
Публични консултации, организирани от Европейския орган за застраховане и 
пенсионно осигуряване 

За да улесни работата по подготовката на застрахователните и 
презастрахователните дружества за влизането в сила на Директивата 
„Платежоспособност 2” (Директивата), Европейският орган за застраховане и 
пенсионно осигуряване (EIOPA) стартира на 08.11.2011 г. две публични консултации, 
отнасящи се до: 

- Отчитането за надзорни цели и публичното оповестяване на информация. 
Коментарите могат да бъдат изпращани на e-mail адрес: cp009@eiopa.europa.eu.;  

- Указания за  собствената оценка на риска и платежоспособността. Коментарите 
могат да бъдат изпращани на e-mail адрес: cp008@eiopa.europa.eu.  

 
EIOPA отправя покана към участниците на пазара и към заинтересованите 

страни да вземат участие в консултациите. 
И двете консултации приключват на 20.01.2012 г. Необходимо е да се отбележи, 

че коментари, представени след определения срок или в различен от предвидения 
табличен формат, няма да бъдат взети предвид.   

 
Всички документи са публикувани на интернет страницата на  EIOPA: 

https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/index.html.  
 
За достъп до документите във връзка с Указания за  собствената оценка на риска 

и платежоспособността може да използвате:  
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/consultationpapers/CP08-
11/CP8_SII_Guidelines_ORSA.pdf 

За да представите коментари във връзка с Указания за  собствената оценка на 
риска и платежоспособността е необходимо да използвате следната таблица: 
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/consultationpapers/CP08-
11/EIOPA_Template-for-Comments-on-CP8_ORSA.doc 

 
За достъп до документите във връзка с Отчитането за надзорни цели и 

публичното оповестяване на информация може да използвате:   
https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/index.html.  
където ще намерите следните документи: 
- по отношение на предложението за формат на количествените справки, 
представяни за надзорни цели: 

Cover Note  
Consultation Paper on the proposal on Quantitative Reporting Templates  
Reporting Solo Templates  
Reporting Group-specific Templates  
Reporting LOGs and summary documents 
За да представите коментари във връзка с формата на количествените справки е 

необходимо да използвате следната таблица: 
Templates for Comments on Draft proposal for Quantitative Reporting Templates  
 
- по отношение на предложение за указания за публично оповестяваната 
информация  и докладване за надзорни цели: 

 Consultation Paper on the draft proposal for Guidelines on Narrative Public Disclosure & 
Supervisory Reporting,Predefined Events and Processes for Reporting & Disclosure  

За да представите коментари във връзка с предложението за указания за 
публично оповестяваната информация  и докладване за надзорни цели е необходимо да 
използвате следната таблица: 



Templates for Comments on Consultation Paper on the draft proposal for Guidelines on 
Narrative Public Disclosure & Supervisory Reporting,Predefined Events and Processes for Reporting 
& Disclosure  

- по отношение на оценка на въздействието пакета от документи: 
Impact assessment on the reporting package for Solvency II, като за да представите 

коментарите следва да използвате: 
Template for Comments on Impact assessment on the reporting package for Solvency II  

  
Още веднъж подчертаваме, че коментарите следва да бъдат представени 

стриктно спазвайки указанията в приложените към документите таблици, в срок до 20 
януари 2012 г., на e-mail адрес:  

- по отношение Отчитането за надзорни цели и публичното оповестяване на 
информация - cp009@eiopa.europa.eu.;  

- по отношение Указания за  собствената оценка на риска и 
платежоспособността - cp008@eiopa.europa.eu.  

 
 

 
 


