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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на списъка
на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното
застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от
2007 г. (Обн., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., доп., бр. 93 от 25.10.2013 г.,
изм., бр. 78 от 9.10.2015 г., изм. и доп., бр. 50 от 2.06.2020 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл.31, ал.2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, предлагам на Вашето внимание проект на Постановление
на Министерския съвет за изменение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5,
ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на
Министерския съвет от 2007 г. (Обн., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., доп., бр. 93 от
25.10.2013 г., изм., бр. 78 от 9.10.2015 г., изм. и доп., бр. 50 от 2.06.2020 г.).
В българската нормативна уредба, публикуването на списък на страни 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. Той обхваща
всички ДЧ на ЕС (включително Обединеното кралство), както и Австралия, Исландия,
Канада, Нова Зеландия, Норвегия, САЩ, Швейцария, Япония. 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 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.
Списъкът на страни с пазарен риск по член 5, ал.1 от ЗЕЗ следва списък,
публикуван от Европейската комисия към Съобщението на Комисията до ДЧ относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския
съюз към застраховането на краткосрочни експортни кредити (Краткосрочно
съобщение); то определя правилата, при които държавните застрахователи/агенциите
за експортно застраховане в ДЧ могат да упражняват дейност за сметка на Държавата
по отношение застраховането на краткосрочни експортни кредити. В съответствие с
разпоредбите на Съобщението, държавните застрахователи в ДЧ на ЕС не могат да
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застраховат експортни кредити за сметка на Държавата при износ за страни, включени
в списъка с пазарни държави, тъй като в съответствие с член 107, параграф 1 от
Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС) се прилага обща забрана за държавна помощ
в полза на застраховането на експортни кредити, покриващо пазарни/продаваеми
рискове; при краткосрочни експортни кредити за страни с непазарен риск е разрешено
държавните застрахователи да предоставят застрахователно покритие и е допустима
намеса на Държавата.
Във връзка с кризата около разпространението на COVID-19, Европейската
комисия предприе редица мерки за временно изменение на правилата, приложими към
държавната помощ. На 20 март 2020 г. Комисията публикува Временна рамка за
мерките за държавната помощ в подкрепа на икономиката във връзка с
разпространението на COVID-19, в която се съдържа и елемент, свързан с
краткосрочното застраховане на експортни кредити, а на 28 март 2020 г. в Официален
вестник на ЕС (ОВ) бе публикувано Съобщение за изменение на Краткосрочното
съобщение1, с което се посочва, че за периода от 27 март 2020 г. до края на 2020 г.
Европейската комисия ще разглежда всички търговски и политически рискове,
свързани с износ за държавите, изброени в Списък на държавите с продаваеми рискове,
като временно непродаваеми/непазарни. На 28 януари 2021 г. бе публикувано Петото
изменение на Временната рамка за мерките за държавна помощ в подкрепа на
икономиката2, с което отново се въвежда изменение на приложението към
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; с това изменение, се удължава до 31 декември 2021
г. срокът, в който всички търговски и политически рискове, свързани с износ за
държавите, изброени в Списък на държавите с продаваеми рискове, се считат като
временно непродаваеми.
Промяната в Краткосрочното съобщение от 27 март 2020 г. бе отразена и в
българската нормативна уредба, като с Постановление на Министерския съвет № 112
от 28 май 2020 г. бе изменен и допълнен списъка на държавите с пазарен риск по чл.
5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на
Министерския съвет от 2007 г.; със забележка в края на Приложението към ПМС № 124
се уточнява, че „Всички търговски и политически рискове, свързани с износ за
държавите, изброени по-горе, се разглеждат като временно непазарни в периода от 27
март 2020 г. до 31 декември 2020 г. във връзка със Съобщение 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, C 101
І01 от 28 март 2020 г.).“
Във връзка с Петото изменение на Временната рамка на Комисията за мерките
за държавна помощ в подкрепа на икономиката от 28 януари 2021 г. и удължаването
на срока й до 31 декември 2021 г. следва да се направи и съответната промяна в срока,
посочен в забележката в края на Приложението към ПМС № 124, като срокът бъде
удължен до 31 декември 2021 г., в съответствие със срока, заложен във Временната
Съобщение 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.
2 Пето изменение на Временната рамка за мерките за държавна помощ в подкрепа на
икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 и изменение на
приложението към 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, ОВ 2021/C 34/06
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рамка на Комисията. Тази промяна се въвежда с предложения проект на Постановление
на Министерския съвет за изменение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5,
ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на
Министерския съвет от 2007 г.
От гледна точка на икономическата политика, удължаването на временната
възможност за предоставяне на застрахователно покритие за сметка на Държавата при
износ към държави, класирани в момента като временно непазарен риск, повишава
възможностите на „БАЕЗ“ ЕАД да използва застрахователния си капацитет, като осигури
допълнителни опции на българските компании, защита при настъпване на
застрахователно събитие и право да използва заделените за това средства в държавния
бюджет (при необходимост); прехвърлянето на покритие за сметка на Държавата
освободи застрахователен капацитет за сметка на „БАЕЗ“ ЕАД, който бе използван за
други инструменти, предоставяни от „БАЕЗ“ ЕАД в подкрепа на българските компании
в условията на настоящата криза.
Анализ, изготвен от „БАЕЗ“ ЕАД, обособява няколко категории, върху които
прехвърлянето на продаваем/пазарен риск към непродаваем/непазарен риск има
отражение, както следва:
1. Одобрени кредитни лимити по застрахователни договори – чрез тях се
определя лимитът на отговорност на застрахователя и съответно се формира
застрахователният капацитет на дружеството; за 2020 г. нетният
застрахователен капацитет на „БАЕЗ“ ЕАД е 1 145 696 000 лв., изчислен
съгласно „Наредба за реда и методиката и определяне на коефициента по
чл.10, ал.4 от ЗЕЗ и за определяне на механизма за заявяване на средства от
Централния бюджет и за изплащане на застрахователни обезщетения“.
Въпреки че „БАЕЗ“ ЕАД има сключен презастрахователен договор за този вид
риск и с оглед очаквани нови застрахователни договори, дружеството се
доближава до нетния застрахователен капацитет и съответно се допуска
вариант, в който ще бъде необходимо увеличение на средствата в държавния
бюджет съгласно чл. 9 от Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ);
2. Приходи от застрахователни договори с покритие износ в страни с
продаваем/пазарен риск, третирани временно като непродаваем/непазарен
риск – приходите по тези застрахователни договори, реализирани след дата
на решението за временно третиране, следва да бъдат класифицирани като
приходи по дейността съгласно ЗЕЗ и при отчитане на положителен резултат
от дейността на „БАЕЗ“ ЕАД за сметка на Държавата ще бъдат увеличени
допълнителните резерви на дружеството по тази дейност;
3. Застрахователни обезщетения – при настъпване на застрахователно събитие,
„БАЕЗ“ ЕАД следва да изплати на застрахования застрахователно
обезщетение; при преминаването на продаваем/пазарен риск като
непродаваем/непазарен риск за времето, в което се третира като такъв,
застрахователните обезщетения следва да се изплащат от средствата на
„БАЕЗ“ ЕАД, а единствено при недостиг да се предприеме процедура, съгласно
„Наредба за реда и методиката и определяне на коефициента по чл.10, ал.4
от ЗЕЗ и за определяне на механизма за заявяване на средства от Централния
бюджет и за изплащане на застрахователни обезщетения“; Дружеството
очаква временното пре-класифициране на продаваем/пазарен риск като
непродаваем/непазарен риск и неговото удължаване до 31.12.2021 г. да
породи необходимост от увеличение на заделените средства от държавния
бюджет.
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За изпълнението на проекта на постановление на Министерски съвет не са
необходими допълнителни разходи/трансфери и други плащания. Предложеният
проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет и поради тази причина
към пакета от документи е изготвена финансова обосновка, приложение № 2.2 към чл.
35, ал. 1, т.4, буква „б“ от УПМСНА.
За приемането на предложения проект на постановление бяха проведени
обществени консултации по член 26 от Закона за нормативните актове.
Настоящият доклад и проектът на Постановление са съгласувани и съгласно чл.
32 от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам да бъде приет
приложеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на списъка
на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане,
приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г. (Обн., ДВ, бр. 46 от
12.06.2007 г., доп., бр. 93 от 25.10.2013 г., изм., бр. 78 от 9.10.2015 г., изм. и доп., бр.
50 от 2.06.2020 г.).
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Финансова обосновка;
3. Частична предварителна оценка на въздействието;
4. Справка за отразените становища от проведени обществени консултации;
5. Справка за отразените становища по чл.32 от УПМСНА;
6. Съгласувателни писма;
7. Съобщение за средствата за масово осведомяване.

ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ
Министър на икономиката
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