
До: Председателя на

Комисията за финансов надзор

г-жа Карина Караиванова

Ж АЛБА

От: Борис Георгиев — Председател на СиВЗК с ЕИК:104097З00

Уважаема г-жо Караиванова,

С писмо изпратено по електронната поща в 20.45 ч. в петък 01.12.2017 г. ни

беше съобщено, че с Решение М 1501 — ЖЗ от 01.12.2017 г. лицензът на
СИНДИКАЛНА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ- СИВЗК, ЕИК

104097300 е отнет с всички произтичащи от това последици по закон.

С настоящата и на основание чл. 91 от АПК, моля да преразгледате

постановения от Вас административен акт и да отмените Решение М 1501
ЖЗ/() 1.12.2017 г., поради следните съществени нарушения в него, които го правят

нищожно:

1. В сила от 21.11.2017 г. има законодателна промяна в Кодекса за застраховане
чл. 21.(6) (Нова — ДВ, бр. 92 от 2017 г.) „Взаимозастрахователна кооперация, която
извършва дейност по жмвотозастраховане, не прилага изискванията по част втора, дял
трети от този кодекс, ако застрахователните плащания варират в зависимост от
наличните средства и вноските на всеки един от членовете на кооперацията са в
еднакъв за всички размер. За взаимозастрахователната кооперация по изречение първо
се прилага част втора, дял четвърти от този кодекс.”, какъвто е случаят и сы СиВЗК,
следователно платежоспособноспа й следва да се оцени по методиката залегнала не в
част втора дял трети от Кодекса за застраховането (платежоспособност — II), а съгласно
част втора, дял четвърти от същият Кодекс или наричана още (платежоспособност — 1).
В част първа на мотивите на решението «Основание за отмяна на лиценза» това
обстоятелство изобщо не е съобразено.

2. През м. март КФН издаде три решения, които са цитирани и в мотивите на
настоящето, касаещи отстраняване на «констатираните» нередности по отрицателната
величина и капиталово изискване за платежоспособността на СиВЗК, но в мотивите на
настоящето, няма нищо споменато, че сме изпълнили първото решение N2 387-
)k3/10.03.2017 г., като сме уведомили Комисията с наше писмо.

Второто решение М 388-ЖЗ задължава СиВЗК да «предприеме необходимите
мерки за да постигне равнището на допустимите собствени средства за покриване на
капиталовото изискване за платежоспособност или намаляване на рисковия си профил
за гарантиране на капиталовото изискване за платежоспособност до З 1 декември 2017
г.» т.е. още преди да е изтекъл срока даден на СиВЗК от КФН, с това решение се отнема
лиценза.

Никъде в мотивите не се споменава, че и срещу трите решения има подадени
жалби пред Върховния административен съд, по които има образувани дела съответно:

- Адм. д.м 4174 по описа на ВАС Седмо отделение за 2017 год. срещу решение
М 387-ЖЗ от 10.03.2017 г. и делото не е приключило.

- Адм. д.м 4283 по описа на ВАС Седмо отделение за 2017 год. срещу решениеМ 388 — ЖЗ от 10.03.2017 г., като с определение от 26.04.2017 г. е спряно



предварителното изпълнение на решението. Определението е потвърдено с
определение М 10443/09.08.2017 г. на Петчленния сьстав на ВАС.

- Адм. д.м 4280 по описа на ВАС Седмо отделение за 2017 год. срещу решение
М 389 — ЖЗ от 10.03.2017 г., като с определение от 08.06.2017 г. е спряно
предварителното изпълнение на решението. Определението е потвьрдено и от
Петчленния сьстав на ВАС.

Производството по горннте дела е в ход и няма влязьл в сила акт на сьда по
въпросите касаещи мотивите на настоящето решение N2 1501-ЖЗ за отнемане на
лиценза на СиВЗК, което го правн незаконосьобразно и постановено в нарушение
на закона.

3. Никъде в решение — ЖЗ от 01.12.2017 г. не са взети предвид
действията на застрахователя СиВЗК по ограничаване на рисковия му профил. Според
Миллиман — ООД, това беше недопустимо и лично Вие ни забранихте да ползване
ограничаване на рисковият ни профил през месец април 2017 г., на основание доклада
на Миллиман — ООД. Както се оказа по-късно в доклада на одиторите назначени от
квестора на СиВЗК Розалина Градинарова причини за подобно ограничение на
рисковият ни профил не съществуват. Същото е отразено и в експертизата на вещото
лице Николай Орешаров. В отчетите си за трето тримесечие сме предвидили всички
тези факти и сме подали необходимата информация в портала на КФН, като разчетите
показват напълно приемливи резултати относно платежоспособностга ни.

В заключение считаме, че действията на КФН са преднамерени и не почиват на
истински доказателства и са предприети в услуга на конкурентни фирми, с цел да бъде
иззет пазарния дял на СиВЗК, посредством умишлен фалит на кооперацията. С
действията си КФН не позволява на СиВЗК да получи правосъдие!

Имайки предвид гореизложеното решително настояваме Решение М 1501 — ЖЗ
от 01.12.2017 г. да бъде отменено за да могат делата образувани срещу други
неправилни решения на Комисията приключат!

05.12.2017 г.
Гр. София

Председател СиВЗК:

Б. оргиев)


