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ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÀ ÓÐÅÄÁÀ

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г.
за условията и реда за извършване на маржин покупки,
къси продажби и заем на финансови инструменти*
(обн., ДВ, бр. 65 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2008 г.)

§ 1. В чл.1 ал.1 се изменя така:
„(1) С наредбата се уреждат:
1. условията и редът за извършване на
маржин покупки, къси продажби и заем на
финансови инструменти;
2. изискванията към обезпечението при
маржин покупките и късите продажби, когато
инвестиционните посредници се задължават
да доставят финансовите инструменти, необходими за осъществяване на сетълмента
на късите продажби, и изискванията към
договора, който инвестиционните посредници
сключват със своите клиенти при извършване
на къси продажби.“
§ 2. В чл.3 ал.1 се изменя така:
„(1) Къса продажба е продажба по смисъла
на член 2, параграф 1, буква „б“ от Регламент
(ЕС) №236/2012 на Европейския парламент и
на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите
продажби и някои аспекти на суапите за
кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март
2012 г.) (Регламент №236/2012 г.) и се извършва
при спазване изискванията на регламента.“
§ 3. В чл. 6, ал. 1, т. 3 думите „лицензия
от Българската народна банка (БНБ) за извършване на банкова дейност в страната“ се
заменят с „разрешение да извършва дейност
на територията на Република България“.
§ 4. В чл. 7а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Маржин покупки с финансови инструменти могат да бъдат извършвани на територията на Република България само на регулиран
пазар при условия и по ред, предвидени в
правилата на регулирания пазар.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Инвестиционните посредници могат да
извършват маржин покупки, къси продажби
*

ДВ, бр. 1 от 2013г.

и заем на финансови инструменти при предоставяне на услуги на територията на друга
държава членка при спазване изискванията на
европейското законодателство, на съответното
национално законодателство и международната практика, приложими спрямо този вид сделки, както и на територията на трета държава,
ако приложимото национално законодателство и международна практика осигуряват наймалко равностойна степен на защита на инвеститорите във финансови инструменти като
тази по българското законодателство.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Инвестиционните посредници предоставят на Комисията за финансов надзор
ежемесечно до 5-о число на месеца, следващ
отчетния период, информация за сключените
през съответния месец маржин покупки и къси
продажби по образец, утвърден от заместникпредседателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност“.“
§ 5. В заглавието на глава втора думите
„и с които могат да бъдат извършвани къси
продажби“ се заличават.
§ 6. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Финансовите инструменти, които
могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби, са:
1. акции, допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България, чийто
емитент не е обявен в несъстоятелност и не
се намира в производство по несъстоятелност
или ликвидация, и които през последните 20
сесии на регулирания пазар отговарят едновременно на следните изисквания:
а) с тях са сключвани сделки на регулирания пазар най-малко през 15 сесии;
б) минималният среднодневен обем от финансови инструменти, с които са сключени сделки на
регулирания пазар, е не по-малко от 5000 броя;
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в) среднодневният брой сключени сделки
на регулирания пазар е не по-малко от 15;
г) произведението от броя финансови
инструменти от дадена емисия и цената на
затваряне за последния ден на търговия с този
финансов инструмент на регулирания пазар е
не по-малко от 20 000 000 лв.;
д) свободно търгуемият обем е не по-малко
от 15% от емисията;
2. акции, допуснати до търговия на регулиран пазар в друга държава членка, които
отговарят на изискванията за ликвидност
по чл. 22 от Регламент (ЕО) 1287/2006 на
Комисията от 10 август 2006 г. за прилагане
на Директива 2004/39/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
задълженията за водене на регистри на
инвестиционните посредници, отчитането на
сделките, прозрачността на пазара, допускането на финансови инструменти за търгуване,
както и за определените понятия за целите
на посочената директива (ОВ, L 241/1 от 2
септември 2006 г.);
3. държавни ценни книжа, емитирани от
държави членки с инвестиционен кредитен
рейтинг, присъден от агенция за кредитен
рейтинг, регистрирана в съответствие с Регламент 1060/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно
агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от
17 ноември 2009 г.).
(2) При прилагането на критериите по ал.
1, т. 1 не се вземат предвид репо сделките и
сделките на приватизационен пазар.
(3) В обхвата на ал. 1, т. 1, букви „а“ - „д“ не
попадат сделките, сключени от инвестиционен посредник, когато е действал като маркетмейкър на емисията финансови инструменти.
(4) Инвестиционните посредници нямат
право да приемат като обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби
финансови инструменти, които са предмет
на друго обезпечение съгласно действащото
законодателство.“
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1 думите „както и по-строги изисквания от предвидените в чл. 8, ал. 1“ се
заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Регулираният пазар в Република България обявява ежедневно след приключване
на търговската сесия чрез своята система за
търговия и борсовия бюлетин, както и по друг
подходящ начин списък на акциите, допуснати
до търговия и отговарящи на изискванията по
чл. 8, ал. 1, т. 1, които могат да служат за обез-
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печение по маржин покупки и къси продажби
за периода на следващата търговска сесия.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Регулираният пазар в Република България разпространява по реда на ал. 2 информация за общия обем на финансовите
инструменти от всяка емисия, предмет на
маржин покупки и къси продажби, сключени
на регулирания пазар.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Регулираният пазар в Република България разпространява по реда на ал. 2 към
края на всеки календарен месец, въз основа
на данни от съответната депозитарна институция, информация за общия обем на
откритите нетни къси позиции по всички
емисии финансови инструменти, търгувани на
регулирания пазар.“
§ 8. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Инвестиционните посредници
не могат да приемат като обезпечение по
маржин покупки и къси продажби финансови
инструменти, които са престанали да отговарят
на изискванията по чл. 8, ал. 1.
(2) В случай че след предоставяне на обезпечението финансовите инструменти, предмет
на обезпечение, престанат да отговарят на
изискванията по чл. 8, ал. 1, инвестиционният
посредник няма право да изпълнява нови
нареждания за маржин покупки и е длъжен до
края на работния ден да уведоми клиента, че
в срок два работни дни трябва да предостави
обезпечение, отговарящо на изискванията по
чл. 8, ал. 1.“
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „и къси продажби“ се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Комисията за финансов надзор може
да наложи ограничения и забрани за извършването на къси продажби при спазване
изискванията на Регламент 236/2012.“
§ 10. В чл. 13, ал. 1 се изменя така:
„(1) Инвестиционният посредник извършва
маржин покупки на основата на писмен договор
с клиента, спрямо който се прилагат изискванията на Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията
към дейността на инвестиционните посредници
(ДВ, бр. 67 от 2007 г.) (Наредба № 38), доколкото
друго не е предвидено в тази наредба.“
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Клиент, който е подал нареждане за
маржин покупка на финансови инструменти,
които отговарят на изискванията по чл. 8, ал. 1
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и за които в договора е предвидено да служат
като обезпечение по маржин заема, е длъжен
да отговаря на първоначалното маржин
изискване по ал. 2 в периода от подаване на
нареждането до деня на сключване на сделката
включително.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Първоначално маржин изискване е
задължението на клиента да предостави на
инвестиционния посредник парични средства
и/или финансови инструменти, които отговарят на изискванията по чл. 8, ал. 1, на стойност
и при спазване изискванията на ал. 3 - 9.“
3. В ал. 3 думите „депозитът по ал. 2“ се
заменят с думата „то“.
4. В ал. 4 думите „финансови инструменти
по ал. 2, т. 2 и/или 3, депозитът“ се заменят с
„финансови инструменти, то“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Ако първоначалното маржин изискване
се изпълнява като комбинация от парични
средства и финансови инструменти, частта
от него във финансови инструменти, които
трябва да бъдат предоставени, се изчислява по
следната формула:
ЦК = МП–ПС*2,
където:
ЦК е текущата пазарна стойност на депозираните финансови инструменти, изчислена
съгласно чл. 18;
МП – стойността на маржин покупката;
ПС – предоставените парични средства.“
6. В ал. 6 думите „чл. 37, ал. 3, т. 1“ се
заменят с „чл. 37, ал. 2, т. 1“.
7. В ал. 8 думите „паричния депозит на
клиента по ал. 2, т. 1“ се заменят с „паричните
средства, предоставени от клиента по ал. 2“.
§ 12. В чл. 16а думите „към деня на“ се
заменят с думата „при“.
§ 13. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на сетълмент“ се заменят
със „следваща деня на сключване“.
2. В ал. 3 думите „по чл. 16, ал. 2, т. 2, и/
или 3“ се заменят с „по чл. 8, ал. 1“.
3. В ал. 4 думите „по чл. 37, ал. 2“ се заменят
с „по чл. 37, ал. 3“.
§ 14. В чл. 19 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „или под ниво,
определено от инвестиционния посредник,
което не може да бъде по-ниско от 200 на сто
от общата стойност на маржин заема“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „съответно
нивото, определено от инвестиционния посредник съгласно ал. 1“.
§ 15. В чл. 20, ал. 1, т. 2 думите „по чл. 16,
ал. 2, т. 2 и/или 3“ се заменят с „по чл. 8, ал. 1“.
§ 16. В чл. 21 ал. 3 се изменя така:
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„(3) В случай че стойността на обезпечението по сметката за маржин покупки спадне
под 115 на сто от общата стойност на маржин
заема или под стойност, определена от инвестиционния посредник, която не може да бъде
по-ниска от 115 на сто от общата стойност на
маржин заема, инвестиционният посредник
има право преди изтичане на срока по чл. 20,
ал. 1 да продаде финансови инструменти по
маржин сметката за покриване на недостига
към деня на продажбата съгласно ал. 1, ако
това е необходимо за предотвратяване на поголеми загуби за инвестиционния посредник
и/или за клиента.“
§ 17. В чл. 23, т. 1 се правят следните
изменения:
1. Думите „повишения риск, който възниква
за клиента във връзка с извършването на
маржин покупки, включително“ се заличават.
2. В буква „б“ думите „освен в случая,
когато те са заложени като обезпечение на
банков заем за финансиране на маржин покупки“ се заличават.
§ 18. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „чл. 16, ал. 2, т. 1“ се
заменят с „чл. 16, ал. 2“.
2. В ал. 3 думите „чл. 16, ал. 2, т. 1“ и „чл.
16, ал. 2, т. 2 и 3“ се заменят с „чл. 16, ал. 2“.
3. В ал. 4 думите „съответно чл. 9, ал. 1“ се
заличават.
4. В ал. 5 след думите „на дебита“ се добавя
„или по-високо ниво, определено от инвестиционния посредник съгласно чл. 19, ал. 1“.
§ 19. Заглавието на глава четвърта се изменя така:
„ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИЯ
ПОСРЕДНИК ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА
КЪСИ ПРОДАЖБИ“.
§ 20. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Инвестиционният посредник
извършва къси продажби за сметка на клиент
въз основа на писмен договор за извършване
на къси продажби, спрямо който се прилагат
изискванията на чл. 24 от Наредба № 38, доколкото друго не е предвидено в тази наредба.
С договора за извършване на къси продажби
се посочва начинът, по който ще се осигурява
доставянето на финансовите инструменти,
необходими за сетълмента на късата продажба,
в съответствие с Регламент №236/2012 г.
(2) Преди подписване на договора по ал. 1
инвестиционният посредник е длъжен да
предостави на клиента писмено разяснение
на механизма на осъществяване на късите
продажби и на свързаните с тях рискове, както
и относно задълженията, които могат да възникнат за клиента по Регламент №236/2012г.“
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§ 21. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „инвестиционният
посредник“ се поставя запетая и се добавя
„който се е задължил да достави финансовите
инструменти, необходими за сетълмента на
късата продажба“.
2. В ал. 3 думите „сметката на клиент за
къси продажби“ се заменят със „сметката за
къси продажби“.
§ 22. В чл. 29 в началото на изречението се
добавя „В случаите по чл. 28, ал. 1“.
§ 23. Член 30 се отменя.
§ 24. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Инвестиционният посредник изпълнява нареждане за къса продажба само при
условие, че са изпълнени съответните изисквания на Регламент 236/2012, а в случаите по
чл. 28, ал. 1 - при условие, че ще може да достави
финансовите инструменти, предмет на къса
продажба, включително, когато те са налични по
негова сметка или по подсметка на негов клиент,
който има сметка за маржин покупки или къси
продажби, както и ако е сключил договор за заем
на финансови инструменти.“
§ 25. В чл. 33, ал. 1 в началото на изречението
се добавя „В случаите по чл. 28, ал. 1“.
§ 26. В глава четвърта, раздел І се създава
чл. 33а:
„Чл. 33а. Инвестиционният посредник поддържа ежедневна отчетност за всеки клиент,
сключил договор по чл. 27, най-малко за
подадените нареждания за къси продажби и
сключените сделки за къси продажби.“
§ 27. В заглавието на раздел II на глава
четвърта накрая се добавя „при които инвестиционният посредник се е задължил да достави финансовите инструменти, необходими
за сетълмента на късата продажба“.
§ 28. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Клиент, който е подал нареждане
за къса продажба, е длъжен да отговаря на
първоначалното изискване за къса продажба
по ал. 2 в периода от подаване на нареждането
до инвестиционния посредник до деня на
сключване на късата продажба включително.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Първоначално изискване за къса продажба е задължението на клиента да предостави
на инвестиционния посредник парични средства и/или финансови инструменти по чл. 8,
ал. 1 на стойност не по-малка от 50 на сто от
стойността по късата продажба.“
3. Алинея 3 се заличава.
4. Алинея 5 се изменя така:
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„(5) Инвестиционният посредник може да
предвиди първоначално изискване за къса
продажба, по-високо от това по ал. 2.“
§ 29. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Клиент, на когото е открита сметка за
къси продажби, е длъжен ежедневно от датата,
следваща деня на сключване на късата продажба, да отговаря на поддържащото изискване за къси продажби.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Инвестиционният посредник може да
предвиди поддържащо изискване за къси продажби, по-високо от определеното по ал. 2.“
§ 30. В чл. 37, ал. 1 накрая се добавя „или
под стойност, определена от инвестиционния
посредник, която не може да бъде по-ниска от
150 на сто от текущата пазарна стойност на
финансовите инструменти, предмет на къса
продажба.“
§ 31. В чл. 38, ал. 1, т. 1 думите „чл. 34, ал.
3“ се заменят с „чл. 34, ал. 2“.
§ 32. В чл. 39 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случай че стойността на обезпечението по сметката за къси продажби спадне
под 120 на сто от текущата пазарна стойност
на финансовите инструменти, предмет на къси
продажби, изчислена съгласно чл. 36, или
под стойност, определена от инвестиционния
посредник, която не може да бъде по-ниска
от 120 на сто от текущата пазарна стойност
на финансовите инструменти, предмет на
къса продажба, инвестиционният посредник
има право да закупи финансови инструменти
съгласно ал. 1 преди изтичане на срока от
един работен ден, ако това е необходимо
за предотвратяване на по-големи загуби за
инвестиционния посредник и/или клиента.“
§ 33. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Когато инвестиционният посредник не
достави финансовите инструменти в срок от
четири работни дни след деня за извършване
на сетълмент на късата продажба, той подава
нареждане за закупуването на съответния брой
финансови инструменти с цел осигуряване на
сетълмента по късата продажба. Ако закупуването на финансовите инструменти е невъзможно, инвестиционният посредник изплаща
на купувача по късата продажба:
1. сума, равна на пазарната стойност на
финансовите инструменти към датата на сетълмента и претърпените загуби от купувача
поради неизпълнение на сетълмента;
2. ежедневно обезщетение, представляващо
минимум 10 процента от стойността на финан-
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совите инструменти към датата на сетълмента,
за всеки ден на неизпълнение.
(3) За извършване на плащанията по ал. 2
инвестиционният посредник реализира предоставеното от клиента обезпечение.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
думите „подава нареждане за покупка на тези
финансови инструменти на първата сесия на
регулирания пазар“ се заменят с „незабавно
предприема действия за осигуряване на тези
финансови инструменти“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „по ал. 2“ се заменят с „по ал. 4“.
§ 34. В чл. 41 ал. 1 се изменя така:
„(1) При прекратяване на договора за извършване на къси продажби инвестиционният
посредник незабавно предприема действия за
осигуряване на финансовите инструменти, с
които е извършена къса продажба. При прекратяване на договора за извършване на къси
продажби инвестиционният посредник има
правата по чл. 40, ал. 5.“
§ 35. В заглавието на раздел III на глава
четвърта накрая се добавя „при които инвестиционният посредник се е задължил да достави финансовите инструменти, необходими
за сетълмента на късата продажба“.
§ 36. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „повишения риск, който
възниква за клиента, във връзка с извършването
на къси продажби, включително“ се заличават.
2. В т. 12 думите „чл. 40, ал. 3“ се заменят с
„чл. 40, ал. 5“.
§ 37. В заглавието на раздел IV на глава
четвърта накрая се добавя „при които инвестиционният посредник се е задължил да достави финансовите инструменти, необходими
за сетълмента на късата продажба“.
§ 38. В чл. 43, ал. 1 думите „по чл. 34, ал. 3,
т. 1 и финансовите инструменти по чл. 34,
ал. 3, т. 2 и 3“ се заменят с „и финансовите
инструменти по чл. 34, ал. 2“.
§ 39. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „предмет на депозит
по чл. 34, ал. 3“ се заменят със „с които се
изпълнява първоначално изискване за къса
продажба по чл. 34, ал. 2“.
2. В т. 2 думите „чл. 37, ал. 4“ се заменят с
„чл. 37, ал. 3“.
§ 40. В глава четвърта се създава раздел V
със заглавие:
„Изисквания към инвестиционния посредник
при сключване на къси продажби, при които
инвестиционният посредник не се е задължил
да достави финансовите инструменти, необходими за сетълмента на късата продажба“.
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§ 41. В раздел V се създава чл. 45а:
„Чл. 45а. (1) В договора за извършване на
къса продажба се посочва начинът, по който
финансовите инструменти, необходими за
сетълмента на късата продажба, ще бъдат
осигурени към датата на сетълмента.
(2) При сключване на договора клиентът
предоставя на инвестиционния посредник
необходимите документи, удостоверяващи
налични споразумения за доставка към датата
на сетълмента на финансовите инструменти,
включително информация за третото лице,
което се е задължило да достави финансовите
инструменти.
(3) В случаите, когато клиентът осигурява
финансовите инструменти, необходими за сетълмента на късата продажба въз основа на
споразумение за доставка с трето лице, към
договора се прилага декларация от клиента,
с която той удостоверява, че съответните финансови инструменти не са използвани и няма
да бъдат използвани от него за изпълнението
на сетълмента на друга къса продажба.“
§ 42. В чл. 49, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. държавни ценни книжа, емитирани от
държави членки с инвестиционен кредитен
рейтинг, присъден от агенция за кредитен
рейтинг, регистрирана в съответствие с Регламент 1060/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно
агенциите за кредитен рейтинг.“
§ 43. В чл. 59б, ал. 1 думите „по чл. 61,
ал. 4“ се заличават.
§ 44. В § 1 т. 2 се изменя така:
„2. „Пазарна стойност“ на финансов инструмент, допуснат до търговия на регулиран
пазар за определен ден, е цената на затваряне
или друг аналогичен показател, оповестяван
публично към деня на оценката от регулиран
пазар, от който за съответния ден е изтъргуван
най-голям обем финансови инструменти. За
финансовите инструменти по чл. 8, ал. 1, т. 3
пазарната стойност се определя съгласно чл.
26 от Наредба № 44 от 2011 г. за изискванията
към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от
затворен тип и управляващите дружества (ДВ,
бр. 85 от 2011 г.).“
Заключителна разпоредба
§ 45. Наредбата е приета на основание § 25
от преходните и заключителните разпоредби
във връзка с чл. 5, ал. 3, т. 2, чл. 34, ал. 7 на
Закона за пазарите на финансови инструменти с Решение № 137-Н от 12.12.2012 г. на
Комисията за финансов надзор.
Председател:
Стоян Мавродиев
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за изменение и допълнение на Наредба 30 от 2006 г.
за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието
на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на
БРОЙ 2
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С Т Р. 1 2 7
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3. „Справкакъм
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Граница
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§ 1. В приложение 2.1 към чл. 6, ал. 1, т. 1
Застраховка
„Заболяване“.
способност
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31
декември
на
............................
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година“ се изменя така:

„Справка № ГА.1.3: Граница на платежоспособност към 31 декември на ............... година

„Справка № ГА.1.3: Граница на платежоспособност към 31 декември на ............... година
Стойност

Граница на платежоспособност
Граница на платежоспособност (=ГП I+ГП II+ГП III+ГП IV+ГП V +ГП VI+ГП VII)

0

ГП I

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 1 и 2
от приложение № 1 към КЗ
Застраховка „Живот“ и рента и Женитбена и детска застраховка (= ГП1+ГП 2)

0

ГП1

Спрямо математическия резерв (в размера на резерва се включва
и резервът по активно презастраховане)

0

МР

Брутен размер на математическия резерв

КСП

Брутен размер на капитализираната стойност на пенсиите

РБУД

Резерв за бъдещо участие в дохода

БР

Сума на брутните резерви (МР+КСП+РБУД)

НМР

0

Нетен размер на математическия резерв

НКСП

Нетен размер на капитализираната стойност на пенсиите

НР

Сума на нетните резерви (НМР+НКСП)

К1

Коригиращ коефициент К 1= (НР/БР) К 1>0,85

0

ГП1= БР*К 1*0,04

0

ГП 2

Изчисления спрямо рисковия капитал
(извършват се за договори, за които рисковият капитал не е отрицателна величина)

0

БРК 1

Брутен рисков капитал за договори със срок над 5 години
БРК 1*0,30 %

БКР 2

Брутен рисков капитал за договори със срок над 3 години,
но не повече от 5 години

БКР 3

Брутен рисков капитал за договори със срок до 3 години включително

РКбр

РКбр = БРК1 + БРК2+ БРК3

БРК

Брутен рисков капитал

НРК

Нетен рисков капитал

БКР 2*0,15 %
БКР 3*0,1 %

*

ДВ, бр. 2 от 2013г.
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БРОЙ 2

Коригиращ коефициент К 2= (НРК/БРК) К 2>0,5
ГП 2= РКбр * К 2

0

ГП II

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 3
от приложение № 1 към КЗ
Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд (ГП1 + ГП 2 + ГП 3 + ГП4)

0

ГП1

когато застрахователят носи инвестиционен риск

БРир

Брутен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен
фонд

НРир

Нетен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен
фонд

К1

Коригиращ коефициент К 1 = (НРир/БРир) К 1>0,85
ГП1 = БРир * К 1 * 0,04

ГП 2

когато застрахователят не носи инвестиционен риск и пренесената сума за
покриване на разходите по управление е фиксирана за период над 5 години

БР

Брутен размер на резерв по застраховка „Живот“, свързана
с инвестиционен фонд

НР

Нетен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен
фонд

К2

Коригиращ коефициент К 2 (НР/БР) К 2>0,85
ГП 2 = БР * К 2 * 0,01

ГП 3

когато застрахователят не носи инвестиционен риск и пренесената сума за покриване на разходите по управление не е фиксирана за период над 5 години

АРн

нетни административни разходи по застраховката за последния едногодишен
период
ГП 3 = АРн * 0,25

ГП4

0

0

когато застрахователят покрива риска смърт

БРКиф

Брутен рисков капитал по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен
фонд

НРКиф

Нетен рисков капитал по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд

К3

0

Коригиращ коефициент К 3 = (НРКиф/БРКиф) К 3>0,5
ГП4 = БРКиф * К 3 * 0,003

0

ГП III

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 4
от приложение № 1 към КЗ
Постоянна здравна застраховка (ГП1+ГП 2)

0

ГП1

граница на платежоспособност, определена по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Наредба № 21

БМРзз

Брутен математически резерв, включително резервът по активно презастраховане

НМРзз

Нетен размер на математическия резерв

К1
ГП 2
Прил. № 1
ПП

Коригиращ коефициент К 1= (НМРзз/БМРзз) К 1>0,85
ГП1 = БМРзз * К 1 * 0,04

0

граница на платежоспособност, определена по реда на чл. 20 от Наредба № 21
по-високият резултат от ГПп и ГПщ

0

I метод Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите
Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане

ППн

Пренос-премиен резерв към началото на периода

ППкр

Пренос-премиен резерв към края на периода
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Спечелена премия за последния едногодишен период (ПП + ППн – ППкр)

0

П

По-високият от премийния приход през последния едногодишен период и спечелената премия

0

ВП1

Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния едногодишен период

ВП 2

Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии
във връзка с предсрочно прекратени договори

ВП 3

Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и
други законоустановени отчисления за последния едногодишен период

ВП

Върнати премии през последния едногодишен период (ВП1 + ВП 2 + ВП 3)

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на
претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е.
регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се
приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

ДП1

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния.

ДП 2

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.

ДП 3

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен период.

ДП

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през 3-годишния период (ДП1 + ДП 2 + ДП 3)

РППн

0

0

Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години
(РППкр – РППн)

0

ПРППн

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото
на тригодишния период

ПРППкр

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на
периода

ППРПП

Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за
предходните 3 години (ПРППкр – ПРППн)

0

НВП

Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП +
ПРПП – ППРПП)

0

БВП

Възникнали претенции през предходните 3 години (ИП + ПРПП)

0

К1
ГПп

Коефициент К1 = НВП/БВП, К1 > 0,50
Границата на платежоспособност I метод
ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000
ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато
(П – ВП) > 106 200 000

Прил. № 2
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ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на
претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се
приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни периода (РППкр – РППн)

К1

1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодишни периода

К2

Коефициент К2 = НВП/БВП, К2 > 0,50

ГПщ

Границата на платежоспособност ІI метод

0

0

0

ГПщ = (ИП + ПРПП) x К1 x 0,26 x К2, когато (ИП + ПРПП) x К1 <
74 400 000
ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП + ПРПП) x К1 – 74 400 000]} x К2,
когато (ИП + ПРПП) x К1 > 74 400 000
ако застраховката отговаря на условията по чл. 16, ал. 2 от Наредба № 21, величините 106 200 000 и 74 400 000 се намаляват до една трета от стойността им.

ГП IV
БМРик
НМРик
К1
ГП V
Прил. № 1
ПП

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 5
от приложение № 1 към КЗ
Изкупуване на капитал (= БМРик * К1 * 0,04)
Брутен математически резерв, включително резервът по активно
презастраховане
Нетен размер на математическия резерв
Коригиращ коефициент К 1= (НМРик/БМРик) К 1>0,85
Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 6 – Допълнителна
застраховка, определен по реда на чл. 20 – по-високият резултат от ГПп и ГПщ

0

I метод Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите
Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане

ППн

Пренос-премиен резерв към началото на периода

ППкр

Пренос-премиен резерв към края на периода

П

0

Спечелена премия за последния едногодишен период (ПП + ППн – ППкр)

0

По-високият от премийния приход през последния едногодишен период
и спечелената премия

0

ВП1

Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния едногодишен период

ВП2

Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии
във връзка с предсрочно прекратени договори
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Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и
други законоустановени отчисления за последния едногодишен период

ВП

Върнати премии през последния едногодишен период (ВП1 + ВП 2 + ВП 3)

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на
претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В
извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите
не се приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

ДП1

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестваш предходния

ДП 2

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
предходния едногодишен период

ДП 3

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен период

ДП

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през 3-годишния период (ДП1 + ДП 2 + ДП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години
(РППкр – РППн)

0

0

0

ПРППн

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото
на тригодишния период

ПРППкр

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на
периода

ППРПП

Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за
предходните 3 години (ПРППкр – ПРППн)

0

НВП

Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП +
ПРПП – ППРПП)

0

БВП

Възникнали претенции през предходните 3 години (ИП + ПРПП)

0

К1
ГПп

Коефициент К1 = НВП/БВП, К1 > 0,50
Границата на платежоспособност I метод
ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000
ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато
(П – ВП) > 106 200 000

Прил. № 2
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0

ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния
размер на претенциите

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на
претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси,
т.е. регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се
приспадат.

0
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Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.
Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни периода (РППкр – РППн)

К1

1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни
искове, е за последните 3 едногодишни периода

К2

Коефициент К2 = НВП/БВП, К2 > 0,50

ГПщ

Границата на платежоспособност ІI метод

0

0

0

ГПщ = (ИП + ПРПП) x К1 x 0,26 x К2, когато (ИП + ПРПП) x К1 <
74 400 000
ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП + ПРПП) x К1 – 74 400 000]} x К2,
когато (ИП + ПРПП) x К1 > 74 400 000
ГП VI
Прил. № 1
ПП

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел ІІ, т.1 от приложение
№ 1 към КЗ – Застраховка „Злополука“
определен по реда на чл. 20 – по-високият резултат от ГПп и ГПщ

0

I метод Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите
Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане

ППн

Пренос-премиен резерв към началото на периода

ППкр

Пренос-премиен резерв към края на периода
Спечелена премия за последния едногодишен период (ПП + ППн – ППкр)

0

П

По-високият от премийния приход през последния едногодишен период и спечелената премия

0

ВП1

Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния едногодишен период

ВП 2

Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии
във връзка с предсрочно прекратени договори

ВП3

Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и
други законоустановени отчисления за последния едногодишен период

ВП

Върнати премии през последния едногодишен период (ВП1 + ВП 2 + ВП 3)

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на
претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се
приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

ДП1

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния.

0

0
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ДП 2

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период

ДП 3

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен период

ДП

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
3-годишния период (ДП1 + ДП 2 + ДП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години
(РППкр – РППн)

0

0

ПРППн

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото
на тригодишния период

ПРППкр

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на
периода

ППРПП

Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за
предходните 3 години (ПРППкр – ПРППн)

0

НВП

Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП +
ПРПП – ППРПП)

0

БВП

Възникнали претенции през предходните 3 години (ИП + ПРПП)

0

К1
ГПп

Коефициент К1 = НВП/БВП, К1 > 0,50
Границата на платежоспособност I метод

0

ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000
ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато
(П – ВП) > 106 200 000

Прил. № 2

ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния
размер на претенциите

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на
претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се
приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни периода (РППкр – РППн)

К1

1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодишни периода

К2

Коефициент К2 = НВП/БВП, К2 > 0,50

ГПщ

Границата на платежоспособност ІI метод
ГПщ = (ИП + ПРПП) x К1 x 0,26 x К2, когато (ИП + ПРПП) x К1 < 74 400 000
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ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП + ПРПП) x К1 – 74 400 000]} x К2,
когато (ИП + ПРПП) x К1 > 74 400 000
чл. 22 от Наредба № 21
ГПпр
К

ГП VII
Прил. № 1
ПП
ППн
ППкр

Граница на платежоспособност за предходния едногодишен период
коефициент = нетен резерв за предстоящи плащания в края на периода/нетен
резерв за предстоящи плащания в началото на едногодишния период, К < 1
Граница на платежоспособност (ГПпр * К)

0

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел ІІ, т. 2
от приложение № 1 към КЗ – Застраховка „Заболяване“
определен по реда на чл. 20 – по-високият резултат от ГПп и ГПщ

0

I метод Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите
Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане
Пренос-премиен резерв към началото на периода
Пренос-премиен резерв към края на периода
Спечелена премия за последния едногодишен период (ПП + ППн – ППкр)

0

П

По-високият от премийния приход през последния едногодишен период и спечелената премия

0

ВП1

Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния едногодишен период

ВП 2

Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии
във връзка с предсрочно прекратени договори

ВП 3

Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и
други законоустановени отчисления за последния едногодишен период

ВП

Върнати премии през последния едногодишен период (ВП1 + ВП 2 + ВП 3)

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на
претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите
не се приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

ДП1

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния.

ДП 2

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период

ДП 3

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен период

ДП

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през 3-годишния период (ДП1 + ДП 2 + ДП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години
(РППкр – РППн)

0

0

0

0
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ПРППн

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото
на тригодишния период

ПРППкр

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на
периода

ППРПП

Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за
предходните 3 години (ПРППкр – ПРППн)

0

НВП

Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП +
ПРПП – ППРПП)

0

БВП

Възникнали претенции през предходните 3 години (ИП + ПРПП)

0

К1

Коефициент К1 = НВП/БВП, К1 > 0,50

ГПп

Границата на платежоспособност I метод

0

ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000
ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато
(П – ВП) > 106 200 000

Прил. № 2

ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния
размер на претенциите

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на
претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се
приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни периода (РППкр – РППн)

К1

1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодишни периода

К2

Коефициент К2 = НВП/БВП, К2 > 0,50

ГПщ

Границата на платежоспособност ІI метод

0

0

0

ГПщ = (ИП + ПРПП) x К1 x 0,26 x К2, когато (ИП + ПРПП) x К1 <
74 400 000
ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП + ПРПП) x К1 – 74 400 000]} x К2,
когато (ИП + ПРПП) x К1 > 74 400 000
чл. 22 от Наредба № 21
ГПпр
К

Граница на платежоспособност за предходния едногодишен период
коефициент = нетен резерв за предстоящи плащания в края на периода/нетен
резерв за предстоящи плащания в началото на едногодишния период, К < 1
Граница на платежоспособност (ГПпр * К)

0

“
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1, пот. 1
„Заболяване“.
„ОБЩО:“
се поставя ред със съдържание
ставя
ред
със
съдържание
„8.
Застраховка
„8. 7.
Застраховка
„Заболяване“.
се правят следните изменения и допълнения:
„Справка №
ТА.6: Граница на платежо
„Заболяване“.
7.
„Справка
№
ТА.6:
на тримесечие
платежо1. В „СПРАВКА № ТА.1.1: ТЕХНИЧЕСКИ
способност към края
наГраница
.................
§
2.
В
приложение
№
3.1
към
чл.
7,
ал.
1,
т.
1
способност
към
края
на
.................
тримесечие
РЕЗЕРВИ КЪМ КРАЯ НА ....... ТРИМЕСЕЧИЕ
на ............. година“ изменя така:
се правят следните изменения и допълнения:

на .......... година“ изменя така:

„Справка № ТА.6: Граница на платежоспособност към края на ............... тримесечие на .......... година
„Справка № ТА.6: Граница на платежоспособност към края на ............... тримесечие на .......... година
Граница на платежоспособност
Граница на платежоспособност (=ГП I+ГП II+ГП III+ГП IV+ГП V +ГП VI+ГП VII)

Стойност
0

ГП I

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 1 и 2
от приложение № 1 към КЗ
Застраховка „Живот“ и рента и Женитбена и детска застраховка (= ГП1+ГП 2)

0

ГП1

Спрямо математическия резерв
(в размера на резерва се включва и резервът по активно презастраховане)

0

МР

Брутен размер на математическия резерв

КСП

Брутен размер на капитализираната стойност на пенсиите

РБУД

Резерв за бъдещо участие в дохода

БР
НМР
НКСП

Сума на брутните резерви (МР+КСП+РБУД)

0

Нетен размер на математическия резерв
Нетен размер на капитализираната стойност на пенсиите

НР

Сума на нетните резерви (НМР+НКСП)

К1

Коригиращ коефициент К 1= (НР/БР), К 1>0,85

0
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ГП1= БР*К 1*0,04

0

ГП 2

Изчисления спрямо рисковия капитал
(извършват се за договори, за които рисковият капитал не е
отрицателна величина)

0

БРК 1

Брутен рисков капитал за договори със срок над 5 години
БРК 1*0,30 %

БКР 2

Брутен рисков капитал за договори със срок над 3 години, но не повече от 5
години
БКР 2*0,15 %

БКР 3

Брутен рисков капитал за договори със срок до 3 години включително
БКР 3*0,1 %

РКбр

РКбр = БРК1 + БРК2+ БРК3

БРК

Брутен рисков капитал

НРК

Нетен рисков капитал

К2

Коригиращ коефициент К 2= (НРК/БРК) К 2>0,5
ГП 2= РКбр * К 2

0

ГП II

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 3
от приложение № 1 към КЗ
Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд (ГП1 + ГП 2 + ГП 3 + ГП4)

0

ГП1

когато застрахователят носи инвестиционен риск

БРир

Брутен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен
фонд

НРир

Нетен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен
фонд

К1

Коригиращ коефициент К 1= (НРир / БРир) К 1>0,85
ГП1= БРир * К 1 * 0,04

ГП 2

когато застрахователят не носи инвестиционен риск и пренесената сума за покриване на разходите по управление е фиксирана за период над 5 години

БР

Брутен размер на резерв по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен
фонд

НР

Нетен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен
фонд

К2

Коригиращ коефициент К 2 (НР / БР) К 2>0,85
ГП 2 = БР * К 2 * 0,01

ГП 3

когато застрахователят не носи инвестиционен риск и пренесената сума за покриване на разходите по управление не е фиксирана за период над 5 години

АРн

нетни административни разходи по застраховката за последния едногодишен
период
ГП 3 = АРн * 0,25

ГП4

0

0

0

когато застрахователят покрива риска смърт

БРКиф

Брутен рисков капитал по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен
фонд

НРКиф

Нетен рисков капитал по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен
фонд

К3

Коригиращ коефициент К 3 = (НРКиф/БРКиф) К 3>0,5
ГП4 = БРКиф * К 3 * 0,003
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ГП III

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 4
от приложение № 1 към КЗ
Постоянна здравна застраховка (ГП1+ГП 2)

ГП1

граница на платежоспособност, определена по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1
от Наредба № 21

БМРзз
НМРзз
К1

ГП 2
Прил. № 1
ПП

0

Брутен математически резерв, включително резервът по активно презастраховане
Нетен размер на математическия резерв
Коригиращ коефициент К 1= (НМРзз / БМРзз) К 1>0,85
ГП1 = БМРзз * К 1 * 0,04

0

граница на платежоспособност, определена по реда на чл. 20 от Наредба № 21
по-високият резултат от ГПп и ГПщ

0

I метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите
Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане

ППн

Пренос-премиен резерв към началото на периода

ППкр

Пренос-премиен резерв към края на периода
Спечелена премия за последния едногодишен период (ПП + ППн – ППкр)

0

П

По-високият от премийния приход през последния едногодишен период и спечелената премия

0

ВП1

Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния едногодишен период

ВП 2

Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии
във връзка с предсрочно прекратени договори

ВП 3

Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и
други законоустановени отчисления за последния едногодишен период

ВП

Върнати премии през последния едногодишен период (ВП1 + ВП 2 + ВП 3)

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация
на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е.
регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В
извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не
се приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период
(последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за
ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по
регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

ДП1

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
едногодишния период, предшестващ предходния.

ДП 2

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
пред ходния едногодишен период

ДП 3

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
последния едногодишен период

ДП

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
3-годишния период (ДП1 + ДП 2 + ДП 3)

РППн

0

0

0

Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години
(РППкр – РППн)

0
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ПРППн

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото
на тригодишния период

ПРППкр

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на
периода

ППРПП

Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за
предходните 3 години (ПРППкр – ПРППн)

0

НВП

Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП +
ПРПП – ППРПП)

0

БВП

Възникнали претенции през предходните 3 години (ИП + ПРПП)

0

К1
ГПп

Коефициент К1 = НВП/БВП, К1 > 0,50
Границата на платежоспособност I метод

0

ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000
ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато
(П – ВП) > 106 200 000
Прил. № 2

ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния
размер на претенциите

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация
на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси,
т.е. регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не
се приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период
(последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за
ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по
регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни
периода (РППкр – РППн)

К1

1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни
искове, е за последните 3 едногодишни периода

К2

Коефициент К2 = НВП/БВП, К2 > 0,50

ГПщ

Границата на платежоспособност ІI метод

0

0

0

ГПщ = (ИП + ПРПП) x К1 x 0,26 x К2, когато (ИП + ПРПП) x К1 < 74 400 000
ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП + ПРПП ) x К1 – 74 400 000 ]} x К2,
когато (ИП + ПРПП) x К1 > 74 400 000
ако застраховката отговаря на условията по чл. 16, ал. 2 от Наредба № 21,
величините: 106 200 000 и 74 400 000 се намаляват до една трета от
стойността им.

ГП IV

20

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 5
от приложение № 1 към КЗ
Изкупуване на капитал (= БМРик * К1 * 0,04)

БМРик

Брутен математически резерв, включително резервът по активно
презастраховане

НМРик

Нетен размер на математическия резерв

0
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Коригиращ коефициент К 1 = (НМРик/БМРик) К 1>0,85
Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 6 – Допълнителна застраховка, определен по реда на чл. 20 – по-високият резултат от
ГПп и ГПщ

0

I метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите
Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане

ППн

Пренос-премиен резерв към началото на периода

ППкр

Пренос-премиен резерв към края на периода
Спечелена премия за последния едногодишен период (ПП + ППн – ППкр)

0

П

По-високият от премийния приход през последния едногодишен период и спечелената премия

0

ВП1

Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния едногодишен период

ВП 2

Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии
във връзка с предсрочно прекратени договори

ВП 3

Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и
други законоустановени отчисления за последния едногодишен период

ВП

Върнати премии през последния едногодишен период (ВП1 + ВП 2 + ВП 3)

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация
на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е.
регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В
извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не
се приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период
(последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за
ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по
регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

ДП1

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния.

ДП 2

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
предходния едногодишен период

ДП 3

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
последния едногодишен период

ДП

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
3-годишния период (ДП1 + ДП 2 + ДП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години
(РППкр – РППн)

0

0

0

0

ПРППн

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото
на тригодишния период

ПРППкр

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на
периода

ППРПП

Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за
предходните 3 години (ПРППкр – ПРППн)

0

Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП +
ПРПП – ППРПП)

0

НВП
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Възникнали претенции през предходните 3 години (ИП + ПРПП)

0

Коефициент К1 = НВП/БВП, К1 > 0,50
Границата на платежоспособност I метод

0

ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000
ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато
(П – ВП) > 106 200 000

Прил. № 2

ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния
размер на претенциите

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация
на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е.
регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не
се приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период
(последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за
ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по
регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни
периода (РППкр – РППн)

К1

1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни
искове, е за последните 3 едногодишни периода

К2

Коефициент К2 = НВП/БВП, К2 > 0,50

ГПщ

Границата на платежоспособност ІI метод

0

0

0

ГПщ = (ИП + ПРПП) x К1 x 0,26 x К2, когато (ИП + ПРПП) x К1 < 74 400 000
ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП + ПРПП) x К1 – 74 400 000]} x К2,
когато (ИП + ПРПП ) x К1 > 74 400 000
ГП VI
Прил. № 1
ПП
ППн
ППкр
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Граница на платежоспособност за застраховки по раздел ІІ, т. 1 от приложение № 1 към КЗ – Застраховка „Злополука“, определен по реда на чл. 20 – повисокият резултат от ГПп и ГПщ

0

I метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите
Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане
Пренос-премиен резерв към началото на периода
Пренос-премиен резерв към края на периода
Спечелена премия за последния едногодишен период (ПП + ППн – ППкр)

0

П

По-високият от премийния приход през последния едногодишен период и спечелената премия

0

ВП1

Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния
едногодишен период

ВП 2

Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии
във връзка с предсрочно прекратени договори

ВП 3

Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и
други законоустановени отчисления за последния едногодишен период
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ВП

Върнати премии през последния едногодишен период (ВП1 + ВП2 + ВП3)

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация
на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е.
регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не
се приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период
(последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за
ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по
регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

ДП1

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния.

ДП 2

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
пред ходния едногодишен период

ДП 3

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен период

ДП

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
3-годишния период (ДП1 + ДП 2 + ДП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години
(РППкр – РППн)

0

0

0

0

ПРППн

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото
на тригодишния период

ПРППкр

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на
периода

ППРПП

Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за
предходните 3 години (ПРППкр – ПРППн)

0

НВП

Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП +
ПРПП – ППРПП)

0

БВП

Възникнали претенции през предходните 3 години (ИП + ПРПП)

0

К1
ГПп

Коефициент К1 = НВП/БВП, К1 > 0,50
Границата на платежоспособност I метод

0

ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000
ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато
(П – ВП) > 106 200 000

Прил. № 2

ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния
размер на претенциите

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ
предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация
на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е.
регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции,
както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не
се приспадат.
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Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период
(последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за
ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по
регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни
периода (РППкр – РППн)

К1

1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни
искове, е за последните 3 едногодишни периода

К2

Коефициент К2 = НВП/БВП, К2 > 0,50

ГПщ

Границата на платежоспособност ІI метод

0

0

0

ГПщ = (ИП + ПРПП ) x К1 x 0,26 x К2, когато (ИП + ПРПП) x К1 < 74 400 000
ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП + ПРПП) x К1 – 74 400 000 ]} x К2,
когато (ИП + ПРПП) x К1 > 74 400 000
чл. 22 от Наредба № 21
ГПпр
К

ГП VII
Прил. № 1
ПП

24

Граница на платежоспособност за предходния едногодишен период
коефициент = нетен резерв за предстоящи плащания в края на периода/
нетен резерв за предстоящи плащания в началото на едногодишния период,
К < 1
Граница на платежоспособност (ГПпр * К)

0

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел ІІ, т. 2 от приложение № 1 към КЗ – Застраховка „Заболяване“, определен по реда на
чл. 20 – по-високият резултат от ГПп и ГПщ

0

I метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите
Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане

ППн

Пренос-премиен резерв към началото на периода

ППкр

Пренос-премиен резерв към края на периода
Спечелена премия за последния едногодишен период (ПП + ППн – ППкр)

0

П

По-високият от премийния приход през последния едногодишен период и
спечелената премия

0

ВП1

Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния едногодишен период

ВП 2

Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии във връзка с предсрочно прекратени договори

ВП 3

Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове
и други законоустановени отчисления за последния едногодишен период

ВП

Върнати премии през последния едногодишен период (ВП1 + ВП 2 + ВП 3)

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по
регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

0
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Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период
(последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за
ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания
по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

ДП1

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
едногодишния период, предшестващ предходния.

ДП 2

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
предходния едногодишен период

ДП 3

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
последния едногодишен период

ДП

Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през
3-годишния период (ДП1 + ДП 2 + ДП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години
(РППкр – РППн)

0

0

0

ПРППн

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото на тригодишния период

ПРППкр

Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края
на периода

ППРПП

Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания
за предходните 3 години (ПРППкр – ПРППн)

0

НВП

Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП +
ПРПП – ППРПП)

0

БВП

Възникнали претенции през предходните 3 години (ИП + ПРПП)

0

К1
ГПп

Коефициент К1 = НВП/БВП, К1 > 0,50
Границата на платежоспособност I метод

0

ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000
ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато
(П – ВП) > 106 200 000

Прил. № 2

ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния размер на претенциите

ИП1

Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния. В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по
регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП 2

Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.
В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП 3

Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период
(последните 12 месеца). В извършените плащания се включват разходите за
ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания
по регреси, т.е. регресите не се приспадат.

ИП

Извършени плащания през 3-годишния период (ИП1 + ИП 2 + ИП 3)

РППн

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към началото на тригодишния период

РППкр

Резерв за предстоящи плащания, включително резервът по активно презастраховане, към края на периода

ПРПП

Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни
периода (РППкр – РППн)

0

0
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К1

1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодишни периода

К2

Коефициент К2 = НВП/БВП, К2 > 0,50

ГПщ

Границата на платежоспособност ІI метод

0

ГПщ = (ИП + ПРПП) x К1 x 0,26 x К2, когато (ИП + ПРПП ) x К1 <
74 400 000
ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП + ПРПП ) x К1 –
74 400 000]} x К2, когато (ИП + ПРПП) x К1 > 74 400 000
чл. 22 от Наредба № 21
ГПпр
К

Граница на платежоспособност за предходния едногодишен период
коефициент = нетен резерв за предстоящи плащания в края на периода/
нетен резерв за предстоящи плащания в началото на едногодишния период,
К < 1
Граница на платежоспособност (ГПпр * К)
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А № ПР.ЖЗ.1:
се правят
следните изменения
и допълнения:
АКТИВНО
ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ
ПЕРИ1. Навсякъде
в „СПРАВКА № ЗАПР.ЖЗ.1:
ОДА ОТ 01.01.
ДО КРАЯ НА ........................
АКТИВНО
ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ
ЗА ПЕРИ.........ГОДИНА – ИМЕ НА ЦЕДЕНТ“ преди
ОДА
ОТ 01.01. ДО КРАЯ НА .................ГОДИНА
ред със съдържание „ОБЩО:“ се поставя ред
– със
ИМЕ
НА ЦЕДЕНТ“
преди ред „Заболяване“.
със съдържасъдържание
„8. Застраховка
ние 2.
„ОБЩО:“
се
поставя
ред
със
съдържание
Навсякъде в „СПРАВК А №
ПР.ЖЗ.2:
„8.
Застраховка
„Заболяване“.
РЕТРОЦЕДИРАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО
КРАЯ
НА ...............................ГОДИНА
– ИМЕ
2. Навсякъде
в „СПРАВКА № ПР.ЖЗ.2:
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„ОБЩО:“
сеи поставя
ред със
съдържание
Преходни
заключителни
разпоредби
„8.§Застраховка
„Заболяване“.
6. Навсякъде в чл. 19, ал. 2 от Наредба

№ 21 от 2005 г. за собствените средства и
Преходни
заключителни разпоредби
границата
на и
платежоспособност
на застрахователите, презастрахователите и здравно§ 6. Навсякъдедружества
в чл. 19, ал.(обн.,
2 от Наредба
осигурителните
ДВ, бр.№2921
от
2005
г.
за
собствените
средства
от 2005 г.; изм., бр. 22 и 36 от 2006и г.границата
и бр. 2
на 2008
платежоспособност
на II,застрахователите,
от
г.) думите „раздел
буква А, т. 1“
презастрахователите
се
заменят с „раздел и
II, здравноосигурителните
буква А, т. 1 или т. 2
дружества
ДВ, бр. 29 от 2005 г.; изм., бр. 22
или
т. 1 и (обн.,
2“.
§ от
7. 2006
Наредбата
в сила
от деня
на
и 36
г. и бр. влиза
2 от 2008
г.) думите
„раздел
обнародването
„Държавен
вестник“.
II, буква А, т. 1“ єсевзаменят
с „раздел
II, буква А,
8. т.
Наредбата
т. 1§или
2 или т. 1 ие2“.приета на основание
чл.§99,7. ал.
3 от Кодекса
Наредбата
влизазав застраховането
сила от деня сна
Решение
№ 138-Н
19.12.2012 вестник“.
г. на Комисията
обнародването
£ вот
„Държавен
за финансов
надзор.
§ 8. Наредбата
е приета на основание чл. 99,

ал. 3 от Кодекса за застраховането
с Решение
Председател:
№ 138-Н от 19.12.2012 г.Стоян
на Комисията
Мавродиевза
11728
финансов надзор.
Председател:
Стоян Мавродиев
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ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ
ÍÀ ÊÎÌÈÑÈßÒÀ ÇÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÍÀÄÇÎÐ
Ï Ð Å Ç ЯНУАРИ 2013 г.

І. РЕШЕНИЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
На своите заседания през месец януари Комисията за финансов надзор:
1. ИЗДАДЕ
временна забрана
за публикуване на търговото предложение на
Любомир Мирчев и Таньо Танев
към акционерите на
Джерман - София АД		
Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид	
към акционерите на
Мейфеър Груп АД

№ на решението
и дата на заседанието

13-ТП/03.01.2013

Малта
София	

14-ТП/03.01.2013

Димитър Луканов Луканов и Лукан Димитров Луканов
към акционерите на
Арома козметикс АД
София

50-ТП/17.01.2013

одобрение
 за промени в устава на
Пълдин Лайън Груп АДСИЦ

 за замяна на банката депозитар на

Флоримонт пропъртис АДСИЦ
допълнителен лиценз на
Животозастрахователен институт АД

София	

52-ДСИЦ/17.01.2013

София	

65-ДСИЦ/25.01.2013

София	

54-ЖЗ/17.01.2013

2. ПРИЗНА
придобитата квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на
Георги Венцеславов Вуков
15-ИК/03.01.2013
3. ПОТВЪРДИ ПРОСПЕКТ
за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации на
Виена Реал Естейт ЕАД
София
ТЕЦ - Бобов Дол ЕАД	с. Големо Село	

23-Е/09.01.2013
51-Е/17.01.2013
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4. ПРЕКРАТИ
откритото производство за отнемане на лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник на
Популярна каса 95 АД
Пловдив	
24-ИП/09.01.2013
5. ВПИСА
в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН
 емисия акции на
Зърнени храни България АД
ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп АД
с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа

София	
София	

53-Е/17.01.2013
80-Е/31.01.2013

 като публично дружество

Тексим Банк АД
София
81-ПД/31.01.2013
и издадената от дружеството емисия акции с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа
6. ОТНЕ
издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на
Арго - инвест АД
София	

79-ИП/31.01.2013

ІІ. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Председателят на Комисията за финансов надзор:
1. РАЗРЕШИ
прихващане на сума от
Астера I ЕАД
Авал Ин АД

Варна	
Варна	

71-ВТ/29.01.2013
73-ВТ/30.01.2013

ІІІ. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната
дейност“:

1. ИЗДАДЕ
одобрение
 за промяна в правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите на
ДФ Елана Еврофонд	
2-ДФ/02.01.2013
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд	
3-ДФ/02.01.2013
ДФ Елана Долар Фонд	
4-ДФ/02.01.2013
ДФ Елана Балансиран $ Фонд	
5-ДФ/02.01.2013
ДФ Елана Фонд Свободни Пари	
6-ДФ/02.01.2013
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
7-ДФ/02.01.2013
ИД Елана Високодоходен Фонд АД
8-ИД/02.01.2013
ДФ Съгласие Престиж	
44-ДФ/15.01.2013
ДФ Съгласие Профит	
46-ДФ/15.01.2013
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 за промяна в правилата на
ДФ Статус Нови Акции	
ДФ Статус Финанси	
ДФ Статус Глобал ETFs
ДФ Съгласие Престиж	
ДФ Съгласие Профит	

22-ДФ/07.01.2013
25-ДФ/09.01.2013
26-ДФ/09.01.2013
43-ДФ/15.01.2013
45-ДФ/15.01.2013

25 наказателни постановления
2. ПРИЛОЖИ ПАМ
спрямо
ЧЕЗ Електро България АД
ЧЕЗ Разпределение България АД
Мейфеър груп АД
Българска фондова борса -София АД
Лиам АДСИЦ
Трансинвестмънт АДСИЦ
Енемона АД
Статус имоти АДСИЦ
Елените АД
Хлебни изделия - Подуяне АД

София
София
София
София
София
София
София
София
Пловдив
София

3. ОТПИСА
от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН
 емисия ценни книжа, издадена от
Ти Би Ай Кредит ЕАД
Ти Би Ай Кредит ЕАД
ФеърПлей Аграрен фонд АД
ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя АДСИЦ
Трансинвестмънт АДСИЦ

София	
София	
София	
София	
София	

16-Е/03.01.2013
17-Е/03.01.2013
31-Е/10.01.2013
32-Е/10.01.2013
42-Е/15.01.2013

София	
София

49-ПД/16.01.2013
62-ПД/23.01.2013

4.ОДОБРИ
избора на
Петър Илков Пешев
за управител на
ИП Бул Тренд Брокеридж ООД

София

18-ИП/04.01.2013

Теодора Николова Даскалова
за член на СД на
ИП Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД

София	

40-ИП/15.01.2013

 като публични дружества

Индустриална холдингова компания АД
София - Булгартабак АД
и издадените от тях емисии акции

5. ПРЕКРАТИ
откритото производство за извършване на оценка на планирано придобиване от
Мартин Елтимиров Николов
на квалифицирано участие в
УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт АД

11-ПД/03.01.2013
12-ПД/03.01.2013
19-ПД/04.01.2013
20-ФБ/07.01.2013
60-ДСИЦ/22.01.2013
63-ДСИЦ/24.01.2013
64-ПД/24.01.2013
68-ДСИЦ/28.01.2013
69-ПД/28.01.2013
72-Е/30.01.2013

41-УД/15.01.2013

6. През януари 2013 г. в управление „Надзор на инвестиционната дейност“ са съставени 23 акта за
установяване на административно нарушение.
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УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:
1. ПРИЛОЖИ ПАМ
спрямо
ЗАД Сожелайф АД
ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп АД

София	
София	

1-ЖЗ/02.01.2013
67-ОЗ/28.01.2013

2. ОДОБРИ
избора на
Кириакос Апостолидес
за член на УС на
ОББ - Алико ЖЗД АД

София	

21-ЖЗ/07.01.2013

Аделина Димитрова Спасова	
28-ОЗ/09.01.2013
Радослав Цветанов Димитров		
за членове на УС на
ЗАД Виктория	
София

29-ОЗ/09.01.2013

Марек Бечичка
за член на УС и изпълнителен директор на
Дженерали Животозастраховане АД

София	

30-ЖЗ/10.01.2013

Михаел Шмид-Розин
за член на НС на
ХДИ Застраховане АД

София	

33-ОЗ/14.01.2013

Калин Атанасов Костов
за прокурист на
ЗАД Алианц България	

София	

66-ОЗ/25.01.2013

3. ЗАЛИЧИ
от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 10 ЗКФН
Куадра Тийм ООД

София	

27-ЗБ/09.01.2013

4. ВПИСА
в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 10 ЗКФН
Ди Ем Брокер ЕООД
Алле България ООД
Ай Ем Джи Брокер ООД

София	
София	
Димитровград	

57-ЗБ/22.01.2013
61-ЗБ/22.01.2013
70-ЗБ/28.01.2013

5. ИЗДАДЕ
19 наказателни постановления
6. През януари 2013 г. в управление „Застрахователен надзор“ са съставени 19 акта за установяване
на административно нарушение и са постъпили 71 жалби
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УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“
Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:
1. ПРИЛОЖИ ПАМ
спрямо
ПОД Алианц България АД
София	
ПОД Бъдеще АД
София	
ПОК Доверие АД
София	
ПОАД ЦКБ Сила АД
София	
ПОС ДСК-Родина АД
София	
ПОК Доверие АД
София	
ПОД Алианц България АД
София	
Ай Ен Джи ПОД АД
София	

34-ПОД/14.01.2013
35-ПОД/14.01.2013
36-ПОД/14.01.2013
37-ПОД/14.01.2013
38-ПОД/14.01.2013
39-ПОД/14.01.2013
47-ПОД/15.01.2013
48-ПОД/15.01.2013

2. ОДОБРИ
изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на
УПФ Пенсионноосигурителен институт	
ППФ Пенсионноосигурителен институт	
УПФ Доверие	
ППФ Доверие	
ДПФ Доверие	
УПФ Съгласие	
ППФ Съгласие	

55-УПФ/18.01.2013
56-ППФ/18.01.2013
74-УПФ/31.01.2013
75-ППФ/31.01.2013
76-ДПФ/31.01.2013
77-УПФ/31.01.2013
78-ППФ/31.01.2013

3. ОПРЕДЕЛИ
 минималната доходност от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за
предходния 24-месечен период от 30.12.2010 г. до 28.12.2012 г. в размер на 0,40 % на годишна база
58-УПФ/22.01.2013

 минималната доходност от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове
за предходния 24-месечен период от 30.12.2010 г. до 28.12.2012 г. в размер на 0,66 % на годишна база
59-ППФ/22.01.2013
4. ИЗДАДЕ
2 наказателни постановления
5. През януари 2013 г. в управление „Осигурителен надзор“ е съставен един акт за установяване
на административно нарушение, постъпили са 8 сигнала и 2 запитвания от пенсионноосигурителни
дружества и 3 жалби от осигурени лица.
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ІV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ В РЕГИСТРИТЕ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
В съответствие с чл. 5, ал. 1 от Наредба № 15 за воденето и съхраняването
на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване
обстоятелства през периода бяха:
а) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на инвестиционните посредници
по партидата на:

РГ-03-0239 Австрийско-българска
	инвестиционна група АД
РГ-03-0237 Авус Капитал ООД
РГ-03-0236 Аларик Секюритис ООД
РГ-03-0188 Балканска Инвестиционна Компания АД
РГ-03-0193 Банка ДСК ЕАД
РГ-03-0004 Евро-финанс АД
РГ-03-0072 Капман АД
РГ-03-0126 Корпоративна търговска банка АД
РГ-03-0083 МКБ Юнионбанк АД
РГ-03-0081 Обединена българска банка АД
РГ-03-0128 Общинска банка АД
РГ-03-0211 Позитива АД
РГ-03-0079 Първа инвестиционна банка АД
РГ-03-0152 РНК Кепитъл АД
		
РГ-03-0115 Статус Инвест АД
РГ-03-0244 Ти Би Ай Банк ЕАД
		
РГ-03-0203 ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ ЕАД
РГ-03-0084 УниКредит Булбанк АД
РГ-03-0105 Централна кооперативна банка АД
РГ-03-0092 Юробанк България АД

чл. 14, ал. 1, т. 5
чл. 16, ал. 1, т. 6
чл. 14, ал. 1, т. 5; чл. 16, ал. 1, т. 9
чл. 16, ал. 1 , т. 8
чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17
чл. 16, ал. 1, т. 6
чл. 14, ал. 1, т. 20; чл. 16, ал. 1,т. 9
чл. 14, ал. 1, т. 16
чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 14, ал. 1, т. 10 и 21
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17
чл. 14, ал. 1, т. 1, 5, 14, 16, 17, 19 и 21;
чл. 16, ал. 1, т. 4 и 16
чл. 16, ал. 1, т. 6
чл. 14, ал. 1, т. 1-5, 7-12, 14-16, 18, 21-22;
чл. 16, ал. 1, т. 4-6, 8-9, 16 и 18; ал. 5, т. 1
чл. 16, ал. 1, т. 6 и 7
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 14, ал. 1, т. 1, 16 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 7

б) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа
по партидата на:

РГ-05-1567 ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ
РГ-05-1253 ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ
РГ-05-1254 ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ

чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1

в) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват
сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации,
по партидата на:

РГ-06-1420
РГ-06-0810
РГ-06-1731
РГ-06-0536
РГ-06-1504
РГ-06-1757
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Галя Петкова Стефанова
Иван Константинов Овчаров
Калина Недкова Михайлова
Момчил Петков Петков
Стела Пламенова Герасимова
Стефан Адрианов Гойнов

чл. 24, ал. 1, т. 4
чл. 24, ал. 1, т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 4
чл. 24, ал. 1, т. 4
чл. 24, ал. 1, т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 4
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г) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на управляващите дружества
по партидата на:

АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ДСК Управление на активи АД
СЕНТИНЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
СТАТУС КАПИТАЛ АД

чл. 14, ал. 1, т. 5; чл. 23, ал. 1, т. 7
чл. 23, ал. 5, т. 4
чл. 23, ал. 1, т. 7
чл. 14, ал. 1, т. 5, 8, 16, 18 и 21

Други уведомления

 Промени в адреси и телефони
РГ-03-236 Аларик Секюритис ООД
		
РГ-03-244 Ти Би Ай Банк ЕАД
		
		
		
РГ-08-0026 АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

1000 - София, пл. Позитано № 2,
сградата на ПЕРФОРМ БИЗНЕС ЦЕНТЪР
1421 - София, ул. Д. Хаджикоцев № 52-54;
тел.: 02-816-37-77; факс: 02-816-37-80;
e-mail: office@tbbank.bg;
web-site: www.tbibank.bg
София, бул. Христофор Колумб № 43, ет. 5

 Промени в наименованието
РГ-03-0092 Юробанк и еф джи България АД

Юробанк България АД

V. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 ЗППЦК
В изпълнение на изискванията по чл. 145 ЗППЦК за разглеждания период в Комисията
за финансов надзор са постъпили уведомления за промяна на дяловото участие в следните
дружества:
Наименование на дружеството,
чиито акции са обект на трансакцията
РГ-05-1328
РГ-05-1328
РГ-05-1221
РГ-05-1194
РГ-05-1194
РГ-05-1507
РГ-05-1498
РГ-05-0684
РГ-05-0684
РГ-05-1547

БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ
ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ
ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ
ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД

МЕЙФЕЪР ГРУП
СОФАРМА АД
СОФАРМА АД
ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД

Трите имена/наименование
на приобритател, съответно прехвърлител
ГАМА ФИНАНС ЕООД
СТИКС 2000 ЕООД
EUROINS ROMANIA S. A.
БИО ФАРМИНГ ООД
РЕКОЛТА ЕКУИТИ ЕООД
ХОЛДИНГ ВАРНА АД
Rainbow Malta (Holdings)Limited
ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД
ФИНАНСОВА КОНСУЛТАНСКА КОМПАНИЯ ЕООД
YOUSRI BASHIR BASHIR
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