РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 47-ОА
17 януари 2007 г.
Във връзка с насрочения от Комисията за финансов надзор (КФН) изпит за
признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще бъде проведен на
18 и 25 февруари, 3 и 4 март 2007 г., постъпиха заявления за допускане до изпита
от следните лица:
име
Пламен Андреевски
Светла Дайнова

Вх. №
№ 28-05-01 от 11.01.2007 г.

Красимир Петров

№ 29-09-01 от 11.01.2007 г.

Ваня Петрова

№ 29-15-01 от 12.01.2007 г.

Божидар Първанов

№ 28-04-02 от 11.01.2007 г.

№ 29-13-01 от 12.01.2007 г.

В подадените от Светла Петрова Дайнова, Ваня Петкова Петрова и Красимир
Маринов Петров заявления, съгласно чл. 2, т. 2 от Наредба № 31 от 02.08.2006 г. за
условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на
отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република
България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на
актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането и Закона за
здравното осигуряване, които отговорният актюер заверява (Наредбата) е
посочено, че лицата желаят да придобият частична правоспособност в областта на
животозастраховането, рискови модели и общо застраховане и допълнително
пенсионно осигуряване. Съгласно реда за провеждане на изпит за признаване на
правоспособност на отговорен актюер приет с решение по Протокол № 60/11.12.2006
г. на заседание на КФН, лицата са изброили всички модули от провеждания изпит,
което отговаря на придобиване на пълна правоспособност по смисъла на чл. 2, т. 1 от
Наредбата.
Към подадените заявления са представени всички нормативно определени
документи по чл. 4, ал. 2, т. 1-6 от Наредбата.
Извършената проверка на представените заявления и документите към тях
установи, че по отношение на заявителите не са налице обстоятелствата, посочени в
чл. 6 от Наредбата, поради което на основание чл.13, ал. 1, т. 21 от ЗКФН и чл. 7, ал. 1
от Наредбата Комисията за финансов надзор
Р Е Ш И:
Допуска до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен
актюер, насрочен за 18 и 25 февруари, 3 и 4 март 2007 г. следните лица:
-

Пламен Андреевски
Божидар Първанов
Светла Дайнова
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-

Красимир Петров
Ваня Петрова

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на
Република България, чрез Комисията за финансов надзор, в 14-дневен срок от
съобщаването му, на основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН и чл. 13, ал. 2 от ЗВАС.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
(Д. Ранкова)
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