КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ПРАКТИКА
по прилагане на чл. 31, ал. 1, т. 4 от Закона за застраховането,
във връзка с чл. 252, ал. 1, т. 5 от Търговския закон
Комисията за финансов надзор (КФН), на основание на чл. 9, ал. 1 от Закона за
Комисията за финансов надзор, приема следната практика по прилагане на чл. 31, ал. 1, т.4
от Закона за застраховането (ЗЗ), във връзка с чл. 252, ал.1, т.5 от Търговския закон (ТЗ):
Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 4 от ЗЗ, наличието на основанието за прекратяване на
акционерно дружество по чл. 252, ал. 1, т. 5 от ТЗ представлява основание, при което КФН
може да отнеме издаденото на застраховател – акционерно дружество разрешение за
застраховане, съответно за застраховане и презастраховане.
Нормата на чл. 31, ал. 1, т. 4 от ЗЗ се прилага по следния начин:
І. Констатира се наличието на основанието за прекратяване на акционерно
дружество по чл. 252, ал. 1, т. 5 от ТЗ.
Хипотезата на чл. 252, ал. 1, т. 5 от ТЗ възниква при застрахователно акционерно
дружество при кумулативното наличие на обстоятелствата, изброени в т. 1 и т. 2 по-долу:
1. Недостиг на чистата стойност на имуществото на застрахователя спрямо размера
на вписания капитал.
1.1 Чистата стойност на имуществото се определя по баланса на застрахователя към
31 декември на отчетната година, изготвен съгласно приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 от
Наредба № 20/02.02.2005 г. на КФН за формата и съдържанието на годишния финансов
отчет на застрахователите и здравноосигурителните дружества.
1.2 Чистата стойност на имуществото на застрахователя включва следните два
компонента от баланса:
o резултатът по раздел А “Капитал и резерви” на пасива и
o сумата по раздел В “Застрахователни резерви”, т. 4 “Запасен фонд” на
пасива.
2. Бездействие от страна на общото събрание на акционерите на застрахователното
акционерно дружество, продължило повече от една година.
2.1 Бездействието се изразява в обстоятелството, че общото събрание на
акционерите на застрахователя не е взело решение за прилагането на мерките по чл. 252,
ал. 1, т. 5 от ТЗ, а именно: намаляване на капитала, преобразуване или прекратяване на
застрахователя или на алтернативни мерки за отстраняване на несъответствието между
чистата стойност на имуществото и вписания капитал. Такива алтернативни мерки могат
да бъдат:
2.1.1 едновременно намаляване на капитала с размера на загубата и увеличаването
му до достигане на съществуващото равнище на вписания капитал
2.1.2 увеличаване на капитала чрез продажба на акциите от новата емисия на цена,
по-висока от номиналната и използване на средствата по чл. 246, ал. 2, т. 2 от ТЗ,

получени над номиналната стойност на новите акции, за покриване на загубите
или
2.1.3 целево внасяне на средства за покриване на балансовата загуба чрез
попълване на фонд „Резервен” със средства по решение на общото събрание на
основание чл. 246, ал. 2, т. 4 от ТЗ.
2.2 Бездействието на общото събрание на акционерите трябва да е продължило
повече от една година от датата, на която е установен недостигът на чистата стойност на
имуществото спрямо вписания капитал.
Недостигът на чистата стойност на имуществото спрямо размера на вписания
капитал се счита за установен и едногодишният срок по чл. 252, ал. 1, т. 5 от ТЗ тече от
датата на общото събрание на акционерите, проведено в срока по чл. 222, ал. 2 от ТЗ и
приело годишния финансов отчет и баланс, показващ, че чистата стойност на
имуществото е спаднала под размера на вписания капитал.
ІІ. На застрахователя може да бъде наложена принудителна административна
мярка на основание на чл. 22б, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 4 от ЗЗ – писмено
разпореждане да отстрани допуснатото нарушение и да бъдат предприети мерките по чл.
252, ал. 1, т. 5 от ТЗ или алтернативните мерки, посочени по-горе в т. І, 2.1.1 – 2.1.3, за
отстраняване на несъответствието между чистата стойност на имуществото и вписания
капитал.
С наложената принудителна административна мярка се предвиждат:
o срок, в който да бъде проведено общо събрание на акционерите на
застрахователя, което да вземе решения за предприемане на мерките по т. І. 2.1;
o срок, в който да бъдат представени в КФН доказателства за изпълнение на така
взетите решения на акционерите.
ІІІ. При констатиране наличието на условията, посочени в т. І, а в случай, че е
наложена принудителна административна мярка – и при констатиране на нейното
неизпълнение, на основание на чл. 31, ал. 1, т. 4 от ЗЗ за съответния застраховател се
открива процедура по отнемане на разрешението за извършване на застрахователна
дейност.
ІV. Когато в едногодишния срок по т. І, т. 2.2 или в срока, определен в наложената
принудителна административна мярка по т. ІІ, общото събрание на акционерите вземе
решение за преобразуване или прекратяване на застрахователя, се прилагат съответно
глава осма или глава девета от ЗЗ. В случай, че общото събрание на акционерите е взело
решение за прекратяване, разрешението за застрахователна дейност се отнема на
основание чл. 31, ал. 2, т. 9 от ЗЗ.
Посочената практика е приета с Протокол № 36 на заседание на КФН, проведено на
31 август 2005 г.
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