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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2451 НА КОМИСИЯТА
от 2 декември 2015 година
за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците и структурата
на оповестяването на специфична информация от страна на надзорните органи в съответствие с
Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно
започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1), и по-специално
член 31, параграф 5, трета алинея от нея,
като има предвид, че:
(1)

За да се постигне еднаква степен на прозрачност и отчетност в дейността на надзорните органи и за да се
гарантира, че информацията, оповестявана в съответствие с член 31, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, е
лесно достъпна и съпоставима, е необходимо да се предвидят общи правила по отношение на структурата и
формата на оповестяването на тази информация.

(2)

За да се осигурят еднакви условия за оповестяването на информацията, която се изисква в член 31, параграф 2,
букви в) и г) от Директива 2009/138/ЕО, надзорните органи следва да използват специални образци.

(3)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на
Комисията от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

(4)

Той проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които
е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на
участниците от сектора на застраховането и презастраховането, създадена с член 37 от Регламент (ЕС)
№ 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Оповестяване на информация относно законовите, подзаконовите и административните разпоредби и общите
указания
Надзорните органи предоставят информацията, която трябва да бъде оповестена съгласно член 31, параграф 2, буква а) от
Директива 2009/138/ЕО, в следните категории:
a) законодателството на Съюза в областта на застраховането, което е пряко приложимо на територията на държавата
членка по произход;
б) текстовете на националните законови, подзаконови и административни разпоредби и общите указания от законодател
ството в областта на застраховането, с които се транспонира или които са основани на законодателството на Съюза,
или които по друг начин са приложими в държавата членка по произход.
(1) ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган
(Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на
Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).
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Член 2
Оповестяване на информация за процеса на надзорен преглед
1.
Надзорните органи предоставят информацията, която трябва да бъде оповестена съгласно член 31, параграф 2,
буква б) от Директива 2009/138/ЕО, като следват поредността на аспектите, изброени в член 36, параграф 2, букви а) —
е) от Директива 2009/138/ЕО.
2.
При оповестяването надзорните органи предоставят общо описание на начина, по който са извършили прегледа и
оценката, предвидени в член 36 от Директива 2009/138/ЕО.

Член 3
Оповестяване на информация относно агрегираните статистически данни
При предоставянето на информацията, изисквана в член 31, параграф 2, буква в) от Директива 2009/138/ЕО, член 316
от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията (1) и приложение XXI към посочения делегиран регламент,
надзорните органи оповестяват тази информация, като използват образеца, установен в приложение I, в съответствие с
указанията, дадени в приложение II.

Член 4
Оповестяване на информация относно използването на възможностите, предвидени в Директива 2009/138/ЕО
При предоставянето на информацията, изисквана в член 31, параграф 2, буква г) от Директива 2009/138/ЕО, надзорните
органи оповестяват тази информация, като използват образеца, установен в приложение III.

Член 5
Оповестяване на информация относно целите на надзора и неговите главни функции и дейности
Надзорните органи предоставят информацията, която следва да бъде оповестена съгласно член 31, параграф 2, буква д) от
Директива 2009/138/ЕО, в следните категории:
a) цели на надзора;
б) главни надзорни функции;
в) основни области, в които се провеждат или се планират надзорни дейности.

Член 6
Обявяване на структурата на оповестяване на уебсайта на надзорния орган
Когато надзорните органи публикуват онлайн информацията, посочена в член 31, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО,
те следва да я представят в следните категории:
a) „Законови, подзаконови и административни разпоредби и общи указания“ по отношение на изискването по член 31,
параграф 2, буква а) от Директива 2009/138/ЕО;
б) „Процес на надзорен преглед“ по отношение на изискването по член 31, параграф 2, буква б) от Директива
2009/138/ЕО;
(1) Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)
(ОВ L 12, 17.1.2015 г., стр. 1).
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в) „Агрегирани статистически данни“ по отношение на изискването по член 31, параграф 2, буква в) от Директива
2009/138/ЕО;
г) „Използване на възможностите, предвидени в Директива 2009/138/ЕО“ по отношение на изискването по член 31,
параграф 2, буква г) от Директива 2009/138/ЕО;
д) „Цели на надзора и неговите главни функции и дейности“ по отношение на изискването по член 31, параграф 2,
буква д) от Директива 2009/138/ЕО.
Член 7
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 2 декември 2015 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

AS1b
Брой на клоновете, посочени
в член 13, параграф 11 от
Директива 2009/138/ЕО,
установени в държавата
членка на надзорния орган;
ВИДОВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-2)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

и общо застрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват
едновременно животозастрахователна

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Презастрахователни предприятия

и общозастрахователна дейност

едновременно животозастрахователна

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

31.12.(x-3)
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Брой застрахователни и преза
страхователни предприятия
31.12.(x-4)
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AS1a
Застрахователни предприятия, които извършват

Позиция

Общозастрахователни предприятия

Поле №

Животозастрахователни предприятия

ОБРАЗЕЦ А ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА АГРЕГИРАНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО
СА ОБЕКТ НА НАДЗОР СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА 2009/138/ЕО
BG

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

ОБРАЗЦИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА АГРЕГИРАНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

31.12.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Оповестяването на агрегираните статистически данни, посочени в член 3, се извършва посредством образци А, Б, В и Г по-долу.
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N/A
N/A
N/A

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-2)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

и общо застрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват
едновременно животозастрахователна

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Презастрахователни предприятия

и общозастрахователна дейност

едновременно животозастрахователна

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-3)
31.12.(x-1)

31.12.2015 г.

AS3
Брой на застрахователните
предприятия, установени в
държавата членка на надзор
ния орган, упражняващи дей
ност в други държави членки
съгласно свободата на предос
тавяне на услуги

31.12.(x-4)

BG

AS2
Брой на клоновете на застра
хователните и презастрахова
телните предприятия от Съ
юза, установени в държавата
членка на надзорния орган,
които извършват съответната
дейност в една или повече
други държави членки
Общозастрахователни предприятия

Позиция
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AS1c
Брой на клоновете, посочени
в член 162, параграф 3 от
Директива 2009/138/ЕО,
установени в държавата
членка на надзорния орган
Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Поле №

N/A

31.12.(x-1)

N/A
N/A

AS4b
Брой на застрахователните
предприятия, установени в
други държави членки, които
упражняват дейност в държа
вата членка на надзорния ор
ган съгласно свободата на
предоставяне на услуги
N/A
N/A
N/A
N/A

AS5
Брой на застрахователните и
презастрахователните пред
приятия, попадащи извън
обхвата на Директива
2009/138/ЕО
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AS4a
Брой на застрахователните
предприятия, установени в
други държави членки, които
са обявили намерението си да
упражняват дейност в държа
вата членка на надзорния ор
ган съгласно свободата на
предоставяне на услуги
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Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-2)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

и общо застрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват
едновременно животозастрахователна

31.12.(x-3)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Презастрахователни предприятия

и общозастрахователна дейност

едновременно животозастрахователна

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-4)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

Позиция

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Поле №

AS7
Брой на застрахователните и
презастрахователните пред
приятия, спрямо които се
прилагат мерки по оздравя
ване или производство по
ликвидация
N/A
N/A
N/A
N/A

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-2)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

и общо застрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват
едновременно животозастрахователна

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Презастрахователни предприятия

и общозастрахователна дейност

едновременно животозастрахователна

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

31.12.(x-3)
31.12.(x-1)
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Брой на застрахователните и
презастрахователните пред
приятия и брой на техните
портфейли, по отношение на
които се прилага изравнител
ната корекция, посочена в
член 77б от Директива
2009/138/ЕО

31.12.(x-4)

BG

AS8
Позиция
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AS6
Брой на схемите със спе
циална цел за алтернативно
прехвърляне на застраховате
лен риск, лицензирани съ
гласно член 211 от Дирек
тива 2009/138/ЕО, от застра
хователни и презастрахова
телни предприятия
Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Поле №

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОРЕКЦИИ ИЛИ ПРЕХОДНИ МЕРКИ ОТ СТРАНА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-2)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

и общо застрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват
едновременно животозастрахователна

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Презастрахователни предприятия

и общозастрахователна дейност

едновременно животозастрахователна

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-3)
31.12.(x-1)
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AS11
Брой на застрахователните и
презастрахователните пред
приятия, които прилагат пре
ходното приспадане на техни
ческите резерви, посочено в
член 308г от Директива
2009/138/ЕО

31.12.(x-4)

BG

AS10
Брой на застрахователните и
презастрахователните пред
приятия, които прилагат пре
ходната срочна структура на
безрисковия лихвен процент,
посочена в член 308в от Ди
ректива 2009/138/ЕО
Общозастрахователни предприятия

Позиция
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AS9
Брой на застрахователните и
презастрахователните пред
приятия, които прилагат ко
рекцията за променливост,
посочена в член 77г от Ди
ректива 2009/138/ЕО
Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Поле №

Отсрочени данъчни активи

AS12c
Излишък от пенсионни
обезщетения

AS12d
Недвижима собственост,
машини и съоръжения,
притежавани за собствено
ползване

AS12e
Инвестиции (различни от
активи, държани за обвър
зани с индекс и с дялове в
инвестиционен фонд дого
вори)

AS12f
Активи, държани за обвър
зани с индекс или с дялове
в инвестиционен фонд до
говори
РАЗМЕР НА АКТИВИТЕ, ПАСИВИТЕ И СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

и общо застрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват
едновременно животозастрахователна

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Презастрахователни предприятия

и общозастрахователна дейност

едновременно животозастрахователна

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-2)
31.12.(x-1)

31.12.2015 г.

AS12b
31.12.(x-3)

Официален вестник на Европейския съюз

Нематериални активи

31.12.(x-4)

BG

AS12a
Общозастрахователни предприятия

Позиция

L 347/1232

AS12
Общ размер на активите на
застрахователните и преза
страхователните предприятия,
оценени в съответствие с член
75 от Директива
2009/138/ЕО
Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Поле №

AS12i
Презастрахователни възста
новявания

AS12j
Депозити към цеденти

AS12k
Застрахователни вземания и
вземания от посредници

AS12l
Презастрахователни взема
ния

AS12m
Вземания (търговски, не за
страхователни)

AS12n
Собствени акции

AS12o
Суми, дължими по отноше
ние на позиции от соб
ствени средства или нача
лен капитал, поискани, но
все още неизплатени

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

и общо застрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват
едновременно животозастрахователна

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Презастрахователни предприятия

и общозастрахователна дейност

едновременно животозастрахователна

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-2)
31.12.(x-1)

L 347/1233

Заеми по полици

31.12.(x-3)

Официален вестник на Европейския съюз

AS12h
31.12.(x-4)

BG

Заеми и ипотеки (с изклю
чение на заеми по полици)
Общозастрахователни предприятия

Позиция

31.12.2015 г.

AS12g
Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Поле №

Други активи, които не са
посочени другаде

AS13
Общ размер на пасивите на
застрахователните и преза
страхователните предприятия,
оценени в съответствие с чле
нове 75 — 86 от Директива
2009/138/ЕО

Технически резерви

AS13b
Други пасиви, с изключе
ние на подчинените пасиви,
които не са включени в
собствените средства

AS13c
Подчинени пасиви, които
не са включени в собстве
ните средства

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

и общо застрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват
едновременно животозастрахователна

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Презастрахователни предприятия

и общозастрахователна дейност

едновременно животозастрахователна

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-2)
31.12.(x-1)

31.12.2015 г.

AS13a
31.12.(x-3)

Официален вестник на Европейския съюз

AS12q
31.12.(x-4)

BG

Парични средства и па
рични еквиваленти
Общозастрахователни предприятия

Позиция

L 347/1234

AS12p
Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Поле №

В т.ч. подчинени пасиви

AS14b
Общ размер на допълнител
ните собствени средства

AS15
Допустим общ размер на соб
ствените средства за покри
ване на капиталовото изиск
ване за платежоспособност

Собствени средства от
първи ред — неограничени
позиции

AS15b
Собствени средства от
първи ред — ограничени
позиции

AS15c
Собствени средства от
втори ред

AS15d
Собствени средства от трети
ред

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

и общо застрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват
едновременно животозастрахователна

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Презастрахователни предприятия

и общозастрахователна дейност

едновременно животозастрахователна

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-2)
31.12.(x-1)

L 347/1235

AS15a
31.12.(x-3)

Официален вестник на Европейския съюз

AS14aa
31.12.(x-4)

BG

Общ размер на основните
собствени средства
Общозастрахователни предприятия

Позиция

31.12.2015 г.

AS14a
Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Поле №

Допустим общ размер на ос
новните собствени средства за
покриване на минималното
капиталово изискване

AS16b
Собствени средства от
първи ред — ограничени
позиции

AS16c
Собствени средства от
втори ред

AS17
Общ размер на минималното
капиталово изискване

AS18
Общ размер на капиталовото
изискване за платежоспособ
ност

Официален вестник на Европейския съюз

Собствени средства от
първи ред — неограничени
позиции

N/A
N/A
N/A

31.12.(x-1)

31.12.2015 г.

N/A

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-2)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

и общо застрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват
едновременно животозастрахователна

31.12.(x-3)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Презастрахователни предприятия

и общозастрахователна дейност

едновременно животозастрахователна

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-4)

BG

AS16a
Общозастрахователни предприятия

Позиция

L 347/1236

AS16
Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Поле №

РЕГУЛАТОРНИ КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ — СТАНДАРТНА ФОРМУЛА

Пазарен риск

31.12.(x-1)

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Лихвен риск
N/A
N/A
N/A
N/A

AS19ab
Риск, свързан с акции
N/A
N/A
N/A
N/A

AS19ac
Риск, свързан с недви
жима собственост
N/A
N/A
N/A
N/A

AS19ad
Риск, свързан с лихве
ния спред
N/A
N/A
N/A
N/A

AS19ae
Риск от пазарна концен
трация
N/A
N/A
N/A
N/A

L 347/1237

AS19aa

Официален вестник на Европейския съюз

N/A

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-2)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

и общо застрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват
едновременно животозастрахователна

31.12.(x-3)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Презастрахователни предприятия

и общозастрахователна дейност

едновременно животозастрахователна

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

31.12.(x-4)

BG

AS19a
Позиция

31.12.2015 г.

AS19
Общ размер на капиталовото
изискване за платежоспособ
ност, изчислено чрез стан
дартната формула, по рискови
модули и подмодули — на
наличните равнища на агреги
ране — изразен като процент
от общия размер на капитало
вото изискване за платежос
пособност (1)
Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Поле №

31.12.(x-1)

N/A
N/A
N/A

Риск от неизпълнение от
страна на контрагента
N/A
N/A
N/A
N/A

AS19c
Подписвачески риск в жи
вотозастраховането
N/A
N/A
N/A
N/A

AS19ca
Риск от смъртност
N/A
N/A
N/A
N/A

AS19cb
Риск от дълголетие
N/A
N/A
N/A
N/A

AS19cc
Риск от инвалидност/за
болеваемост
N/A
N/A
N/A
N/A

AS19cd
Риск от прекратяване
N/A
N/A
N/A
N/A

AS19ce
Риск, свързан с разходи
в животозастраховането
N/A
N/A
N/A
N/A

AS19cf
Актуализационен риск
N/A
N/A
N/A
N/A

AS19cg
Катастрофичен риск в
животозастраховането
N/A
N/A
N/A
N/A

31.12.2015 г.

AS19b

Официален вестник на Европейския съюз

N/A

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-2)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

и общо застрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват
едновременно животозастрахователна

31.12.(x-3)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Презастрахователни предприятия

и общозастрахователна дейност

едновременно животозастрахователна

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-4)

BG

Валутен риск
Общозастрахователни предприятия

Позиция

L 347/1238

AS19af
Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Поле №

N/A
N/A
N/A

AS19da
Подписвачески риск в
здравното застраховане,
подобно на животоза
страховането
N/A
N/A
N/A
N/A

AS19db
Подписвачески риск в
здравното застраховане,
различно от животоза
страховането
N/A
N/A
N/A
N/A

AS19dc
Катастрофичен риск в
здравното застраховане
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

и общо застрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват
едновременно животозастрахователна

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Презастрахователни предприятия

и общозастрахователна дейност

едновременно животозастрахователна

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

31.12.(x-2)
31.12.(x-1)

L 347/1239

Подписвачески риск в об
щото застраховане

31.12.(x-3)

Официален вестник на Европейския съюз

Подписвачески риск в
здравното застраховане

31.12.(x-4)

BG

N/A

AS19e
Позиция

31.12.2015 г.

AS19d
Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Поле №

N/A
N/A
N/A
N/A

AS19eb
Риск от прекратяване в
общото застраховане
N/A
N/A
N/A
N/A

AS19ec
Катастрофичен риск в
общото застраховане
N/A
N/A
N/A
N/A

Риск, свързан с немате
риални активи
N/A
N/A
N/A
N/A

AS19g
Операционен риск
N/A
N/A
N/A
N/A

31.12.2015 г.

AS19f

Официален вестник на Европейския съюз

Риск, свързан с опреде
лянето на премии и ре
зерви в общото застра
ховане
BG

AS19ea
Презастрахователни предприятия

31.12.(x-1)

L 347/1240

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-2)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

и общо застрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват
едновременно животозастрахователна

31.12.(x-3)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Презастрахователни предприятия

и общозастрахователна дейност

едновременно животозастрахователна

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-4)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

Позиция

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Поле №

Всички застрахователни и

N/A
N/A

31.12.(x-1)

Официален вестник на Европейския съюз

N/A

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-2)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

и общо застрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват
едновременно животозастрахователна

31.12.(x-3)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Презастрахователни предприятия

и общозастрахователна дейност

едновременно животозастрахователна

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

31.12.(x-4)

BG

N/A

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Позиция

31.12.2015 г.

AS20
Общ размер на капиталовото
изискване за платежоспособ
ност по подмодули на риска,
свързан с лихвения спред, и
на риска, свързан с пазарната
концентрация, както и по мо
дула на риска от неизпълне
ние от страна на контрагента,
за който е извършена прео
ценка на степените на кре
дитно качество на по-голе
мите или по-сложните експо
зиции в съответствие с член
4, параграф 5 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35 — на
наличните равнища на агреги
ране — изразен като процент
от общия размер за съответ
ните подмодули или модули
(когато капиталовото изиск
ване за платежоспособност по
отношение на кредитния риск
е изчислено чрез стандартната
формула) (1)
Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Поле №

L 347/1241

Всички застрахователни и

N/A
N/A
N/A
N/A

AS20b
Риск от пазарна концентра
ция
N/A
N/A
N/A
N/A

AS20c
Риск от неизпълнение от
страна на контрагента
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-2)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

и общо застрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват
едновременно животозастрахователна

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Презастрахователни предприятия

и общозастрахователна дейност

едновременно животозастрахователна

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

31.12.(x-3)
31.12.(x-1)

Официален вестник на Европейския съюз

Риск, свързан с лихвения
спред

N/A

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

31.12.(x-4)

BG

AS21
Позиция

L 347/1242

AS20a

31.12.2015 г.

Общ размер на капиталовото
изискване за платежоспособ
ност, изчислен чрез одобрен
частичен вътрешен модел —
на наличните равнища на аг
региране — изразен като про
цент от общия размер на ка
питаловото изискване за пла
тежоспособност

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Поле №

РЕГУЛАТОРНИ КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ — ВЪТРЕШНИ МОДЕЛИ

31.12.(x-1)

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Официален вестник на Европейския съюз

N/A

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-2)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

и общо застрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват
едновременно животозастрахователна

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Презастрахователни предприятия

и общозастрахователна дейност

едновременно животозастрахователна

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

31.12.(x-3)

L 347/1243

Брой на застрахователните и
презастрахователните пред
приятия, които използват
одобрен цялостен вътрешен
модел за изчисляване на ка
питаловото изискване за пла
тежоспособност

31.12.(x-4)

BG

AS22a
Позиция

31.12.2015 г.

AS21a
Общ размер на капитало
вото изискване за плате
жоспособност, изчислен
чрез одобрен частичен въ
трешен модел, в чийто обх
ват попада кредитният риск
по отношение както на па
зарния риск, така и на
риска от неизпълнение от
страна на контрагента —
на наличните равнища на
агрегиране — изразен като
процент от общия размер
на капиталовото изискване
за платежоспособност, из
числено чрез частичен въ
трешен модел
Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Поле №

N/A
N/A
N/A

AS22c
Брой на застрахователните и
презастрахователните пред
приятия, които използват
одобрен вътрешен модел, в
чийто обхват попада кредит
ният риск по отношение
както на пазарния риск, така
и на риска от неизпълнение
от страна на контрагента
N/A
N/A
N/A
N/A

Брой на случаите, в които е
добавен капитал
N/A
N/A
N/A
N/A

AS23b
Среден размер на добавения
капитал на предприятие
N/A
N/A
N/A
N/A

31.12.2015 г.

AS23a

Официален вестник на Европейския съюз

N/A

BG

AS22b
Брой на застрахователните и
презастрахователните пред
приятия, които използват
одобрен частичен вътрешен
модел за изчисляване на ка
питаловото изискване за пла
тежоспособност
Презастрахователни предприятия

31.12.(x-1)

L 347/1244

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-2)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

и общо застрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват
едновременно животозастрахователна

31.12.(x-3)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Презастрахователни предприятия

и общозастрахователна дейност

едновременно животозастрахователна

Застрахователни предприятия, които извършват

31.12.(x-4)

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

презастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

Позиция

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Поле №

РЕГУЛАТОРНИ КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ — ДОБАВЯНЕ НА КАПИТАЛ

N/A

N/A

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

презастрахователни предприятия

Презастрахователни предприятия

и общо застрахователна дейност

31.12.(x-1)

Застрахователни предприятия, които извършват
едновременно животозастрахователна

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Презастрахователни предприятия

и общозастрахователна дейност

едновременно животозастрахователна

Застрахователни предприятия, които извършват

Общозастрахователни предприятия

Животозастрахователни предприятия

Всички застрахователни и

презастрахователни предприятия

Презастрахователни предприятия

едновременно животозастрахователна
и общозастрахователна дейност

Общозастрахователни предприятия

Застрахователни предприятия, които извършват

N/A

31.12.(x-2)

N/A

(1) Данните за капиталовото изискване за платежоспособност по рискови модули и подмодули не включват информация за предприятията с обособени фондове или портфейли, за които се прилага изравнителна ко
рекция, тъй като поради естеството на изчислението данните за капиталовото изискване за платежоспособност при тези предприятия са налични само на равнище субект.

Официален вестник на Европейския съюз

AS23c

31.12.(x-3)

BG

Разпределение на добавения
капитал, изчислено като про
цент от капиталовото изиск
ване за платежоспособност, за
всички застрахователни и пре
застрахователни предприятия,
които са обект на надзор съ
гласно Директива
2009/138/ЕО

Животозастрахователни предприятия

31.12.(x-4)

Всички застрахователни и
презастрахователни предприятия

Позиция

31.12.2015 г.

Поле №

ОБРАЗЕЦ Б ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА АГРЕГИРАНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ГРУПИ, КОИТО СА ОБЕКТ НА НАДЗОР СЪГЛАСНО
ДИРЕКТИВА 2009/138/ЕО

Поле №

Позиция

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

ВИДОВЕ ГРУПИ

Брой на застрахователните групи, чийто надзорен орган е надзорният орган за групата, включително:

AG24a

Брой на застрахователните и презастрахователните дъщерни предприятия на национално равнище

AG24b

Брой на застрахователните и презастрахователните дъщерни предприятия в други държави членки

L 347/1245

AG24

AG24c

Позиция

Брой на застрахователните и презастрахователните дъщерни предприятия в трети държави:

В т.ч. брой на застрахователните и презастрахователните дъщерни предприятия в трети държави с
еквивалентен режим

AG24cb

В т.ч. брой на застрахователните и презастрахователните дъщерни предприятия в трети държави с
нееквивалентен режим

AG26

Брой на крайните застрахователни или презастрахователни предприятия майка или застрахователни хол
динги или финансови холдинги със смесена дейност, които са обект на надзор на групова основа на на
ционално равнище от надзорен орган съгласно член 216 от Директива 2009/138/ЕО, включително:

AG26a

Наименование на предприятието или холдинга

AG26b

Брой на неговите застрахователни и презастрахователни дъщерни предприятия на национално равнище

AG26c

Брой на неговите застрахователни и презастрахователни дъщерни предприятия в други държави членки

AG26d

Брой на неговите застрахователни и презастрахователни дъщерни предприятия в трети държави

В т.ч. брой на неговите застрахователни и презастрахователни дъщерни предприятия в трети дър
жави с еквивалентен режим

AG26db

В т.ч. брой на неговите застрахователни и презастрахователни дъщерни предприятия в трети дър
жави с нееквивалентен режим

31.12.(x-1)

31.12.2015 г.

AG26da

31.12.(x-2)

Официален вестник на Европейския съюз

AG25

Брой на застрахователните групи, чийто надзорен орган е надзорният орган за групата, когато крайното
застрахователно или презастрахователно предприятие майка или застрахователен холдинг с централно
управление в Съюза е дъщерно предприятие на предприятие, чието централно управление се намира извън
Съюза

31.12.(x-3)

BG

AG24ca

31.12.(x-4)

L 347/1246

Поле №

Позиция

AG28

Брой на трансграничните застрахователни групи, чийто надзорен орган е надзорният орган за групата

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

BG

AG27

Брой на крайните застрахователни или презастрахователни предприятия майка или застрахователни хол
динги, които са обект на надзор на групова основа на национално равнище от надзорен орган съгласно
член 216 от Директива 2009/138/ЕО, когато съществува друго свързано крайно предприятие майка на
национално равнище съгласно посоченото в член 217 от Директива 2009/138/ЕО

31.12.(x-4)

31.12.2015 г.

Поле №

МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА НА ГРУПАТА

Брой на застрахователните групи, на които е било разрешено в съответствие с член 220, параграф 2 от
Директива 2009/138/ЕО да използват метод 2 или комбинация от методи 1 и 2 за изчисляване на плате
жоспособността на равнище група

AG30

Общ размер на допустимите собствени средства на групата за застрахователните групи, чийто надзорен ор
ган е надзорният орган за групата

Общ размер на допустимите собствени средства на групата за застрахователните групи, чийто надзорен
орган е надзорният орган за групата, изчислени по метод 1 съгласно посоченото в член 230, параграф 1
от Директива 2009/138/ЕО

AG30b

Общ размер на допустимите собствени средства на групата за застрахователните групи, чийто надзорен
орган е надзорният орган за групата, изчислени по метод 2 съгласно посоченото в член 233 Директива
2009/138/ЕО

AG30c

Общ размер на допустимите собствени средства на групата за застрахователните групи, чийто надзорен
орган е надзорният орган за групата, изчислени чрез комбинация от метод 1 и метод 2 съгласно посоче
ното в член 220 Директива 2009/138/ЕО

L 347/1247

AG30a

Официален вестник на Европейския съюз

AG29

Позиция

31.12.(x-4)

ГРУПОВО КАПИТАЛОВО ИЗИСКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

Общ размер на груповото капиталово изискване за платежоспособност за застрахователните групи, чийто
надзорен орган е надзорният орган за групата

AG31b

Общ размер на груповото капиталово изискване за платежоспособност, изчислено по метод 2 съгласно
посоченото в член 233 от Директива 2009/138/ЕО, за застрахователните групи, чийто надзорен орган е
надзорният орган за групата по отношение на груповото капиталово изискване за платежоспособност

AG31c

Общ размер на груповото капиталово изискване за платежоспособност, изчислено чрез комбинация от
метод 1 и метод 2 за застрахователните групи, чийто надзорен орган е надзорният орган за групата по
отношение на груповото капиталово изискване за платежоспособност

ВЪТРЕШНИ МОДЕЛИ НА ГРУПАТА

AG32a

31.12.(x-1)

Официален вестник на Европейския съюз

AG31a

Общ размер на груповото капиталово изискване за платежоспособност, изчислено по метод 1 съгласно
посоченото в член 230, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО, за застрахователните групи, чийто над
зорен орган е надзорният орган за групата по отношение на груповото капиталово изискване за плате
жоспособност

31.12.(x-2)

BG

AG31

31.12.(x-3)

L 347/1248

Поле №

Брой на застрахователните групи, чийто надзорен орган е надзорният орган за групата, които използват
одобрен цялостен вътрешен модел за изчисляване на груповите капиталови изисквания за платежоспособ
ност

В т.ч. одобрения по член 230 от Директива 2009/138/ЕО

AG32ab

В т.ч. одобрения по член 231 от Директива 2009/138/ЕО

31.12.2015 г.

AG32aa

AG32b

Позиция

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

Брой на застрахователните групи, чийто надзорен орган е надзорният орган за групата, които използват
одобрен частичен вътрешен модел за изчисляване на груповото капиталово изискване за платежоспособ
ност
В т.ч. одобрения по член 230 от Директива 2009/138/ЕО

AG32bb

В т.ч. одобрения по член 231 от Директива 2009/138/ЕО

BG

AG32ba

31.12.2015 г.

Поле №

ОБРАЗЕЦ В ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ АГРЕГИРАНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН

Позиция

31.12.(x-4)
ПЕРСОНАЛ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН

B1b

Брой на персонала към края на календарната година
ПРОВЕРКИ НА МЯСТО

B2a

Общ брой проверки на място, извършени както на индивидуално, така и на групово равнище
В т.ч. брой на редовните проверки

B2ab

В т.ч. брой на ad-hoc проверките

B2ac

В т.ч. брой проверки на място, възложени на трети лица

B2ad

В т.ч. брой проверки на място в рамките на надзора на групова основа, извършени съвместно с други
членове на колегиума на надзорните органи

B2ae

В т.ч общ брой на проверките, извършени с цел преглед и оценка на използването на външни рейтинги
от страна на предприятията

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

L 347/1249

B2aa

31.12.(x-3)

Официален вестник на Европейския съюз

Поле №

B2b

Общ брой човекодни, използвани за извършването на проверки на място както на индивидуално, така и
на групово равнище

L 347/1250

B3

Брой на формалните проверки — както на индивидуално, така и на групово равнище, на текущото съот
ветствие на цялостните или частичните вътрешни модели с изискванията

BG

Поле №

B3a

Позиция

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

В т.ч общ брой на проверките, извършени с цел преглед и оценка на използването на външни рейтинги
от страна на предприятията
ВЪТРЕШНИ МОДЕЛИ

B4aa

B4b

B4ba

B4c

B4ca

B4d

В т.ч. брой на представените за одобрение частични и цялостни вътрешни модели на индивидуално рав
нище, в чийто обхват попада кредитният риск както по отношение на пазарния риск, така и на риска
от неизпълнение от страна на контрагента
Брой на одобрените заявления за частични и цялостни вътрешни модели на индивидуално равнище
В т.ч. брой на частичните и цялостните вътрешни модели на индивидуално равнище, в чийто обхват по
пада кредитният риск както по отношение на пазарния риск, така и на риска от неизпълнение от страна
на контрагента
Брой на представените за одобрение частични и цялостни вътрешни модели на групово равнище
В т.ч. брой на представените за одобрение частични и цялостни вътрешни модели на групово равнище,
в чийто обхват попада кредитният риск както по отношение на пазарния риск, така и на риска от неиз
пълнение от страна на контрагента
Брой на одобрените заявления за частични и цялостни вътрешни модели на групово равнище
В т.ч. брой на частичните и цялостните вътрешни модели на групово равнище, в чийто обхват попада
кредитният риск както по отношение на пазарния риск, така и на риска от неизпълнение от страна на
контрагента

31.12.2015 г.

B4da

Брой на представените за одобрение частични и цялостни вътрешни модели на индивидуално равнище

Официален вестник на Европейския съюз

B4a

Позиция

31.12.(x-4)
НАДЗОРНИ МЕРКИ И ПРАВОМОЩИЯ

Брой на предприетите коригиращи мерки по член 110 от Директива 2009/138/ЕО

B5b

Брой на предприетите коригиращи мерки по член 117 от Директива 2009/138/ЕО

B5c

Брой на предприетите коригиращи мерки по член 119 от Директива 2009/138/ЕО

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

BG

B5a

31.12.(x-3)

31.12.2015 г.

Поле №

B5ca

В т.ч. брой на коригиращите мерки, произтичащи от отклонение на рисковия профил на застраховател
ните или презастрахователните предприятие по отношение на техния кредитен риск
Брой на предприетите коригиращи мерки по член 137 от Директива 2009/138/ЕО

B5e

Брой на предприетите коригиращи мерки по член 138 от Директива 2009/138/ЕО

B5f

Брой на предприетите коригиращи мерки по член 139 от Директива 2009/138/ЕО

B6

Брой на отнетите лицензи

B7

Брой на лицензите, издадени на застрахователни или презастрахователни предприятия

B9

Брой на заявленията, подадени до надзорните органи с оглед използване на изравнителната корекция, по
сочена в член 77б от Директива 2009/138/ЕО

B9a

B10

В т.ч. брой на одобрените заявления за използване на изравнителната корекция, посочена в член 77б от
Директива 2009/138/ЕО
Брой на заявленията, подадени до надзорните органи с оглед използване на корекцията за променливост,
посочена в член 77г от Директива 2009/138/ЕО
В т.ч. брой на одобрените заявления за използване на корекцията за променливост, посочена в член 77г
от Директива 2009/138/ЕО

L 347/1251

B10a

Официален вестник на Европейския съюз

B5d

Позиция

31.12.(x-4)

B11b

Средна продължителност на удължаванията, предоставени в съответствие с член 138, параграф 4 от Ди
ректива 2009/138/ЕО

B12

Брой на разрешенията, предоставени в съответствие с член 304 от Директива 2009/138/ЕО

B13

Брой на заявленията, подадени до надзорния орган с оглед използване на преходната срочна структура на
безлихвения рисков процент, посочена в член 308в от Директива 2009/138/ЕО

B13a

В т.ч. брой на одобрените заявления за използване на преходната срочна структура на безлихвения ри
сков процент, посочена в член 308в от Директива 2009/138/ЕО

Б13б

Брой на решенията за отмяна на одобрението на преходни мерки съгласно член 308д от Директива
2009/138/ЕО

B14

Брой на заявленията, подадени до надзорния орган с оглед използване на преходното приспадане на тех
ническите резерви, посочено в член 308г от Директива 2009/138/ЕО

B14a

31.12.(x-1)

Официален вестник на Европейския съюз

Брой на удължаванията, предоставени в съответствие с член 138, параграф 4 от Директива 2009/138/ЕО

31.12.(x-2)

BG

B11a

31.12.(x-3)

L 347/1252

Поле №

В т.ч. брой на одобрените заявления за използване на преходното приспадане на техническите резерви,
посочено в член 308г от Директива 2009/138/ЕО

КОЛЕГИУМИ НА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

Брой на заседанията на колегиуми на надзорните органи, в които надзорният орган е участвал като член

B15b

Брой на заседанията на колегиуми на надзорните органи, които надзорният орган е председателствал в ка
чеството си на надзорен орган за групата

31.12.2015 г.

B15a

Позиция

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

ОДОБРЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

B16a

Брой на заявленията, подадени до надзорния орган за одобряване на допълнителни собствени средства
В т.ч. брой на одобрените заявления за допълнителни собствени средства
Брой на заявленията, подадени до надзорния орган за одобряване на оценката и класификацията на пози
циите от собствени средства, които не са включени в списъците по членове 69, 72, 74, 76 и 78 от Деле
гиран регламент (ЕС) 2015/35

B17a

В т.ч. брой на одобрените заявления за оценка и класификация на позициите от собствени средства,
които не са включени в списъците по членове 69, 72, 74, 76 и 78 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35
СРАВНИТЕЛНИ АНАЛИЗИ

B18a

Брой на сравнителните анализи, организирани и проведени от EIOPA в съответствие с член 30 от Регла
мент (ЕС) № 1094/2010, в които надзорният орган е взел участие

ОБРАЗЕЦ Г ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ АГРЕГИРАНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН

Официален вестник на Европейския съюз

B17

BG

B16aa

31.12.2015 г.

Поле №

Информацията следва да се оповестява в следните категории. Оповестяването включва данни от четирите предходни години по всеки раздел.
B1a – Устройство на надзорния орган
В8а – Критерии, използвани за прилагането на изискванията за добавяне на капитал
B8b – Критерии, използвани за изчисляване на добавения капитал
B8c – Критерии, използвани за отмяна на добавения капитал

B17b – Основни характеристики на одобрените позиции от собствени средства, които не са включени в съответните списъци по членове 69, 72, 74, 76 и 78 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35

L 347/1253

B16b – Основни характеристики на одобрените позиции от допълнителни собствени средства

B18b – Обхват на сравнителните анализи, организирани и проведени от ЕОЗППО в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, в които надзорният орган е взел участие.

L 347/1254

B17c – Използван метод за оценка и класификация на одобрените позиции от собствени средства, които не са включени в съответните списъци по членове 69, 72, 74, 76 и 78 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35

BG

Официален вестник на Европейския съюз
31.12.2015 г.

31.12.2015 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 347/1255

ПРИЛОЖЕНИЕ II
ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА АГРЕГИРАНИТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

Oповестяването на агрегираните статистически данни, както е посочено в член 3, се осъществява в съответствие с
указанията и определенията на позициите, предвидени в настоящото приложение.

Брой предходни години на оповестяване
В съответствие с член 316, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 данните се оповестяват по отношение на
предходните четири календарни години. Преди 2020 г., когато наличните данни ще бъдат за по-малко от четири години,
те се оповестяват по отношение на всички възможни предходни години. При всяко ново оповестяване календарните
години, за които се отнасят оповестяванията, се актуализират. В първия ред на таблицата в образци A — В текущата
година към момента на оповестяването е обозначена с „х“.

Срокове за оповестяване и край на финансовата година
Моментът на приключването на финансовата година за застрахователните и презастрахователните предприятия може да
окаже въздействие върху годината, през която данните се оповестяват от страна на надзорните органи. В последния
параграф от част А от приложение XXI към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 се посочва, че оповестяването на данни по
отношение на поднадзорните предприятия и групи се отнася до финансовата година, приключила през календарната
година, предхождаща годината на оповестяване. Когато финансовата година за застрахователните или презастрахователните
предприятия приключва след 31 декември, агрегирането на данните и оповестяването им от страна на надзорните органи
се извършва през годината след тази, през която е приключила финансовата година. Когато за първи път се оповестяват
данни през 2017 г. по отношение на календарната година, приключила през 2016 г., в държавите членки, в които застра
хователните или презастрахователните предприятия приключват финансовата година след 31 декември, данните по
отношение на поднадзорните предприятия и групи, оповестени през 2017 г., не включват данни от всички застрахо
вателни и презастрахователни предприятия, попадащи в обхвата на приложение на Директива 2009/138/ЕО. Всички
последващи оповестявания обаче включват данни от всички застрахователни и презастрахователни предприятия.

Номериране на полетата
Номерата на полетата следват реда и номерирането в приложение XXI към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35,
обхващайки първо информацията, която се изисква съгласно част А от приложение XXI относно застрахователните и
презастрахователните предприятия (полета AS), след това информацията, която се изисква съгласно част А от
приложение XXI относно застрахователните групи (полета AG), и накрая — информацията, която се изисква съгласно
част Б от приложение XXI относно надзорните органи (полета B).

Определения на позициите
Определенията на позициите поясняват конкретните данни, предмет на оповестяването, или източника на данните.
Всички препратки към полета с други номера се отнасят до полетата в образците, установени в настоящия регламент.
Всички съдържащи се в определенията на позициите препратки към кодове на образци или на позиции от образци се
отнасят до образци или позиции от образци с идентични кодове, както е предвидено в Регламент за изпълнение (ЕС)
2015/2450 на Комисията (1). Ако за дадена позиция няма определение, се счита, че е ясно кои данни следва да бъдат
оповестени.

Конкретни указания по отношение на образец А
В съответствие с част А от приложение XXI към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 данните, отнасящи се до поднад
зорните застрахователни и презастрахователни предприятия, се предоставят отделно за (1) всички застрахователни
предприятия, (2) животозастрахователните предприятия, (3) общозастрахователните предприятия, (4) застрахователните
предприятия, които извършват едновременно животозастрахователна и общозастрахователна дейност, и (5) презастрахова
телните предприятия, освен ако в полето не е отбелязано „N/A“ (не е приложимо).
(1) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2450 на Комисията от 2 декември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по
отношение на образците за предоставяне на информация на надзорните органи съгласно Директива 2009/138/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).
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Официален вестник на Европейския съюз

BG

31.12.2015 г.

В образец А колоната за информацията относно „Всички застрахователни и презастрахователни предприятия“ е оцветена в
светлозелено, което обозначава, че тези полета представляват сбор от данните, представени в белите полета относно
различните категории предприятия, описани в параграфа по-горе, когато тази информация се предоставя отделно.

Конкретни указания по отношение на образци В и Г

Образци В и Г се отнасят до оповестяването на данни относно надзорния орган въз основа на част Б от приложение XXI
към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като образец C обхваща количествени данни, а образец D — качествени данни. В
образец Г информацията за предходните години се предоставя по всяка отделна категория, като например „Устройство на
надзорния орган“. Когато през повече от една календарна година няма промяна в информацията, надзорният орган
посочва броя на календарните години, за които тя се отнася. По отношение на други аспекти държавите членки могат да
изберат какъв формат и структура да използват съобразно естеството и обема на информацията, която следва да бъде
предоставена за всяка от категориите в образец Г.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ПОЗИЦИИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА АГРЕГИРАНИТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ПО
ОТНОШЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО СА ОБЕКТ НА НАДЗОР СЪГЛАСНО
ДИРЕКТИВА 2009/138/ЕО

ПОЗИЦИЯ

ПОЛЕ №

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Брой застрахователни и презастрахователни пред
приятия

AS1a

Броят на преките животозастрахователни или общо
застрахователни предприятия или презастраховател
ните предприятия, които са получили лиценз в съ
ответствие с член 14 от Директива 2009/138/ЕО и
попадат в обхвата на приложение на Директива
2009/138/ЕО.

Брой на клоновете, както е посочено в член 13, па
раграф 11 от Директива 2009/138/EО, които са
установени в държавата членка на надзорния орган.

AS1b

Броят на клоновете на застрахователните или преза
страхователните предприятия с централно управле
ние в друга държава членка.

Брой на клоновете, както е посочено в член 162,
параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО, установени
в държавата членка на надзорния орган

AS1c

Броят на клоновете, принадлежащи към застрахова
телни или презастрахователни предприятия с цен
трално управление извън ЕИП.

Брой на клоновете в Съюза на застрахователните и
презастрахователните предприятия, установени в
държавата членка на надзорния орган, които из
вършват съответната дейност в една или повече
други държави членки

AS2

Брой на застрахователните предприятия, установени
в държавата членка на надзорния орган, упражня
ващи дейност в други държави членки съгласно сво
бодата на предоставяне на услуги

AS3

Информиране на надзорния орган в държавата
членка по произход относно застрахователните
предприятия, които упражняват дейност съгласно
свободата на предоставяне на услуги в други дър
жави членки, въз основа на образец S.04.01.01.

Брой на застрахователните предприятия, установени
в други държави членки, които са обявили намере
нието си да упражняват дейност в държавата членка
на надзорния орган съгласно свободата на предоста
вяне на услуги

AS4a

Информиране на надзорния орган в приемащата
държава членка относно застрахователните пред
приятия, за които е обявено, че имат намерение да
упражняват дейност в тази държава членка съгласно
свободата на предоставяне на услуги.
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Брой на застрахователните предприятия, установени
в други държави членки, които вече упражняват
дейност в държавата членка на надзорния орган съ
гласно свободата на предоставяне на услуги

AS4b

Информиране на надзорния орган в приемащата
държава членка относно застрахователните пред
приятия, които вече упражняват дейност в тази дър
жава членка съгласно свободата на предоставяне на
услуги. Данните за този брой са въз основа на об
мена на информация между надзорните органи на
държавата членка по произход и приемащата дър
жава членка.

Брой на застрахователните и презастрахователните
предприятия, попадащи извън обхвата на Директива
2009/138/ЕО

AS5

Брой на застрахователните и презастрахователните
предприятия, попадащи извън обхвата на Директива
2009/138/ЕО в съответствие с членове 4 — 12 от
Директива 2009/138/ЕО.

Брой на схемите със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск, лицензирани
съгласно член 211 от Директива 2009/138/ЕО от
застрахователни и презастрахователни предприятия

AS6

Брой на застрахователните и презастрахователните
предприятия, спрямо които се прилагат мерки по
оздравяване или производство по ликвидация

AS7

Брой на застрахователните и презастрахователните
предприятия и брой на техните портфейли, по отно
шение на които се прилага изравнителната корек
ция, посочена в член 77б от Директива
2009/138/ЕО

AS8

Брой на застрахователните и презастрахователните
предприятия, които прилагат корекцията за промен
ливост, посочена в член 77г от Директива
2009/138/ЕО

AS9

Брой на застрахователните и презастрахователните
предприятия, които прилагат преходната срочна
структура на безрисковия лихвен процент, посочена
в член 308в от Директива 2009/138/ЕО

AS10

Брой на застрахователните и презастрахователните
предприятия, които прилагат преходното приспа
дане на техническите резерви, посочено в член 308г
от Директива 2009/138/ЕО

AS11

Общ размер на активите на застрахователните и
презастрахователните предприятия, оценени в съот
ветствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО

AS12

Позиция C0010/R0500 от образец S.02.01.01

Нематериални активи

AS12a

Позиция C0010/R0030 от образец S.02.01.01

Отсрочени данъчни активи

AS12b

Позиция C0010/R0040 от образец S.02.01.01

Броят на застрахователните и презастрахователните
предприятия, включително клонове в трети дър
жави, спрямо които се прилагат мерки по оздравя
ване или производство по ликвидация. Мерките по
оздравяване са определени в дял IV, глава II от Ди
ректива 2009/138/ЕО. Производствата по ликвида
ция са определени в дял IV, глава III от Директива
2009/138/ЕО.
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Излишък от пенсионни обезщетения

AS12c

Позиция C0010/R0050 от образец S.02.01.01

Недвижима собственост, машини и съоръжения,
притежавани за собствено ползване

AS12d

Позиция C0010/R0060 от образец S.02.01.01

Инвестиции (различни от активи, държани за
обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен
фонд договори)

AS12e

Позиция C0010/R0070 от образец S.02.01.01

Активи, държани за обвързани с индекс и с дя
лове в инвестиционен фонд договори

AS12f

Позиция C0010/R0220 от образец S.02.01.01

Заеми и ипотеки (с изключение на заеми по по
лици)

AS12g

Сборът от позиции C0010/R0250 и C0010/R0260
от образец S.02.01.01

Заеми по полици

AS12h

Позиция C0010/R0240 от образец S.02.01.01

Презастрахователни възстановявания

AS12i

Позиция C0010/R0270 от образец S.02.01.01

Депозити към цеденти

AS12j

Позиция C0010/R0350 от образец S.02.01.01

Застрахователни вземания и вземания от посред
ници

AS12k

Позиция C0010/R0360 от образец S.02.01.01

Презастрахователни вземания

AS12l

Позиция C0010/R0370 от образец S.02.01.01

Вземания (търговски, не застрахователни)

AS12m

Позиция C0010/R0380 от образец S.02.01.01

Собствени акции

AS12n

Позиция C0010/R0390 от образец S.02.01.01

Суми, дължими по отношение на позиции от
собствени средства или начален капитал, пои
скани, но все още неизплатени

AS12o

Позиция C0010/R0400 от образец S.02.01.01

Парични средства и парични еквиваленти

AS12p

Позиция C0010/R0410 от образец S.02.01.01

Други активи, които не са посочени другаде

AS12q

Позиция C0010/R0420 от образец S.02.01.01

AS13

Позиция C0010/R0900 от образец S.02.01.01

AS13a

Сборът от позиции C0010/R0520, C0010/R0560,
C0010/R0610, C0010/R0650 и C0010/R0690 от
образец S.02.01.01

Общ размер на пасивите на застрахователните и
презастрахователните предприятия, оценени в съот
ветствие с членове 75 — 86 от Директива
2009/138/ЕО
Технически резерви
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Други пасиви, с изключение на подчинените па
сиви, които не са включени в собствените сред
ства

AS13b

Сборът от позиции C0010/R0740 — C0010/
R0840, C0010/R0870 и C0010/R0880 от образец
S.02.01.1

Подчинени пасиви, които не са включени в соб
ствените средства

AS13c

Позиция C0010/R0860 от образец S.02.01.01

AS14a

Позиция C0010/R0290 от образец S.23.01.01

AS14aa

Позиция C0010/R0140 от образец S.23.01.01

Общ размер на допълнителните собствени средства

AS14b

Позиция C0010/R0400 от образец S.23.01.01

Общ размер на допустимите собствени средства за
покриване на капиталовото изискване за платежос
пособност

AS15

Позиция C0010/R0540 от образец S.23.01.01

Ред 1 — неограничени позиции

AS15a

Позиция C0020/R0540 от образец S.23.01.01

Ред 1 — ограничени позиции

AS15b

Позиция C0030/R0540 от образец S.23.01.01

Ред 2

AS15c

Позиция C0040/R0540 от образец S.23.01.01

Ред 3

AS15d

Позиция C0050/R0540 от образец S.23.01.01

AS16

Позиция C0010/R0550 от образец S.23.01.01

Ред 1 — неограничени позиции

AS16a

Позиция C0020/R0550 от образец S.23.01.01

Ред 1 — ограничени позиции

AS16b

Позиция C0030/R0550 от образец S.23.01.01

Ред 2

AS16c

Позиция C0040/R0550 от образец S.23.01.01

Общ размер на минималното капиталово изискване

AS17

Позиция C0070/R0400 от образец S.28.01.01 или
S.28.02.01

Общ размер на капиталовото изискване за плате
жоспособност

AS18

Позиция C0100/R0220 от образец S.25.01.01,
S.25.02.01 или S.25.03.01

Общ размер на основните собствени средства

В т.ч. — подчинени пасиви

Общ размер на допустимите основни собствени
средства за покриване на минималното капиталово
изискване
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Общ размер на капиталовото изискване за плате
жоспособност, изчислено чрез стандартната фор
мула по рискови модули и подмодули — на налич
ните равнища на агрегиране — изразени като про
цент от общия размер на капиталовото изискване за
платежоспособност

AS19

Това поле следва да включва размера на капитало
вото изискване за платежоспособност, изчислено
посредством стандартната формула. Това е позиция
C0100/R0220 от образец S.25.01.01.01, разделена
на поле AS18 (като процент).
Полета AS19a — AS19f следва да включват раз
мера на капиталовото изискване за платежоспособ
ност по рискови модули и подмодули на наличните
равнища на агрегиране.
За предприятия с обособени фондове или по
ртфейли, за които се прилага изравнителна корек
ция, поради естеството на изчислението данните за
капиталовото изискване за платежоспособност са
налични само на равнище предприятие, а не по ри
скови модули и подмодули. В този смисъл, когато в
рамките на държавата членка са налице обособени
фондове и портфейли, за които се прилага изравни
телна корекция, данните по рискови модули и под
модули в полета AS19a — AS19f следва да включ
ват само предприятията без обособени фондове или
портфейли, за които се прилага изравнителна корек
ция.

Пазарен риск

AS19a

Позиция C0030/R0010 от образец S.25.01.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

Лихвен риск

AS19aa

Позиция C0060/R0100 от образец S.26.01.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

Риск, свързан с акции

AS19ab

Позиция C0060/R0200 от образец S.26.01.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

Риск, свързан с недвижима собственост

AS19ac

Позиция C0060/R0300 от образец S.26.01.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

Риск, свързан с лихвения спред

AS19ad

Позиция C0060/R0400 от образец S.26.01.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

Риск от пазарна концентрация

AS19ae

Позиция C0060/R0500 от образец S.26.01.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

Валутен риск

AS19af

Позиция C0060/R0600 от образец S.26.01.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

Риск от неизпълнение от страна на контрагента

AS19b

Позиция C0030/R0020 от образец S.25.01.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

Подписвачески риск в животозастраховането

AS19c

Позиция C0030/R0030 от образец S.25.01.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

AS19ca

Позиция C0060/R0100 от образец S.26.03.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

Риск от смъртност
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Риск от дълголетие

AS19cb

Позиция C0060/R0200 от образец S.26.03.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

Риск от инвалидност/заболеваемост

AS19cc

Позиция C0060/R0300 от образец S.26.03.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

Риск от прекратяване

AS19cd

Позиция C0060/R0400 от образец S.26.03.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

Риск, свързан с разходи в животозастрахова
нето

AS19ce

Позиция C0060/R0500 от образец S.26.03.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

Актуализационен риск

AS19cf

Позиция C0060/R0600 от образец S.26.03.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

Катастрофичен риск в животозастраховането

AS19cg

Позиция C0060/R0700 от образец S.26.03.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

AS19d

Позиция C0030/R0040 от образец S.25.01.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

Подписвачески риск в здравното застрахо
ване, подобно на животозастраховането

AS19da

Позиция C0060/R0800 от образец S.26.04.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

Подписвачески риск в здравното застрахо
ване, различно от животозастраховането

AS19db

Позиция C0230/R1400 от образец S.26.04.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

Катастрофичен риск в здравното застраховане

AS19dc

Позиция C0250/R1540 от образец S.26.04.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

AS19e

Позиция C0030/R0050 от образец S.25.01.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

Риск, свързан с определянето на премии и
резерви в общото застраховане

AS19ea

Позиция C0100/R0300 от образец S.26.05.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

Риск от прекратяване в общото застраховане

AS19eb

Позиция C0150/R0400 от образец S.26.05.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

Катастрофичен риск в общото застраховане

AS19ec

Позиция C0160/R0500 от образец S.26.05.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

Подписвачески риск в здравното застраховане

Подписвачески риск в общото застраховане
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Риск, свързан с нематериални активи

AS19f

Позиция C0030/R0070 от образец S.25.01.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

Операционен риск

AS19g

Позиция C0100/R0130 от образец S.25.01.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

AS20

За застрахователните и презастрахователните пред
приятия, използващи стандартната формула — об
щият размер на трите рискови модули и подмодули
за застрахователните и презастрахователните пред
приятия, извършили най-малко една преоценка, раз
делен на общия размер за трите рискови модули и
подмодули за всички застрахователни и презастра
хователни предприятия.

Общ размер на капиталовото изискване за плате
жоспособност по подмодули на риска, свързан със
спреда, и на риска, свързан с пазарна концентрация,
както и по модула на риска от неизпълнение от
страна на контрагента, за който е извършена прео
ценка на степените на кредитно качество на по-го
лемите или по-сложните експозиции в съответствие
с член 4, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35 — на наличните равнища на агрегиране
— изразени като процент от общия размер за съо
тветните подмодули или модули (когато капитало
вото изискване за платежоспособност за кредитен
риск е изчислено чрез стандартната формула)

За предприятия с обособени фондове или по
ртфейли, за които се прилага изравнителна корек
ция, поради естеството на изчислението данните за
капиталовото изискване за платежоспособност са
налични само на равнище предприятие, а не по ри
скови модули и подмодули. В този смисъл, когато в
рамките на държавата членка са налице обособени
фондове и портфейли, за които се прилага изравни
телна корекция, данните по рискови модули и под
модули в полета AS20 и AS20a-c следва да включ
ват само предприятията без обособени фондове или
портфейли, за които се прилага изравнителна корек
ция.
Тъй като данните за преоценката на степените на
кредитно качество не се отчитат от застраховател
ните и презастрахователните предприятия в образ
ците с количествени данни, в образец А от настоя
щия регламент надзорните органи следва да пояснят
какъв е обхватът на информацията, предоставена в
полета AS20 и AS20a-c, включително наличното
равнище на агрегиране.

Риск, свързан с лихвения спред

AS20a

За застрахователните и презастрахователните пред
приятия, използващи стандартната формула — об
щият размер на риска, свързан с лихвения спред, за
онези застрахователни и презастрахователни пред
приятия, които са извършили най-малко една прео
ценка, разделен на общия размер на подмодула за
риска, свързан с лихвения спред, за всички застрахо
вателни и презастрахователни предприятия.

Риск от пазарна концентрация

AS20b

За застрахователните и презастрахователните пред
приятия, използващи стандартната формула — об
щият размер на риска, свързан с пазарната концен
трация, за онези застрахователни и презастрахова
телни предприятия, които са извършили най-малко
една преоценка, разделен на общия размер на под
модула за риска, свързан с пазарната концентрация,
за всички застрахователни и презастрахователни
предприятия.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Риск от неизпълнение от страна на контрагента

AS20c

За застрахователните и презастрахователните пред
приятия, използващи стандартната формула — об
щият размер на риска от неизпълнение от страна на
контрагента за онези застрахователни и презастрахо
вателни предприятия, които са извършили наймалко една преоценка, разделен на общия размер на
подмодула за риска, свързан с пазарната концентра
ция, за всички застрахователни и презастрахова
телни предприятия.

Общ размер на капиталовото изискване за плате
жоспособност, изчислено чрез одобрен частичен въ
трешен модел по рискови модули и подмодули —
на наличните равнища на агрегиране — изразени
като процент от общия размер на капиталовото из
искване за платежоспособност

AS21

Позиция C0100/R0220 от образец S.25.02.01, раз
делена на поле АS18 (като процент)

В т.ч. — общ размер на капиталовото изискване
за платежоспособност, изчислено чрез одобрен
частичен вътрешен модел, в чийто обхват се
включва кредитният риск по отношение както
на пазарния риск, така и на риска от неизпълне
ние от страна на контрагента, по рискови мо
дули и подмодули — на наличните равнища на
агрегиране — изразени като процент от общия
размер на капиталовото изискване за платежос
пособност, изчислено чрез частичен вътрешен
модел

AS21a

Позиция C0100/R0220 от образец S.25.02.01 за
застрахователните и презастрахователните предприя
тия, които използват одобрен частичен вътрешен
модел, в чийто обхват попада кредитният риск
както по отношение на пазарния риск, така и на
риска от неизпълнение от страна на контрагента,
разделена на поле AS21 (като процент).

Брой на застрахователните и презастрахователните
предприятия, които използват одобрен цялостен въ
трешен модел за изчисляването на капиталовото из
искване за платежоспособност

AS22a

Брой на застрахователните и презастрахователните
предприятия, които използват одобрен частичен въ
трешен модел за изчисляването на капиталовото из
искване за платежоспособност

AS22b

Брой на застрахователните и презастрахователните
предприятия, които използват одобрен вътрешен
модел, в чийто обхват попада кредитният риск,
както по отношение на данните за пазарния риск,
така и на риска от неизпълнение от страна на кон
трагента

AS22c

Брой на случаите, в които е добавен капитал

AS23a
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ПОЛЕ №

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Среден размер на добавения капитал на предприя
тие

AS23b

Общ размер на позиция C0100/R0210 в образци
S.25.01.01, S.25.02.01 и S.25.03.01 за всички за
страхователни и презастрахователни предприятия,
които отчитат тази позиция, разделен на поле
AS23a.

Разпределение на добавения капитал, изчислено
като процент от капиталовото изискване за плате
жоспособност, за всички застрахователни и преза
страхователни предприятия, които са обект на над
зор съгласно Директива 2009/138/ЕО.

AS23c

Общ размер на позиция C0100/R0210 в образци
S.25.01.01, S.25.02.01 и S.25.03.01 за всички за
страхователни и презастрахователни предприятия,
които отчитат тази позиция, разделен на поле
AS18.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ПОЗИЦИИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА АГРЕГИРАНИТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ПО
ОТНОШЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ГРУПИ, КОИТО СА ОБЕКТ НА НАДЗОР СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА 2009/138/ЕО

ПОЗИЦИЯ

ПОЛЕ №

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Брой застрахователни групи, чийто надзорен орган
е надзорният орган за групата, включително:

AG24

Брой застрахователни групи, чийто надзорен орган е
надзорният орган за групата, включително застрахо
вателни групи на национално равнище

Брой застрахователни и презастрахователни дъ
щерни предприятия на национално равнище

AG24a

Брой редове, отчетени в образец S.32.01.04, където
„държава“ означава държавата на надзорния орган.

Брой застрахователни и презастрахователни дъ
щерни предприятия в други държави членки

AG24b

Брой редове, отчетени в образец S.32.01.04, където
„държава“ означава държава, различна от държавата
на надзорния орган.

Брой застрахователни и презастрахователни дъ
щерни предприятия в трети държави:

AG24c

Брой редове, отчетени в образец S.32.01.04, където
„държава“ означава трета държава.

В т.ч. брой застрахователни и презастрахова
телни дъщерни предприятия в трети държави
с еквивалентен режим

AG24ca

Брой редове, отчетени в образец S.32.01.04, където
„държава“ е трета държава с еквивалентен режим

В т.ч. брой застрахователни и презастрахова
телни дъщерни предприятия в трети държави
с нееквивалентен режим

AG24cb

Брой редове, отчетени в образец S.32.01.04, където
„държава“ означава трета държава с нееквивалентен
режим

Брой на застрахователните групи, чийто надзорен
орган е надзорният орган за групата, когато край
ното застрахователно или презастрахователно пред
приятие майка или застрахователен холдинг с цен
трално управление в Съюза е дъщерно предприятие
на предприятие, чието централно управление се на
мира извън Съюза

AG25
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Брой на крайните застрахователни или презастрахо
вателни предприятия майка или застрахователни
холдинги или финансови холдинги със смесена дей
ност, които са обект на надзор на групова основа на
национално равнище от надзорен орган съгласно
член 216 от Директива 2009/138/ЕО, включи
телно:

AG26

Полета AG26a — AG26db следва да се попълнят
поотделно за всяко предприятие и холдинг.

Наименование на предприятието или холдинга

AG26a

Брой на неговите застрахователни и презастрахо
вателни дъщерни предприятия на национално
равнище

AG26b

Брой на неговите застрахователни и презастрахо
вателни дъщерни предприятия в други държави
членки

AG26c

Брой на неговите застрахователни и презастрахо
вателни дъщерни предприятия в трети държави

AG26d

В т.ч. брой на неговите застрахователни и
презастрахователни дъщерни предприятия в
трети държави с еквивалентен режим

AG26da

В т.ч. брой на неговите застрахователни и
презастрахователни дъщерни предприятия в
трети държави с нееквивалентен режим

AG26db

Това включва трети държави, които са частично
или временно са с еквивалентен режим.

Брой на крайните застрахователни или презастрахо
вателни предприятия майка или застрахователни
холдинги, които са обект на надзор на групова ос
нова на национално равнище от надзорен орган съ
гласно член 216 от Директива 2009/138/ЕО, ко
гато съществува друго свързано крайно предприятие
майка на национално равнище съгласно посоченото
в член 217 от Директива 2009/138/ЕО

AG27

Брой на трансграничните застрахователни групи,
чийто надзорен орган е надзорният орган за групата

AG28

Брой застрахователни групи, чийто надзорен орган е
надзорният орган за групата, с изключение на за
страхователните групи на национално равнище

Брой на застрахователните групи, на които в съот
ветствие с член 220, параграф 2 от Директива
2009/138/ЕО е било разрешено да използват метод
2 или комбинация от метод 1 и 2 за изчисляването
на платежоспособността на равнище група

AG29

Брой на застрахователните групи, които в пози
ция C0010/R0130 от образец S.01.02.04. са по
пълнили, че използват метод 2 или комбинация от
методи
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ПОЛЕ №

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Общ размер на допустимите собствени средства на
групата за застрахователните групи, чийто надзорен
орган е надзорният орган за групата

AG30

Това е сборът от полета AG30a, AG30b и AG30c.

Общ размер на допустимите собствени средства
на групата, изчислени по метод 1 съгласно посо
ченото в член 230, параграф 1 от Директива
2009/138/ЕО за застрахователните групи, чийто
надзорен орган е надзорният орган за групата

AG30a

Позиция C0010/R0660 от образец S.23.01.04 за
застрахователните групи, които изчисляват допусти
мите собствени средства в съответствие с метод 1,
както е посочено в член 230, параграф 1 от Дирек
тива 2009/138/ЕО

Общ размер на допустимите собствени средства
на групата, изчислени по метод 2 съгласно посо
ченото в член 233 от Директива 2009/138/ЕО
за застрахователните групи, чийто надзорен ор
ган е надзорният орган за групата

AG30b

Позиция C0010/R0660 от образец S.23.01.04 за
застрахователните групи, които изчисляват допусти
мите собствени средства в съответствие с метод 2,
както е посочено в член 233, параграф 2 от Дирек
тива 2009/138/ЕО

Общ размер на допустимите собствени средства
на групата, изчислени чрез комбинация от метод
1 и 2 съгласно посоченото в член 220 от Дирек
тива 2009/138/ЕО за застрахователните групи,
чийто надзорен орган е надзорният орган за гру
пата

AG30c

Позиция C0010/R0660 от образец S.23.01.04 за
застрахователните групи, които изчисляват допусти
мите собствени средства в съответствие с комбина
ция от метод 1 и метод 2, както е посочено в
член 220, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО

Общ размер на груповото капиталово изискване за
платежоспособност за застрахователните групи,
чийто надзорен орган е надзорният орган за групата

AG31

Това е сборът от полета AG31a, AG31b и AG31c

Общ размер на груповото капиталово изискване
за платежоспособност, изчислено по метод 1 съ
гласно посоченото в член 230, параграф 1 от
Директива 2009/138/ЕО за застрахователните
групи, чийто надзорен орган е надзорният орган
за групата по отношение на груповото капита
лово изискване за платежоспособност

AG31a

Позиция C0010/R0680 от образец S.23.01.04 за
застрахователните групи, които изчисляват капита
ловото изискване за платежоспособност в съответс
твие с метод 1, както е посочено в член 230, пара
граф 1 от Директива 2009/138/ЕО

Общ размер на груповото капиталово изискване
за платежоспособност, изчислено по метод 2 съ
гласно посоченото в член 233 от Директива
2009/138/ЕО за застрахователните групи, чийто
надзорен орган е надзорният орган за групата по
отношение на груповото капиталово изискване
за платежоспособност

AG31b

Позиция C0010/R0680 от образец S.23.01.04 за
застрахователните групи, които изчисляват капита
ловото изискване за платежоспособност в съответс
твие с метод 2, както е посочено в член 233 от Ди
ректива 2009/138/ЕО
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ПОЛЕ №

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Общ размер на груповото капиталово изискване
за платежоспособност, изчислено чрез комбина
ция от метод 1 и 2 за застрахователните групи,
чийто надзорен орган е надзорният орган за гру
пата по отношение на груповото капиталово из
искване за платежоспособност

AG31c

Позиция C0010/R0680 от образец S.23.01.04 за
застрахователните групи, които изчисляват капита
ловото изискване за платежоспособност в съответс
твие с комбинация от метод 1 и метод 2

Брой застрахователни групи, чийто надзорен орган
е надзорният орган за групата, които използват одо
брен цялостен вътрешен модел за изчисляването на
груповите капиталови изисквания за платежоспо
собност

AG32a

В т.ч. одобрения по член 230 от Директива
2009/138/ЕО

AG32aa

Брой застрахователни групи, чийто надзорен орган е
надзорният орган за групата, които използват одо
брен цялостен вътрешен модел за изчисляването
единствено на груповите капиталови изисквания за
платежоспособност

В т.ч. одобрения по член 231 от Директива
2009/138/ЕО

AG32ab

Брой застрахователни групи, чийто надзорен орган е
надзорният орган за групата, които използват одо
брен от надзорния орган цялостен вътрешен модел
за изчисляването на консолидираното групово капи
талово изискване за платежоспособност, както и на
капиталовото изискване за платежоспособност на
застрахователните и презастрахователните предприя
тия в групата

Брой застрахователни групи, чийто надзорен орган
е надзорният орган за групата, които използват одо
брен частичен вътрешен модел за изчисляването на
груповото капиталово изискване за платежоспособ
ност

AG32b

В т.ч. одобрения по член 230 от Директива
2009/138/ЕО

AG32ba

Брой застрахователни групи, чийто надзорен орган е
надзорният орган за групата, които използват одо
брен частичен вътрешен модел за изчисляването
единствено на груповите капиталови изисквания за
платежоспособност

В т.ч. одобрения по член 231 от Директива
2009/138/ЕО

AG32bb

Брой застрахователни групи, чийто надзорен орган е
надзорният орган за групата, които използват одо
брен от надзорния орган частичен вътрешен модел
за изчисляването на консолидираното групово капи
талово изискване за платежоспособност, както и на
капиталовото изискване за платежоспособност на
застрахователните и презастрахователните предприя
тия в групата
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IIII. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ПОЗИЦИИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА АГРЕГИРАНИТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ПО
ОТНОШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН
ПОЗИЦИЯ

ПОЛЕ №

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Устройство на надзорния орган

B1a

Организационна схема или графика, на която са по
сочени най-малко основните дирекции, отдели или
звена в рамките на надзорния орган.

Брой на персонала към края на календарната го
дина

B1b

Броят на служителите в еквивалент на пълно ра
ботно време, работещи пряко в областта на пруден
циалния застрахователен надзор, както и помощ
ният персонал, който подпомага лицата, работещи
пряко в областта на пруденциалния застрахователен
надзор (напр. информационни технологии) в надзор
ния орган в края на календарната година. Броят на
служителите се изчислява въз основа на принципа
на полагане на „максимални усилия“.

Общ брой проверки на място, извършени както на
индивидуално, така и на групово равнище

B2a

Проверките на място са свързани с организирани
оценки или официални оценки в рамките на пру
денциалното застрахователно регулиране, извър
шени на мястото, където се намира поднадзорното
предприятие или доставчиците на услуги, на които
то е възложило дейности като външни изпълнители,
като в резултат на проверката на предприятието се
предоставя съответен документ.
Следните процедури например не се разглеждат
като проверки на място, въпреки че могат да бъдат
част от подробния преглед на предприятието, из
вършван от надзорния орган:
а) Надзорни посещения или заседания в помещения
на надзорния орган или в помещения на пред
приятието, в резултат на които не се изготвя до
кумент, който да бъде предоставен на предприя
тието;
б) Проучвателни срещи или презентации от застра
хователните и презастрахователните предприятия
пред надзорния орган;
в) Надзорни посещения с цел задълбочено проуч
ване на конкретни въпроси, които могат да се
разглеждат като проучвателни посещения за
установяване на факти.

В т.ч. брой на редовните проверки

B2aa

Редовната проверка представлява проверка на място,
която се извършва планирано съгласно надзорен
план.

В т.ч. брой на ad-hoc проверките

B2ab

Ad-hoc проверката е проверка на място, която не е
непременно в резултат на процеса на оценка на
риска, нито е била първоначално предвидена в над
зорен план. Обикновено обаче необходимостта от
ad hoc проверки възниква, когато се налага надзор
ният план да бъде адаптиран, за да отрази определе
ните от надзорните органи ограничения или други
нови приоритети. Такава проверка може да се из
върши, ако например надзорният орган узнае за да
дена ситуация, която налага допълнително проуч
ване на място.
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В т.ч. брой на проверки на място, които са въз
ложени на трети страни

B2ac

В т.ч. брой проверки на място в рамките на над
зора на групова основа, извършени съвместно с
други членове на колегиума на надзорните ор
гани на групата

B2ad

В т.ч. общият брой на проверките, извършени с
цел преглед и оценка на използването от страна
на предприятията на външни рейтинги

B2ae

Общ брой човекодни, използвани за проверките на
място както на индивидуално, така и на групово
равнище

B2b

Брой на формалните проверки, както на индиви
дуално, така и на групово равнище, на текущото съ
ответствие на цялостните или частичните вътрешни
модели с изискванията

B3

В т.ч. брой на проверките, извършени с цел пре
глед и оценка на използването на външни рей
тинги от страна на предприятията

B3a

Брой на частичните и цялостните вътрешни модели,
представени за одобрение, на индивидуално рав
нище

B4a

В т.ч. брой на частичните и цялостните въ
трешни модели, в чийто обхват попада кредит
ният риск, както по отношение на пазарния
риск, така и на риска от неизпълнение от страна
на контрагента, представени за одобрение на ин
дивидуално равнище

B4aa

Брой на одобрените заявления относно частичните
и цялостните вътрешни модели на индивидуално
равнище

B4b

В т.ч. брой на частичните и цялостните въ
трешни модели, в чийто обхват попада кредит
ният риск, както по отношение на пазарния
риск, така и на риска от неизпълнение от страна
на контрагента, на индивидуално равнище

B4ba

Брой на частичните и цялостните вътрешни модели,
представени за одобрение на равнище група

B4c

В т.ч. брой на частичните и цялостните въ
трешни модели, в чийто обхват попада кредит
ният риск, както по отношение на пазарния
риск, така и на риска от неизпълнение от страна
на контрагента, представени за одобрение на
равнище група

B4ca
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Брой на одобрените заявления относно частичните
и цялостните вътрешни модели на равнище група

B4d

В т.ч. брой на частичните и цялостните въ
трешни модели, в чийто обхват попада кредит
ният риск, както по отношение на пазарния
риск, така и на риска от неизпълнение от страна
на контрагента, на равнище група

B4da

Брой на предприетите коригиращи мерки съгласно
член 110 от Директива 2009/138/ЕО

B5a

Брой на случаите, в които надзорният орган е изи
скал от предприятието да замени част от параме
трите, използвани при изчисляването чрез стандарт
ната формула, със специфични за конкретното пред
приятие параметри, които да се използват при из
числяването на животозастрахователните, общоза
страхователните и здравнозастрахователните подпис
вачески рискови модули, поради наличието на зна
чително отклонение на рисковия профил на пред
приятието по отношение на допусканията, на които
се основава стандартната формула.

Брой на предприетите коригиращи мерки съгласно
член 117 от Директива 2009/138/ЕО

B5b

Брой на случаите, в които надзорният орган е изи
скал от предприятието да изчисли отново капитало
вото изискване за платежоспособност съгласно стан
дартната формула поради несъответствие със стан
дартите на вътрешните модели.

Брой на предприетите коригиращи мерки съгласно
член 119 от Директива 2009/138/ЕО

B5c

Брой на случаите, в които надзорният орган е изи
скал от предприятието да използва вътрешен модел
за изчисляването на капиталовото изискване за пла
тежоспособност или на съответните рискови модули
поради значително отклонение на рисковия профил
на предприятието по отношение на допусканията,
на които се основава стандартната формула.

В т.ч. брой на коригиращите мерки, произти
чащи от отклонение на рисковия профил на за
страхователните или презастрахователните пред
приятие по отношение на техния кредитен риск

B5ca

Брой на случаите, в които надзорният орган е изи
скал от предприятието да използва вътрешен модел
за изчисляването на капиталовото изискване за пла
тежоспособност или на съответните рискови модули
поради значително отклонение на рисковия профил
на застрахователното или презастрахователното
предприятие по отношение на неговия кредитен
риск.

Брой на предприетите коригиращи мерки съгласно
член 137 от Директива 2009/138/ЕО

B5d

Брой на случаите, в които надзорният орган е забра
нил на предприятието да се разпорежда свободно с
активите си, ако то не е спазило правилата, свър
зани с техническите резерви.

Брой на предприетите коригиращи мерки съгласно
член 138 от Директива 2009/138/ЕО

B5e

Брой на случаите, в които надзорният орган е огра
ничил или е забранил на предприятието да се раз
порежда свободно с активите си, ако то не е спа
зило капиталовото изискване за платежоспособност.
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Брой на предприетите коригиращи мерки съгласно
член 139 от Директива 2009/138/ЕО

B5f

Брой на случаите, в които надзорният орган е огра
ничил или е забранил на предприятието да се раз
порежда свободно с активите си, ако застраховател
ното или презастрахователното предприятие не е
спазило минималното капиталово изискване.

Брой на отнетите лицензи

B6

Това означава цялостно отнемане на лиценза на
предприятието да извършва дейност, което не
включва например отнемане на лиценз само за
определена категория дейност или презастрахова
телна дейност, при която застрахователното или
презастрахователното предприятие продължава да
бъде лицензирано за извършване на други видове
дейности.

Брой на лицензите, издадени на застрахователни
или презастрахователни предприятия

B7

Брой на новите лицензи през съответната кален
дарна година. Нови лицензи означава лицензи, изда
дени на нови застрахователни или презастрахова
телни предприятие, което не включва например раз
ширяване на обхвата на съществуващи лицензи (т.е.
за различни категории дейности) на вече лицензи
рани застрахователни и презастрахователни пред
приятия.

Критерии, използвани за прилагането на изисква
нията за добавяне на капитал

B8a

Критерии, използвани за изчисляването на добавя
нето на капитал

B8b

Критериите, използвани за отмяната на добавен ка
питал

B8c

Брой на заявленията, подадени до надзорните ор
гани с оглед използване на изравнителната корек
ция, посочена в член 77б Директива 2009/138/ЕО.

B9

В т.ч. брой на одобрените заявления с оглед из
ползване на изравнителната корекция, посочена
в член 77б от Директива 2009/138/ЕО

B9a

Брой на заявленията, подадени до надзорните ор
гани с оглед използване на корекцията за променли
вост, посочена в член 77г от Директива
2009/138/ЕО

B10

Това се прилага само когато държавата членка е из
брала да изиска предварително одобрение за използ
ването на корекцията за променливост.

В т.ч. брой на одобрените заявления за използ
ване на корекцията за променливост, посочена в
член 77г от Директива 2009/138/ЕО

B10a

Това се прилага само когато държавата членка е из
брала да изиска предварително одобрение за използ
ването на корекцията за променливост.
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Брой на удължаванията, позволени в съответствие с
член 138, параграф 4 от Директива 2009/138/ЕО

B11a

Брой на удължаванията на периода, позволени с цел
да се гарантира спазването на капиталовото изиск
ване за платежоспособност в случай на изключи
телно неблагоприятни ситуации.

Средна продължителност на удължаванията, позво
лени в съответствие с член 138, параграф 4 от Ди
ректива 2009/138/ЕО

B11b

Общата продължителност на всички удължавания,
позволени в съответствие с член 138, параграф 4 от
Директива 2009/138/ЕО, разделена на поле B11a.

Брой на разрешенията, издадени в съответствие с
член 304 от Директива 2009/138/ЕО

B12

Брой на разрешенията, издадени за използване на
подмодула на риска, свързан с акции, основаващ се
на дюрацията, при изчисляването на капиталовото
изискване за платежоспособност.

Брой на заявленията, подадени до надзорния орган
с оглед използване на преходната срочна структура
на безрисковия лихвен процент, посочена в член
308в от Директива 2009/138/ЕО

B13

В т.ч. брой на одобрените заявления за използ
ване на преходната срочна структура на безри
сковия лихвен процент, посочена в член 308в от
Директива 2009/138/ЕО

B13a

Брой на решенията за отмяна на одобрението на
преходната мярка съгласно член 308д от Дирек
тива 2009/138/ЕО.

B13b

Брой на заявленията, подадени до надзорния орган
с оглед използване на преходното приспадане на
техническите резерви, посочено в член 308г от Ди
ректива 2009/138/ЕО

B14

В т.ч. брой на одобрените заявления за използ
ване на преходното приспадане на техническите
резерви, посочено в член 308г от Директива
2009/138/ЕО

B14a

Брой на заседанията на колегиума на надзорните
органи, в които надзорният орган е участвал като
член

B15a

Брой на заседанията, организирани в съответствие с
член 248, параграф 1, буква д) и член 249, пара
граф 2 от Директива 2009/138/ЕО, в които надзор
ният орган е участвал като член, но не като надзо
рен орган за групата. Това включва срещи и заседа
ния, проведени както при лично присъствие, така и
по друг начин, например чрез телефонни конферен
ции. Тук се включват също така заседания на коле
гиума на надзорни органите в намален състав в съ
ответствие с член 248, параграф 3, трета алинея от
Директива 2009/138/ЕО, като например заседания
на специализираните групи, но не се включват дву
странните обсъждания между два надзорни органа в
рамките на колегиума на надзорните органи. В тази
позиция не се включват заседанията на групите за
управление на кризи, тъй като те не са сформирани
съгласно Директива 2009/138/ЕО.
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Брой на заседанията на колегиума на надзорните
органи, които надзорният орган е председателствал
в качеството си на надзорен орган за групата

B15b

Брой на заседанията, организирани в съответствие с
член 248, параграф 1, буква д) и член 249, пара
граф 2 от Директива 2009/138/ЕО, в които надзор
ният орган е участвал в качеството си на надзорен
орган за групата. Това включва срещи и заседания,
проведени както при лично присъствие, така и по
друг начин, например чрез телефонни конференции.
Тук се включват също така заседания на колегиума
на надзорни органите в намален състав в съответс
твие с член 248, параграф 3, трета алинея от Дирек
тива 2009/138/ЕО, като например заседания на спе
циализираните групи, но не се включват двустран
ните обсъждания между два надзорни органа в рам
ките на колегиума на надзорните органи. В тази по
зиция не се включват заседанията на групите за
управление на кризи, тъй като те не са сформирани
съгласно Директива 2009/138/ЕО.

Брой на заявленията, подадени до надзорния орган
с оглед одобрение на допълнителни собствени сред
ства

B16a

В т.ч. брой на одобрените заявления относно до
пълнителните собствени средства

B16aa

Основни характеристики на одобрените позиции от
допълнителни собствени средства

B16b

Брой на заявленията, подадени до надзорния орган
с оглед одобрение на оценката и класификацията на
позициите от собствени средства, които не са обхва
нати в списъците, съдържащи се в членове 69, 72,
74, 76 и 78 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35

B17a

В т.ч. брой на одобрените заявления относно
оценката и класификацията на позициите от соб
ствени средства, които не са обхванати в списъ
ците, съдържащи се в членове 69, 72, 74, 76 и
78 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35

B17aa

Основни характеристики на одобрените позиции от
собствени средства, които не са обхванати в списъ
ците, съдържащи се в членове 69, 72, 74, 76 и 78
от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35

B17b

Метод, използван за оценката и класификацията на
одобрените позиции от собствени средства, които
не са обхванати в списъците, съдържащи се в чле
нове 69, 72, 74, 76 и 78 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35

B17c
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Брой на сравнителните анализи, организирани и
проведени от EIOPA в съответствие с член 30 от Ре
гламент (ЕС) № 1094/2010, в които надзорният ор
ган е взел участие.

B18a

Обхват на сравнителните анализи, организирани и
проведени от EIOPA в съответствие с член 30 от Ре
гламент (ЕС) № 1094/2010, в които надзорният ор
ган е взел участие.

B18b
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

31.12.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ III
ОБРАЗЕЦ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗМОЖНОСТИ

Информацията, посочена в член 4, се оповестява посредством следния образец. Всички препратки са към Директива 2009/138/ЕО, освен ако не е посочено друго.
BG

ОБРАЗЕЦ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗМОЖНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 31, ПАРАГРАФ 2, БУКВА Г) ОТ ДИРЕКТИВА 2009/138/ЕО

Член от Директива
2009/138/ЕО

Наименование на члена

Описание на дейността

По отношение на определението за големи ри
скове — възможност към категорията на риско
вете, класифицирани в класове 3, 8, 9, 10, 13
и 16 в общото застраховане по част А от прило
жение I, да бъдат добавени рисковете, застрахо
вани от професионални сдружения, смесени
предприятия или временни групировки

Член 15, параграф 2,
трета алинея

Обхват на лиценза

Възможност за издаване на лиценз за два или
повече класа при прякото застраховане

Член 15, параграф 3,
първа алинея

Обхват на лиценза

По отношение на общото застраховане — въз
можност за предоставяне на лиценз за групите
класове, изброени в част Б от приложение I.

Член 17, параграф 2

Правноорганиза
ционна форма на за
страхователното или
презастрахователното
предприятие

Възможност за създаване на предприятия с прав
ноорганизационна форма, регулирана от публич
ното право, ако такива организации имат за
предмет извършването на застрахователна или
презастрахователна дейност при условия, екви
валентни на тези, при които функционират
предприятията, регулирани от частното право.

Текст или
препратка към
текст от нацио
налното законо
дателство

Текст или препратка
към текст от нацио
налното законода
телство, когато е на
разположение на
друг език

L 347/1275

Определения

Препратка към
член от нацио
налното законо
дателство

Официален вестник на Европейския съюз

Член 13, параграф 27

Използване на
възможност
ДА / НЕ

Използван
национален
правен инстру
мент
ЗР/ПЗР/АР (1)

Договорни условия и
размери на премиите

Възможност по отношение на животозастрахова
нето да се изискват регулярни уведомления от
носно техническите бази, използвани за изчис
ляване на премиите и техническите резерви, с
цел да се провери съответствието с актюерските
принципи

Член 21, параграф 3

Договорни условия и
размери на премиите

Възможност за подлагане предприятията, които
искат или са получили лиценз за дейности по
оказване на помощ, на проверки по отношение
на техния персонал и оборудване

Член 21, параграф 4

Договорни условия и
размери на премиите

Възможност да се изиска одобрение на учреди
телния договор и устава, както и да се съобща
ват всякакви други документи, необходими за
нормалното упражняване на надзор

Член 51, параграф 2,
трета алинея

Отчет за платежоспо
собността и финансо
вото състояние: съ
държание

Възможност, която позволява в рамките на опре
делен преходен период (пре)застрахователните
предприятия да бъдат освободени от изисква
нето за отделно оповестяване на добавения ка
питал или въздействието на специфичните пара
метри, които предприятията трябва да използват
съгласно изискванията на надзорния орган.

Член 57, параграф 1

Придобивания

Когато при уведомяването на надзорните органи
за придобиванията в съответствие с Директива
2004/109/ЕО държавите членки прилагат праг
от една трета — възможност да продължат да
прилагат този праг вместо прага от 30 %.

Текст или препратка
към текст от нацио
налното законода
телство, когато е на
разположение на
друг език

31.12.2015 г.

Член 21, параграф 1,
втора алинея

Текст или
препратка към
текст от нацио
налното законо
дателство

Официален вестник на Европейския съюз

Описание на дейността

Препратка към
член от нацио
налното законо
дателство

BG

Наименование на члена

Използван
национален
правен инстру
мент
ЗР/ПЗР/АР (1)

L 347/1276

Член от Директива
2009/138/ЕО

Използване на
възможност
ДА / НЕ

Наименование на члена

Описание на дейността

Когато при уведомяването на надзорните органи
за разпорежданията в съответствие с Директива
2004/109/ЕО държавите членки прилагат праг
от една трета — възможност да продължат да
прилагат този праг вместо прага от 30 %.

Член 73, параграф 2

Упражняване на жи
вотозастрахователна
и общозастрахова
телна дейност

Възможност:
i) животозастрахователните предприятия да по
лучат лиценз за общозастрахователна дейност
за рисковете от злополука и заболяване;
ii) общозастрахователните предприятия, полу
чили лиценз единствено за рисковете от зло
полука и заболяване, да получат лиценз за
упражняване на животозастрахователна дей
ност.

Упражняване на жи
вотозастрахователна
и общозастрахова
телна дейност

Възможност да се осигурят условия, при които
предприятията, посочени в член 73, параграф 2,
да спазват правилата за отчетност, уреждащи
животозастрахователните предприятия за всички
техни дейности

Член 73, параграф 3,
второ изречение

Упражняване на жи
вотозастрахователна
и общозастрахова
телна дейност

Възможност в производствата по ликвидация да
бъдат прилагани правилата, регулиращи дейно
стите по животозастраховане, свързани със зло
полука и заболяване, които се извършват от
предприятията по член 73, параграф 2.

Член 73, параграф 5,
втора алинея

Упражняване на жи
вотозастрахователна
и общозастрахова
телна дейност

Възможност да се изиска прекратяване на едно
временното извършване на животозастрахова
телни и общозастрахователни дейности в рам
ките на определен период

Текст или препратка
към текст от нацио
налното законода
телство, когато е на
разположение на
друг език

L 347/1277

Член 73, параграф 3,
първо изречение

Текст или
препратка към
текст от нацио
налното законо
дателство

Официален вестник на Европейския съюз

Придобивания

Препратка към
член от нацио
налното законо
дателство

BG

Член 57, параграф 2

Използван
национален
правен инстру
мент
ЗР/ПЗР/АР (1)

31.12.2015 г.

Член от Директива
2009/138/ЕО

Използване на
възможност
ДА / НЕ

Корекция за промен
ливост на съответ
ната срочна струк
тура на безрисковия
лихвен процент

Възможност да се изиска предварително одобре
ние от страна на надзорните органи за прилага
нето на корекция за променливост за съответ
ната срочна структура на безрисковия лихвен
процент за изчисляване на най-добрата прог
нозна оценка съгласно член 77, параграф 2.

Член 148, параграф 2

Уведомяване от дър
жавата членка по
произход

Възможност да се изиска общозастрахователните
предприятия, покриващи риска гражданска от
говорност за моторни превозни средства в рам
ките на свободното предоставяне на услуги, да
предоставят определена информация

Член 150, параграф 3

Задължително за
страховане на отго
ворността спрямо
трети лица, свързана
с моторните пре
возни средства

Възможност приемащата държава членка да из
иска от застрахователните предприятия, предос
тавящи услуги, да спазват правилата във връзка
с покриването на утежнени рискове, доколкото
те се прилагат към общозастрахователни пред
приятия

Член 152, параграф 4

Представител

Възможност представителят за уреждане на пре
тенции, назначен съгласно член 4 от Директива
2000/26/ЕО, да бъде одобрен като представител
съгласно член 152, параграф 1

Член 163, параграф 3

Програма за дей
ността на клона

Възможност от застрахователните предприятия
да се изиска да представят систематично уведом
ление за техническата база, използвана за изчис
ляване на премийните ставки и техническите ре
зерви по отношение на животозастраховането

Текст или препратка
към текст от нацио
налното законода
телство, когато е на
разположение на
друг език

31.12.2015 г.

Член 77г, параграф 1

Текст или
препратка към
текст от нацио
налното законо
дателство

Официален вестник на Европейския съюз

Описание на дейността

Препратка към
член от нацио
налното законо
дателство

BG

Наименование на члена

Използван
национален
правен инстру
мент
ЗР/ПЗР/АР (1)

L 347/1278

Член от Директива
2009/138/ЕО

Използване на
възможност
ДА / НЕ

Наименование на члена

Описание на дейността

Член 169, параграф 3,
втора алинея

Разделяне на дейно
стите по животоза
страховане и общо
застраховане

Възможност за клоновете, които на датите, посо
чени в член 73, параграф 5, са упражнявали на
територията на държавата членка единствено
животозастрахователна дейност, докато централ
ното им управление, намиращо се извън Общ
ността, едновременно упражнява както живото
застрахователна, така и общозастрахователна
дейност, и предприятието желае да упражнява
общозастрахователна дейност на територията на
тази държава членка.

Член 179, параграф 4,
втора алинея

Свързани задълже
ния

Възможност да се изиска издаването на деклара
ция, удостоверяваща, че договорът е съставен
при спазване на специфичните разпоредби по
отношение на задължителното общо застрахо
ване

Член 181, параграф 1,
втора алинея

Общо застраховане

Възможност да се изиска несистемно уведомя
ване за условията по полицата и други доку
менти с цел проверка на съблюдаването на на
ционалните разпоредби, отнасящи се до застра
хователните договори

Член 181, параграф 2,
първа алинея

Общо застраховане

Възможност да се изиска общите и специалните
условия на задължителното застраховане да бъ
дат съобщавани на съответния надзорен орган
преди тяхното разпространение

Текст или препратка
към текст от нацио
налното законода
телство, когато е на
разположение на
друг език

L 347/1279

Възможност клоновете, извършващи едновре
менно животозастрахователни и общозастрахо
вателни дейности, да продължат да го правят,
ако всяка дейност се управлява разделно

Текст или
препратка към
текст от нацио
налното законо
дателство

Официален вестник на Европейския съюз

Разделяне на дейно
стите по животоза
страховане и общо
застраховане

Препратка към
член от нацио
налното законо
дателство

BG

Член 169, параграф 2

Използван
национален
правен инстру
мент
ЗР/ПЗР/АР (1)

31.12.2015 г.

Член от Директива
2009/138/ЕО

Използване на
възможност
ДА / НЕ

Животозастраховане

Възможност да се изиска системно предоставяне
на информация за техническата база, използвана
за изчисляване на премии и технически резерви,
с цел да се провери спазването на националните
разпоредби, засягащи актюерските принципи,

Член 184, параграф 2,
втора алинея

Допълнителна ин
формация в областта
на общозастрахова
телната дейност,
упражнявана съ
гласно правото на
установяване или
свободата на предос
тавяне на услуги

Възможност да се изиска името и адресът на
представителя на общозастрахователното пред
приятие да фигурират в застрахователния дого
вор или в друг документ, предоставящ покритие

Член 185, параграф 7

Информация за титу
лярите на полица

Възможност да се изиска предоставянето на до
пълнителна информация, необходима на титу
ляря на полицата правилно да разбере основ
ните елементи на животозастрахователното за
дължение.

Член 186, параграф 2

Срок за отказ

Възможност в специфични случаи титулярите на
полици да не прилагат срока за отказ от дого
вора

Член 189

Участие в нацио
нални гаранционни
схеми

Възможност да се изиска общозастрахователните
предприятия задължително да участват в гаран
ционните схеми на приемащата държава членка

Член 197, първа алинея

Дейности, сходни на
помощ при пътуване

Възможност да се предвидят разпоредби за оказ
ването на помощ на лица, изпаднали в затрудне
ния при обстоятелства, различни от посочените
в член 2, параграф 2

Текст или препратка
към текст от нацио
налното законода
телство, когато е на
разположение на
друг език

31.12.2015 г.

Член 182, втора алинея

Текст или
препратка към
текст от нацио
налното законо
дателство

Официален вестник на Европейския съюз

Описание на дейността

Препратка към
член от нацио
налното законо
дателство

BG

Наименование на члена

Използван
национален
правен инстру
мент
ЗР/ПЗР/АР (1)

L 347/1280

Член от Директива
2009/138/ЕО

Използване на
възможност
ДА / НЕ

Обхват на настоящия
раздел

Възможност да не се прилагат изискванията за
застраховка във връзка с правни разноски по от
ношение на дейността по сключване на застра
ховки във връзка с правни разноски, упражня
вана от застраховател, извършващ застраховка за
оказване на помощ, при специфични обстоятел
ства

Член 199

Отделни договори

Възможност в рамките на съответния договор
изрично да се изиска спецификация на размера
на премията за правни разноски

Член 200, параграф 1,
първа алинея

Уреждане на претен
циите

Възможност за избор между три метода за уре
ждане на претенциите

Член 200, параграф 3,
втора алинея

Уреждане на претен
циите

Възможност да се разшири обхватът на забра
ната за едновременно упражняване на същата
или на сходна дейност в свързано застрахова
телно предприятие, така че да обхване и члено
вете на административния, управителния или
надзорния орган на застрахователното пред
приятие, извършващо застраховки във връзка с
правни разноски

Член 202, параграф 1

Изключения от пра
вилото за свободен
избор на адвокат

Възможност за изключение от правилото за сво
боден избор на адвокат по отношение на застра
ховките във връзка с правни разноски при опре
делени условия

Член 206, параграф 1

Здравно застраховане Възможност да се изиска: а) съответствие на
здравнозастрахователните договори със специал
като алтернатива на
социалната сигурност ните правни разпоредби, приети в защита на об
ществения интерес в класа на здравното застра
ховане; и б) съобщаване на надзорните органи
на общите и специалните условия на здравното
застраховане

Текст или препратка
към текст от нацио
налното законода
телство, когато е на
разположение на
друг език

L 347/1281

Член 198, параграф 2,
буква в)

Текст или
препратка към
текст от нацио
налното законо
дателство

Официален вестник на Европейския съюз

Описание на дейността

Препратка към
член от нацио
налното законо
дателство

BG

Наименование на члена

Използван
национален
правен инстру
мент
ЗР/ПЗР/АР (1)

31.12.2015 г.

Член от Директива
2009/138/ЕО

Използване на
възможност
ДА / НЕ

Наименование на члена

Описание на дейността

Задължително за
страховане срещу
трудови злополуки

Член 216, параграф 1,
първа алинея

Крайно предприятие Възможност надзорните органи сами да пре
майка на национално ценят дали да подложат на групов надзор край
ното предприятие майка на национално ниво
ниво

Член 225, втора алинея

Свързани застрахова
телни и презастрахо
вателни предприятия

Възможност да се изиска при изчисляването на
груповата платежоспособност да се вземат пред
вид капиталовото изискване за платежоспособ
ност и допустимите собствени средства по отно
шение на свързаните предприятия с централно
управление в друга държава членка съгласно из
искванията на тази държава членка

Член 227, параграф 1,
втора алинея

Свързани застрахова
телни и презастрахо
вателни предприятия
от трета държава

Възможност да се изиска да се вземат предвид
капиталовото изискване за платежоспособност и
допустимите собствени средства по отношение
на свързаните предприятия с централно управле
ние в трета държава, в която режимът относно
платежоспособността е еквивалентен, съгласно
изискванията на тази трета държава

Възможност да се изиска застрахователните
предприятия, предлагащи задължителни застра
ховки срещу трудови злополуки, да спазват спе
цифичните разпоредби на националното право
на приемащата държавата членка

Текст или препратка
към текст от нацио
налното законода
телство, когато е на
разположение на
друг език

31.12.2015 г.

Член 207

Текст или
препратка към
текст от нацио
налното законо
дателство

Официален вестник на Европейския съюз

Здравно застраховане Възможност да се изиска привеждането в дей
като алтернатива на
ствие на система за алтернативно здравно застра
социалната сигурност ховане, която да функционира на техническа
база, близка до тази на животозастраховането,
при определени условия

Препратка към
член от нацио
налното законо
дателство

BG

Член 206, параграф 2,
първа алинея

Използван
национален
правен инстру
мент
ЗР/ПЗР/АР (1)

L 347/1282

Член от Директива
2009/138/ЕО

Използване на
възможност
ДА / НЕ

Третиране на застра
хователните взема
ния

Възможност за избор между два метода или
комбинация от тях, чрез които да се гарантира,
че застрахователните вземания се ползват с пре
димство спрямо другите вземания към застрахо
вателно предприятие

Член 275, параграф 2

Третиране на застра
хователните взема
ния

Възможност за осигуряване на предимство на
всички или част от разноските в резултат на
процедури по ликвидация спрямо застраховател
ните вземания

Член 276, параграф 2,
втора алинея

Специален регистър

Възможност да се изиска застрахователните
предприятия, упражняващи животозастрахова
телна дейност и покриващи рисковете от злопо
лука и заболяване, да водят отделен регистър

Член 277

Суброгация на гаран
ционната схема

Възможност да се предвиди, че когато дадена
национална гаранционна схема е встъпила в
правата на кредиторите на застрахователя, взе
манията на тази схема не се ползват от разпо
редбите на член 275, параграф 1.

Член 279, параграф 2,
втора алинея

Отнемане на лиценз

Възможност по време на дадена процедура по
ликвидация упражняването на някои от дейно
стите да продължи със съгласието и под кон
трола на надзорните органи на държавата
членка по произход

Член 304, параграф 1

Подмодул на риска,
свързан с акции, ос
новаващ се на срока

Възможност да се разреши на животозастрахова
телните предприятия да прилагат подмодул на
риска, свързан с акции, основаващ се на дюра
цията, при определени условия

Текст или препратка
към текст от нацио
налното законода
телство, когато е на
разположение на
друг език

L 347/1283

Член 275, параграф 1

Текст или
препратка към
текст от нацио
налното законо
дателство

Официален вестник на Европейския съюз

Описание на дейността

Препратка към
член от нацио
налното законо
дателство

BG

Наименование на члена

Използван
национален
правен инстру
мент
ЗР/ПЗР/АР (1)

31.12.2015 г.

Член от Директива
2009/138/ЕО

Използване на
възможност
ДА / НЕ

Член 305, параграф 1

Дерогации и отмяна
на ограничителните
мерки

Възможност общозастрахователните предприя
тия, чийто максимален годишен доход от пре
мии не отговаря на изискванията за платежоспо
собност към на 31 януари 1975 г., да бъдат ос
вободени от изискването за установяване на ми
нимален гаранционен фонд

Член 308б, параграф 15

Преходни мерки

Възможност законовите, подзаконовите и адми
нистративните разпоредби, приети с цел спаз
ване на членове 1—19, 27—30, 32—35
и 37—67 от Директива 2002/83/ЕО, да про
дължат да се прилагат до 31 декември 2019 г.

Член 308б, параграф 16

Преходни мерки

Възможност в рамките на период до 31 март
2022 г. крайното застрахователно или преза
страхователно предприятие майка да кандидат
ства за одобряване на вътрешен модел на гру
пата, приложим за част от групата

(1) Законови разпоредби (ЗР), подзаконови разпоредби (ПЗР), административни разпоредби (АР).

Текст или
препратка към
текст от нацио
налното законо
дателство

Текст или препратка
към текст от нацио
налното законода
телство, когато е на
разположение на
друг език

Официален вестник на Европейския съюз

Описание на дейността

Препратка към
член от нацио
налното законо
дателство

BG

Наименование на члена

Използван
национален
правен инстру
мент
ЗР/ПЗР/АР (1)

L 347/1284

Член от Директива
2009/138/ЕО

Използване на
възможност
ДА / НЕ

31.12.2015 г.

