РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е № 936-РО
от 24 юли 2007 г.
Подадено е заявление вх. № 30-18-1 от 15.09.2006 г. по описа на Комисията
за финансов надзор (КФН), допълнено с писмо от 05.01.2007 г., с което е поискано
включването на Мария Генова Даскалова в списъка на регистрираните одитори по
чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ).
Извършена е проверка на представените към заявлението документи от
дирекция “Регулаторни режими и защита на потребителите”, отдел “Режими за
предварителен надзор” и е изготвено становище, в което са констатирани
непълноти по отношение на документите, представени за удостоверяване на опита
на Мария Даскалова, съгласно чл. 102, ал. 2 от КЗ, за което заявителят е уведомен с
писмо от 07.12.2006 г. С писмо вх. № 30-18-1 от 05.01.2007 г. на КФН, заявителят е
представил допълнителна информация относно констатираните несъответствия.
На основание Заповед № 176/17.05.2007 г. на заместник - председателя на
КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, е извършена насрещна
проверка в Синдикална Взаимозастрахователна кооперация – СИВЗК (с предишни
фирмени наименования "Медик - център - Взаимозастрахователна кооперация" и
ВЗК Медик-Център-взаимозастрахователна кооперация - MCMIC) с оглед
установяване на придобития от Мария Даскалова опит по смисъла на чл. 102, ал. 2,
т. 1-3 от КЗ.
Въз основа на всички събрани доказателства е изготвено становище на
дирекция “Регулаторни режими и защита на потребителите” при КФН. Мотивите,
изложени в становището, са мотиви и на това решение.
Представените документи по отношение на Мария Даскалова не
удостоверяват наличието на необходимия съгласно чл. 102, ал. 2, т. 1-3 от КЗ опит,
необходим с оглед включването на регистриран одитор в списъка по чл. 102, ал. 1
от КЗ.
ПРЕДВИД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 103, АЛ. 3, Т. 1 ОТ
КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 16, АЛ. 1, Т. 24 ОТ
ЗАКОНА ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш И Х:
ОТКАЗВАМ ДА ВКЛЮЧА МАРИЯ ГЕНОВА ДАСКАЛОВА В
СПИСЪКА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ ПО ЧЛ. 102, АЛ. 1 ОТ
КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО.
На основание чл. 16, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор
решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за
финансов надзор в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор
решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния
административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
"ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР":
(Р. Агайн-Гури)

