
К О М И С И Я   ЗА   Ф И Н А Н С О В   Н А Д З О Р 

П Р А К Т И К А 

по прилагането на Препоръки относно гъвкав надзорен подход по отношение на 

крайните срокове за надзорно отчитане и публично оповестяване – Коронавирус/ 

COVID-19 (EIOPA-BoS-20/236) 

 

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, 

на основание чл. 9, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), 

във връзка с чл. 9, ал. 4 от Кодекса за застраховането (КЗ) и Решение № 234 от 

26.03.2020 г., с което Комисията за финансов надзор (КФН) е приела да спазва в 

надзорната си практика Препоръки относно гъвкав надзорен подход по отношение на 

крайните срокове за надзорно отчитане и публично оповестяване – Коронавирус/ 

COVID-19 (EIOPA-BoS-20/236), издадени от Европейския орган за застраховане и 

професионално пенсионно осигуряване,  

ПРИЕМА НАСТОЯЩАТА ПРАКТИКА: 

От 20 Март 2020 г., в надзорната си практика за спазването на крайните срокове 

при надзорното отчитане и публичното оповестяване за застрахователните и 

презастрахователните предприятия със седалище в Република България с право на 

достъп до пазара на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, 

Комисията за финансов надзор ще приеме за допустимо следното: 

I. По отношение на годишното отчитане, отнасящо се до края на годината, 

настъпваща на 31 декември 2019 г.: 

1. Подаване с 8-седмично забавяне, съответно до 02.06.2020 г. и до 14.07.2020 г. 

на Редовния надзорен отчет както на индивидуално, така и на групово ниво 

2. Подаване с 8-седмично забавяне до 02.06.2020 г. на образците за годишно 

количествено отчитане на индивидуално ниво, със следните изключения:  

а) съдържание на подадената информация (S.01.01);  

б) основна информация (S.01.02);  

в) счетоводен баланс (S.02.01);  

г) прогноза за бъдещи брутни парични потоци по животозастрахователна 

дейност (S.13.01);  

д) въздействие на дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки (LTG) 

(S.22.01);  

е) собствени средства (S.23.01); и  

ж) капиталово изискване за платежоспособност (S.25.01 до S.25.03).  

3. Подаване с 8-седмично забавяне до 14.07.2020 г. на годишните образци за 

количествено отчитане на ниво група, със следните изключения: 



а) съдържание на подадената информация (S.01.01);  

б) основна информация (S.01.02);  

в) счетоводен баланс (S.02.01);  

г) въздействие на дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки (LTG) 

(S.22.01); 

д) собствени средства (S.23.01);  

е) капиталово изискване за платежоспособност (S.25.01 до S.25.03); и 

ж) предприятия в обхвата на групата (S.32.01). 

4. Подаване с 2-седмично забавяне до 21.04.2020 г. на образците, посочени в т. 

2, б. а)-ж) и до 02.06.2020 г. образците, описани в т. 3. б. а)-ж).  

5. Комисията за финансов надзор ще спазва Техническото приложение към 

Препоръките относно гъвкав надзорен подход по отношение на крайните срокове за 

надзорно отчитане и публично оповестяване – Коронавирус/ COVID-19 (EIOPA-BoS-

20/236), издадени от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно 

осигуряване за технически подробности при подаването на годишните образци за 

количествено отчитане в два различни комплекта. 

6.1. Подаване за отчетността и оповестяванията, уредени на национално ниво 

на: 

6.1.1. годишния финансов отчет по чл. 126, ал. 1, т. 1 от Кодекса за 

застраховането на индивидуално ниво във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредба № 53 за 

изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на 

техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд 

(Наредба №53) с 8-седмично забавяне до 02.06.2020 г. 

6.1.2. годишния актюерски доклад по чл. 100, ал. 2, т. 2 от Кодекса за 

застраховането във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредба № 53 с 8-седмично забавяне до 

02.06.2020 г. 

6.1.3. годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от 

Кодекса за застраховането във връзка с чл. 3 от Наредба № 53, с изключение 

посочените в т. 2, с 8-седмично забавяне до 02.06.2020 г. 

6.2. Подаване с 8-седмично забавяне до 14.07.2020 на консолидирани финансови 

отчети, в съответствие с чл. 125, ал. 3 от Кодекса за застраховането, не по-късно от 28 

седмици след края на финансовата година. 

6.3. Подаване за застрахователите без право на достъп до пазара на Европейския 

съюз и Европейското икономическо пространство и от Гаранционния фонд на годишни 

справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т.1 и т.2 от Кодекса за застраховането 

във връзка с чл. 2 и чл. 3 от Наредба № 53 с 8-седмично забавяне до 02.06.2020 г., с 

изключение на:  



a) Отчет за финансовото състояние (Справка № ГЖ.13 и Справка № ГО.19  от 

Наредба № 53 от 23.12.2016 г.);  

б) Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход  (Справка № 

ГЖ.14 и Справка № ГО.20 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г.);  

в) Граница на платежоспособност към 31 декември 2019 г. (справка № ГЖ.1.3.Б 

и справка № ГО.1.3.Б от Наредба № 53 от 23.12.2016 г.); 

г) Справка за размер на собствените средства към 31 декември 2019 г. (справка 

№ ГЖ.1.4 и справка № ГО.1.4.Б от Наредба № 53 от 23.12.2016 г.); 

6.4. Подаване за застрахователите без право на достъп до пазара на Европейския 

съюз и Европейското икономическо пространство и от Гаранционния фонд на 

посочените в т. 6.2., б. а) - г) с 2-седмично забавяне, т.е. до 21.04.2020 г. 

II. По отношение на тримесечното отчитане, отнасящо се до края на I –во 

тримесечие на 2020, възникнало на 31 март 2020 г.  

1. Подаване с едноседмично забавяне до 12.05.2020 г. за Q1-2020 на образците 

за количествено отчитане и тримесечните отчети за финансова стабилност както на 

индивидуално, така и на групово ниво, съответно до 23.06.2020 г. , със следните 

изключения: „Сделки с деривати“ (S.08.02) в образците за количествено отчитане. 

2. За това тримесечно отчитане се насърчават ранните подавания на 

информация. Оценявайки важността на фокусирането на усилията върху цялостната 

точност на подадената информация, ако е необходимо, застрахователните и 

презастрахователните предприятия биха могли да приложат пропорционален подход 

по отношение на по-малко съществените аспекти на изчисленията. 

3. Подаване с 4-седмично забавяне за образеца „Сделки с деривати“ (S.08.02). 

4. Изисква се в образеца „Собствени средства“ (S.23.01) да се подадат 

изчисления за КИП към референтната дата в края на тримесечието, а не изчислените в 

период, предхождащ 31.03.2020 г. 

5. Подаване за отчетността и оповестяванията, уредени на национално ниво на 

тримесечните отчети и справки по чл. 126, ал. 1, т. 3 от Кодекса за застраховането във 

връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 2а и т. 2б от Наредба № 53 с 1-седмично забавяне до 

12.05.2020 г. 

 

III. По отношение на Отчета за платежоспособността и финансовото 

състояние, отнасящ се за края на годината, настъпваща на 31 декември 2019 г.  

1. Публикуване с 8-седмично забавяне на отчета за платежоспособността и 

финансовото състояние (SFCR), като се използват образците, посочени в Регламент за 

изпълнение (ЕС) 2015/2452 на Комисията от 2 декември 2015 година за определяне на 

технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите, форматите и 

образците за отчета за платежоспособността и финансовото състояние в съответствие с 



Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Комисията, както на 

индивидуално, така и на групово ниво, с изключение на следната информация:  

а) счетоводен баланс (S.02.01); 

б) въздействие на дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки (S.22.01);  

в) собствени средства (S.23.01) и  

г) капиталово изискване за платежоспособност (S.25.01 до 25.03). 

2. Публикуване с 2-седмично забавяне на образците по т.1, б. а)-в), като се 

използват средствата за разкриване на информация, които обикновено се използват за 

публикуването на отчета за платежоспособност и финансово състояние. 

3. Предприятията следва да вземат предвид настоящата ситуация като 

„значително събитие“, както е посочено в член 54, параграф 1 от Директивата 

„Платежоспособност II“, и да публикуват едновременно с публикуването на 

информацията, отнасяща се до края на годината, настъпваща на 31 декември 2019 г. 

или след това, всяка подходяща информация за ефекта на коронавируса/COVID-19 в 

публикуваната информация.  

4. За отчетността и оповестяванията, уредени на национално ниво. 

4.1. Публикуване за застрахователите без право на достъп до пазара на 

Европейския съюз и Европейското икономическо пространство на отчета за 

платежоспособността и финансовото състояние с 8-седмично забавяне с изключение на 

количествените данни, съдържащи следната информация: 

а) допустимия размер на собствените средства за покриване на границата на 

платежоспособност и гаранционния капитал; 

б) размерите на границата на платежоспособност и гаранционния капитал. 

4.2. Публикуване за застрахователите без право на достъп до пазара на 

Европейския съюз и Европейското икономическо пространство на количествената 

информация по т.4.1., б. а)-б), с 2-седмично забавяне, като се използват средствата за 

разкриване на информация, които обикновено се използват за публикуването на отчета 

за платежоспособност и финансово състояние. 

IV. Предприятия могат да изберат да подават пълния отчетен пакет по-рано от 

крайните срокове при надзорното отчитане и публичното оповестяване, предвидени в 

настоящата практика. 

Тази възможност може да бъде избрана и в случай на затруднения, създадени от 

предложените облекчения в конкретни ситуации (например при разделяне на отчетни 

пакети в 2 комплекта). 

V. При последващо подаване/повторно подаване предприятията трябва да 

добавят също и всички образци за този период, които са били подадени по-рано (т.е. 

целият годишен отчет следва да бъде завършен);  

Представените с последващо/повторно подаване годишни количествени 

образци, както и годишния финансов отчет по чл. 126, ал. 1, т. 1 от Кодекса за 



застраховането и годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от 

Кодекса за застраховането следва да са одитирани при подаване на цялата годишна 

надзорна отчетност, като се спазва параграф 42 от Закона за мерките и действията по 

време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 

март 2020 г. 

VI. Насърчават се предприятията, които могат да подадат пълния комплект още 

при първото подаване, да го направят колкото е възможно по-скоро в рамките на 

нормативно установените срокове. В такъв случай не е необходимо извършването на 

друго подаване, с изключение на последващи корекции. 

VII. Други спецификации на таксономията и последващи актуализации в 

списъка с валидациите ще се предоставят на разположение на интернет страницата на 

Комисията за финансов надзор. 

Настоящата практика да се оповести чрез публикуването ѝ на интернет 

страницата на Комисията за финансов надзор. 

Практиката по прилагането на Препоръки относно гъвкав надзорен подход по 

отношение на крайните срокове за надзорно отчитане и публично оповестяване – 

Коронавирус/ COVID-19 (EIOPA-BoS-20/236) е приета с решение № 235 от 26.03.2020 

г. на Комисията за финансов надзор.  

 


