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Вътрешен модел
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Европейски банков орган

ЕИП

Европейско икономическо пространство
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Европейски надзорни органи

ЕОЗППО

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно
осигуряване

ЕПРВ

Еквивалент на пълно работно време

ЕСП

Европейска сметна палата

ЕССР

Европейски съвет за системен риск

ЕСФН

Европейска система за финансов надзор

НКО

Национален компетентен орган

СН

Съвет на надзорниците

СОРП

Собствена оценка на риска и платежоспособността

IGS

Схема за гарантиране на застрахователните вземания

SCR

Капиталово изискване за платежоспособност

UFR

Краен форуърден лихвен процент
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РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ
Вътрешен модел

Вътрешният модел е усъвършенстван подход за изчисляване на
рисковете в резултат от дейността на даден застраховател.
Застрахователите могат да изберат да използват вътрешен модел
за по-добро изчисляване на общото си състояние по отношение
на рисковете, отколкото със стандартната формула. Изчисленото
състояние по отношение на рисковете пък определя капиталовото
изискване. Всеки вътрешен модел трябва да отговаря на няколко
изисквания и да бъде одобрен от отговорния надзорен
орган/отговорните надзорни органи.

Директива
„Платежоспособност ІІ“

Директивата на ЕС „Платежоспособност II“ влезе в сила през
2016 г. и постави риска по отношение на платежоспособността
в основата на една хармонизирана регулаторна рамка за
застрахователните дружества. С рамката се поставят изисквания
относно необходимия икономически капитал („стълб 1“),
управлението и управлението на рисковете („стълб 2“)
и стандартите за докладване („стълб 3“) на всички
застрахователни дружества в Европа. Посочените цели на
директивата „Платежоспособност II“ са да се подобри защитата на
потребителите, да се модернизира надзорът, да се задълбочи
интеграцията на пазара в ЕС чрез хармонизиране на надзорните
режими и да се повиши международната конкурентоспособност
на застрахователите от ЕС.

Европейска система за
финансов надзор

ЕСФН е система на микро- и макропруденциален финансов
надзор и е съсредоточена около трите европейски надзорни
органа (ЕНО) – ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП, Европейския съвет за
системен риск (ЕССР) и националните надзорни органи.

Европейски съвет за
системен риск

ЕССР отговаря за макропруденциалния надзор на финансовата
система в ЕС и за предотвратяването или намаляването на
системния риск. ЕССР наблюдава и оценява системните рискове
и по целесъобразност издава предупреждения и препоръки.

Капиталово изискване
за платежоспособност

Капиталовото изискване за платежоспособност е капиталът, който
застрахователните дружества трябва да притежават, за да
отговарят на изискванията на стълб 1 съгласно режима по
директивата „Платежоспособност ІІ“. То следва да гарантира, че
застрахователите могат да изпълняват задълженията си към
титулярите на полици и бенефициентите с много висока степен на
вероятност (99,5 %) за срок от 12 месеца.

Колегия от надзорни
органи

Колегията от надзорни органи е постоянна, но гъвкава структура
за координация и улесняване на вземането на решения относно
надзора на застрахователна група, осъществяваща дейност
в повече от една държава членка.
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Краен форуърден
лихвен процент

Крайният форуърден лихвен процент е безрисковият лихвен
процент, към който безрисковата крива на доходност се
приближава отвъд т.нар. последна ликвидна точка (напр. 20
години за еврото). Крайният форуърден лихвен процент се
използва за много дългосрочни задължения поради ограничения
брой транзакции (недостатъчна ликвидност) на пазара, с цел
получаване на кривата на доходност.

Национален
компетентен орган

Националните компетентни органи (НКО) са националните органи
във всяка държава членка, които са оправомощени да упражняват
надзор върху застрахователните дружества (ето защо те се
наричат и национални надзорни органи). НКО, който отговаря за
упражняването на надзор върху застраховател, получил своя
лиценз в държавата членка на този НКО, се нарича надзорен
орган на държавата по произход. Всички други НКО са надзорни
органи на приемащата държава по отношение на въпросния
застраховател, ако той осъществява дейност чрез дъщерно
дружество в съответната държава членка.

Собствена оценка на
риска
и платежоспособността

Собствената оценка на риска и платежоспособността (СОРП) е
ежегодна вътрешна процедура, която застрахователите
извършват за оценка на адекватността на своето положение по
отношение на управлението на рисковете и платежоспособността
при нормален сценарий и при сценарий на стрес. СОРП е
собствена оценка на застрахователя на неговите настоящи
и бъдещи рискове.

Стандартна формула

Стандартната формула е основният подход за изчисляване на
състоянието по отношение на риска на даден застраховател
в съответствие с директивата „Платежоспособност ІІ“.
Стандартната формула е разделена на модули на риска, които се
обобщават и определят капиталовото изискване.
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КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
I.

Застрахователният сектор представлява значителна част от финансовия сектор на

ЕС. Той управлява активи, оценявани на около две трети от годишния БВП на ЕС.
В случай че застрахователните дружества не успеят да изпълнят задълженията си, това
може потенциално да наруши функционирането на финансовия сектор и да повлияе
отрицателно на реалната икономика и благосъстоянието на потребителите.
II.

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

(ЕОЗППО) е създаден през 2011 г. след реформирането на надзора на финансовия
сектор на ЕС след финансовата криза от 2007 – 2008 г. ЕОЗППО действа като независим
консултативен орган към Европейската комисия, Парламента и Съвета.
III.

Основните отговорности на ЕОЗППО са да подпомага стабилността на

финансовата система и прозрачността на пазарите и финансовите продукти, както и да
защитава титулярите на застрахователни полици. Той наблюдава и потенциалните
рискове и слабости в сектора. Неговите отговорности са разделени в четири основни
категории: регулиране, надзор и сближаване на надзорните практики, финансова
стабилност и защита на потребителите.
IV.

Сметната палата провери дали ЕОЗППО допринася ефективно за надзора

и финансовата стабилност в застрахователния сектор. По-конкретно Сметната палата
анализира: действията на ЕОЗППО в областта на надзора и сближаването на
надзорните практики (сътрудничество с Националните компетентни органи (НКО),
тяхната работа по вътрешните модели и осъществяване на трансгранична стопанска
дейност), извършеният през 2016 г. стрес тест в застрахователния сектор, както
и адекватността на ресурсите и управлението на ЕОЗППО.
V.

Одитът обхвана основно надзорните дейности на ЕОЗППО в периода от 2015 г. до

2017 г., както и извършения през 2016 г. стрес тест. Одитните доказателства бяха
получени в резултат от посещения в ЕОЗППО и документална проверка на място, както
и от срещи със съответните отдели на Комисията, Европейския съвет за системен риск,
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НКО, академични експерти и заинтересовани страни. При одита бяха взети предвид
и резултатите от две проучвания.
VI.

Общото заключение на Сметната палата е, че ЕОЗППО е използвал добре широк

набор от инструменти за подкрепа на сближаването на надзорните практики и на
финансовата стабилност. Съществуват, обаче, значителни предизвикателства за
ЕОЗППО, за националните надзорни органи и за законодателите, като например тези
в контекста на прегледите на Европейските надзорни органи (ЕНО) и директива
„Платежоспособност II“.
VII.

Действията на ЕОЗППО по осигуряване на последователен надзор от НКО се

основават на стабилен анализ и в по-голямата си част имат изчерпателен обхват.
С дейността си ЕОЗППО установява важни слабости в начина, по който работят НКО
и редовно извършва наблюдение на настъпващите промени. ЕОЗППО обаче няма
системен ангажимент да проследява изпълнението на своите препоръки.
VIII. Сметната палата установи, че в сегашната законодателна рамка за упражняване
на надзор върху трансграничната стопанска дейност в ЕС са налице системни слабости
и се създава положение, при което надзорът зависи от правната форма на дадено
предприятие, а не от неговата същност. Това води до погрешни стимули както за
надзорните органи, така и за застрахователите, които се възползват от по-ниското
равнище на надзор в някои държави членки. ЕОЗППО е положил усилие за
разрешаване на произтичащите от това проблеми, но не е бил в състояние да
преодолее системните слабости и да постигне сближаване на надзорните практики.
IX.

Застрахователните дружества използват вътрешни модели, за да приспособят

оценката на риска към своята стопанска дейност и да намалят своите капиталови
изисквания. Налице са съществени различия в това доколко стриктно НКО упражняват
надзор върху вътрешните модели. ЕОЗППО е направил опит да подобри сближаването
на надзорните практики в тази област. Това не е било напълно ефективно, наред
с други причини, поради съществуващите ограничения при достъпа до информация,
предоставяна от НКО.
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X.

През 2016 г. ЕОЗППО е извършил стрес тест за оценка на начина, по който

застрахователният сектор би реагирал на неблагоприятни пазарни тенденции, поспециално на продължителен период на много ниски лихвени проценти и сътресение
при цената на активите. Редица дружества са се оказали уязвими към такива
обстоятелства, тъй като платежоспособността им би се влошила значително. Обхватът
на стрес теста е бил подходящ, а в сценариите са определени основните рискове за
сектора. Одиторите, обаче, откриха недостатъци в тяхната интензивност. По-конкретно
ЕОЗППО не е бил способен да докаже предимствата на един сценарий по достатъчно
детайлен начин.
XI.

След прецизно валидиране на данните ЕОЗППО като цяло е представил по

подходящ начин резултатите от стрес теста. Поради неговия правен мандат не е имало
публикуване на равнище дружества. Направените след стрес теста препоръки са
твърде общи, въпреки че ЕОЗППО е положил усилия да проследи до каква степен те са
изпълнени от НКО.
XII.

Във всички свои дейности ЕОЗППО разчита до голяма степен на сътрудничество

с НКО, но невинаги получава тяхната пълна подкрепа. НКО имат решаващ глас
в основния ръководен орган на ЕОЗППО, което означава, че са в положение да вземат
решения относно обхвата на действие на ЕОЗППО за преразглеждане на собствената
им ефективност. ЕОЗППО все още не е преминал от регулиране към надзор. С едва 20
служители, работещи по въпросите на надзора, и още седем по други свързани с тях
теми, ЕОЗППО се сблъсква с истинско предизвикателство по отношение на
изпълнението на широкия набор от сложни задачи, за които отговаря.
XIII. С цел подобряване на ефикасността и ефективността на дейността, одиторите
препоръчват на ЕОЗППО:
а)

да насочва по-добре и да проследява систематично своите надзорни инструменти;

б)

да си сътрудничи с Комисията и със съзаконодателите за отстраняване на системни
слабости в надзора на трансграничната стопанска дейност;
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в)

да си сътрудничи с Комисията и със съзаконодателите за преодоляване на
ограниченията при достъпа до информация относно вътрешните модели и да
осигурява по-голяма подкрепа на НКО за това как да упражняват надзор върху тях;

г)

да подобри допълнително надеждността на сценариите в стрес тестовете;

д)

да дава по-конкретни и значими препоръки към НКО след стрес теста;

е)

да насърчава публикуването на резултатите от стрес тестовете на равнището на
дружествата;

ж) да осигури по-прозрачна методология за стрес тестовете; и
з)

да укрепи човешките ресурси отговорни за надзора.

ВЪВЕДЕНИЕ
Застрахователният пазар в европейската икономика
1.

С активи, оценявани на повече от две трети от годишния БВП за ЕС и различно за

отделните държави членки навлизане на пазара, (вж. фигура 1), застраховането
представлява значителна част от финансовия сектор. То допринася за икономическия
растеж и за финансовата стабилност, като поема рискове и мобилизира спестявания.
Предвид важната роля на застрахователните дружества, техните проблеми могат да
нарушат предоставянето на финансови услуги и икономиката като цяло и по този начин
да засегнат неблагоприятно потребителите.
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Фигура 1 – Навлизане на застраховането в Европа (дял на премиите от БВП)
Обединено
кра лство

Австрия
Белгия

Слова кия

Бълга рия
Кипър

Словения
Швеция

Чешка република

Румъния

Герма ния

Португа лия

Да ния

Полша

Естония

Норвегия

Испа ния

Нидерла ндия

Финла ндия

Ма лта

Фра нция

Ла твия

Гърция

Люксембург

Хърва тия
Унга рия

Литва
Лихтенща йн

Ита лия

Исла ндия

Ирла ндия

Източник: ЕСП въз основа на доклада на ЕОЗППО относно финансовата стабилност за 2018 г.

2.

Едно от основните предизвикателства пред застрахователния пазар днес са

ниските лихвени проценти. Застрахователите, и особено в сферата на
животозастраховането, което представлява 65 % от застрахователния пазар в ЕС, се
сблъскват със значителни проблеми да получат гарантирания лихвения процент за
продуктите, продадени през предходни години. Ето защо бизнес моделите на
животозастрахователните дружества понастоящем търпят дълбоки промени, една от
последиците от които е поемането на допълнителни рискове. Нещо повече,
дигиталните технологии и по-широката употреба на големите информационни масиви
значително са трансформирали пазара на застраховането (Fintech), създавайки не само
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възможности за бизнеса, но съща така и серия от нови предизвикателства и рискове за
клиентите.
3.

От гледна точка на регулациите, основната промяна за застрахователите е

прилагането на директивата „Платежоспособност II“ от януари 2016 г. Директивата
„Платежоспособност II“ е първата хармонизирана правна рамка на ЕС относно
започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност. Тя
обхваща и надзора на застраховането и има за цел осигуряване на справедливи
условия на конкуренция в рамките на единния пазар. С нея се определя колко капитал
е необходимо да притежават дружествата, за да покрият своя риск, както
и изискванията във връзка с управлението на риска, управлението и докладването.
ЕОЗППО като част от европейската система за финансов надзор
4.

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

(ЕОЗППО) е създаден през 2011 г. 1 като част от реформите на начина, по който се
упражнява надзор върху финансовия сектор на ЕС в отговор на финансовата криза от
2007 – 2008 г. ЕОЗППО действа като независим консултативен орган към Комисията,
Парламента и Съвета. Той извършва дейност в сферата на застрахователните
дружества, презастрахователните дружества, посредниците и институциите за
професионално пенсионно осигуряване.
5.

ЕОЗППО е част от европейската система за финансов надзор (ЕСФН), която включва

три европейски надзорни органа (ЕНО): един за банковия сектор (Европейският банков
орган – ЕБО), един за сектора на ценните книжа (Европейският орган за ценни книжа
и пазари – ЕОЦКП) и един за сектора на застраховането и професионалното пенсионно
осигуряване, както и Европейския съвет за системен риск (ЕССР). Обосновката за
създаването на ЕНО е да се гарантират по-тясно сътрудничество и обмен на

1

Въз основа на Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24
ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за
застраховане и професионално пенсионно осигуряване), в който се определят мисията,
задачите и организацията на ЕОЗППО (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).
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информация между националните надзорни органи (наричани също и национални
компетентни органи – НКО), да се улесни приемането на решения на ЕС за
трансгранични проблеми и да се подобри последователното прилагане и тълкуване на
правилата.
6.

Основните отговорности на ЕОЗППО са да подпомага стабилността на финансовата

система, прозрачността на пазарите и финансовите продукти и защитата на титулярите
на застрахователни полици, членовете на пенсионни схеми и бенефициентите. На
ЕОЗППО е възложено да наблюдава и установява тенденциите, потенциалните рискове
и слабости, проявяващи се на микропруденциално равнище, в трансграничен
и междусекторен аспект. За тази цел ЕОЗППО има отговорности, които са разделени
в четири основни и взаимосвързани категории: регулиране, надзор и сближаване на
надзорните практики, финансова стабилност и защита на потребителите
(вж. таблица 1). След приключване на работата по основната законодателна рамка за
застрахователния сектор и необходимостта от осигуряване на нейното ефективно
прилагане, ЕОЗППО възнамерява да пренасочи стратегическия фокус на работата си от
регулирането към надзора. В настоящия одит Сметната палата се съсредоточи върху
надзора и сближаването на надзорните практики, което е от ключово значение за
потребителите, както и върху стрес теста, попадащ в обхвата на целта за осигуряване на
финансова стабилност.
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Таблица 1 – Отговорности на ЕОЗППО
Сфера на
отговорност

Роля на ЕОЗППО

Регулиране

Изготвяне на технически стандарти, които впоследствие се одобряват от
Комисията, и обсъждане на направените промени.
Консултиране на Комисията в области, в които тя разполага с правомощия
за приемане на делегирани актове във връзка с работата на ЕС.

Надзор
и сближаване
на надзорните
практики

Улесняване и координиране на НКО при техните надзорни дейности с цел
налагане на последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики
в рамките на ЕСФН и осигуряване на общо, еднакво и последователно
прилагане на правото на ЕС.

Финансова
стабилност
и управление
на кризи

Принос към работата на макропруденциалния надзор на ЕССР чрез
предоставяне на данни и доклади.

Защита на
потребителите
и финансови
иновации

Защита на потребителите от поемането на прекомерен риск при
купуване/инвестиране във финансови продукти, чрез изготвяне на
нормативни актове, наблюдение на пазарните тенденции, подобряване на
наличната информация и т.н.

Провеждане на стрес тестове за застрахователния и пенсионния сектори
и гарантиране на координирано предотвратяване и управление на кризи,
както и запазване на финансова стабилност по време на кризи.

Забрана на финансови продукти, ако представляват риск за финансовата
стабилност в ЕС; анализиране и докладване на нови финансови
иновации/продукти на пазара.
Източник: ЕСП.

Процес на реформиране на ЕНО
7.

Тъй като естеството на предизвикателствата при финансовите пазари се променя,

през септември 2017 г. Комисията предлага пакет от реформи за засилване на ЕСФН.
Общата цел е да се подобрят мандатът, управлението и финансирането на трите ЕНО,
както и функционирането на ЕССР. Редица предложения на Комисията биха били пряко
приложими за ЕОЗППО, като например създаване на независим изпълнителен съвет
(който да отговаря за вземането на решения за всеки отделен случай и за някои
въпроси, свързани с надзора), засилване на ролята на ЕОЗППО при валидирането на
вътрешните модели и подобряване на неговите налични инструменти за насърчаване
на сближаването на надзорните практики.
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8.

Предложенията на Комисията за промени в правната рамка на ЕОЗППО вече ще

следват стандартния законодателен процес, включително обсъждане в Съвета
и Парламента. Очаква се изменените правни актове да бъдат приети през 2019 г.
Одитът на Сметната палата може да бъде от полза за този дебат.
ОБХВАТ И ПОДХОД НА ОДИТА
9.

При одита беше проверено дали ЕОЗППО допринася ефективно за надзора

и финансовата стабилност в европейския застрахователен сектор. В одита се акцентира
върху извършената наскоро промяна в приоритетите на ЕОЗППО от регулиране към
надзор. Сметната палата разгледа по-конкретно следните области:
а)

действията на ЕОЗППО в сферата на надзора и сближаването на надзорните
практики. Прегледът на Сметната палата включва извадка на използваните от
ЕОЗППО инструменти (части I, II и III);

б)

проведения през 2016 г. стрес тест за застрахователния сектор (част IV); и

в)

хоризонталните аспекти, които са от решаващо значение за ефективността на
всички действия на ЕОЗППО (използване на правни инструменти, за да се
гарантира съответствие с правото на ЕС, адекватност на човешките ресурси
и целесъобразност на управленската структура; част V).

10. На практика дейностите на ЕОЗППО във връзка с надзора и сближаването на
надзорните практики обхващат три основни области: i) поощряване на извършвания
от националните органи надзор, ii) гарантиране на адекватен надзор върху
трансграничните субекти, и iii) вътрешни модели. За по-голяма яснота одиторите
разглеждат тези теми в три последователни части на доклада (I, II и III), но те заедно
допринасят и за оценката на дейността на ЕОЗППО в областта на сближаването на
надзора и надзорните практики. В сферата на финансовата стабилност Сметната
палата акцентира върху стрес теста за застрахователния сектор предвид неговото
значение за определянето на бъдещите рискове на пазара.
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11. В доклада не е обхваната работата на НКО (които работят в тясно сътрудничество
с ЕОЗППО при всички негови дейности). ЕССР, който е участвал при разработването на
един от сценариите за стрес теста, не е обект на одита, тъй като ЕОЗППО продължава
да носи отговорност и да бъде ангажиран и с двата сценария. Одитът е съсредоточен
върху застрахователния пазар и поради това не включва дейностите на ЕОЗППО
в сектора на професионалното пенсионно осигуряване.
12. Одитът обхваща надзорните дейности на ЕОЗППО, осъществени основно в периода
2015 – 2017 г., и стрес теста през 2016 г. (включително поуките от предходния стрес
тест, проведен през 2014 г.). За всяка одитирана дейност Сметната палата избра
случаите/досиетата за преглед така, че да се гарантира представителността на
извадката за работата на ЕОЗППО и тя да отразява разнообразна гама от типични
проблеми.
13. Основната одитна дейност включи посещения в ЕОЗППО и преглед на документи
на място. Сметната палата събра доказателства и по време на срещи за събиране на
информация и видеоконферентни разговори със съответните отдели на Комисията,
ЕССР, НКО, академични експерти и заинтересовани страни (сдружения на
потребителите и на предприятия). Допълнителна информация за одита беше събрана
от резултатите от две проучвания:
а)

първото беше изпратено на всички НКО в държавите членки на ЕС и се отнася за
цялостното сътрудничество с ЕОЗППО (надзор и провеждане на стрес тестове).
Отговор беше получен от 24 от 28 НКО;

б)

второто беше изпратено на извадка от застрахователни дружества и се отнася за
стрес теста. Отговор беше получен от 35 от 66 дружества.
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КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ
Част I — действията на ЕОЗППО за осигуряване на последователен надзор от
страна на НКО са стабилни, но липсва систематичен подход към последващите
действия
14. Съгласно целите за принос към постигането на по-добър и по-последователен
надзор във всички държави членки на ЕС, ЕОЗППО се ангажира с редица дейности за
улесняване и координиране на работата на националните надзорни органи (НКО). По
този начин ЕОЗППО предвижда европейска култура за надзор, което означава общо
разбиране за начина, по който надзорните органи мислят, държат се и работят
в рамките на своята общност. Това означава равнопоставеност на застрахователните
дружества в цяла Европа и сходна степен на доверие у потребителите, че тяхното
застрахователно дружество спазва регулаторните изисквания.
15. Що се отнася до координацията на работата на НКО, при одита на Сметната палата
бяха разгледани три основни инструмента, които отговарят на целта за сближаване на
надзорните практики: структуриран диалог с НКО (където основен компонент са
посещенията на място/в държавата), ръководството за надзор и партньорските
проверки (вж. фигура 2). Ръководството и партньорските проверки са били
координирани от ЕОЗППО, въпреки че работата е била извършена в много тясно
сътрудничество с НКО. Делегираните от НКО проверяващи лица предоставят поголямата част от съдържанието и партньорските оценки. Освен одитираните
инструменти ЕОЗППО прилага редица други инструменти 2, както пряко определените
в регламента за създаването, така и по собствена инициатива.

2

Допълнителните инструменти са под формата на писмени насоки за НКО (напр. Насоки на
ЕОЗППО относно процеса на надзорен преглед и становища), други ангажименти с НКО
(напр. обучение и конференции и специални прегледи на счетоводния баланс, извършени
за България и Румъния) и текущи контакти.
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Фигура 2 – Инструменти на ЕОЗППО за гарантиране на последователен надзор

Структуриран диалог

Ръководство за надзор

Партньорски проверки на НКО

Представляват редовни посещения
на НКО по държави от служители
на ЕЕОЗППО („надзорни екипи“),
съсредоточени върху обсъждането
на ключовите местни и световни
предизвикателства пред
застрахователния пазар и надзора.
Диалогът включва теми,
определени от EОЗППО и самите
НКО, и води до изготвянето на
подробен доклад, включващ набор
от препоръчителни действия за
подобряване на качеството на
надзора.

Подробни указания за НКО
относно начина на извършване на
надзорна работа по силата на
режима, въведен с директива
„Платежоспособност II“. Между
юни 2014 г. и април 2018 г. са
одобрени 13 глави, насочени към
общите принципи и конкретните
теми на надзора. Наръчникът е
изготвен от съвместните екипи на
ЕОЗППО и от представители на
НКО. Той е достъпен само за НКО и
не е правно обвързващ.

Периодично организиране на
прегледи на някои дейности на НКО. С
използване на следната
стандартизирана методология се дава
възможност за оценка и сравнение на
всички НКО. Те се координират от
ЕОЗППО, но се извършват от екипи
проверители от НКО и се основават на
въпросници и по-нататъшна работа на
място. В резултат от партньорските
проверки се препоръчват действия,
които НКО да предприемат, и се
определят най-добрите практики
(вж. приложение I).

Извадка на Сметна
палата

Извадка на Сметна
палата

три НКО
(две посещения през 2015 г., едно
през 2016 г.)

две глави: „Собствена оценка на
риска и платежоспособността“
(2016 г.) и „Надзор на ниво група“
(2016 г.).

Извадка на Сметна палата

две партньорски проверки: „Свободно
предоставяне на услуги“ (2016 г.),
„Ключови функции“ (2018 г.)

Източник: ЕСП.

ЕОЗППО е установил съществени слабости при качеството на надзора
16. Посредством структуриран диалог с НКО ЕОЗППО е установил редица слабости
в области на застрахователния надзор, които са от решаващо значение (вж. фигура 3).
При партньорските проверки също са установени важни области, в които НКО следва
да подобрят своите надзорни практики (вж. приложение I). Оценките на EОЗППО
показват, че подходите за надзор на НКО често се различават по отношение на
степента на намеса, заложеният риск и доколко са перспективни. Това означава, че
дадена практика от страна на застрахователно дружество (напр. в сферата на
управление на риска) може в една държава членка да бъде приета, но в друга
оспорвана. Като част от процеса на структуриран диалог НКО са реагирали на
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констатациите в докладите на ЕОЗППО. ЕОЗППО обаче не е анализирал систематично
тези реакции и не е предоставил изчерпателна обратна информация на НКО.
Фигура 3 – Области, в които са установени слабости при надзора от НКО
Надзор, основан на
риска

Справяне с ниските
лихвени проценти
Много малко проактивни и
навременни действия за
справяне със слабите
институции; липсват
конкретни интензивни
действия по отношение на
предприятията, прилагащи
преходни мерки.

Изглежда твърде силно обвързан
със за конодателството,
ориентира н към спа зване на
ра зпоредбите, с ограничено
прила га не на основан на риска и
ориентира н към бъдещето
подход. Липсва степенуване на
на дзорните действия.

Свързани със
служителите

Голямо текучество, което
води до загубата на
подходящ опит; бюджетни
ограничения, които
ограничават способността за
привличане на квалифициран
персонал.

Независимост
Признаци на зависимост от
политическата система и от
застрахователните дружества,
което потенциално води до
влошаване на
възможностите, практиките и
правомощията за надзор.

Надзор на
равнище група

Надзорен подход
Нито е достатъчно
непосредствен, нито е
критичен към дружествата
(данни, а и действията на
управленския екип не се
поставят достатъчно под
въпрос).

Малък приоритет на надзора
на трансграничната стопанска
дейност и ограничена
подкрепа за надзорните
органи на държавата по
произход на дружества, които
извършват дейност на
местния пазар.

Източник: ЕСП въз основа на констатации на ЕОЗППО.

Препоръките на ЕОЗППО отразяват установените слабости, но липсват последващи
действия
17. С оглед на установените слабости ЕОЗППО е препоръчал предприемането на
действия от конкретни НКО. При структурирания диалог ЕОЗППО е направил над 30
препоръки за всеки НКО в извадката на Сметната палата, без да ги подреди според
приоритетността им. Партньорските проверки са довели до значително по-малък брой
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препоръки. Въпреки че препоръките са ясни, понякога те са общи и не са съобразени
с конкретното положение на НКО.
18. ЕОЗППО не е предвидил систематично проследяване на изпълнението на
препоръчаните действия нито за структурирания диалог, нито за партньорските
проверки. В резултат на това ЕОЗППО няма представа дали НКО са взели предвид
неговите препоръки. Той обаче е положил усилия за проследяване на някои конкретни
въпроси по повод на конкретни случаи (напр. по време на последващи посещения на
НКО или чрез неформални контакти; извършена е и една конкретна последваща
партньорска проверка) и успя да покаже някои конкретни подобрения в практиките
и управлението на НКО (вж. каре 1).
Каре 1 – Пример за влиянието на ЕОЗППО върху работата на НКО
След оценките и консултациите на ЕОЗППО един НКО в ЕС:
-

е променил своя процес на вземане на решения чрез сливане на някои отдели
и повишаване на способността за събиране на данни с цел подобряване на своя
аналитичен капацитет;

-

е пренасочил вътрешните си приоритети към упражняването на надзор върху
трансграничната стопанска дейност.

Основната работа в голямата си част е била задълбочена и всеобхватна, но
процедурите са отнемали време
19. Въпреки сложността на обхванатата област, структурата и яснотата при работата на
ЕОЗППО в областта на надзора и сближаването на надзорните практики като цяло са
добри и се основават на надеждни анализи и методология. Служителите на ЕОЗППО са
подготвяли посещенията си в отделни държави, като са събирали широк набор от
документи и информация, включително въпросник, който НКО е трябвало да попълват.
Това е позволило обхватът на посещенията да бъде съобразен с конкретните проблеми
на отделните НКО. Партньорските проверки са се основавали на подробна
методология, в която са посочени всички стъпки, които проверяващият трябва да
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следва. В даваните на участниците насоки понякога е липсвал структуриран подход
и свързана с проектите конкретна информация.
20. Специфичните теми, обхванати от надзорната дейност на ЕОЗППО, са били общи
и подходящи. Обхватът на инструментите е гарантирал всеобхватен подход, но това
понякога е означавало, че на най-важните въпроси не е даден приоритет в достатъчна
степен. Обхватът на наръчника се определя от Управителния съвет и той покрива
всички значими области, въпреки че някои НКО са открили известни пропуски
(вж. фигура 4). Те са свързани с важни аспекти на надзора, тъй като действителното
сближаване изисква не само общи принципи, но и съгласуван подход на техническо
равнище.
Фигура 4 – Мнение на НКО относно обхвата на инструментите на ЕОЗППО
Структуриран диалог

Ръководство за надзор

100 %
Подходящ

100 %

54 %

Отчасти подходящ

Подходящ

42 %

Отчасти подходящ

0%

Неподходящ
Предпочитам да не отговарям

4%

„Поради широкия обхват на заседанието,
възможността за задълбочено обсъждане в
някои случаи беше ограничена.“
„Подходящи теми, обхват и материали, ценни
дискусии относно обмена на опит във връзка с
надзора.“
„Посещенията бяха полезни, но имаха твърде
широк обхват. Ние предлагаме посещенията
да бъдат насочени повече към специфичните
области.“

Източник: Проучване на ЕСП.

29 %
58 %
0%

Неподходящ
Предпочитам да не отговарям

13 %

„Все още има области, в които е необходимо
сближаване. Следните области, например, не са
обхванати от наръчника: поемане на гаранции,
презастраховане и други техники за намаляване на
риска и управление на операционния риск.“
„Бихме искали да видим повече разработени
области,
като
например
изчисления
на
капиталовите изисквания за платежоспособност
и показателите на високо равнище, способността
за покриване на загуби на отсрочените данъци,
допусканията
за
техническите
резерви,
въпросите, свързани с пазарното поведение, и
презастраховането с ограничено поемане на риск.“
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21. ЕОЗППО е пропуснал възможността за постигане на по-голямо взаимодействие
чрез събиране на най-добрите практики и насочване на своите консултации в областта
на надзора върху поведението посредством структуриран диалог с НКО и партньорски
проверки, тъй като те акцентират изключително върху пруденциалния надзор 3.
Сметната палата отбелязва обаче, че ЕОЗППО разполага със специални инструменти
в областта на надзора върху поведението.
22. ЕОЗППО редовно е изготвял инструменти за надзор и до 2014 г. повечето от тях са
започнали да се използват. ЕОЗППО обаче е завършил ръководството за надзор едва
през април 2018 г., т.е. четири години след началото на проекта (с изключение на
подготвителната фаза) и повече от две години след въвеждането на директивата
„Платежоспособност ІІ“, чието изпълнение ръководството би следвало да подпомага.
Времето, необходимо за приключване на партньорските проверки, варира от 14,5
месеца до две години, което е много, но отразява сложността на темите. Според НКО
обаче продължителността е проблем, тъй като изисква от тях да поемат дългосрочни
ангажименти за участие на служителите в проверките.
Част

II:

Системните

слабости

в сегашната

система

за

надзор

върху

трансграничната стопанска дейност остават, но ЕОЗППО е положил усилия за
защита на титулярите на полици
23. Надзорът върху трансграничните застрахователни групи в ЕС е структуриран
посредством колегии от надзорни органи. Колегиите трябва да гарантират адекватен
надзор чрез обмен на информация и съвместен надзор от всички съответни НКО.
Колегията се ръководи от надзорния орган на държавата по произход, който

3

В регламента за пруденциалния надзор се изисква финансовите предприятия да
контролират риска и да притежават адекватен капитал, както е посочено в капиталовите
изисквания. Това е в противовес с разпоредбите относно пазарното поведение, които
определят правилата за начина, по който дружествата следва да разпределят своите
продукти на пазара.
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упражнява надзор върху застрахователната група. Другите НКО са известни като
надзорни органи на приемащата държава. Понастоящем в ЕС са създадени 88 колегии.
24. ЕОЗППО е член на всички тях. Неговата роля е да гарантира, че правото на ЕС се
прилага последователно и че колегиите функционират по съгласуван начин. Освен това
от ЕОЗППО се очаква да способства и за обща култура за надзор и да предотвратява
регулаторния арбитраж 4. Тези цели са определени в доклада „Дьо Ларозиер“ 5 като
решаващи за единния пазар.
Организацията

на

системата

от

колегии

създава

погрешни

стимули

за

застрахователите и надзорните органи
25. Въпреки че в миналото застрахователни услуги са се предоставяли основно от
дъщерни дружества, установени в съответната държава, много от застрахователите са
започнали да предоставят повече трансгранични услуги чрез клонове или пряко (въз
основа съответно на свободата на установяване или на свободното предоставяне на
услуги, предвидени съгласно единния пазар). През 2016 г. 750 застрахователи са
предоставили стопанска дейност на стойност 59 млрд. евро на други държави членки
на Европейското икономическо пространство (ЕИП), без местно дъщерно дружество
(вж. фигура 5). Въпреки че трансграничната стопанска дейност позволява на
застрахователите да намалят своята административна и регулаторна тежест, сегашната
система създава погрешни стимули за застрахователите и надзорните органи.

4

Предприятия, които се възползват от пропуските в регулаторните системи с цел избягване
на някои видове регулиране (напр. предоставяне на услуги от място с по-слаб надзор).

5

През ноември 2008 г. Комисията възлага на група на високо равнище, председателствана от
Жак дьо Ларозиер, да представи препоръки относно начините за укрепване на
европейската надзорна уредба с цел осигуряване на по-добра защита на гражданите
и възстановяване на доверието във финансовата система. През февруари 2009 г. групата
„Дьо Ларозиер“ (De Larosière Group) публикува своя окончателен доклад.
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Фигура 5 – Процентен дял на получената трансгранична стопанска дейност по
държави членки

Източник: ЕОЗППО.

26. Съгласно съществуващата колегиална система, надзорът се определя по-скоро от
правната уредба на групата, отколкото от естеството на стопанската дейност.
Следователно за много малко застрахователно дружество с дъщерно дружество
в друга държава членка трябва да бъде създадена колегия, въпреки че такъв
ресурсоемък надзор чрез колегия не би бил необходим. И обратно, за големи
международни застрахователни групи, които предоставят трансгранични услуги без
дъщерни дружества, няма колегии, въпреки че това би било крайно необходимо за
гарантирането на адекватен надзор и финансова стабилност (вж. фигура 6).
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Фигура 6 — Правилата за надзор се различават в зависимост от структурата на
застрахователя
ДЪРЖАВА А
НКО по
произход

Колегия от
надзорни органи

ДЪРЖАВА Б

ДЪРЖАВА А

Приемащ
НКО

НКО по
произход

ДЪРЖАВА Б
Приемащ
НКО

Колегия от
надзорни органи

Няма
колегиум и
надзор от
приемащия
НКО

Клон

Субсидиарност
Дружество майка

Дружество майка

Източник: ЕСП.

27. Това води до ситуация, при която НКО упражняват надзор върху дейността в други
държави членки, без да трябва да понасят последствията от лошия надзор, тъй като той
не оказва влияние върху местния пазар. Също така често им липсва достатъчно
познаване на националните особености и закони. Освен това държавата членка,
в която се предоставя услугата, трябва да разчита изцяло на надзора на надзорния
орган на държавата по произход на застрахователя, без да упражнява влияние върху
процеса на надзор. Тази система не е разработена да надзирава широкия европейски
пазар по един ефективен начин и въз основа на интересите на гражданите на ЕС.
Няколко НКО потвърдиха, че сегашният надзор на трансграничната стопанска дейност
и сътрудничеството е незадоволителен (вж. каре 2).
Каре 2 – Мнение на НКО за трансграничния надзор
„Надзорът на трансграничните групи наистина подобрява равнището на защита на
потребителите в държавите от ЕС. […] Сегашната структура обаче не гарантира същото качество
на надзор от и сътрудничество между надзорните органи на групи, които осигуряват
значителна част от своята дейност чрез свободата на установяване или свободното
предоставяне на услуги, както е при групи, които имат дейности в рамките на дъщерни
дружества.“
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28. Сметната палата установи редица проблеми, които се дължат на погрешни
системни стимули. Например няколко НКО са определили приоритети за своя надзор
въз основа на такива фактори като „влияние върху националната финансова
стабилност“. Вследствие на това надзорът върху застрахователни дружества с голям
дял на трансгранична стопанска дейност е бил извършван с малък приоритет. Това
означава, че застрахователните дружества са имали стимул да използват регулаторен
арбитраж чрез преместване в държава членка, която е възприела такъв подход, след
което да се концентрират върху трансгранични услуги (вж. каре 3).
Каре 3 – Реален пример за регулаторен арбитраж и за въздействието от действията на
ЕОЗППО
Няколко НКО са се обърнали към ЕОЗППО относно застрахователно дружество, което е
извършвало трансгранична стопанска дейност на техния пазар, но е предлагало необичайно
ниски премии и е показало данни за бърз растеж. Тъй като надзорният орган на държавата по
произход е избрал да не съсредоточава своите надзорни дейности върху трансграничната
стопанска дейност, той не е разглеждал застрахователното дружество като приоритет.
Вследствие намесата на ЕОЗППО, надзорният орган по произход установява, че
застрахователното дружество не е рентабилно, намира се в затруднено финансово положение
и не изпълнило своите капиталови изисквания. В резултат на това е било оттеглено
разрешителното на дружеството за извършване на нова дейност.

29. Освен това Сметната палата установи, че начинът, по който се извършва дейността,
има преки последици и за защитата на потребителите в случай, че даден застраховател
не спазва задълженията си. Европейската система от схеми за гарантиране на
застрахователните вземания понастоящем е фрагментирана, което води до положение,
при което потребителите не са информирани относно степента на тяхната защита,
когато купуват трансгранични застрахователни услуги (вж. каре 4). Потребителите не са
непременно наясно, че купуват застрахователен продукт от дъщерно дружество, клон
или дружество без физическо присъствие в собствената им държава членка.
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Каре 4 – Пример за влияние върху защитата на потребителите
Тъй като схемите за гарантиране на застрахователните вземания са различни в отделните
държави, потребител, който купува животозастраховащ продукт от клона на едно европейско
дружество в различна държава членка на ЕС, е защитен от националната схема за гарантиране
на застрахователните вземания, която е задължителна в държавата на произход на
дружеството. Същият потребител обаче, който купува същата застраховка от дъщерното
дружество на същото дружество в друга държава членка на ЕС, не е защитен съгласно схемата
за гарантиране на застрахователните вземания на държавата на произход.

ЕОЗППО реагира с разработването на ad hoc инструменти за защита на потребителите,
но сближаването на надзорните практики продължава да е предизвикателство
30. С оглед на рисковете и предизвикателствата пред трансграничната
застрахователна дейност при сегашната система на надзор, ЕОЗППО е положил усилия
за защита на потребителите чрез създаването на платформи за сътрудничество. При
липсата на колегии ЕОЗППО е създал тези платформи в рамките на своя мандат за
насърчаване на ефективен обмен на информация между НКО и за гарантиране на
ефективен и последователен надзор. ЕОЗППО е основал 13 платформи за
сътрудничество от 2016 г. насам, както по собствена инициатива, така и в отговор на
искания от НКО. Те функционират подобно на колегиите.
31. Сметната палата установи, че платформите на ЕОЗППО предоставят полезни ad hoc
решения за преодоляване на проблемите, произтичащи от трансграничните услуги.
В няколко случая ЕОЗППО е помогнал за оказване на съдействие между НКО и успешно
е насърчил намирането на решения. Например ЕОЗППО е поискал от надзорния орган
на държавата по произход да отговори на набор от въпроси за застрахователи, при
които се наблюдават типични показатели за риска (вж. фигура 7). Това е гарантирало,
че положението на застрахователя подлежи на оценка.
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Фигура 7 – Типични показатели за риска и въпроси за установяване на
нежизнеспособна дейност
Типични
показатели за
риска

1. Много ниски премии в сравнение с тези при конкурентите
2. Много бързо нарастваща сума на бруто начислените премии
3. Широкообхватна трансгранична стопанска дейност

1. Достатъчни ли са определените цени за финансирането на
Поставени
въпроси

стопанската дейност и очакваните вземания, за да се гарантира
дългосрочна жизнеспособност?
2. Достатъчни ли са техническите резерви, за да се изплатят
очакваните вземания в бъдеще?
3. Съществува ли добро управление на вземанията?

Източник: ЕСП.

32. Следователно платформите са породили натиск от страна на партньорите към
надзорния орган на държавата по произход, което означава, че той се е почувствал
длъжен да предприеме адекватни надзорни действия предвид наличната информация.
Тази мярка е гарантирала, че потребителите са защитени. При отсъствието на солидни
правни правомощия в областта на трансграничните услуги, обаче, EОЗППО трябва да
разчита на готовността на НКО да си сътрудничат на практика.
ЕОЗППО е изиграл полезна роля в няколко колегии на трансгранични групи, въпреки
ограниченото сътрудничество от страна на НКО.
33. ЕОЗППО отговаря за осигуряването на съгласувано функциониране на колегиите.
Сметната палата установи, че ЕОЗППО е определил приоритетите за своето присъствие
и принос към колегиите въз основа на всеобхватни и добре установени критерии. При
определянето на приоритетите са взети предвид различни фактори, включително
размерът и рискът на застрахователната група, размерът и опитът на участващите НКО
и резултатите от съвместната оценка на риска. От въвеждането на директивата
„Платежоспособност ІІ“ през 2016 г. ЕОЗППО е присъствал на 100 заседания на колегии.
Той обаче никога не е присъствал на заседанията на други 23 колегии (вж. фигура 8).
Този резултат се обяснява и с оскъдните ресурси (вж. точка 86).
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Фигура 8 – Присъствие на ЕОЗППО на заседанията на колегиите от надзорни органи
през 2016 г. и 2017 г.

26 %

40 %

Без
присъствие

Присъствие
през 2016 г. и
2017 г.

23 %

11 %

Присъствие
само през
2016 г.

Присъствие
само през
2017 г.

Източник: ЕСП.

34. Освен това степента на ангажираност на ЕОЗППО в колегиите, в които е
присъствал, варира значително. Например той е допринесъл значително за дейността
на някои колегии, като е участвал задълбочено в обсъждането и докладите за обратна
информация. Предвид неговите приоритети, ЕОЗППО не е осигурил подобен принос за
дейността на други колегии, тъй като се е ограничил до административна
и хоризонтална подкрепа.
35. С цел подпомагане на колегиите и по-добро сближаване на надзорните практики
ЕОЗППО е поискал от НКО докладите на застрахователите относно собствената оценка
на риска и платежоспособността (СОРП). Докладът относно СОРП е елементарен
инструмент за застрахователен надзор и в него се определя склонността на
застрахователите за поемане на риск, анализира се наличният рисков капитал и се
взема решение дали той да бъде разпределен. Следователно той е основен
ориентиран към бъдещето инструмент, който следва да се използва за проактивен
надзор. Сметната палата установи, че макар ЕОЗППО да е положил усилия да получи
докладите относно СОРП, те невинаги са му били изпращани. Някои от тези доклади са
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били предоставени едва след дълъг бюрократичен процес, изискващ правна обосновка
и намеса на високо равнище. Ограниченото и трудно предоставяне на докладите
относно СОРП е възпрепятствало прилагането на инструментите на ЕОЗППО за
подкрепа на сближаването на надзорните практики и е попречило на ефикасното
използване на неговите ресурси.
36. В хода на своята работа в колегиите ЕОЗППО е установил много проблеми
в рамките на колегиите и застрахователните групи, като например:
а)

Някои НКО не са споделили с други членове на същата колегия важни документи,
като например доклада относно СОРП. ЕОЗППО е предоставял помощ на тези
членове за получаване полезни документи, но тя невинаги е била успешна.
Липсата на важна информация за членовете на колегията показва липсата на
доверие между някои НКО и затруднява ефективния групов надзор.

б)

Бяха установени сериозни грешки при оценката и основни недостатъци при
управлението на риска от страна на застрахователни групи и беше препоръчано
НКО да ги отстранят. Въпреки че ЕОЗППО наистина е положил усилие да
подпомогне колегиите и да способства за адекватен надзор, той не е проследил
подробно последващите действия за отстраняване на установените проблеми.

Част III — Липса на сближаване на практиките по отношение на надзора на
вътрешния модел въпреки първите стъпки, предприети от ЕОЗППО
37. Въз основа на рамката от директивата „Платежоспособност ІІ“, която цели
защитата на потребителите и гарантирането на финансова стабилност, от
застрахователите в Европа се изисква да изчисляват своите индивидуални рискове.
Застрахователите трябва да поддържат достатъчен капитал за поемане на тези рискове
(вж. фигура 9), за да гарантират, че могат да предоставят обезщетения по искове.
Застрахователите могат или да изчисляват капиталовите си изисквания с определена
стандартна формула, или да използват така наречения вътрешен модел. Докато
стандартната формула е вариантът по подразбиране, за всеки вътрешен модел, който
желаят да използват, застрахователите трябва да искат одобрение. НКО следва да
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одобряват единствено вътрешните модели, които отговарят на няколко правно
определени изисквания и поради това са подходящи за адекватно изчисляване на
рисковете. Докато надценяването на рисковете може да доведе до премии, които не са
конкурентни, подценяването може да изложи на риск защитата на титулярите на
полици и финансовата стабилност.
Фигура 9 – Основи на капиталовите изисквания за застрахователите

Застрахователна
дейност

Предполага рискове

Рискове

Капитал

Застрахователите трябва
да изчисляват тези
рискове (напр. с
вътрешен модел)

Застрахователят трябва
да поддържа капитал за
изчислените рискове

Източник: ЕСП.

38. Вътрешните модели са много сложни и дават на застрахователите значителна
свобода на преценка при изчисляването на техните рискове. Това включва експертни
оценки и използване на вътрешни данни за минали периоди. Следователно надзорът
на вътрешните модели изисква огромни ресурси и експертен опит в рамките на НКО.
Поради тяхното въздействие върху защитата на титулярите на полици и финансовата
стабилност и предизвикателствата, които те представляват за надзорните органи,
вътрешните модели са област от решаващо значение, в която ЕОЗППО трябва да
улеснява сближаването на надзорните практики във всички държави членки.
Непоследователният надзор, който води до регулаторен арбитраж, а оттам и до
нарушаване на лоялната конкуренция, може да има сериозни неблагоприятни
последици.
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Сближаването на практиките в областта на вътрешните модели продължава да бъде
силно ограничено
39. Една от основните задачи на ЕОЗППО е да гарантира, че застрахователите
и надзорните органи прилагат последователно правилата в целия ЕС, включително по
отношение на вътрешните модели. За да я постигне, ЕОЗППО е присъствал на
заседания на колегиите при обсъждането на вътрешните модели, извършвал е
посещения на НКО за оценка на надзора на вътрешните модели и е действал като
посредник между НКО. Въпреки усилията на ЕОЗППО, Сметната палата установи
няколко проблема, които доказват все още ниска степен на сближаване на надзорните
практики в тази област.
40. Разрешаването и упражняването на надзор върху вътрешните модели са
изключително ресурсоемки 6. За постигането на подобен надзор в рамките на ЕС е
важно НКО да разполагат с достатъчно ресурси за изпълнението на такава трудна
задача. НКО обаче са посочили, че разполагат със служители на различни равнища за
упражняване на надзор върху вътрешните модели, а ЕОЗППО е потвърдил това по
време на своите посещения. ЕОЗППО е установил, че няколко НКО разполагат
с недостатъчни ресурси и експертен опит за упражняване на адекватен надзор върху
вътрешните модели, което подчертава значението на работата на ЕОЗППО в тази
област.
41. ЕОЗППО е установил, че културата за надзор и прилагането на общите правила все
още варират в значителна степен в целия ЕС. НКО прилагат много различна степен на
строгост при одобряването на вътрешните модели. Например няколко НКО не са
съобщили ясно на застрахователните дружества неприемливите практики за
моделиране. В други случаи НКО са приложили много строги изисквания за одобрение.
Сметната палата установи, че някои от надзорните органи са опитали да защитят

6

Например в доклад 46/2017 на австрийската Сметна палата е отразено, че австрийските
НКО са използвали 51 % от всичките си човешки ресурси само за одобрение на вътрешни
модели.
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местните застрахователи чрез по-ниски капиталови изисквания, докато други са
изисквали по-голям надзор и по-високи капиталови изисквания.
42. В друг случай надзорът на вътрешен модел е трябвало да бъде прехвърлен от един
НКО (държава А) на друг (държава Б) с цел да бъде обхваната цялата група. Надзорният
орган в държавата Б обаче е поискал от застрахователното дружество да подобри
значително своя вътрешен модел преди той да бъде одобрен за използване на нейния
пазар. Вътрешният модел обаче вече е бил одобрен от надзорния орган на държавата
А и приложен в нея. Този случай илюстрира различните стандарти и подходи за
одобрение на вътрешните модели. ЕОЗППО е опитал да посредничи между двата
надзорни органа, но не е било постигнато съгласие. Накрая вътрешният модел е
продължил да функционира единствено в държавата А.
ЕОЗППО е положил усилие да подобри сближаването на надзорните практики
посредством проекти за съгласуваност
43. С цел предприемане на последващи действия във връзка с някои повтарящи се
рискове и несъответствия при надзорните подходи, ЕОЗППО е организирал проекти за
съгласуваност в пет ключови области (вж. таблица 2). Тъй като всички тези области
могат да доведат до неадекватна преценка на рисковете на застрахователите, според
Сметната палата ЕОЗППО е определил по подходящ начин обхвата на проектите за
съгласуваност.
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Таблица 2 – Установени ключови несъответствия и предприемане на последващи
действия
Бяха установени различни подходи между НКО по
отношение на…

Предприети последващи
действия от ЕОЗППО
посредством…

моделирането на корекциите за променливост*

Проект за съгласуваност

третирането на риска от кредитно неизпълнение от
съответната държава

Проект за съгласуваност

сумирането на рисковете

Все още не са предприети
последващи действия

експертните преценки

Все още не са предприети
последващи действия

смяната на модела

Посещения на НКО

*

Намалява въздействието на нестабилността на пазара върху капитала, който трябва да се
поддържа.

Източник: ЕСП.

44. Чрез своите проекти за съгласуваност ЕОЗППО е потвърдил, че НКО имат напълно
различни надзорни подходи при одобряването на някои методи, използвани от
застрахователните дружества във вътрешните модели. Различните методи са оказали
съществено влияние върху изчисления от застрахователя общ риск, но ЕОЗППО не е
могъл да го измери в количествено отношение. Като цяло ЕОЗППО няма данни за
влиянието на вътрешните модели при съпоставката им със стандартната формула,
въпреки че това би било от съществено значение за упражняването на адекватен
надзор.
45. ЕОЗППО е докладвал подробно за установените проблеми. Въпреки че е използвал
допълнителни инструменти (напр. становища) за гарантиране на последователност,
ЕОЗППО невинаги я е постигал. Например ЕОЗППО все още позволява различни методи
за моделиране на корекциите за променливост. Той обаче изисква от НКО да
гарантират, че никой от тези методи няма да доведе до по-ниски капиталови
изисквания.
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46. ЕОЗППО е осъществил и специален проект за съгласуваност относно моделирането
на пазарния риск. Това е един от многото рискове, които се оценяват във вътрешните
модели. ЕОЗППО е поискал от застрахователите да използват свои вътрешни модели за
изчисляване на рисковете по отношение на реалистичен виртуален портфейл съгласно
определението на ЕОЗППО. Резултатите са позволили за пръв път различни вътрешни
модели да бъдат съпоставени пряко. Проектът е разкрил някои съществени слабости
при вътрешните модели, които се прилагат в рамките на ЕС. Например за намаляване
на очакваните рискове са били използвани спорни очаквания за лихвените проценти.
Освен това ЕОЗППО е счел за неприемливи огромните разлики в рисковете, оценени
посредством различни вътрешни модели за същите активи.
47. Сметната палата установи, че проектите на ЕОЗППО са дали на НКО съществена
представа за вътрешните модели, върху които се упражнява надзор, и са помогнали за
подобряване на сближаването. Те обаче са показали, че вътрешните модели
в застрахователния сектор носят значителни рискове и че тяхното въздействие не е
достатъчно познато.
ЕОЗППО не разполага с достатъчен достъп до данни относно вътрешните модели, за
да упражнява надзор
48. Към юни 2018 г. в ЕИП е имало 212 вътрешни модела, одобрени от 17 различни
НКО (вж. фигура 10). Предвид недостига на ресурси ЕОЗППО е решил да даде
приоритет в своите преки оценки на петте най-големи застрахователни групи
с вътрешен модел. Тези групи представляват общо 47 % от всичките активи, обхванати
от вътрешните модели в ЕИП. През 2015 г. ЕОЗППО е започнал да изисква от
съответните НКО пълна информация относно тези модели.
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Фигура 10 — Обхват на дейността на екипа на EОЗППО във вътрешните модели

17

Национални
компетентни
органа
Разрешаване и надзор

21

Колегии

212

Вътрешни
модела

Източник: ЕСП, данни към юни 2018 г.

49. Предвид нежеланието на НКО да предоставят информация, ЕОЗППО е предприел
проактивен подход посредством провеждане на мащабна комуникация в продължение
на повече от три години. По-конкретно ЕОЗППО е представил писмена правна
обосновка защо му е необходима тази информация, за да изпълнява своите задачи.
Проучването на Сметната палата показва, че една от основните причини за отказа на
НКО да предоставят информация е различното тълкуване на мандата на ЕОЗППО
в сферата на вътрешните модели. Както изрично се посочва в проучването, най-малко
два НКО считат, че понастоящем ЕОЗППО излиза извън рамките на своите правомощия.
И обратно, няколко НКО искат ЕОЗППО да извършва значително повече работа във
връзка с вътрешните модели и считат, че той не изпълнява в достатъчна степен своя
мандат в тази особено важна област.
50. Въпреки проактивния подход ЕОЗППО не е получил достатъчно информация за
нито един от петте най-големи вътрешни модела, на които е дал приоритет в своята
работа. Следователно ЕОЗППО не е разбрал напълно моделите и не е могъл да
извърши планираните оценки. Липсата на достъп до информация е възпрепятствала
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значително ЕОЗППО при изпълнението на неговите задачи. От друга страна, през
2016 г. един НКО е предоставил на ЕОЗППО цялата информация относно вътрешния
модел на голяма застрахователна група. Въпреки че това би било възможност за
оценка на първи вътрешен модел, ЕОЗППО е решил да не оказва подкрепа на НКО
с обяснението, че конкретният случай не е сред неговите приоритети. Поради това
ЕОЗППО все още не е оценил подробно нито един вътрешен модел.
Част IV — ЕОЗППО е извършил надеждна работа по управлението на стрес теста
в областта на застраховането за 2016 г., но Сметната палата установи
недостатъци в неговото оформление и препоръки
51. Според регламента за неговото създаване ЕОЗППО отговаря за провеждането на
редовни стрес тестове на равнището на ЕС, за да се оцени устойчивостта на
финансовите институции на неблагоприятни пазарни тенденции. Стрес тестовете на
ЕОЗППО имат за цел финансова стабилност и защита на притежателите на полици и се
организират веднъж на две години (редуват се с тестовете за устойчивост на
пенсионните фондове). Стрес тестовете на ЕОЗППО не представлява механизъм с
„успешно или неуспешно преминаване“ на отделните участници, както и резултатите от
тях не водят до конкретни регулаторни действия. Сметната палата се съсредоточи
върху стрес теста от 2016 г., при който се оценява уязвимостта на застрахователните
дружества, извършвали дейност в областта на животозастраховането и друга
дългосрочна дейност. В съответствие с първоначалния график ЕОЗППО е започнал теста
през май 2016 г., а през декември 2016 г. е публикувал резултатите в обобщен вариант,
включително препоръките за НКО.
Обхватът на стрес теста и установените рискове са били уместни, но използваните
сценарии са засегнати от недостатъци при измерването и обосновката
52. Извадката за стрес теста през 2016 г. включва 236 отделни дружества от
30 държави7, предлагащи както традиционна животозастрахователна дейност, така

7

Всички държави членки на ЕС и две държави членки на ЕИП: Норвегия и Лихтенщайн.
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и смесена дейност (животозастраховане и общо застраховане). Дружествата
в извадката на НКО са подбрани въз основа на критериите, предоставени от ЕОЗППО
в техническите спецификации. В съответствие с допусканията на стрес теста извадката е
представителна за всеки национален пазар и обхваща поне 75 % от съответната
дейност. Стрес тестът през 2016 г. е проведен на равнище юридически лица (отделни
дружества) и поради това не включва потенциалните ползи от диверсификацията
и презастраховането, проявяващи се на равнище група.
53. Що се отнася до стрес теста през 2016 г., ЕОЗППО е определил трайно ниските
безрискови проценти и променливостта на капиталовите пазари като основно
опасение за жизнеспособността на застрахователния сектор. Това е в съответствие
с редовните оценки на риска, извършвани от ЕОЗППО, ЕССР и застрахователните
дружества, както потвърди проучването на Сметната палата (вж. фигура 11).
Съсредоточаването върху рисковете, взети предвид в стрес теста, означава, че са
изпуснати други фактори, специфични за застрахователния сектор (напр. дълголетие,
пандемии или природни бедствия), но това е оправдано предвид първата година от
прилагането на директивата „Платежоспособност ІІ“, което е представлявало
предизвикателство за застрахователните дружества.
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Фигура 11 – Рискове в застрахователния сектор и обхват на стрес теста
Подходящи ли са конкретните рискове в
застрахователния сектор при сценариите за стрес
тестове?

Подходящ ли е обхвата на стрес теста?

Мнение на НКО

Мнение на застрахователните дружества

100 %
Да

100 %

39 %

Частично

Да

48 %

Частично

0%

Не
Предпочитам да не отговарям

66 %

13 %

„... тази оценка на индивидуално равнище не
може да отразява специфичния риск за
застрахователния сектор, тъй като
застрахователните групи допускат
диверсификационни ефекти, които не са
обхванати от чиста индивидуална оценка.“

29 %
0%

Не
Предпочитам да не отговарям

6%

„Рискът от трйно ниски лихви е очевидно найважният въпрос в момента и главно е
проблем
на
животозастрахователната
дейност...“
„Бъдещето на групата също е от значение“

Източник: Проучване на ЕСП.

54. Предвид акцента върху пазарния риск, изборът на дългосрочната застрахователна
дейност е бил подходящ. Средата с ниска доходност засяга особено силно
животозастрахователната дейност, тъй като обикновено тя има дългосрочни
задължения към титулярите на полици и изпитва трудност при постигането на
гарантираните в миналото лихвени проценти. Изборът за използване на пазарно
сътресение е бил уместен предвид значителната роля на застрахователите като
институционални инвеститори, а оттам и влиянието им върху стабилността на
финансовия пазар като цяло.
55. Стрес тестът през 2016 г. включва два сценария – „Ниска доходност“ и „Двоен
натиск“, които точно отразяват рисковете, определени от ЕОЗППО като ключови за
застрахователния сектор (за основните параметри и допускания вж. приложение II). За
създаването на сценария „Ниска доходност“ ЕОЗППО е използвал собствения си
капацитет и е направил конкретни допускания по своя преценка, докато сценарият
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„Двоен натиск“ е изготвен в сътрудничество с ЕССР, който е извлякъл сътресенията от
инструмента за симулиране на финансови сътресения, улавящ историческите
зависимости в данните.
Сценарий „Ниска доходност“
56. Отправната точка за този сценарий е ниска безрискова крива на доходността за
различните срокове до падежа (до 20 години за еврото), която е формирана от ЕОЗППО
чрез определяне на най-ниските действително наблюдавани проценти на пазара за
период от две години. По преценка на Сметната палата вероятността за такова събитие
е най-малко 3 %, т.е. много повече от обичайния праг от 1 % 8. Тоест, вероятността е
прекалено голяма, за да се разглежда сам по себе си този елемент като достатъчно
сериозен. Вторият елемент на сценария е допълнителен стрес, приложен към кривата
на доходността (намаление от 15 базисни пункта — б.п.). Освен това за изчисляване на
стойността на задълженията на застрахователите в много дългосрочен план ЕОЗППО е
използвал т.нар. краен форуърден лихвен процент (КФЛП), определен на 2 %, за да се
отрази допускането за трайно ниска доходност. Двата последни елемента (намаление
с 15 б.п. и UFR) намаляват вероятността на възникване на сценария, но не е възможно
да се прецени до каква степен. Силата само на тези два елемента обаче е била
ограничена, тъй като към онзи момент те са били сравнително близо до ситуацията на
пазара 9.
57. Докато повечето НКО, участващи в проучването, са счели сценариите за добре
калибрирани, някои от тях са споделили горепосочените опасения относно

8

Сценариите на стрес теста следва да бъдат „достатъчно лоши, за да имат смисъл, и все пак
да бъдат достатъчно правдоподобни, за да бъдат взети сериозно“ (вж. M. Quagliarello, Stress
Testing the Banking System: Methodologies and Applications („Тестване на банковата система:
методологии и приложения“), януари 2009 г., Cambridge University Press). Обичайната
практика е да не се избира процент на вероятност, по-висок от 1 % годишно.

9

На 31 декември 2015 г. (т.e. в края на извадката) 50-годишната облигация е била 1,561 %
спрямо КФЛП в размер на 2 % (източник: „Блумбърг“). Низходящата промяна на ликвидната
крива от 15 б.п. спрямо низходящата тенденция от 9 б.п. при данните не може да се счита
за сериозно сътресение.

42
сериозността на сценария с ниска доходност (вж. фигура 12). ЕОЗППО не се е опитал
дори с цел вътрешен анализ да определи количествено вероятността на
първоначалната (ликвидна) част на кривата. Той също така не е предоставил никаква
друга достатъчно подробна обосновка за надеждността на целия сценарий.
Фигура 12 – Участници в стрес теста относно трудността на сценария „Ниска
доходност“
Мнение на НКО

Мнение на застрахователните дружества

100 %
Твърде лесен

100 %
Твърде лесен

13 %

Добре калибриран

70 %

Добре калибриран

0%

Твърде труден
Предпочитам да не отговарям

17 %

„Доходността при трайно ниски нива вече
доминира на пазара към момента, в който е
следвало да се докладват стрес тестовете.
Считаме, че сценариите не осигуряват
значима информация за нашата
компетентност.“

17 %
40 %

Твърде труден

34 %

Предпочитам да не отговарям

9%

„Има малко въздействие дори за предприятие
с дългосрочни задължения.“
„Сценарият във връзка с лихвените проценти
е много близък до случилото се през 2017 г.“

„Пазарната доходност е съпоставима със
стрес теста.”

Източник: Проучване на ЕСП.

58. Нивото на стрес за валутите, различни от еврото, е получено чрез използване на
предполагаем коефициент на мултиплициране на кривата на еврото. ЕОЗППО обаче не
е използвал този метод съвсем уместно, тъй като не е взел предвид зависимостта
между лихвените проценти за различните валути по време на референтния период.
Сценарият „Двоен натиск“
59. При сценария „Двоен натиск“ се допускат намаляващи лихвени проценти
и пазарно сътресение, отразени като бързо нарастване на доходността по държавни
и корпоративни облигации и спад на цените на собствения капитал и на други класове
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активи. ЕССР е оценил вероятността от настъпване на две основни задействащи
събития на 0,50 % при шокове на суаповите сътресения и на 0,75 % при шок на
държавните облигации. Сценарият е достатъчно силен, тъй като комбинира значителен
стрес при активите в баланса и елемент на сътресение при суаповете в допълнение към
стреса при пасивите.
60. Правдоподобността на сценария „Двоен натиск“ до голяма степен зависи от
набора от данни за минали периоди, използвани в инструмента за симулиране на
финансови сътресения. Той съдържа зависимост между различните съответни
икономически променливи и се основава на данни за 11-годишен минал период (2005
– 2015 г.). Въпреки че обхваща две наскоро състояли се кризи, избраният период все
пак е твърде кратък, за да гарантира равнище на стрес, което да е достатъчно силно за
всички държави в Европа (вж. каре 5).
Каре 5 — Пример за становища на НКО относно сценария „Двоен натиск“
„По отношение на измерването на пазарните сценарии, сътресенията в държавните облигации
не бяха равномерно разпределени между държавите, като някои държави бяха оставени почти
без сътресения. “

61. Например равнището на стреса е по-ниско за доходността на 10-годишните
облигации на България (увеличение от 111 б.п. спрямо базовото ниво) в сравнение
с това на Белгия (116 б.п.) или на Хърватия (155 б.п.). Освен това Сметната палата
отбеляза, че стресът е сравнително малък за Словакия и Обединеното кралство
(съответно с 95 б.п. и 94 б.п. за доходността на техните 10-годишни облигации спрямо
средно равнище на стреса от 121 б.п.). Ако извадката за минали периоди обхващаше
по-дълъг период (напр. 20 години), резултатите биха били по-солидни и евентуално
биха показали случаи с по-голям стрес за някои държави.
62. Въпреки че сценария „Двоен натиск“ са определени конкретни равнища на стрес
за някои класове активи на застрахователни дружества извън ЕС той не излага на стрес
наличностите, поддържани в тези държави. Следва да се има предвид, че
наличностите, съхранявани извън ЕС, са от голямо значение за правдоподобността на
стрес теста, тъй като движението надолу на фондовия пазар в ЕС не е изолирано от
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други фондови борси в световен мащаб (по време на криза зависимостта между
фондовите пазари достига 90 % корелация). Поради това е необходимо да се включат
сътресенията в наличностите извън ЕС, вместо да се ограничава рискът само за ЕС.
Обосновка и комуникация
63. Предвид факта, че важни елементи на стрес теста са били дискреционни, ЕОЗППО
не е положил достатъчно усилия да ги обоснове по прозрачен начин. В техническите
спецификации ЕОЗППО не е дал ясно обяснение за начина, по който са били изготвени
сценариите, нито за начина, по който е стигнал до допусканията, на които се основават.
Това бе подкрепено от някои НКО и представители на промишлеността (вж. каре 6). За
някои от тях също така не е ясно дали сценариите представляват шок, който е сходен
или по-тежък от този, който се изисква по силата на режима съгласно директива
„Платежоспособност II“. Това е довело да някои погрешни тълкувания на естеството на
стрес теста. ЕОЗППО не ги е изяснил напълно, например като обясни защо и как те се
различават от режима съгласно директива „Платежоспособност ІІ“.
Каре 6 — Примери за трудности, пред които са изправени промишлеността и НКО по
отношение на обосновката за сценариите
„Калибрирането на стреса от ЕОЗППО не ни беше ясно и поради това не бяхме в състояние да
оценим неговата трудност.“
„Техническите спецификации дават голяма свобода на тълкуване на някои елементи: това
означава, че резултатите не са напълно съпоставими.“

ЕОЗППО е валидирал и обобщил данните точно
64. Процесът на валидиране на данните за стрес теста преминава през три етапа: един
на национално равнище, който се осъществява от НКО, и два на централно равнище,
които се извършват от екипа за валидиране, включващ служители на ЕОЗППО и НКО.
ЕОЗППО е разработил инструмент за валидиране във формат Excel за анализиране
и обобщаване на данни. Той се е оказал полезен при процеса на валидиране на
данните, тъй като е спомогнал за уеднаквяването на различните подходи на НКО. Като
цяло ЕОЗППО анализира внимателно данните, предоставени от застрахователните
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дружества, и ясно посочва всички несъответствия, въпреки че органите, отговорни за
вземането на окончателно решение относно надеждността на данните, са НКО.
65. Проверката на Сметната палата на обобщените данни показа, че ЕОЗППО е
изчислил вярно общите резултати от стрес теста. В обобщените данни, обаче, се
включват дружества, чиито продуктови портфейли — и следователно рискови профили
— са много различни (вж. пример на фигура 13). Това е присъща характеристика на
извадката, но ЕОЗППО не се е опитвал да класифицира дружествата според техните
продукти, преди да извърши обобщаването — стъпка, която би донесла допълнителни
ползи при тълкуването на резултатите 10. В това отношение EОЗППО е извършил само
последващ анализ с цел да се установят причините за различната чувствителност към
стреса.

10

Различните продукти в извадката могат да се отразят на баланса по различен начин в случай
на сътресение.
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Фигура 13 — Пример за две включени в извадката дружества с различна рискова
експозиция

А
450

ПРЕДПРИЯТИЕ:
КАПИТАЛ

в млн. евро

44,8

в млн. евро
ТEХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ:

Висок дял на типични животозастрахователни
продукти
Не толкова рискови продукти (рискът се носи
от застрахователното дружество) по-висока
капиталова такса

3,7

в млрд. евро

в млрд. евро

0,99%

Б
2

КОЕФИЦИЕНТ НА
ИНТЕНЗИВНОСТ НА
КАПИТАЛА:

ФАКТОР НА РИСКА

1:18

0,05%
Висок дял на застрахователни продукти,
свързани с дялове в инвестиционен фонд
По-рискови продукти (рискът се носи от
титулярите на полици), по-ниска капиталова
такса

Източник: ЕСП.

ЕОЗППО е представил актуални резултати, които показват уязвимостта на сектора
66. Резултатите от стрес теста потвърждават, че секторът на животозастраховането е
уязвим към средата с ниски лихви и към внезапно пазарно сътресение, което би могло
да окаже въздействие върху финансовата стабилност като цяло. Съгласно сценария за
ниска доходност превишението на активите над пасивите в счетоводните баланси на
участващите дружества би се свило със 100 млрд. евро (-18 %). При сценария „Двоен
натиск“ общото въздействие върху дружествата би възлязло на 160 млрд. евро (-29 %).
Това означава, че 44 % от застрахователите биха загубили повече от една трета от
превишението на активите над пасивите, а 2 % биха загубили всичко. Въздействието на
двата сценария би било значително по-голямо, ако се изключат т. нар. дългосрочни
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гаранционни и преходни мерки11(съгласно Спогодбата за избягване на двойното
данъчно облагане, 31 % от дружествата не биха поддържали никакво превишение на
активите над пасивите).
67. Като цяло докладът относно стрес теста е изчерпателен и подкрепен от
съответните цифри и графики. Що се отнася до показателите, в доклада са представени
резултатите, изразени като превишение на активите над пасивите. С аналитична цел
обаче би било по-уместно да се използват капиталовите изисквания, както са
определени в директива „Платежоспособност ІІ“. Това би показало реалното
въздействие върху позициите на платежоспособността и би установило дали
капиталовите изисквания са изпълнени и след стрес теста. Сметната палата отбелязва
обаче, че ЕОЗППО не е планирал преизчисляването на тези проценти, тъй като то би
било технически трудно и сложно и би наложило застрахователните дружества да
предоставят значително по-подробна информация от тази, която им е била поискана
през 2016 г.
68. Резултатите от стрес теста през 2016 г. са публикувани само в обобщен вариант
с цел да бъде формирано становище относно устойчивостта на сектора на
животозастраховането. За разлика от ЕБО ЕОЗППО не разполага с конкретен правен
мандат за публикуване на резултатите на отделни дружества. За да направи това,
ЕОЗППО трябва да получи писмено съгласие от участниците, което е направил при
стрес теста през 2018 г. Това е стъпка в правилната посока предвид целта на стрес
теста, а именно възстановяване на доверието. В този смисъл прозрачността по
отношение както на приложената при стрес теста методология, така и на неговите
резултати, е от решаващо значение. Оповестяването на резултатите на отделни
дружества може да помогне за повишаване на осведомеността относно рисковете и по
този начин за подобряване на пазарната дисциплина.

11

През 2014 г. така наречените дългосрочни гаранционни и преходни мерки са въведени
с директива „Платежоспособност II“, за да се гарантира третирането на застрахователните
продукти, които включват дългосрочни гаранции, и да се даде възможност на дружествата
постепенно да преминат към пълно прилагане на директива „Платежоспособност II“.
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Някои от препоръките са твърде общи и не предлагат конкретни действия
69. След стрес теста ЕОЗППО е направил три общи препоръки към НКО, съдържащи
редица мерки, които те могат да предприемат. Много от тези предложения обаче са
с твърде общ характер и не са довели до конкретни действия, чиято цел е да се
гарантира финансова стабилност. Например предложението за „привеждане на
вътрешните процеси за управление на риска в съответствие с външния риск“ изразява
само общата цел на дадено дружество за добро управление на риска. Целта на
провеждането на нещо толкова сложно като стрес тест не е непременно да бъдат
направени такива общи препоръки, както потвърди и проучването на Сметната палата.
На последно място, някои предложения (напр. „преразглеждане на гаранционните
клаузи“ или „спиране на изплащането на дивиденти“) излизат извън рамките на
правомощията на някои НКО. Това се дължи на факта, че надзорните правомощия на
НКО не са изцяло хармонизирани във всички държави членки, което означава, че
степента на прилагане на препоръките може да е различна.
70. Скоро след публикуването на резултатите от стрес теста ЕОЗППО е одобрил план за
системно проследяване на препоръките. Тъй като една от препоръките е била НКО да
анализират потенциалното въздействие на стрес теста на равнище група, ЕОЗППО е
стартирал специално проучване, така че съответните НКО да могат да докладват
относно своя анализ и относно предприетите от тях действия. Анализът на степента на
проследяване на другите препоръки се основава на информацията, която ЕОЗППО е
събрал по време на посещенията в държавите, заседанията на колегиите и срещите
с органите за надзор на група. През януари 2018 г. ЕОЗППО е изготвил доклад, който
показва, че НКО са предприели набор от последващи мерки за съобразяване
с препоръките. В доклада са установени също така добри практики и са анализирани
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резултатите от проучването на НКО във връзка с въздействието на стрес теста на ниво
група. 12
ЕОЗППО е организирал стрес теста структурирано, с известни проблеми с графика
и документацията
71. Графикът на провеждане на стрес теста в застрахователния сектор през 2016 г.
съвпада с прилагането на директива „Платежоспособност ІІ“, която влиза в сила на
1 януари 2016 г. До края на май 2016 г. всички застрахователни дружества в ЕС са
представили за пръв път пакет за докладване по същество. Веднага след това е
започнал стрес тестът (вж. приложение III). Тази хронологична последователност на
докладването по директива „Платежоспособност ІІ“ и на стрес теста е затруднила
застрахователите от гледна точка на натовареността. НКО са валидирали данните за
период от шест седмици между средата на юли и края на август. В проучването на
Сметната палата НКО са изразили мнението, че даденият срок е подходящ, макар и да
представлява предизвикателство поради тяхната натовареност и ограничените ресурси
през летния период. По-специално, не всички НКО са били в състояние да отделят
достатъчно време и ресурси за цялостно валидиране на данните.
72. По време на процеса на извършване на стрес тестовете EОЗППО е контактувал
с НКО и със застрахователните дружества чрез редица канали, което одиторите считат
за добра практика (вж. каре 7). Въпреки че разполага с няколко инструмента за диалог,
ЕОЗППО не е обяснил достатъчно ясно на участниците защо изисква дадена
информация. В крайна сметка ЕОЗППО е успял да обоснове необходимостта от
получаване на тези данни за целите на валидирането. Фактът, че на участниците не е
било дадено обяснение обаче е създал усещане за изискване на прекомерни
и необосновано подробни данни. EЕОЗППО не се е консултирала с участниците относно
разработването на сценариите.

12

В ограничен брой случаи резултатът от стрес теста на отделни предприятия е оказал
значително въздействие на ниво група. То обаче би било намалено поради ползите от
диверсификацията, произтичащи от други дейности, различни от общото застраховане.
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Каре 7 — Комуникационни канали на ЕОЗППО с НКО и застрахователните дружества
-

Семинар със сектора и представители на актюерите за обсъждане на процеса на
провеждане на стрес теста, методологията, техническата документация и рамката на
различните сценарии.

-

Няколко уебсеминара и видеоконференции за НКО, акцентиращи върху техническата
документация и процедурите за фазата на валидиране на данните.

-

Ежеседмично публикуване на въпроси и отговори, като петото и последно издание е
публикувано две седмици преди крайния срок за подаване. Въпросите и отговорите са
помогнали за поясняването на изискването на данните.

73. ЕОЗППО е представил на участващите дружества специален образец за стрес теста,
който те е трябвало да попълнят в рамките на седем седмици и да изпратят на НКО. По
принцип образците са били лесни за ползване и са отразявали, доколкото е възможно,
категориите финансови данни, използвани за докладването по директива
„Платежоспособност ІІ“. Това е осигурило съответствие и е дало яснота на участниците
относно данните, които е трябвало да представят.
74. Сложността на таблиците отразява целта и обхвата на стрес теста, но това означава
обаче, че някои участници са се сблъскали с трудности при извършването на
изчисленията в срок (вж. каре 8). Допълнителна тежест са породили редица
актуализации на свързаните със стрес теста материали по време на този процес.
ЕОЗППО е актуализирал техническата спецификация три пъти, а образците четири пъти,
и е публикувал последния вариант едва две седмици преди крайния срок за подаване.
За всяка от четирите промени на образеца обаче ЕОЗППО е осигурил полезен
автоматичен „инструмент за актуализация“, с който бързо е било попълвано
съдържанието, което участниците вече са били представили в предишния вариант на
образеца.
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Каре 8 — Становища на застрахователните дружества относно изискванията за данни за стрес
теста
„Трябваше да бъде предоставена много информация. (…) Според нас не бяха необходими
всички тези подробности, но ние не виждаме процеса на консолидация, който е бил
извършен.“
„Изискваното ниво на детайлност беше значително по-задълбочено от това на лесно
достъпната ни информация. Първоначално посочихме, че няма да предоставим исканите
в някои области подробности, но бяхме помолени да го направим, дори ако се налага да
дадем приблизителни оценки. Подходът на приблизителни оценки (…) повиши съществено
интензивността на използването на ресурси и щеше да направи комбинираните резултати помалко надеждни от желаното.”

75. Въз основа на поуките от предходния тест през 2014 г. ЕОЗППО е направил редица
подобрения в стрес теста през 2016 г. Например той е споделил с НКО инструмент за
валидиране и е намалил броя на актуализациите на образеца на стрес теста
(вж. приложение IV). ЕОЗППО не е въвел цялостно планиране за процеса на извличане
на поуки. Заключенията са били основно в резултат от дискусиите в две срещи със
заинтересованите страни, но ЕОЗППО не е направил проучване за представители на
сектора и НКО, както след стрес теста през 2014 г.
Част V — Управлението на ЕОЗППО и ограничените ресурси създават
предизвикателство за постигане на целите
76. В тази част от доклада Сметната палата анализира онези процедурни
и организационни аспекти от работата на ЕОЗППО, които засягат хоризонтално
ефикасността на неговите действия. По-конкретно Сметната палата се съсредоточи
върху рисковете, свързани с надеждността на работата на НКО и сегашната рамка на
управление, използването на правни инструменти за гарантиране на съответствие
с насоките и нормативната уредба и адекватността на ресурсите на ЕОЗППО.
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Ефективността на работата на ЕОЗППО зависи от приноса на НКО, а неговото
управление създава предизвикателства
77. ЕОЗППО си сътрудничи много тясно с НКО във всички действия, обхванати от одита
на Сметната палата. Въпреки че като цяло това сътрудничество е положително
и отразява мисията на ЕОЗППО да подпомага и координира работата на националните
надзорни органи, ефикасността и ефективността на работата на ЕОЗППО често разчитат
на качеството на приноса на НКО и на тяхното желание за сътрудничество. Например
много време е отнело само получаването на съгласие от някои НКО за организиране на
посещенията в държавите. Въпреки положените от ЕОЗППО видими усилия за
получаване на подкрепа от НКО, някои от тях са оспорили обосновката и обхвата на
посещенията. В резултат на това ЕОЗППО в крайна сметка е успял да посети всички
НКО, но последното посещение се е състояло три години след започване на цикъла на
посещенията. Това забавяне видимо е възпрепятствало ефективността при
осигуряването на сближаване на надзорните практики. Качеството и своевременността
на приноса на НКО до голяма степен са определили и дали други продукти на ЕОЗППО,
като например ръководството за надзор и партньорските проверки, могат да бъдат
изготвени навреме.
78. По отношение на посещенията в държавите, работата по трансграничните
дейности и вътрешните модели (вж. точки 35—36 и 49), Сметната палата установи
случаи, в които ЕОЗППО не е получила цялата информация, която е поискала от НКО.
В резултат на това ЕОЗППО не е бил в състояние да извърши някои видове анализ,
които първоначално е възнамерявал да направи. По време на някои посещения
в държавите, например, ЕОЗППО не е бил в състояние да обсъди с националните
органи някои подходи на някои дружества за надзор на управлението на риска и е
обхванал само общите процедури на НКО в това отношение. Като се има предвид
неговата същност, при провеждането на стрес теста също е било от особено значение
качеството на вложените от НКО ресурси (вж. каре 9).
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Каре 9 —Зависимост от НКО в процеса на провеждане на стрес теста
Формиране на извадки: Въз основа на критериите на ЕОЗППО НКО са подбрали дружествата за
участие в стрес теста. ЕОЗППО нито е познавал детайлно всички застрахователни пазари в ЕС,
нито е разполагал с достатъчно информация, за да провери дали НКО са използвали коректни
данни за целите на извадката, и поради това се е ограничил до проверка на праговете за
пазарните дялове.
Валидиране на данни: НКО остават органите, вземащи крайното решение по отношение на
точността на докладваните данни. В случай на съмнения относно качеството на предоставените
от НКО данни ЕОЗППО е потърсил НКО и е поискал допълнително пояснение. Той обаче
в крайна сметка не е могъл да отмени тяхната преценка (напр. чрез изключване на данни от
извадката). За разлика от ЕБО, на ЕОЗППО не е позволено да иска информация пряко от
участниците в стрес теста.

79. Сегашната структура на управление на ЕОЗППО дава правомощия на НКО да
оказват влияние върху степента на преглед на собствената им работа и върху
заключенията от подобни прегледи. Това се дължи на факта, че органът, който взема
крайните решения в ЕОЗППО, е Съветът на надзорниците, който се състои от 28
представители на НКО и от председателя на ЕОЗППО (както и от наблюдатели от ЕССР
и ЕБО, ЕОЦКП и Европейската асоциация за свободна търговия). Съветът на
надзорниците одобрява всички основни документи и продукти на ЕОЗППО,
включително стратегията за надзор (в която се определят приоритетите за посещения
на място в НКО), темите и окончателните доклади от партньорските проверки,
допусканията, сценариите и докладите след стрес теста. Това създава
предизвикателства, свързани с независимостта, предвид факта, че инструментите на
ЕОЗППО (по-специално посещенията в държавите и партньорските проверки) имат за
цел да предоставят конструктивна, но критична обратна информация за работата на
НКО. Стрес тестът също може да покаже косвено слабости при пруденциалния надзор
в държавите членки и да доведе до отправянето на препоръки към НКО.
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Процедурите за използване на правни инструменти са добри, но понякога им липсват
прозрачност и проактивен подход
80. С цел да се гарантира, че НКО и застрахователните дружества спазват насоките
и регулаторните изисквания на ЕОЗППО, той може да предприеме действия съгласно
процедурите за „изпълнение или обяснение“ (член 16 от Регламента за ЕОЗППО) и за
„нарушение на правото на Съюза“ (член 17). Действията, които ЕОЗППО може да
предприема, обаче, по същество се ограничават до наблюдение и докладване на
случаи на неспазване, но не и до тяхното санкциониране.
81. При процедурата за „изпълнение или обяснение“ НКО трябва да потвърдят, че
прилагат всяка от приблизително 700-те насоки, издадени от ЕОЗППО, като направят
препратки към собствената си правна рамка или се обосноват защо не са го направили.
На практика случаите на неспазване на насоките са редки, тъй като НКО участват при
тяхното изготвяне и ЕОЗППО разполага с ефективна процедура за регистриране
и докладване на такива случаи. Сметната палата установи, че процедурата за
„изпълнение или обяснение“ е ефективен инструмент за наблюдение на спазването, но
че тя не гарантира напълно прозрачност спрямо външните заинтересовани страни
и потребителите. Публикуваните на уебсайта на ЕОЗППО таблици за съответствие
невинаги са актуални, а обобщеният характер на информацията, съдържаща се в тях,
която варира в зависимост от качеството и всеобхватността на предоставената от НКО
информация, означава, че ползването им от обществеността е ограничено.
82. ЕОЗППО е създал процедурата за „нарушение на правото на Съюза“ през 2011 г.
и оттогава е регистрирал 28 жалби (повечето от които е счел за недопустими). ЕОЗППО
е прилагал последователно своята процедура за разследване на нарушения на правото
на Съюза, а разследванията му са били задълбочени. При разследването на
предполагаеми нарушения, докладвани от жалбоподателя, ЕОЗППО е предоставял
единствено оскъдна актуална информация относно процедурата, като периодите без
комуникация понякога са били дълги поради сложността на отделните случаи.
В резултат на това жалбоподателите, включително организациите на потребителите, не
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са разполагали с подробна представа за действията на ЕОЗППО, а понякога погрешно
са смятали липсата на комуникация за доказателство за бездействие.
83. В процедурата за „нарушение на правото на Съюза“ не е предвидено систематично
наблюдение на потенциалните случаи на нарушение. ЕОЗППО ги е проследявал по
неформален начин, но случаите, които са били взети под внимание по този начин, са
били обсъдени на закрити заседания на Съвета на надзорните органи. Обикновено те
не се вписват в регистъра на нарушенията на правото на Съюза и не се разследват по
съответния начин. ЕОЗППО е възприел този подход с цел да насърчи доверието сред
НКО, но той не е дал на заинтересованите страни пълна увереност, че ЕОЗППО
предприема подходящи действия по тяхно искане. При този подход също така липсва
прозрачност, тъй като външните заинтересовани страни (като например организациите
на потребителите) не могат да го наблюдават.
84. Предвид естеството на процеса не беше възможно Сметната палата да провери
дали ЕОЗППО е започвал процедурата във всички случаи, когато е бил уведомяван за
предполагаемо нарушение на правото на Съюза (освен ако не е било докладвано
и регистрирано официално). Сметната палата установи един случай, в който EОЗППО е
открил сериозни недостатъци в решението на НКО, но не е започнал процедура
„Нарушение на правото на Съюза“, а вместо това предпочел да действа като посредник
между два НКО (вж. каре 10).
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Каре 10 — Не се прилага процедура за нарушение на правото на Съюза
В директива „Платежоспособност ІІ“ от собствениците и управителите на застрахователни
дружества се изисква да притежават квалификация и надеждност, необходими за
изпълнението на техните задължения. При едно застрахователно дружество НКО е счел, че
неговият управител притежава квалификация и надеждност, въпреки че определени
доказателства са сочели, че лицето не е отговаряло на изискванията. Застрахователното
дружество е искало да извършва трансгранична стопанска дейност с друга държава членка, но
НКО на съответната държава е бил против. Макар че ЕОЗППО е действал като посредник между
двата НКО и се е постарал да намери решение, което да защитава потребителите, усилията му
са останали безплодни. Въпреки своите притеснения относно надеждността на решението на
НКО по произход, ЕОЗППО не е стартирал процедура за „нарушение на правото на Съюза“
срещу него. Към юни 2018 г. ЕОЗППО все още разглеждаше този случай.

Ресурсите на ЕОЗППО за извършване на надзорна дейност са ограничени и не са
прехвърлени от регулаторната дейност
85. Предвид обхвата на своите отговорности и дейности в сферата на надзора,
ЕОЗППО е работил със силно ограничени ресурси. През февруари 2018 г. отделът по
надзор е разполагал с 20 служители, представляващи едва 14 % от човешките ресурси
на ЕОЗППО (142 служители). Отделът за надзор на ЕОЗППО отговаря за посещенията на
НКО, координацията на партньорските проверки, подкрепата и участието в заседанията
на колегиума, улесняването на комуникацията между НКО и надзора на вътрешните
модели. Някои други членове на персонала (равностойни на четири ЕПРВ) са били
определени за разработването на инициативи за сближаване в областта на надзора,
а трима служители са работили по задачи, свързани с данни и бизнес разузнаване,
които подпомагат работата по надзора.
86. Ограничените ресурси стават още по-очевидни на равнище екипи. Например
екипът, който отговаря за вътрешните модели, разполага ефективно с трима служители
на пълно работно време (след вземане предвид на дългосрочните отсъствия
и ангажиментите към други задачи) в сравнение с посочените в работната програма
5,25. Предвид факта, че екипът си е сътрудничил със 17 НКО, които упражняват надзор
върху 212 сложни вътрешни модела, и е отговарял за допълнителни хоризонтални
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задачи, като например проекти за съгласуваност, ефективното разпределение на
ресурсите представлява сериозно предизвикателство. Повечето НКО в проучването на
Сметната палата смятат, че числеността на служителите на ЕОЗППО за упражняване на
надзор върху вътрешните модели може да бъде подобрена. Това е особено важно, тъй
като самите НКО разполагат с ограничени ресурси за надзор на вътрешните модели,
особено поради големите изисквания на работата. Предоставяйки повече подкрепа
в тази сфера, ЕОЗППО би могъл да запълни важна празнина по отношение на
експертния опит в европейската система за застрахователен надзор.
87. След въвеждането на директива „Платежоспособност ІІ“ и след приключването на
работата си по основната част от новата регулаторна рамка ЕОЗППО е приел стратегия
за промяна на своя фокус от регулиране към надзор. Това е било очаквано и от
заинтересованите страни, включително предприятията и потребителите, а именно, че
ЕОЗППО следва да се съсредоточи върху това да следи за еднаквото прилагане на
новата обща регулаторна рамка за застрахователите в целия ЕС. При разпределението
на служители обаче тази промяна не е била отразена. В периода между 2015 г.
и 2017 г. отделът, работещ по политиките, е намалял с 13 души, но отделът за надзор
се е увеличил само с пет, въпреки че е бил подкрепян от ограничен брой служители,
работещи в други отдели (вж. фигура 14).
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Фигура 14 — Разпределение на персонала в службите, работещи по политиките
и надзора, 2014—2018 г. (в ЕПРВ)

*

Развитие на функцията за надзор за 2018 г., както е известно до момента. Потенциални
случаи на наемане на служители не са взети предвид.

Източник: ЕСП въз основа на документи на ЕОЗППО.

88. Тъй като длъжностите в отдела за надзор изискват специфични за сектора
познания и практически опит в областта на надзора, ЕОЗППО е изпитал трудности
с намирането на подходящи кандидати в няколко кампании за наемане на служители.
Това се дължи, наред с други фактори, на голямото търсене на финансови специалисти
на местния пазар на труда във Франкфурт, в съчетание с високите разходи за живот.
ЕОЗППО обаче не е направил компромис с изискванията си и е наел служители
с подходящ опит.
89. Основният екип за стрес теста се състои от трима членове на ЕОЗППО с подходяща
квалификация. Разпределението на служителите е подходящо предвид сегашното
разделяне на отговорностите, което до голяма степен разчита на принос от НКО
(вж. параграф 78). С тези ресурси обаче ЕОЗППО не би бил в състояние да извършва
по-подробни проверки относно точността на данните или да комуникира пряко
с участниците в стрес теста, дори и да счита това за полезно. Освен това ЕОЗППО не е
разполагал с преглед на ресурсите, използвани от всички участващи партньори
(включително НКО) за организиране и провеждане на стрес теста. Поради това общите
разходи остават неизвестни.
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
90. Общото заключение на Сметната палата е, че ЕОЗППО е имал добър принос за
качеството на надзора и стабилността в застрахователния сектор на ЕС. В това
начинание обаче ЕОЗППО се е сблъскал с ограничения по отношение на структурата на
системата за надзор, както и с недостиг на ресурси и в някои случаи с недостатъчна
подкрепа и сътрудничество от страна на НКО. В резултат на това все още са
необходими много усилия от страна на ЕОЗППО, законодателите и НКО за постигането
на сближаване на надзорните практики, т.е. равнопоставеност на застрахователните
предприятия, извършващи дейност във всички държави членки на ЕС, и на техните
клиенти.
Координиране на работата на НКО
91. ЕОЗППО е използвал широка гама от инструменти — както предвидени
в регламента за неговото създаване, така и по негова собствена инициатива, за да
гарантира, че НКО следват общ подход при надзора на застрахователните дружества.
Сметната палата установи, че служителите на ЕОЗППО са изготвили подробни, добре
обосновани анализи в това отношение, които са дали възможност за установяване на
значителни слабости при надзора от страна на НКО. Слабостите включват рискове за
институционалната независимост на НКО и недостатъчно строг надзор, който следва
формален, а не основан на риска подход (вж. точки 14—16 и 19).
92. Някои от инструментите на ЕОЗППО, по-специално посещенията в НКО
и партньорските проверки, са обхванали цялостно въпросите, свързани с надзора, но
това означава, че са били твърди общи по своя обхват. Следователно тяхното
финализиране е отнело много време, а и НКО са имали нужда от значителни ресурси за
подготовката и участието в такива дейности. От посещенията при НКО също са
произтекли голям брой (над 30 в някои случаи) препоръки от непървостепенно
значение (вж. точки 17 и 20—22).
93. Сметната палата също така установи, че ЕОЗППО не е разполагал с механизми за
системно проследяване на препоръките от посещенията в НКО и партньорските
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проверки. В резултат на това той не е имал поглед върху напредъка при сближаването
на надзорните практики и предизвикателствата, които продължават да съществуват.
Въпреки това ЕОЗППО действително е положил усилия за обсъждане на подбрани
проблеми с НКО на ad hoc основа и може да демонстрира постепенни подобрения при
практиките, които някои от тях са следвали (вж. точка 18).
Препоръка 1 — Да се подобри фокуса и проследяването на надзорните инструменти
ЕОЗППО следва по-добре да насочи и проследява своите инструменти за надзор. Поспециално:
а)

Проверките на място следва да бъдат съсредоточени върху най-належащите въпроси,
подбрани въз основа на тяхното въздействие върху сближаването на надзорните практики
и защитата на потребителите. Те следва да водят до по-малък брой препоръки с ясен
приоритет и конкретен график за изпълнение.

б)

ЕОЗППО следва да определи обхвата на партньорските проверки, така че те да са насочени
само към един въпрос по сближаването на надзорните практики и да могат по правило да
приключват в рамките на една година.

в)

ЕОЗППО следва да анализира дали НКО са изпълнили ефективно всяка препоръка,
отправена като част от процеса на структуриран диалог и партньорски проверки. Той
следва да регистрира резултатите от своя анализ, за да има поглед върху постигнатия
напредък и предизвикателствата пред постигането на сближаване на надзорните практики
във всички държави членки, и следва да осигурява публичен достъп до общите си
констатации.
Целева дата за изпълнение: 1.1.2020 г.

Надзор върху трансгранични дружества
94. Сегашната структура за надзор на трансгранична дейност е засегната от системни
слабости и създава положение, при което методът на надзор зависи от правната форма
на предприятието. Застрахователите, които извършват дейност в чужбина чрез
дъщерни дружества, подлежат на надзор чрез колегии. Върху дружествата, които
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извършват дейност в чужбина чрез клонове или пряко, обаче, надзор се упражнява
единствено чрез надзорния орган на държавата по произход (вж. точки 23 до 26).
95. Тази структура за трансграничен надзор е създала погрешни стимули за
надзорните органи и застрахователите. Тъй като някои дружества не подлежат на
надзор от колегия, застрахователите ще се възползват от по-ниската степен на надзор
в определени държави членки. Системата не е създадена, за да надзирава широкия
европейски пазар по един ефективен начин и въз основа на интересите на гражданите
на ЕС. Това означава, че определената в доклада „Дьо Ларозиер“ цел за избягване на
нарушения на конкуренцията и на регулаторен арбитраж в резултат от различни
регулаторни практики все още не е постигната. ЕОЗППО действително е положил
усилия за разрешаване на проблемите, например чрез създаване на платформи за
сътрудничество, но не е бил в позиция да преодолее системните слабости
(вж. точки 27 – 32).
96. ЕОЗППО е успял да допринесе за работата на колегиите, въпреки недостига на
ресурси и ограниченото сътрудничество от страна на НКО в някои случаи. Остават
обаче много въпроси по отношение на последователността на трансграничния надзор
(като например различните рамки за оценка на риска, недостига на персонал в НКО;
вж. точки 33 – 36).
Препоръка 2 — Да се засили надзора върху трансграничните дружества
ЕОЗППО следва:
а)

да си сътрудничи с Комисията и съзаконодателите за отстраняване на системни слабости
в надзора на трансграничната стопанска дейност, напр. чрез подобряване на правните
разпоредби при прегледа от ЕНО. По-конкретно той следва да има за цел да гарантира
еднаква степен на надзор за дружества, осъществяващи своята дейност в друга държава
членка, независимо от избрания модел на стопанска дейност;

б)

едновременно с тези усилия да продължи да защитава потребителите посредством
платформи за сътрудничество и като наблюдава трансграничните стопански дейности.
Целева дата за изпълнение: 1.1.2019 г.
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Надзор на вътрешните модели
97. Упражняването на надзор върху вътрешните модели е изключително сложен
и ресурсоемък процес, а степента на сближаване в тази област все още не е
задоволителна. Това означава, че надзорните органи имат различен подход при
оценката на това колко точно вътрешните модели отразяват реалните рискове на
застрахователите. Резултатът може да бъде нелоялни конкурентни предимства
и неблагоприятни последици за потребителите и финансовата стабилност. ЕОЗППО е
положил усилия да разреши тези проблеми посредством проекти за съгласуваност и по
този начин действително е постигнал известни резултати, въпреки че липсва ефективно
сближаване на надзорните подходи. Опитите на ЕОЗППО да се ангажира с прегледа на
вътрешните модели на избрани дружества до голяма степен са били неуспешни
поради това, че достъпът до информация е бил ограничен. В друг случай, обаче, от
ЕОЗППО е поискано да подкрепи НКО в неговата работа по вътрешните модели, но той
не е направил това, тъй като искането не е отразявало неговите приоритети
(вж. точки 37—50).
Препоръка 3 — Да се подобрят механизмите за надзор на вътрешните модели
ЕОЗППО следва:
а)

да си сътрудничи с Комисията и съзаконодателите при преодоляване на ограниченията
в достъпа до информация относно вътрешните модели за собствените си служители
и надзорните органи на приемащата държава. ЕОЗППО следва да предоставя на
надзорните органи повече информация и подкрепа относно начина за оценка и/или
оспорване на тези модели;

б)

да подпомага надзорните органи при одобряването и упражняването на надзор върху
сложни вътрешни модели, когато бъде помолен за това и по собствена инициатива.
Целева дата за изпълнение: 1.1.2019 г.
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Стрес тестът в застрахователния сектор
98. ЕОЗППО е извършил стрес тест в застрахователния сектор през 2016 г., за да оцени
начина, по който този сектор би реагирал на неблагоприятни пазарни тенденции, поспециално на продължителен период на много ниски лихвени проценти и на
сътресение при цената на активите. Редица дружества наистина са се оказали уязвими
към такава ситуация, тъй като тяхната платежоспособност би се влошила значително.
В по-голямата си част обхватът на стрес теста и акцентът върху животозастраховането
и дългосрочната стопанска дейност са подходящи предвид целите на теста
(вж. точки 50—54 и 66).
99. Сценариите за стрес тестове са ефективни по отношение на основните рискове,
установени за сектора, но Сметната палата установи недостатъци в начина, по който те
са съпоставени и обосновани. Въпреки че целта на стрес теста е да се симулира
екстремно събитие, за един от сценариите ЕОЗППО не успял да докаже, че е
достатъчно стриктен. Някои от неговите параметри, които се основават на
професионална преценка, обаче се оказаха относително близки до пазарната реалност.
По отношение на другия сценарий Сметната палата установи несъответствия в степента
на сътресенията, приложени в държавите членки. Следователно съществува риск
резултатите от стрес теста да не дадат пълна картина на развитието на
застрахователния сектор в случай на изключително неблагоприятни обстоятелства.
Това е от решаващо значение от гледна точка на финансовата стабилност и за
притежателите на полици, тъй като дори при приетите от ЕОЗППО допускания, секторът
се е оказал силно уязвим (вж. точки 55—63).
Препоръка 4 — Да се подобри моделът на сценариите за стрес тестове
ЕОЗППО може допълнително да подобри своите сценарии за стрес тестове с цел те да станат
по-надеждни и стабилни от гледна точка на тяхната трудност, достоверност
и последователност. Това може да се извърши чрез:
а)

анализ и оценка на трудността и достоверността на разработените сценарии, напр. чрез
количествено определяне на вероятността съответните активиращи събития да настъпят
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или използване на други налични методи и/или инструменти, и чрез документиране на
този анализ с цел обосновка на надеждността на сценариите; и
б)

разчитане в по-голяма степен на възможностите на ЕССР за сценарии за пазара (напр. чрез
засилване на използването на инструмента за симулиране на финансови сътресения)
и/или за други експертни консултации (напр. чрез съставяне на външна комисия от
експерти за оценка на сценариите).
Целева дата за изпълнение: от стрес теста през 2020 г.

100. Като цяло Сметната палата установи, че ЕОЗППО е валидирал и представил точно
резултатите от стрес теста. Предвид демонстрираната уязвимост на сектора, стрес
тестът е довел до отправянето на препоръки към НКО. Някои от препоръките обаче са
твърде общи и не предлагат действия, които са достатъчно конкретни. Освен това
някои препоръки излизат извън рамките на правомощията на определени НКО, което
означава, че те не са в състояние да ги изпълнят. ЕОЗППО е положил усилия да
проследи изпълнението на препоръките и да анализира постигнатия напредък
(вж. точки 64 – 65; 67 и 69 – 70).
Препоръка 5 — Да се отправят по-уместни препоръки на НКО
След стрес теста ЕОЗППО следва, ако е необходимо, да отправи препоръки към НКО,
изискващи от тях да предприемат действия, които са по-конкретни и имат отношение към
всички засегнати. ЕОЗППО следва предварително да оцени осъществимостта на препоръчаните
действия, като вземе пред вид дали НКО разполагат със средства за тяхното ефективно
и навременно прилагане.
Целева дата за изпълнение: от стрес теста през 2020 г.

101. ЕОЗППО е публикувал само обобщени резултати от стрес теста от 2016 г., тъй като
за разлика от ЕБО, ЕОЗППО не разполага с конкретен правен мандат за публикуване на
резултатите на отделни дружества. За тази цел ЕОЗППО трябва да получи писмено
съгласие от участниците, което през 2016 г. той не е бил готов да поиска, но което е
направил за стрес теста през 2018 г. Според Сметната палата това е стъпка в правилната
посока, тъй като разкриването на резултатите на отделни дружества може да помогне
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за повишаване на прозрачността, за повишаване на осведомеността относно рисковете
и за подобряване на пазарната дисциплина (вж. точка 68).
Препоръка 6 — Да се насърчава публикуването на индивидуалните резултати от стрес
тестовете
ЕОЗППО следва да насърчи публикуването на индивидуалните резултати от стрес теста. С цел
увеличаване на доверието на участниците, ЕОЗППО би могъл да се позове на повишената
прозрачност на методологията за изпитване на стрес тестовете (препоръка 7) и на по-доброто
проектиране на сценариите (препоръка 4). ЕОЗППО следва да гарантира, че начинът за
представяне на отделните резултати не дава голяма свобода на тълкуване.
Целева дата за изпълнение: от стрес теста през 2020 г.

102. Като цяло ЕОЗППО е организирал стрес теста гладко, макар че графикът е
представлявал голямо предизвикателство за участниците. Той е използвал редица
канали за комуникация с НКО и с участващите дружества. Въпреки многобройните
актуализации през отчетния период, образците са били практически инструмент, чрез
който дружествата са имали възможност да предоставят данни. ЕОЗППО обаче не е
обосновал в достатъчна степен необходимостта от получаване на определени данни
или структурата на сценариите и техните основни допускания. Това не е било от полза
по отношение на изграждането на доверие у НКО и участниците, чийто принос е бил от
решаващо значение за надеждността на резултатите от стрес теста. ЕОЗППО си е взел
поука от стрес теста през 2014 г. за подобряване на организацията през 2016 г., но
подходът не е бил систематичен (вж. точки 71 – 75).
Препоръка 7 — Да се повиши прозрачността на методологията за стрес тестове
Методологията за стрес тестове следва да бъде по-прозрачна, а ЕОЗППО следва да направи
повече, за да помогне на заинтересованите страни и участниците да я разберат, например като:
а)

организира семинари за участниците и представителите на сектора преди започването на
самия стрес тест, така че да обясни по-ясно теста и сценариите и да събере необвързваща
обратна информация с цел изготвяне на по-информиран тест;
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б)

използва техническа документация, за да обясни по-подробно на участниците начина, по
който са калибрирани сценариите (основните допускания), и обхвата на исканите за тази
цел данни;

в)

провежда срещи със заинтересованите страни след стрес теста, така че системно да
получава обратна информация и да извлича поуки от предходни стрес тестове (напр.
с конкретни срокове, канали за комуникация и участници).
Целева дата за изпълнение: от стрес теста през 2020 г.

Управление и ресурси
103. При повечето от своите дейности ЕОЗППО е работил в тясно сътрудничество
с НКО. Що се отнася по-конкретно до посещенията в държавите и до работата по
вътрешните модели обаче, в някои случаи той е получил недостатъчна подкрепа от
националните надзорни органи. Тъй като достъпът до информация и документи е бил
ограничен, ЕОЗППО не е бил в състояние да извърши някои от проверките и анализите,
които е планирал. Тъй като НКО също имат решаващ глас в основния ръководен орган
на ЕОЗППО, те са в положение да вземат решения относно обхвата на действие на
ЕОЗППО при прегледа на ефективността на тяхната работа. Това представлява
предизвикателство по отношение на независимостта на подобно действие.
104. Сметната палата установи, че ЕОЗППО разполага с добре установена процедура за
проследяване на случаите на неспазване на правото на ЕС, въпреки някои слабости по
отношение на прозрачността за външните заинтересовани страни (вж. точки 76—84).
105. Предвид сложността на задачите на ЕОЗППО, особено в сферата на надзора,
неговите ресурси са силно ограничени. Екипът, отговарящ за надзора на 212 вътрешни
модела, разполага с едва трима служители на пълно работно време. Като цяло само 20
служители (14 % от всички служители на EIOPA) работят пряко в отдела, занимаващ се
с надзор, като ограничен брой служители в други отдели работят по въпроси, свързани
с надзора. Следователно планираната стратегическа промяна на фокуса на ЕОЗППО от
регулиране към надзор все още не се е състояла (вж. точки 85 – 89).
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Препоръка 8 — Да се подсилят човешките ресурси, предназначени за надзорни задачи
а)

ЕОЗППО следва постепенно да гарантира значително увеличаване на броя на служителите,
изпълняващи надзорни функции, и да си постави конкретна и обоснована цел в това
отношение в годишния работен план.

б)

След подробен анализ на нуждите ЕОЗППО следва да обмисли и заявка на допълнителни
ресурси, като посочи ясно задачите, за които те са необходими, и тяхното въздействие
върху качеството и сближаването на надзора и финансовата стабилност.

в)

Допълнителните ресурси следва да се използват конкретно за засилване на работата на
ЕОЗППО във връзка с вътрешните модели, трансграничния надзор и определянето на
случаите на неспазване на правото на ЕС.
Целева дата за изпълнение: 1.1.2020 г.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV, ръководен от Neven MATES, член на
Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 2 октомври 2018 г.
За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE
Председател

1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ПАРТНЬОРСКАТА ПРОВЕРКА НА ЕОЗППО
Тема на
проверката
Ключови
функции

Приемане на
окончателен
доклад
Окончателното
приемане се
очаква през
2018 г.

Извършена работа

Препоръчани действия от партньорските проверки

Целта на тази
ЕОЗППО:
партньорска проверка е
- следва да вземе предвид резултатите от тази партньорска проверка при
да се добие представа
преразглеждането на насоките във връзка със системата на управление,
за начина, по който
особено по отношение на насока 14 за възлагането на дейности на външни
НКО прилагат принципа
изпълнители
на пропорционалност
- следва в своята работа по процеса на надзорния преглед да вземе предвид
при надзора на
практическите констатации, най-добрите практики и препоръчаните действия
основни функции на
в тази партньорска проверка
предприятията, като се
НКО (подбрани):
взема под внимание
прилагането на
- следва да разработят и прилагат подходящи процедури за надзор и критерии
изискванията по
за оценка на изискванията за управление по отношение на ключовите
отношение на
функции в основана на риска рамка за надзор съгласно член 29 от директивата
ключовите функции,
„Платежоспособност ІІ“
въведени
- следва да изискват от всички (пре)застрахователни предприятия да разполагат
с директивата
с ефективна система на управление, която осигурява стабилно и разумно
„Платежоспособност
управление на дейността
II“.
- следва да вземат предвид характера, мащаба и сложността при прилагане на
принципа на пропорционалност като цяло
Обхват: всички НКО
- следва да увеличат процеса на наблюдение на комбинациите между
в държавите – членки
титулярите на ключови функции и познаването на ситуацията на националния
на ЕИП
пазар и да оценят дали комбинациите от ключови функции отговарят на
Въпросник за
необходимите условия във връзка с пригодността и независимостта
самооценка, изпратен
в организационната структура на предприятието

2
Тема на
проверката

Приемане на
окончателен
доклад

Извършена работа
на членовете на
ЕОЗППО и проверен.
Организирани
посещения в 8 държави
членки и проведени
конферентни разговори
с 22 НКО.

Препоръчани действия от партньорските проверки
-

Свободно
29.1.2015 г.
предоставяне
на услуги

Анализ на
практическия опит при
свободното
предоставяне на
услуги.
Засегнати са били
всичките 31 държави –
членки на ЕИП

в ситуация, при която актюерската функция изпълнява задачи в рамките на
правомощията на функцията за управление на риска, НКО следва да
извършват оценка за конфликт на интереси
следва да обръщат внимание конкретно на функцията за управление на риска
(…)
следва да засилят процеса на наблюдение на ключовите функции
и оперативните задачи (…)
следва да извършват оценки за пригодност и за титулярите на ключови
функции, различни от титулярите на актюерски функции
следва да оценяват и пригодността на титулярите на ключови функции след
получаването на уведомление за назначението на титулярите на ключови
функции, при което може да се използва основан на риска подход
следва да извършват оценки за пригодност (и правилност) на всички титуляри
на ключови функции
следва да разработят и прилагат адекватни процедури за надзор и критерии
за оценка на изискванията за управление във връзка с ключовите функции (…)

Основният извод е необходимостта от подобряване на сътрудничеството между НКО
на различните етапи от процеса на надзор, по-специално относно съхранението на
данни и поддържането на регистри, обмена на информация в момента на даване на
разрешение, определянето на рисковете и разглеждането на жалби.
-

ЕОЗППО следва да направи задължително събирането на данни относно
стопанската дейност, записана чрез свободно предоставяне на услуги
посредством клонове в друга държава членка.
НКО следва да разполагат със система за съхранение на данни за получаване
на информация относно местните предприятия, които са уведомили за
намерението си да извършват дейност чрез свободно предоставяне на услуги
в други държави – членки на ЕИП.

3
Тема на
проверката

Приемане на
окончателен
доклад

Извършена работа

Препоръчани действия от партньорските проверки
-

НКО следва да въведат система, която да предоставя по-конкретно актуални
данни за броя на предприятията по държави, които са известили за
намерението си да предоставят услуги на тяхна територия.
Да се подобри съхранението на данни относно уведомленията за свободното
предоставяне на услуги и свободата на установяване, като същевременно се
избягва претоварване на регистрите с неактивни уведомления.
НКО следва да установят потенциалните рискове във връзка с дейностите по
свободно предоставяне на услуги и да определят подход за надзор, адаптиран
към тези рискове.
НКО следва да проверят защо разрешението се изисква в една държава
членка, когато се планира дейността да се извършва изключително или
основно в друга държава членка.
Да се разреши въпросът с разглеждането на жалби при свободно
предоставяне на услуги.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ОСНОВНИ ДОПУСКАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗ 2016 Г. СТРЕС ТЕСТ ЗА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ СЕКТОР
Сценарий „Ниска доходност“

Сценарий „Двоен натиск“

Техника

Не е използван специализиран
инструмент

Инструмент за симулиране на финансови
сътресения

Обхванати рискове

Пазарен риск:

Пазарен риск:

1) Продължителен период на
ниски лихвени проценти.

1) Среда с ниска доходност, симулирана
чрез спад на процентите на суаповете
в евро и краен форуърден лихвен
процент (КФЛП) в размер на 4,2 %;
2) Бързо увеличение на доходността по
държавните и корпоративните
облигации (финансови и нефинансови)
и сътресение (спад на цената) при
собствения капитал и други класове
активи (напр. хедж фондове, стоки);
спад на цените на търговските
и жилищните имоти.

-

-

Основа за сценария –
част „пасиви“

Основа за сценария –
част „активи“

Крива на ниска доходност (спад
на цените на суаповете в евро),
получена от най-ниския
процент, наблюдаван на
20.4.2015 г. (за период от две
години 2014 – 2015 г.) за
различните падежи (2, 5, 10
и 20 години) в евро зоната,
Допълнителна низходяща
промяна от 15 базисни пункта,
Фактори, получени от
процентите на суаповете в евро
за други валути,
КФЛП в размер на 2 %
(стойност, близка до пазарния
процент, т.е. 1,561 % за 50
годишните суапове в евро на
31.12.2015 г.).
Без пряко въздействие.

-

-

-

Естество на
сътресението

Крива на ниска доходност (спад на
процентите на суаповете в евро),
получена от инструмента за
симулиране, и
КФЛП в размер на 4,2 % (използван за
получаване на кривата на безрискова
доходност).

Бързо нарастване на доходността на
държавните и корпоративните
облигации (както финансови, така
и нефинансови);
Сътресение (спад на цената) при
цените на акциите в ЕС и на други
класове активи (напр. хедж фондове,
стоки, собственост).

Сценариите са получени при допускане на едновременно и внезапно възникване
на предполагаемите сътресения.

2
Данни за минали
периоди/определяне
на хоризонт

Най-ниската точка на кривата на
суаповете в евро за двегодишен
период (2014 – 2015 г.).

2005 – 2015 г., въз основа на тримесечен
хоризонт.

Вероятност

Вероятност от най-малко 3 %
годишно за ликвидната част от
кривата.

Тъй като процентите на суаповете
и доходността на държавните облигации
(тясно свързани в миналото) се движат
в обратната посока, общата вероятност на
сценария е много по-малка от
предвидената пределна вероятност на
двете активиращи събития (0,75 % за
сътресение при доходността на
държавните облигации, 0,5 % за
сътресение при процентите на суаповете,
измерени за едногодишен хоризонт).

Не е възможно да се прецени точно
вероятността на целия сценарий
поради добавянето на КФЛП (който
е близо до пазарния и поради това
е напълно вероятен).
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ
ГРАФИК НА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗ 2016 Г. СТРЕС ТЕСТ

2016 г.

Януари

Октомври

Декември

13.9.2016 г.

Септември

Юли

Август

25.8.2016 г.

Юни

20.5.2016 г.

Май

Изготвяне на доклад за
стрес теста пред
Комитета по рисковете и Пресконференция за
представяне на
финансовата стабилност –
резултатите
за одобрение
9.11.2016 г.
15.12.2016 г.

Приключване на
първата стъпка
НКО приключватот централното
своите проверки валидиране

Ноември

Докладване по директива
„Платежоспособност ІІ“ (за
мнозинството от
участниците в стрес теста
през 2016 г.)

2017 г.

7 седмици
6 седмици
4 седмици

24.5.2016 г.
ЕОЗППО
официално
стартира стрес
теста

10 седмици

15.7.2016 г.
Участниците
връщат на НКО
попълнените
образци

Източник: ЕСП, адаптирано от ЕОЗППО.

23.9.2016 г.
Последна стъпка, при която
НКО подават подобрените
данни на екипа на ЕОЗППО
за централно валидиране

5 – 9.12.2016 г.
Публикуване на
доклада от стрес
теста
30.11.2016 г.
Одобрение на
доклада и
съобщение от Съвета
на надзорниците

1
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ПОУКИ ОТ СТРЕС ТЕСТА ПРЕЗ 2014 Г. И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ПРЕЗ
2016 Г.

График

Проблеми, установени в проведения
през 2014 г. стрес тест

Последващи действия, предприети
в проведения през 2016 г. стрес тест

-

Брой и сложност на сценариите
и късно предоставяне на
окончателните подготвителни
образци
Твърде много корекции на образците
по време на фазата на изчисляване

-

Обмисляне на ангажирането на
повече експертен опит в областта на
валидирането при надзора на място
Извършването на проверките за
валидиране е било твърде дълго
НКО биха желали инструменти на
ЕОЗППО за целите на собствено
валидиране

-

Да се помисли за повече време за
изготвяне на техническите
спецификации
Конкретизиране в последната минута
на ключовите входящи данни (напр.
безрискови проценти)
Няколко актуализации и нови версии
на образците и спецификациите
Повече време за изготвяне
и изпитване на образците преди
пускането им
Да се гарантира яснота

-

Липсва ясна комуникация със сектора
и НКО
Въпроси и отговори: важни отговори
са предоставени малко преди
крайния срок за подаване, няма
ефективно време за реакция от
страна на участниците
Липсва комуникация с пресата
и с други анализатори

-

-

Осигуряване на
качеството

-

Технически
спецификации
и образци за
докладване

-

Комуникация
чрез въпроси
и отговори

-

-

Източник: ЕСП, адаптирано от ЕОЗППО.

-

-

-

-

-

Времето, необходимо на сектора
за изчисления, е било намалено,
тъй като в стрес теста е имало помалко сценарии и те са били
значително опростени
в сравнение с 2014 г.
По-малко корекции на
техническите спецификации (три
вместо седем корекции при стрес
теста през 2014 г.)
Надзорът на място на НКО накрая
не е извършен поради времето,
необходимо за пътуването на
надзорните органи до
помещенията на ЕОЗППО
ЕОЗППО е споделил с НКО
инструмента за валидиране на 30
юни 2016 г.
Техническите спецификации да
бъдат споделени предварително
със заинтересованите страни
в сектора
Няколко актуализации (три версии
на технически спецификации, пет
на образците)
Въвеждане на режима от
директивата „Платежоспособност
ІІ“, по-стабилни образци

Уебсеминари и телеконференции
преди публикуването
Последната актуализация на
въпросите и отговорите е била
публикувана две седмици преди
крайния срок за подаване
Изготвени въпроси и отговори
и на разположение на уебсайта на
ЕОЗППО

ЗА РЕДОВНО ПОЛЗВАНЕ НА EIOPA
EIOPA-18-620
21.9.2018 г.

Отговор на проект на специален доклад на Европейската сметна
палата
(след изразяване на възражение)
I.

Резюме

V.
Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) би искал да благодари на
Европейската сметна палата за доброто сътрудничество по време на одита. Дейността на Сметната палата има
огромна стойност за европейската система като цяло, за да се подобри допълнително нейното функциониране.

VI.
Като цяло EIOPA оценява признанието, което Сметната палата дава в оценката си на ефективния принос на EIOPA за
надзора и финансовата стабилност в застрахователния сектор. Също така приветстваме призивите на
съзаконодателите за допълнително укрепване на правната рамка с оглед да се подкрепи решаващата задача на
EIOPA по отношение на трансграничната стопанска дейност чрез свобода на предоставяне на услуги/свобода на
установяване. За да се гарантира още повече доброто функциониране на вътрешния пазар, установените при
надзора върху трансграничната стопанска дейност слабости се нуждаят от адекватна и своевременна реакция от
всички заинтересовани страни, тъй като все още е необходимо справяне със значителни предизвикателства.
Провежданите в момента преговори във връзка с прегледа на Европейските надзорни органи, както и
предстоящите преговори относно преразглеждането на директивата „Платежоспособност ІІ“ дават на
съзаконодателите възможност да обсъдят как да бъде укрепена законодателната рамка, за да се гарантира, че
могат да се дадат надеждни отговори от надзорните органи както на национално, така и на европейско равнище.

VII. и VIII. [Общ отговор на дялове VII и VIII.]
За да се гарантира непрекъснатото добро функциониране на вътрешния пазар в интерес на равнопоставеността и на
единно равнище на защита на потребителите в целия ЕС, EIOPA подкрепя по-нататъшните законодателни промени,
подобряващи функционирането на вътрешния пазар. Качеството на националния надзор върху вътрешния пазар
вече не е само национален или регионален въпрос — това е проблем на целия Европейския съюз. Следователно са
необходими инструменти, за да се гарантира, че всички надзорни органи отговарят на изискваните стандарти.

X.
EIOPA приветства признаването на целесъобразността на обхвата и сценариите по отношение на определянето на
основните рискове на сектора. В бъдеще EIOPA ще се фокусира и върху подобрение на обяснението на сценарии,
независимо от факта, че не е технически възможно да се прецени вероятността или сериозността на конкретните

предизвикващи събития (напр. промяна на крайния форуърден лихвен процент) или на цялостните сценарии, които
съчетават различни предизвикващи събития.

XI.
Действително EIOPA извърши подходящо и точно валидиране на стрес данните. По отношение на общия характер
на някои препоръки EIOPA признава възможностите за подобрение, но трябва да се отбележи, че по-конкретни
препоръки биха били възможни след публикуването на индивидуални, неанонимни резултати. EIOPA може да
издава препоръки само въз основа на резултатите от стрес тестовете, които съответстват на нивото на оповестяване
на резултатите и законовите си правомощия.

XII.
EIOPA подкрепя становището на Сметната палата, че са необходими повече ресурси за засилване на работата по
постигане на надзорна конвергенция. Досега осигуряването на персонал за EIOPA, чийто брой е изразен в ЕПРВ,
всяка година е в съответствие с настоящата многогодишна финансова рамка, разработена преди 2013 г. Въпреки
исканията на EIOPA за повече ресурси, които да подкрепят целта за постигане на надзорна конвергенция,
настоящата многогодишна финансова рамка не отрази тези нужди.

XIII.
EIOPA приема всички препоръки. По-долу са представени конкретни коментари по отделните препоръки.

II.

Наблюдения

Препоръките на EIOPA отразяват установените слабости, но липсват последващи
действия
17.
Стратегията на EIOPA относно своят независимия надзор е взела в предвид предложението за по-малко на брой, но
по-целенасочени препоръки към своите национални компетентни органи, както и придружаващ структуриран
процес за проследяване.

21.
Първата Стратегия на EIOPA за осъществяване на бизнес надзор (публикувана през 2016 г.) предвиждаше нарастващо
развитие на наличните инструменти — тематични прегледи, доклад за потребителските тенденции, показатели за
риска при търговията на дребно и засилено наблюдение на пазара.
Регулаторните рамки в областта на пруденциалния надзор и надзора върху упражняването на стопанска дейност се
развиват с различна скорост в цяла Европа и в правото на ЕС. Регулаторната рамка в областта на надзора върху
упражняването на стопанска дейност беше разработена едва след прилагането на Директивата относно
разпространението на застрахователни продукти (ДРЗП) (в сила от 1 октомври 2018 г.) и на Регламента относно
пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващите се на застраховане инвестиционни продукти
(ПИПДОЗИП) (в сила от 1 януари 2018 г.). Както е посочено в допълнителен стратегически документ, целта на EIOPA е
да започне да прилага същите инструменти за контрол и сближаване в областта на надзора, разработени в резултат
от опита с директивата „Платежоспособност II“, все по-често в областта на упражняването на стопанска дейност, както
и да интегрира все повече тези аспекти в работата си в областта на пруденциалния надзор. Дейностите по
пруденциален надзор и надзор върху упражняването на стопанска дейност започват с различни темпове, но накрая
трябва да бъдат сближени, което да позволи реализирането на все повече взаимодействия.

22.
Разработването на наръчника за надзор беше периодичен процес, при който много от главите бяха одобрени през
2016 и 2017 г., а последните четири — през април 2018 г. В много от новите области на директивата

„Платежоспособност II“ беше необходим опит преди изготвянето на препоръки за добри практики. В подкрепа на
това твърдение 17 национални компетентни органа отговориха с „да“ и само 4 с „не“ на въпроса: „Беше ли
публикуван наръчникът в момент, подходящ за вашите цели?“

27.
EIOPA се съгласява, че надзорът върху трансграничната стопанска дейност се нуждае от допълнително укрепване в
регулаторно отношение. За да се справи с тази ситуация, в настоящата рамка, EIOPA издаде решение относно
сътрудничеството между надзорните органи в областта на застраховането, което разглежда сътрудничеството между
органите, извършващи надзор върху трансгранични стопански дейности, чрез клонове и свобода на предоставяне на
услуги при започване на дейността и непрекъснат надзор.

44.
Допълнителното подобряване на наличните данни за сравняване на модели и наблюдение на развитието на
моделите е ключов приоритет за напредъка на EIOPA и ще бъде един от елементите, които трябва да бъдат
разгледани подробно при предстоящото преразглеждане на директивата „Платежоспособност II“.

50.
EIOPA се съгласява с Европейската сметна палата, че възможността за по-подробна оценка на вътрешния модел
може да предостави на EIOPA допълнителна ценна информация. Същевременно, както отбеляза Сметната палата,
EIOPA разполага с ограничени ресурси в тази област. Като се имат предвид текущата работа на експертите и ниският
рисков профил на конкретната застрахователна група, EIOPA за съжаление трябваше да отнеме приоритета на това
искане за сметка на други текущи дейности.

52.
През първата година от прилагането на директивата „Платежоспособност II“ EIOPA успя да проведе стрес тест, който,
както беше признато, установи основните рискове за сектора в нова рамка.
EIOPA е убеден в целесъобразността на калибровката на сценариите, но все пак се ангажира да продължи да
развива своята методологична рамка и да подобрява обяснението на сценариите.

56.
EIOPA не разглежда частичната оценка на вероятността, свързана с този сценарий, като подходящ метод за
обосноваване на тежестта на сценария, и по-специално, ако изключи влиянието на промяната на крайния
форуърден лихвен процент от 4,2 % на 2 %. Частичната оценка, отнасяща се само до ликвидната част на кривата,
може да доведе до погрешни тълкувания, тъй като предположението за различен краен форуърден лихвен процент
е основният елемент на този сценарий.
EIOPA смята, че чрез включването на промяната на лихвения процент сценарият става достатъчно тежък.
EIOPA счита, че сравнението в бележка под линия 9 между регулаторния краен форуърден лихвен процент и
пазарните курсове не е подходящо за оценка на тежестта на сценария. Директивата „Платежоспособност II“ налага
прилагането на краен форуърден лихвен процент в размер на 4,20 % (за 2016 г.) за европейския застрахователен
сектор. Следователно подходящата оценка на тежестта на сценария трябва да бъде между (фиксиран във времето)
крайния форуърден лихвен процент в размер на 4,2 % и прогнозния краен форуърден лихвен процент в размер на
2 %, а не пазарните курсове по това време, които може да не са дълбоки, ликвидни и прозрачни в дългосрочен
план.

57.
Няма общоприета методология за извличане на вероятността от сценарий, който съчетава промяна в пазарните
лихвени проценти и промяна в регулаторно определения параметър като крайния форуърден лихвен процент.

EIOPA не определи количествено вероятността за първоначалната (ликвидна) част на кривата, тъй като нямаше да
бъде надеждно от техническа гледна точка да се оцени частичната вероятност за сценария.

58.
Обхватът на проекта от 2016 г. се основаваше на самостоятелни субекти, които извършват по-голямата част от
стопанската си дейност в рамките на една държава. С оглед на това и на предположенията, които сценарият
предполага, EIOPA счита, че прилаганият метод е подходящ за целта. EIOPA даде приоритет на целта да се постигне
пропорционално въздействие върху всички участници в проект, който обхваща цялото ЕИП, вместо да се създаде
допълнителен сценарий, който изцяло да съответства на пазара.

59-62. Точки 59—62 и каре 5
EIOPA разработи двойния сценарий в сътрудничество с Европейския съвет за системен риск (ЕССР). В съответствие с
несъгласието на ЕССР в техническо отношение, EIOPA счита, че:
-

-

По-дългият период на извадка от например 20 години вместо използвания период от 11 години не би
довел до по-стабилни резултати. Съмняваме се, че това би подобрило значително общото качество на
сценария или гарантирало по-равномерно разпределение на сътресенията. По-специално удължаването
на периода на извадката на 20 години би довело до включването на наблюдения, свързани с
икономическа фаза на неустойчиво финансово изобилие и изключително ниска променливост.
Стрес тестът, проведен от EIOPA, по своята същност включва всички 28 държави членки. Поради това
винаги ще има напрежение между икономическата последователност на сценария и възприеманото
„равномерно разпределение на сътресенията“ върху цените на активите, например държавните
облигации.

EIOPA счита, че каре 5 и 6 отдават твърде голямо значение на някои възгледи. Трябва да се отбележи, че подобни
възгледи могат да противоречат на принципа на пазарна последователност на сценариите.

63.
Техническите спецификации на EIOPA бяха допълнени от публичните актуализации на въпросите и отговорите и
бяха насочени към прилагането на сътресенията и инструкциите за попълване на образците за яснота и икономия
на ресурсите, а не на теоретичните основания. Това се основава и на обратна връзка и извлечени поуки от
предишни проекти, в които участниците от една страна изискват конкретни примери и обяснения, а в други случаи
— гъвкавост и ниско ниво на предписания за обекта си.
EIOPA не консултира относно тежестта на сценариите, също в съответствие с характера на проекта, който не е просто
с не преминал/не успешен резултат. Описанието на сценариите е публично достъпно в съответната документация на
ЕССР1 и EIOPA2 .

1. https://eiopa.europa.eu/Publications/Surveys/ESRB%20Double%20hit%20scenar
io%20for%20EIOPA%202016%20insurance%20stress%20test.pdf
2. https://eiopa.europa.eu/Publications/Surveys/FAQ%20Insurance%20Stress%20T
est%202016%20PublicFinalFinal.pdf

65.
За разлика от националните проекти, в проект, който обхваща целия ЕС, резултатите се представят на национално
равнище, а не по хомогенни продукти. Тази отличителна характеристика е едно от основните предимства на
подобни доклади.
Докладът на EIOPA относно стрес тестат съдържа резултатите от последващия анализ, посочен в точка 88, който
включва и разделяне между основните продуктови категории/характеристики. Изборът на тази методология до
голяма степен осигурява данни, сходни на тези, които би осигурила предварителната сегрегация.

Фигура 13
EIOPA е наясно с хетерогенността на участниците в извадката, която беше прозрачно представена в доклада на
EIOPA относно стрес теста и също така е взета предвид при анализа на резултатите.
По-специално вижте раздел 3.1.4 от доклада на EIOPA относно стрес теста, а в точка 90 (пример за заключения) се
пояснява как резултатите предполагат ясната роля на по-високите изисквания за регулаторен капитал за дружества,
които са изложени на риск от подобен сценарий. Тази констатация е важна, тъй като показва, че дружествата, които
са относително по-чувствителни към промените в пазарните условия (съобразно стрес теста), не са непременно в
по-лоша или по-рискова позиция от тези в другите групи поради относително по-високите нива на капитализация.

67.
Още при проекта от 2018 г. EIOPA поиска оценка на капиталовата позиция на участниците след стрес, независимо от
техническите затруднения на искането и възможността за гъвкавост.

68.
При стрес теста през 2018 г. EIOPA вече поиска писменото съгласие на участниците за индивидуалното оповестяване
на резултатите.

69.
Препоръките на стрес теста за 2016 г. бяха от общ характер, в контекста на неиндивидуалното оповестяване на
резултатите и факта, че 2016 г. беше първата година от изпълнението на директивата „Платежоспособност II“ —
период, който беше предизвикателен и за националните компетентни органи.
Препоръката за насърчаване на доброто управление на риска, макар и широкообхватна, е от ключово значение за
периода, в който току-що беше установено изискването за гарантиране на правилното управление на риска в
рамките на предприятията.

72.
Независимо от факта, че EIOPA се съгласява с необходимостта от допълнително засилване на комуникацията със
заинтересованите страни, винаги има някои елементи, които се разглеждат само в рамките на надзорната общност.
Подробното съобщаване на конкретното използване на шаблоните за валидиране може да застраши процеса на
валидиране.
Освен това консултирането на участниците при проектирането на сценариите е препятствие в контекста на ЕС, макар
че може да е от полза в националните проекти.

74
В такива проекти е трудно да се избегне сложността и вследствие на това са необходими актуализации. Както е
посочено, EIOPA винаги се стреми да сведе до минимум ефекта от подобни актуализации, като предоставя
помощни средства.

83.
EIOPA използва много начини за събиране на информация във връзка с потенциални случаи на нарушаване на
правото на Съюза. EIOPA събира информация по време на партньорски проверки, надзорни посещения, работа в
колегии или неофициални срещи със заинтересованите страни, за да се установят потенциални случаи на
„нарушаване на правото на Съюза“. EIOPA има също готовност да получи информация от групите на
заинтересованите страни или от външни страни.
В случаите, когато потенциалното нарушаване на правото на Съюза е свързано с надзорни действия спрямо
конкретен субект, подготвителните дискусии се провеждат по време на закритата сесия на Съвета на надзорниците

на EIOPA между надзорните органи, за да се гарантира поверителността, необходима за обмена на поверителна
информация.

Каре 10 — Не се прилага процедура при нарушаване на правото на Съюза
EIOPA все още проверяваше този случай с оглед на сложността във връзка с трансграничните усложнения и
различията в надзорните оценки на националните компетентни органи, които изискваха сериозна и задълбочена
оценка.

87.
За да подкрепи преминаването от регулация към надзор, през 2016 г. EIOPA извърши вътрешна реорганизация,
което доведе до създаването на специализирани екипи, съсредоточени върху надзорната конвергенция в отдел
„Надзорни процеси“, отдел „Надзор“ и екип „ Надзор върху упражняването на стопанска дейност“. Във всички тези
области се наблюдава значителен ръст от 2016 г. и през следващите години се планира дори допълнително
развитие.
Освен това следва да се отбележи, че EIOPA има важна роля в приноса към регулаторната рамка както в
застрахователния, така и в пенсионния сектор. Поради това е необходимо да се поддържа подходящо ниво на
персонал и експертен опит в областта на политиката. Провеждат се редица важни инициативи, например InsurTech
и „Устойчиво финансиране“, а през идните години предстои преразглеждане на директивата
„Платежоспособност II“.

Препоръка 1 — Подобряване на фокуса и последващите действия на надзорните
инструменти
EIOPA приема препоръката за допълнително укрепване на своите процеси в областта на независимия надзор и
партньорските проверки.

95.
Чрез механизма на конкуренция вътрешният пазар осигурява по-голям избор на продукти и по-добри цени за
гражданите на Съюза. Защитата на потребителите чрез висококачествен, последователен и конвергентен надзор,
както на пруденциално равнище, така и на равнище упражняване на стопанска дейност, е в основата на мисията и
мандата на EIOPA.
За да се гарантира още повече доброто функциониране на вътрешния пазар, установените при надзора на
трансграничната стопанска дейност слабости се нуждаят от адекватна и своевременна реакция от всички
заинтересовани страни, тъй като все още е необходимо справяне със значителни предизвикателства, така че
вътрешният пазар да може да разкрие пълния си потенциал в полза на своите граждани.
Провежданите в момента преговори във връзка с прегледа на Европейските надзорни органи, както и предстоящите
преговори относно преразглеждането на директивата „Платежоспособност ІІ“ дават на съзаконодателите
възможност да обсъдят как да бъде укрепена законодателната рамка, за да се гарантира, че могат да се дадат
надеждни отговори от надзорните органи както на национално, така и на европейско равнище.

Препоръка 2 — Укрепване на надзора на трансграничните дружества
EIOPA приема препоръката и ще продължи да предвижда всички усилия и сътрудничеството със съзаконодателите
за допълнително укрепване на правната рамка с оглед да се подкрепи решаващата задача на EIOPA по отношение
на трансграничната стопанска дейност чрез свобода на предоставяне на услуги/свобода на установяване.
Системните слабости, установени при надзора на трансграничната стопанска дейност, са основният резултат, който
се нуждае от адекватна и своевременна реакция от всички заинтересовани страни, тъй като все още има
значителни предизвикателства, които трябва да бъдат решени.

EIOPA има готовност да сподели своя опит със съзаконодателите и Комисията, за да даде информация за
съществуващите предизвикателства и предложения за подобряване на действащата правна рамка за справяне с тях.

Препоръка 3 — Подобряване на договореностите за надзор върху вътрешните модели
EIOPA приема препоръката и изразява съгласие, че последователният и конвергентен надзор върху вътрешните
модели в рамките на вътрешния пазар изисква допълнителни усилия от страна на всички заинтересовани страни и
приветства подкрепата на Европейската сметна палата.

99.
EIOPA би искал да подчертае признаването от страна на Европейската сметна палата на цялостната положителна
оценка за следното:
-

ефективност на сценариите при адресиране на основните рискове в сектора
уместност на обхвата и методологията, като се има предвид първата година на прилагане на директивата
„Платежоспособност II“
липса на грешки при валидиране или в данните

В съответствие с ЕССР, EIOPA запазва несъгласие в техническо отношение с коментарите относно калибрирането на
сценариите.
Независимо от това, EIOPA признава възможността за подобрение по отношение на обяснението на сценариите на
заинтересованите страни и планира да продължи да работи в тази насока.

Препоръка 4 — Подобряване на дизайна на стрес тест сценариите
EIOPA приема препоръката за допълнително подобряване на сценариите си. Още по време на стрес теста зт на
институциите за професионално пенсионно осигуряване през 2017 г., както и при теста за устойчивост в
застраховането през 2018 г., EIOPA разчиташе на симулатора за сътресение за пазарните сценарии на ЕССР и
Европейската централна банка (ЕЦБ). Специфичните сценарии за застраховане (напр. природни бедствия) изискват
различен експертен опит и се разглеждат от EIOPA, националните компетентни органи и външни застрахователни
експерти.
Въпреки това вероятността от пълните сценарии не може да бъде предвидена. Когато е възможно количествено
определяне, EIOPA ще документира вероятността от различните задействащи събития за целите на вътрешния
анализ и по време на процеса на одобрение на сценария.
Освен това EIOPA планира да продължи да си сътрудничи с ЕССР/ЕЦБ и да използва външни експерти, например
експерти от членове на EIOPA, за да анализира и оценява сценариите.

Препоръка 5 — Издаване на по-подходящи препоръки към националните компетентни
органи
EIOPA приема препоръката.
Въз основа на резултатите от стрес тестовете EIOPA възнамерява да издаде препоръки, които са в съответствие с
нивото на оповестяване на резултатите и законовите си правомощия. Формулирането на по-конкретни препоръки е
възможно след публикуване на индивидуални, неанонимни резултати.

Препоръка 6 — Насърчаване на публикуването на индивидуалните резултатите от стрес
тестовете
EIOPA приема препоръката.
EIOPA ще насърчава публикуването на индивидуалните резултатите от стрес тестовете, особено ако са от значение
за финансовата стабилност. Още при проекта от 2018 г., в съответствие със своите настоящи законови правомощия,

EIOPA поиска съгласието на участниците за разкриване на индивидуалните резултати. В техническите спецификации
и шаблоните за данни вече се посочват конкретните данни и показатели, които са предмет на индивидуално
оповестяване.

Препоръка 7 — Повишаване на прозрачността на методологията за стрест тестовете
EIOPA приема препоръката.
EIOPA възнамерява допълнително да засили и формализира комуникацията и консултациите със заинтересованите
страни и участниците в съответствие с препоръките на Европейската сметна палата.

105.
Вижте отговора на EIOPA за дял ХII от резюмето.

Препоръка 8 — Укрепване на човешките ресурси, предназначени за надзорни задачи
EIOPA приема препоръката и приветства подкрепата за предоставяне на допълнителни ресурси на EIOPA за
изпълнение на необходимите задачи за повишаване на качеството и надзорната конвергенция сближаване и
финансовата стабилност.

Събитие

Дата

Приемане на Меморандум за планиране на одита (МПО)/Начало на
одита
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ЕОЗППО, като един от трите Европейски надзорни
органа (EНО), има мисията да подпомага
стабилността на финансовата система и да защитава
потребителите в областите на европейското
застраховане и професионално пенсионно
осигуряване. Застрахователният пазар с активи на
стойност приблизително две трети от годишния БВП
на ЕС представлява значителна част от финансовия
сектор на Европа. Затрудненията в застрахователния
сектор могат да имат отрицателен ефект върху
реалната икономика и благосъстоянието на
потребителите. Одиторите провериха дали ЕОЗППО
има ефективен принос за надзора, сближаването на
надзорните практики и финансовата стабилност. Във
връзка с горепосоченото одиторите се
концентрираха върху стрес теста в застрахователния
сектор от 2016 г.
Сметната палата заключи, че ЕОЗППО използва
добре широк набор от инструменти, въпреки че
тяхното разработване и проследяване следва да
бъдат подобрени. Одиторите откриха редица
системни предизвикателства по отношение на
надзора на трансграничните стопански дейности и
вътрешните модели. Необходимо е ЕОЗППО,
националните надзорни органи и законодателите да
предприемат действия за тяхното преодоляване,
особено в контекста на прегледите на ЕНО.
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