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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
На 28 март 2020 г. в Официалния вестник на Европейския съюз бе публикувано
Съобщение на Европейската комисия (Комисията) за изменение на приложението към
Съобщение на Комисията до държавите членки относно прилагането на членове 107 и
108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към застраховането на
краткосрочни експортни кредити (Краткосрочното съобщение), с което за периода от
27 март до края на 2020 г. се въвежда изменение на Краткосрочното съобщение, като
се посочва, че за посочения период Комисията разглежда всички търговски и
политически рискове, свързани с износ за държавите, изброени в Списъка на
държавите с пазарни/продаваеми рискове, като временно непазарни/непродаваеми.
Въведените промени са част от Временна рамка за мерки за държавна помощ в
подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19,
приета от Комисията през март 2020 г.
В българската нормативна уредба, публикуването на списък на държави с пазарен
риск се изисква от член 5, ал. 1 от Закона за експортно застраховане (ЗЕЗ) и такъв е
приет с Постановление на Министерския съвет № 124/2007 г., изменен и допълнен с
ПМС № 238 от 17.10.2013 г. и ПМС № 270 от 5 октомври 2015 г. Списъкът по ЗЕЗ се
основава на списък, изготвян от Европейската комисия и обхваща всички държави
членки на ЕС, както и Австралия, Исландия, Канада, Нова Зеландия, Норвегия, САЩ,
Швейцария, Япония; в актуалната версия на списъка по ПМС 124/2007 г. (след
последната редакция през 2015 г.) не е включена Гърция, тъй като за периода 20132019 г. Европейската комисия временно я извади от списъка на пазарни страни,
поради икономически трудности в страната.
В тази връзка, Списъкът на страни с пазарен риск по член 5, ал.1 от Закона за
експортно застраховане (ЗЕЗ) следва да бъде изменен, като в него се отразят
последните въведени от Европейската комисия промени, свързани с (1) повторното

включване на Гърция като страна с пазарен риск, (2) разглеждането на всички
търговски и политически рискове, свързани с износ за държавите с
пазарни/продаваеми рискове, като временно непазарни/непродаваеми до 31 декември
2020 г. и (3) технически корекции като замяна на „Великобритания“ с „Обединеното
кралство“ и „Холандия“ с „Нидерландия“.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.).
Основният проблем е свързан със съответствието между списъка на пазарни страни,
изготвян от Европейската комисия и списъка на страни с пазарен риск по член 5, ал. 1
от Закона за експортно застраховане (ЗЕЗ), доколкото последният следва да отразява
първия, като за целите на българското законодателство от него се изважда България.
Списъкът на страни с пазарен риск е свързан с основен принцип в областта на
държавната помощ по отношение на експортното застраховане, който не позволява
предоставяне на застрахователно покритие за сметка на Държавата за страни, които се
смятат за такива с пазарен риск; застрахователно покритие при износ за такива страни
следва да се предоставя от частни застрахователи или на базата на пазарни принципи.
В този смисъл, промяната, въведена от Европейската комисия по отношение на
пазарния риск в периода 27 март-31 декември 2020 г. при износ за страни с пазарен
риск, предоставя възможност „БАЕЗ“ ЕАД, държавен застраховател по смисъла на
Краткосрочното съобщение на Комисията, да предоставя покритие за сметка на
Държавата за страните с пазарен риск. Втори елемент от промяната е връщането на
Гърция в списъка на страни с пазарен риск, което бе въведено от Европейската
комисия от 1 януари 2020 г. Трети пакет изменения е свързан с технически корекции в
наименованията на държавите от списъка, като „Великобритания“ се заменя с
„Обединеното кралство“, а „Холандия“ се заменя с „Нидерландия“. В българското
законодателство е предвидено въвеждането на списък на страните с пазарен риск с
национален нормативен акт, вместо директно препращане към списъка, приеман от
Европейската комисия, което налага на национално ниво приемането на нормативни
актове при промени в списъка към Краткосрочното съобщение на Европейската
комисия.
Ограниченията, свързани с държавната помощ, са нормативни и не могат да бъдат
преодолени с промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови
технологични възможности.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт, нито анализи за
изпълнението на политиката и резултатите от тях. Последваща оценка е възможно да
бъде направена през последното тримесечие на 2020 г., в зависимост от развитието на
кризата, свързана с разпространението на COVID-19, икономическите процеси и
застрахователния пазар и преди предвиденото изтичане на периода, заложен в проекта
на ПМС (31 декември 2020 г.).
2. Цели:
С приемането на проект на ПМС се цели:
-

Хармонизиране на ПМС 124/2007 г. с последните промени в Съобщението на

-

Комисията до държавите членки относно прилагането на членове 107 и 108 от
Договора за функционирането на Европейския съюз към застраховането на
краткосрочни експортни кредити;
Въвеждане на нормативни възможности за предоставяне за сметка на
Държавата на краткосрочно застрахователно покритие за експортни кредити за
страни с пазарен риск в условията на криза, свързана с разпространението на
COVID-19; мярката съответства на Временна рамка за мерки за държавна
помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив
от COVID-19 на Европейската комисия и на пакета мерки за подпомагане на
българската икономика след въвеждането на извънредно положение на 13 март
2020 г.

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите
на действащата стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Списъкът на страни с пазарен риск се използва от Българската агенция за експортно
застраховане („БАЕЗ“ ЕАД), когато предоставя застрахователно покритие при износ
от свое име и за своя (собствена, „БАЕЗ“ ЕАД) сметка. При упражняване на дейността
ѝ по застраховане съгласно Закона за експортно застраховане (ЗЕЗ), „БАЕЗ“ ЕАД
предоставя застрахователно покритие при износ от свое име, но за сметка на
Държавата за страни извън списъка на държави с пазарен риск.
При прекласифициране на страните от пазарен/продаваем в непазарен/непродаваем
риск „БАЕЗ“ ЕАД като поднадзорно лице следва да уведоми Комисията за финансов
надзор /като негов регулатор/ по отношение промяната на отчетността.
Сред останалите заинтересовани страни са българските компании, които ползват
застрахователно покритие за краткосрочни кредити, свързани с износ за страни с
пазарен риск.
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
Вариант 0 „Без действие“: Консервативен вариант за запазване на съществуващата
правна уредба и на списъка на страни с пазарен риск по член 5, ал. 1 от Закона за
експортно застраховане (ЗЕЗ), във версията, приета с Постановление на Министерския
съвет № 124/2007 г., изменена и допълнена с ПМС № 238 от 17.10.2013 г. и ПМС №
270 от 5 октомври 2015 г.; в този списък продължава да отсъства Гърция, а
търговските и политически рискове, свързани с износ за държавите в списъка, се
разглеждат като пазарни/ продаваеми.
Вариант 1: Запазване на съществуващата правна уредба и на списъка на страни с
пазарен риск по член 5, ал. 1 от Закона за експортно застраховане (ЗЕЗ), като във
версията, приета с Постановление на Министерския съвет № 124/2007 г. (изменена и
допълнена с ПМС № 238 от 17.10.2013 г. и ПМС № 270 от 5 октомври 2015 г.) се
добави и Гърция; търговските и политически рискове, свързани с износ за държавите в
списъка, се разглеждат като пазарни/ продаваеми.
Вариант 2 (предложен за одобрение): Консолидиране на последните промени в
списъка на страни с пазарен риск, изготвен от Европейската комисия, свързани с: 1)

обратното включване в списъка на Гърция като страна с пазарен риск и 2) въвеждане
на временното третиране до 31 декември 2020 г. като непазарни на търговските и
политическите рискове, свързани с износ за държавите с „пазарен риск“.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
5. Негативни въздействия:
Вариант 0: Епидемията от COVID-19 представлява не само сериозна световна заплаха
за общественото здраве, но също така предизвика големи сътресения в световната
икономика и в икономиката на Европейския съюз, очаква се и значително отрицателно
въздействие върху стопанското развитие на България и износа на български стоки.
Запазването на съществуващата регулация ограничава възможностите за участие на
Държавата в подкрепа на износа на български стоки, като последното ще доведе до
отрицателно въздействие върху рентабилността и ликвидността на българските
износители и ще увеличи чувствително вероятността те да изпаднат във финансови
сътресения. От друга страна, отсъствието на промени води до несъответствие между
въвежданите от Европейската комисия разпоредби, свързани с държавната помощ в
областта на застраховане на краткосрочните експортни кредити и българската
нормативна база.
Вариант 1: Негативните въздействия са аналогични на Вариант 0, но с включване на
Гърция в списъка на страни с пазарен риск, което, в условията на криза, на практика
ще доведе до ограничаване на възможностите за предоставяне на застрахователно
покритие при износ на български стоки за Гърция, тъй като такова ще може да бъде
предоставяно единствено за сметка на „БАЕЗ“ ЕАД или от частния застрахователен
пазар; в непосредствено бъдеще се очаква частният застрахователен пазар да се
сблъска с прогресивно влошаващи се условия, както по отношение на
предизвикателствата пред пазара и запазване на операциите, така и по отношение на
стъпките за запазване на заетостта и клиентската база.
Вариант 2: Възможни са негативни въздействия, свързани с нарастването на обема на
застрахователна дейност в „БАЕЗ“ ЕАД; възможно е да бъде достигнат
застрахователният капацитет за 2020 г. на дружеството преди изтичане на
календарната година; това би могло да доведе до необходимост от преизчисление на
застрахователния капацитет и съпътстващата го финансова информация.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
6. Положителни въздействия:
Вариант 0: Не се откриват.
Вариант 1: Актуализиране на нормативната база и хармонизиране на списъка с
държави с пазарен риск (добавяне на Гърция) по член 5, ал.1 от Закона за експортно
застраховане със списъка в Съобщението на Комисията до държавите членки относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския
съюз към застраховането на краткосрочни експортни кредити.
Вариант 2: Положителните въздействия са свързани с актуализиране на нормативната
база, хармонизиране на списъка с държави с пазарен риск по член 5, ал.1 от Закона за

експортно застраховане със списъка в Съобщението на Комисията до държавите
членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към застраховането на краткосрочни експортни кредити и
откриване на възможност за предоставяне на застрахователно покритие за сметка на
Държавата при износ на български стоки - по този начин „БАЕЗ“ ЕАД би получило
възможност да осигури на българските компании защита при настъпване на
застрахователно събитие, като в случай на нужда би имало право да използва
заделените за това средства в републиканския бюджет. Описаните в предходното
изречение дейности на „БАЕЗ“ ЕАД биха се реализирали в условия на силно намален
риск-апетит на частни застрахователни компании, предлагащи краткосрочно кредитно
застраховане и липсата на достатъчен застрахователен капацитет за покриване на
всички политически и търговски рискове. Временната рамка на Европейската комисия
въвежда допълнителна гъвкавост за начина, по който се доказва, че определени
държави не представляват продаваеми рискове, което дава възможност на Държавата
да предоставя застраховане на краткосрочни експортни кредити, когато е необходимо.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
7. Потенциални рискове:
Възможните рискове са свързани със забавянето при приемането на нормативната
промяна при разгръщаща се криза в условията на разпространение на COVID-19 и
ненавременно предприемане на мерки за подпомагане на българските износители.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
☐ Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Не се създават нови регулаторни режими, нито се засягат съществуващи режими.
По отношение на услугите се променят услугите, предоставяни от БАЕЗ ЕАД,
доколкото застрахователното покритие при краткосрочни експортни кредити за
страните с пазарен риск временно може да се предоставя за сметка на Държавата.
9. Създават ли се нови регистри?
Не се създават нови регистри.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
Проектът на ПМС не е насочен към предприятия с определен размер, като в обхвата
му попадат всички български компании, които търсят застрахователно покритие за
извършвания от тях износ за страни с пазарен риск. В по-общ план, Временна рамка на
Европейската комисия за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в
условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 „очертава възможностите
пред ДЧ на ЕС, с които те разполагат по силата на законодателството на Съюза,
да осигурят ликвидност и достъп до финансиране за предприятията, най-вече

малките и средни предприятия (МСП), които се сблъскват с определен недостиг в
настоящия период и има за цел да им позволи да се възстановят от настоящото
положение“.
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
☐ Не
12. Обществени консултации:
Планирано е провеждане на обществени консултации в рамките на месец април 2020
г., като поради необходимостта от бързи мерки за подпомагане на българските
износители в условията на извънредно положение, срокът на консултациите следва да
бъде минималният изискуем.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☐ Да
☐ Не
Проектът на постановление на Министерския съвет въвежда актуалната версия на
списъка на държави с пазарен/продаваем риск, съдържащ се в Съобщението на
Комисията за изменение на приложението към Съобщение на Комисията до
държавите членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към застраховането на краткосрочни
експортни кредити, ОВ С 101, 28.3.2020 г.; не е извършена оценка на въздействието на
ниво Европейски съюз по конкретния елемент от пакета, но са проведени експресни
консултации в периода 23-25 март 2020 г., въз основа на които е взето решение за
въвеждането на промяна, в сила от 27 март 2020 г.
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Руслана Стоянова, за директор на дирекция „ВиП“
Дата:
Подпис:

