на годишния финансов отчет и на годишните справки, доклади и приложения
по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ОЗОК Инс“ АД,
ЕИК: 200140730 за 2018 г.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с
чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на обжалване
по съдебен ред пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от
съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАРИНА КАРАИВАНОВА

