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1. Продължителност на прегледите 

Прегледите на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите 
(включително и на ниво група), които бяха извършвани от РСМ България ООД, ще се проведат 
от 15 септември до края на ноември 2016 г. Новите независими външни експерти (НВЕ) 
следва да приключат работа чрез изготвянето на финален Доклад до 30 Ноември 2016 г. 

Датата на приемане на решението на КФН за назначаване на нов НВЕ е официалната дата на 
започване на прегледа. 

2. Процес на подбор на независими външни експерти и срокове 

Всеки застраховател (на индивидуално ниво и ниво група), както и пенсионноосигурителните 
дружества, трябва да уведомят писмено КФН за своя избор на поне двама НВЕ за целите на 
назначаването на един НВЕ, до 12 септември 2016 г. 

Всички уведомителни писма с избора на НВЕ следва да се подават до КФН заедно с 
определените в т. 4.2. документи.  

В случай че застраховател или пенсионноосигурително дружество не уведоми за своя избор, 
заедно с изискуемите документи, или екипите не отговарят на изискванията по т. 4.1., КФН ще 
назначи НВЕ на съответното дружество по свой избор.  

Изборът на участващото дружество не обвързва КФН/ заместник-председателя на КФН.  

КФН ще назначи НВЕ на застраховател (на индивидуално ниво и ниво група) или пенсионен 
фонд на 15 септември 2016 г. 

За да се улесни процесът на подбор на НВЕ, заинтересованите НВЕ са поканени да изпратят 
своите предложения за застрахователните и пенсионноосигурителните дружества, на следния 
адрес: reviews@fsc.bg. Предложенията ще бъдат препратени от КФН на съответното 
дружество. 

3.  План и доклади за напредъка  

Няма да се изисква подаването на планове за настоящите прегледи. 

Два пъти месечно независимите външни експерти ще представят доклад за напредъка на 
ръководителя на проекта (РП) и Управляващия комитет (УК). Това ясно трябва да 
идентифицира етапа на изпълнение, приложимите констатации и неизяснени въпроси в 
работата. 

Във всеки един момент от прегледа независимите външни експерти могат да съставят 
допълнително писмо, ако бъде преценено, че РП и УК трябва да научат за факти и проблеми, 
които са или могат да се окажат с неотложен характер или които са от особен интерес и 
значение за успешното завършване на ПБ.  

Докладите за напредъка ще се изготвят на английски език.  
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Независимите външни експерти ще трябва да са на разположение на РП и УК за обсъждане на 
междинните резултати в хода на месечните срещи на УК и по време на конферентните 
разговори. 

4. Изисквания за независимите външни експерти 

4.1 Назначаване на НВЕ за всяко отделно предприятие 

Изискванията са тези, посочени в двете покани публикувани на интернет сайта на КФН от 11 
март 2016 г. http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/saobshteniya/  

 
4.2. Документи, които да се предоставят на КФН за назначаване на независими външни 

експерти за всяко конкретно предприятие 

Застрахователят или пенсионноосигурителното дружество подават в КФН до 12.09.2016 г. от 
името на избраните НВЕ следните документи: 
1. Автобиография на съдружника или друго(и) лице(а) във фирмата, което отговаря за прегледа 
и подписването на доклада, заедно с автобиографиите на всички членове на екипа. 
Автобиографиите включват точна информация и подходящи подробности за типа преглед, 
извършван от персонала, като в тях се посочват възможностите и способностите за извършване 
на прегледа, както и подробности относно приложимия конкретен опит. Всяка автобиография 
следва да се подпише от съответното лице и поне от един законен представител на фирмата. 
2. подробен план за това как заявителят предлага да извърши прегледите, в т.ч. по отношение 
на актюерната работа; 
3. информация за планирания общ обем на работата за всички членове на екипа (по член на 
екипа) 
4. подробности за приложимите общи условия; 
5. как може да се гарантира поверителността и да се предотврати конфликтът на интереси. 
6. писмено съгласие от законните представители на фирмата да извършат прегледа на 
съответното предприятие. 
 
Освен това от кандидатите се изисква да изпратят описание на методологията за 
ценообразуване, която да се използва при задаването на цени на прегледите. Всички 
елементи трябва да се изпратят на КФН както на английски, така и на български език. 
 
Прегледът на участващите дружества (застрахователни групи, попадащи в обхвата на 
прегледа) трябва да бъде уредено в договор на застрахователното дружество, принадлежащо 
към застрахователната група.  
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