Проект!
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р

УКАЗАНИЯ
относно сроковете за подаване тримесечните отчети, справки, доклади и
приложения по чл. 126, ал. 1, т. 3 от Кодекса за застраховането

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,
на основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)
във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗКФН и осъществявания от нея финансов надзор върху
дейността на застрахователите, презастрахователите, застрахователните брокери и
застрахователните агенти съгласно Кодекса за застраховането (КЗ) и по конкретно
тълкуването и прилагането на чл. 126, ал. 1, т. 3 от КЗ във връзка с § 9, ал. 3, т. 4 от
Преходните и заключителните разпоредби на КЗ,
ПРИЕМА НАСТОЯЩИТЕ УКАЗАНИЯ:
Разпоредбата на чл. 312, т. 1, б. „г“ от Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35 на
Комисията от 10 октомври 2014 година за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на
застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35) предвижда срок „не по-късно от пет седмици след края на всяко
съответно тримесечие“ за представяне на тримесечните количествени данни, посочени в
чл. 304, параграф 1, б. „г“ от същия. По отношение на преходния период, който завършва
през 2019 г., цитираната разпоредба на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 препраща към
чл. 308б, параграф 7 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и
презастрахователна дейност (Платежоспособност II), който предвижда, че срокът за
представяне на тримесечните количествени данни намалява с една седмица всяка
финансова година, като започва не по-късно от осем седмици в зависимост от това дали
тримесечието свършва на 1 януари 2016 г. или след това, но преди 1 януари 2017 г., до 5
седмици в зависимост от това дали тримесечието свършва на 1 януари 2019 г. или след
това, но преди 1 януари 2020 г.
Разпоредбата на § 9, ал. 3, т. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на КЗ
предвижда, че всеки застраховател, съответно презастраховател, предоставя
тримесечната информация по чл. 126, ал. 1, т. 3 от КЗ в сроковете, както следва:
информацията относно финансовата година 2019 г. и занапред – не по-късно от края на
месеца, следващ тримесечието.
Сроковете, предвидени в двете разпоредби не са идентични – срокът по Делегиран
регламент (EС) 2015/35 е пет седмици (или 35 дни), а срокът по § 9, ал. 3, т. 4 от
Преходните и заключителните разпоредби на КЗ е един месец (или 30-31 дни в
зависимост от продължителността на месеца).
Съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за нормативните актове, ако нормативен акт
противоречи на регламент на Европейския съюз, прилага се регламентът. Това е
основание Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 да се приложи за редовната надзорна
отчетност по отношение на тримесечните количествени данни по чл. 304, параграф 1, б.
„г“ от същия (редовната надзорна отчетност по „Платежоспособност ІІ“). В допълнение

чл. 126, ал. 1, т. 3 от КЗ изрично препраща към разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС)
2015/35 за всички тримесечни отчети, справки, доклади и приложения в това число
отчетността по реда на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността,
оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на
застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, като целта е тримесечната
надзорна отчетност да се подава в едни и същи срокове независимо от правното
основание, на което се дължи.
Когато последният ден от срока, е официален празник, неделя или събота, срокът
завършва с изтичането на следващия работен ден. Така например, за отчетността за първо
тримесечие на 2019 г., което изтича на 31.03.2019 г. (неделя) срокът за подаване на
тримесечната отчетност изтича на 05.05.2019 г. и предвид че същият е неделя и
следващият ден (6 май) е официален празник, срокът за подаване на тримесечната
отчетност за първо тримесечие на 2019 г. е следващият работен ден 07.05.2019 г.
Указанията са приети от Комисията за финансов надзор с Протокол № 20 от
02.04.2019 г..
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