РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ
ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ
НА ОТГОВОРЕН АКТЮЕР
І. Дати за провеждане на изпити за признаване на правоспособност на
отговорен актюер
На основание чл. 9, във връзка с чл. 8 от Наредба № 31 от 2 август 2006 г. за
условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на
отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република
България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на
актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният
актюер заверява (наредбата), изпитът за признаване на правоспособност на отговорен
актюер ще бъде проведен на 15 декември 2013 г. и 11, 18 и 25 януари 2014 г. Той ще
включва един базов и три специализирани модула, както следва:
а) базов модул – на 15 декември 2013 г.
б) първи специализиран модул „Животозастраховане” – на 11 януари
2014 г.;
в) втори специализиран модул „Рискови модели и общо застраховане” –
на 18 януари 2014 г.;
г) трети специализиран модул „Пенсионно осигуряване” на 25 януари
2014 г.
ІІ. Допускане до изпит
1. Лице, което отговаря на изискванията на чл. 122и, ал. 2 от КСО и чл. 95, ал. 2
от КЗ и иска да му бъде призната правоспособност на отговорен актюер по реда на чл.
3, ал. 1 от наредбата подава в срок до 30.09.2013 г. заявление за допускане до изпит по
образец с приложенията, посочени в чл. 4, ал. 2 от наредбата.
2. Kомисията за финансов надзор се произнася по заявлението за допускане до
изпит в 14-дневен срок от подаването му, а когато са били поискани допълнителни
данни и документи - в 7-дневен срок от получаването им.
3. Не по-късно от 14 дни преди датата на изпита, списъкът с допуснатите до
изпит кандидати се публикува на електронната страница на КФН и се поставя на
таблото на партерния етаж в сградата на комисията (гр. София, ул. „Шар планина” №
33).
4. Допуснатите до изпит кандидати в 7-дневен срок от получаване на решението
за допускане до изпит заплащат такса в размер на 450 лв. съгласно Тарифата за
таксите, събирани от КФН, приета с Постановление № 126 от 10 май 2011 г.
ІІІ. Провеждане на изпита
1. Изпитът започва в 10,00 ч. на съответната дата и се провежда в сградата на
КФН, с изключение на втори специализиран модул „Рискови модели и общо
застраховане“ (18 януари 2014 г.) и трети специализиран модул „Пенсионно
осигуряване“ (25 януари 2014 г.), които се провеждат в зала № 302 на Висшето
училище по застраховане и финанси с адрес: гр. София, ж.к. Овча купел, ул. „Гусла” №
1.
2. Продължителността на изпита по различните модули е както следва:
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а) по базовия модул – 4 астрономически часа;
б) първи специализиран модул „Животозастраховане” – 4 астрономически
часа;
в) втори специализиран модул „Рискови модели и общо застраховане” – 4
астрономически часа;
г) трети специализиран модул „Пенсионно осигуряване” - 4
астрономически часа.
3. Изпитът за признаване на правоспособност е съобразен с одобрен от КФН
тематичен конспект, приложен към реда за провеждане на изпит за признаване на
правоспособност на отговорен актюер.
4. Въпросите са от "закрит" тип, като срещу всеки от тях е посочен определен
брой отговори, от които само един е верен. Кандидатът отбелязва само един от
възможните отговори.
5. Модул „Рискови модели и общо застраховане” съдържа 10 въпроса от
„открит” тип, при които в оставеното празно място кандидатът попълва статистически
формули.
6. Необходимо е кандидатите да разполагат с калкулатор, като могат да се
използват следните калкулатори: Texas Instruments BA II, Texas Instruments BA II Plus,
Texas Instruments BA II Plus Professional, Texas Instruments BA II Plus Business Analyst
или HP 10B, HP 12C.
ІV. Правила за оценяване на кандидатите и обявяване на резултатите
1. За всеки верен отговор кандидатът получава една точка.
2. За издържал изпита по съответния модул се счита кандидат, дал верни
отговори на 60 или над 60 на сто на въпросите.
3. Изпитната комисия проверява работите на кандидатите и оформя резултатите
в протокол с общия брой получени точки за всеки кандидат съгласно правилата за
оценяване.
4. Изпитът се счита за успешно положен при издържан изпит базов модул и един
или повече от един от специализираните модули.
5. В 14 - дневен срок от провеждане на изпита, съответно от последната дата на
провеждане на изпита – когато изпитът се провежда на части, резултатите се
оповестяват в официалния бюлетин на КФН, както и чрез поставяне на съобщение на
специално определено за целта място в сградата на комисията, като последното се
удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на
председателя на комисията. Оповестяването на резултатите се извършва и на
електронната страница на комисията в Интернет или по друг подходящ начин.
V. Пълна и частична правоспособност
1. За получаване на пълна правоспособност е необходимо кандидатът да е
издържал успешно изпити по четирите модула, посочени в т. І. б. „а” – „г”.
2. За получаване на частична правоспособност е необходимо кандидатът да е
издържал успешно изпити по следните модули:
а) базов модул и специализиран модул „Животозастраховане” - за
частична правоспособност в областта на животозастраховането;
б) базов модул и специализиран модул „Рискови модели и общо
застраховане” - за частична правоспособност в областта на общото застраховане;
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в) базов модул и специализиран модул „Пенсионно осигуряване” - за
частична правоспособност в областта на пенсионното осигуряване.

VІ. Получаване на сертификатите
Лицата с призната от комисията правоспособност в едномесечен срок от
получаване на решението за признаване на правоспособността заплащат такса в размер
на 200 лв. за издаване на сертификат съгласно Тарифата за таксите, събирани от КФН,
приета с Постановление № 126 от 10 май 2011 г. Сертификатът се издава в 14-дневен
срок от представяне на документ, удостоверяващ внасянето на дължимата такса, и се
получава срещу представяне на документ за самоличност.
Редът за провеждане на изпита за признаване на правоспособност на отговорен
актюер е приет на основание чл. 9 от Наредба № 31 от 2.08.2006 г. на КФН с решение
по Протокол № 42 от 30.08.2013 г. на заседание на КФН и е изменен и допълнен с
решение по протокол № 2 от 09.01.2014 г. на заседание на КФН.
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