РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е № 1151 – ЖЗ
от 29.10.2019 г.
В Комисията за финансов надзор (КФН) е подадено заявление, вх. № РГ-10-6234/17.10.2019 г., подписано от г-жа Добринка Георгиева и г-н Владимир Ралчев, в
качеството им на представляващи ЗАД „Експрес Животозастраховане“ АД, ЕИК
175294549, с което е отправено искане за утвърждаване на „Мазарс“ ООД, ЕИК 204638408,
и „Ейч Ел Би България“ ООД, ЕИК 121871342, като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за
извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г.,
годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на застрахователното
дружество.
При прегледа на представените по производството документи се установи, че са
спазени изискванията на чл. 101, чл. 101а от Кодекса за застраховането във връзка със
Закона за независимия финансов одит, както и 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 на КФН по Протокол № 27 от 07.04.2017 г. /”Критериите”/.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, т. 30 от Закона за Комисията
за финансов надзор и чл. 101а, ал. 1 от Кодекса за застраховането
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш И:
Утвърждава „Мазарс“ ООД, ЕИК 204638408, и „Ейч Ел Би България“ ООД,
ЕИК 121871342, като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна
проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., годишните справки,
доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на ЗАД „Експрес
Животозастраховане“ АД, ЕИК 175294549.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във
връзка с чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) решението подлежи
на обжалване по съдебен ред пред Административен съд – София област в
четиринадесетдневен срок от съобщаването му.
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