
Счетоводен баланс                                  хил. лв.

Стойност по 

„Платежоспособност II“

C0010

Активи

Положителна репутация R0010

Отсрочени разходи по придобиването R0020

Нематериални активи R0030

Отсрочени данъчни активи R0040 69

Излишък от пенсионни обезщетения R0050

Недвижима собственост, машини и съоръжения, 

притежавани за собствено ползване R0060

Инвестиции (различни от активи, държани за 

обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен фонд 

договори) R0070 24135

Недвижима собственост (различна от тази за 

собствено ползване) R0080 9766

Дялови участия в свързани предприятия, включително 

участия R0090 1357

Капиталови инструменти R0100 10882

Капиталови инструменти — които се търгуват на 

фондова борса R0110 10882

Капиталови инструменти — които не се търгуват на 

фондова борса R0120

Облигации R0130 2130

Държавни облигации R0140 2130

Корпоративни облигации R0150

Структурирани облигации R0160

Обезпечени ценни книжа R0170

Предприятия за колективно инвестиране R0180

Деривати R0190

Депозити, различни от парични еквиваленти R0200

Други инвестиции R0210

Активи, държани за обвързани с индекс и с дялове в 

инвестиционен фонд договори R0220

Заеми и ипотеки R0230

Заеми по полици R0240

Заеми и ипотеки за физически лица R0250

Други заеми и ипотеки R0260

Презастрахователни възстановявания по силата на: R0270 14945

Общо застраховане и здравно застраховане, подобно 

на общото застраховане R0280 14945

Общо застраховане, с изключение на здравно 

застраховане R0290 14945

Здравно застраховане, подобно на общото 

застраховане R0300

Животозастраховане и здравно застраховане, 

подобно на животозастраховането, с изключение на 

здравно и обвързано с индекс и с дялове в 

инвестиционен фонд R0310



Здравно застраховане, подобно на 

животозастраховането R0320

Животозастраховане, с изключение на здравно 

застраховане и обвързано с индекс и с дялове в 

инвестиционен фонд R0330

Животозастраховане, обвързано с индекс и с дялове в 

инвестиционен фонд R0340

Депозити към цеденти R0350

Застрахователни вземания и вземания от посредници R0360 15211

Презастрахователни вземания R0370

Вземания (търговски, не застрахователни) R0380 14263

Собствени акции (притежавани пряко) R0390

Суми, дължими по отношение на позиции от собствени 

средства или първоначални средства, поискани, но все 

още неизплатени R0400

Парични средства и парични еквиваленти R0410 19580

Всички други активи, които не са посочени другаде R0420 17
Общо активи R0500 88219

Пасиви

Технически резерви — общо застраховане R0510 50641

Технически резерви — общо застраховане (с 

изключение на здравно застраховане) R0520 50324

Технически резерви, изчислени съвкупно R0530

Най-добра прогнозна оценка R0540 46103

Добавка за риск R0550 4221

Технически резерви — здравно застраховане 

(подобно на общото застраховане) R0560 318

Технически резерви, изчислени съвкупно R0570

Най-добра прогнозна оценка R0580 291

Добавка за риск R0590 27

Технически резерви — животозастраховане (с 

изключение на застраховане, обвързано с индекс и с 

дялове в инвестиционен фонд) R0600

Технически резерви — здравно застраховане 

(подобно на животозастраховането) R0610

Технически резерви, изчислени съвкупно R0620

Най-добра прогнозна оценка R0630

Добавка за риск R0640

Технически резерви — животозастраховане (с 

изключение на здравно застраховане и обвързано с 

индекс и с дялове в инвестиционен фонд) R0650

Технически резерви, изчислени съвкупно R0660

Най-добра прогнозна оценка R0670

Добавка за риск R0680

Технически резерви — обвързани с индекс и с дялове в 

инвестиционен фонд R0690

Технически резерви, изчислени съвкупно R0700



Най-добра прогнозна оценка R0710

Добавка за риск R0720

Други технически резерви R0730

Условни пасиви R0740

Резерви, различни от технически резерви R0750

Задължения по пенсионни обезщетения R0760 —

Депозити от презастрахователи R0770

Отсрочени данъчни пасиви R0780 387

Деривати R0790

Дългове към кредитни институции R0800

Финансови пасиви, различни от дългове към кредитни 

институции R0810

Застрахователни задължения и задължения към 

посредници R0820 3260

Презастрахователни задължения R0830 5589

Задължения (търговски, не застрахователни) R0840 3449

Подчинени пасиви R0850

Подчинени пасиви, които не са в основни собствени 

средства R0860

Подчинени пасиви, които са в основни собствени 

средства R0870

Всички други пасиви, които не са посочени другаде R0880
Общо пасиви R0900 63326

Превишение на активите над пасивите R1000 24894



Застраховане във 

връзка с медицински 

разходи

Застраховане във 

връзка със защита на 

доходите

Застраховане във 

връзка с обезщетение 

на работниците

Застраховане на 

гражданска 

отговорност във 

връзка с моторни 

превозни средства

Друго застраховане 

във връзка с моторни 

превозни средства

Морско, авиационно и 

транспортно 

застраховане

Имуществено 

застраховане срещу 

пожар и други 

бедствия

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070

Записани премии

 Брутни — пряка дейност R0110 432 448 78182 1233 38 411

 Брутни — прието пропорционално презастраховане R0120

 Брутни — прието непропорционално 

презастраховане R0130

 Дял на презастрахователи R0140 — 27831 18 297

 Нетни R0200 432 448 50350 1233 20 114

Получени премии

 Брутни — пряка дейност R0210 612 449 70414 1033 37 379

 Брутни — прието пропорционално презастраховане R0220

 Брутни — прието непропорционално 

презастраховане R0230

 Дял на презастрахователи R0240 — 23604 18 278

 Нетни R0300 612 449 46810 1033 19 101

Възникнали претенции

 Брутни — пряка дейност R0310 162 20 46334 499 -1 25

 Брутни — прието пропорционално презастраховане R0320

 Брутни — прието непропорционално 

презастраховане R0330

 Дял на презастрахователи R0340 19729

 Нетни R0400 162 20 26605 499 -1 25

Промени в други технически резерви

 Брутни — пряка дейност R0410 -698 -282 -21 -

 Брутни — прието пропорционално презастраховане R0420

 Брутни — прието непропорционално 

презастраховане R0430

 Дял на презастрахователи R0440

 Нетни R0500 -698 -282 -21 -

Възникнали разходи R0550 147 153 27474 419 13 140
Други разходи R1200

Общо разходи R1300

Премии, претенции и разходи по вид дейност

Вид дейност за: застрахователни и презастрахователни задължения в общото застраховане (пряка дейност и прието пропорционално презастраховане)



Застраховане във 

връзка с обща 

гражданска 

отговорност

Кредитно и 

гаранционно 

застраховане

Застраховане във 

връзка с правни 

разноски

Оказване на помощ
Разни финансови 

загуби
Здравно Злополука

Морско, авиационно, 

транспортно

Недвижима 

собственост

C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200

595 647 19 82006

28146

595 647 19 53859

497 564 18 74002

23900

497 564 18 50102

-106 -16 - 46917

19729

-106 -16 - 27188

- -1001

- -1001

202 220 7 28775
140

28915

Вид дейност за: прието непропорционално презастраховане

Общо



Държава по произход Гърция

Общо за първите пет 

държави и държавата 

по произход

C0080 C0090 C0140

Записани премии

 Брутни — пряка дейност R0110 65009 16996 82006

 Брутни — прието пропорционално презастраховане R0120

 Брутни — прието непропорционално презастраховане R0130

 Дял на презастрахователи R0140 27243 904 28146

 Нетни R0200 37767 16093 53859

Получени премии

 Брутни — пряка дейност R0210 56045 17957 74002

 Брутни — прието пропорционално презастраховане R0220

 Брутни — прието непропорционално презастраховане R0230

 Дял на презастрахователи R0240 23900 — 23900

 Нетни R0300 32146 17957 50102

Възникнали претенции

 Брутни — пряка дейност R0310 31307 15610 46917

 Брутни — прието пропорционално презастраховане R0320

 Брутни — прието непропорционално презастраховане R0330

 Дял на презастрахователи R0340 19729 — 19729

 Нетни R0400 11578 15610 27188

Промени в други технически резерви

 Брутни — пряка дейност R0410 -1001 -1001

 Брутни — прието пропорционално презастраховане R0420

 Брутни — прието непропорционално презастраховане R0430

 Дял на презастрахователи R0440

 Нетни R0500 — — —

Възникнали разходи R0550 24258 4516 28775
Други разходи R1200 140

Общо разходи R1300 28915

Премии, претенции и разходи по държава



Застраховане във 

връзка с медицински 

разходи

Застраховане във 

връзка със защита на 

доходите

Застраховане във 

връзка с обезщетение 

на работниците

Застраховане на 

гражданска 

отговорност във 

връзка с моторни 

превозни средства

Друго застраховане 

във връзка с моторни 

превозни средства

Морско, авиационно и 

транспортно 

застраховане

Имуществено 

застраховане срещу 

пожар и други 

бедствия

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080

Технически резерви, изчислени съвкупно R0010

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и 

презастраховане с ограничено поемане на риск след 

корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение 

от страна на контрагента, свързани с ТР, изчислени 

съвкупно R0050

Технически резерви, изчислени като сбор от най-

добрата прогнозна оценка и добавката за риска

Най-добра прогнозна оценка

Премийни резерви

Брутни R0060 92 5 8302 216 1 52

Общо възстановявания от 

презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с 

ограничено поемане на риск след корекцията за 

очакваните загуби поради неизпълнение от 

страна на контрагента R0140 4151 31

Нетна най-добра прогнозна оценка на 

премийните резерви R0150 92 5 4152 216 21

Резерви за претенции

Брутни R0160 174 20 37176 297 3

Общо възстановявания от 

презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с 

ограничено поемане на риск след корекцията за 

очакваните загуби поради неизпълнение от 

страна на контрагента R0240 10760 2

Нетна най-добра прогнозна оценка на резервите 

за претенции R0250 174 20 26416 297 1

Общо най-добра прогнозна оценка — брутно R0260 266 25 45479 514 1 56

Общо най-добра прогнозна оценка — нетно R0270 266 25 30568 514 22

Добавка за риск R0280 24 2 4161 47 5

Размер на преходната мярка за техническите резерви

Технически резерви, изчислени съвкупно R0290

Най-добра прогнозна оценка R0300

Добавка за риск R0310

Технически резерви — общо

Технически резерви — общо R0320 290 28 49640 561 1 61

Възстановяване от презастрахователен 

договор/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено 

поемане на риск след корекцията за очакваните 

загуби поради неизпълнение от страна на контрагента 

— общо R0330 14911 34
Технически резерви минус възстановявания от 

презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с 

ограничено поемане на риск — общо R0340 290 28 34729 561 27

Технически резерви в общото застраховане

Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане



Застраховане във 

връзка с обща 

гражданска 

отговорност

Кредитно и 

гаранционно 

застраховане

Застраховане във 

връзка с правни 

разноски

Оказване на помощ
Разни финансови 

загуби

Непропорционално 

здравно 

презастраховане

Непропорционално 

презастраховане 

срещу злополука

Непропорционално 

морско, авиационно и 

транспортно 

презастраховане 

Непропорционално 

имуществено 

презастраховане

C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

-30 78 1 8718

4183

-30 78 1 4535

4 1 37676

10762

4 1 26914

-26 78 2 46394

-26 78 2 31449

— 7 4247

-26 85 2 50641

14945

-26 85 2 35696

Прието непропорционално презастраховане

Общо задължение, 

свързано с общото 

застраховане

Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане



 

Година 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +
През текущата 

година

Общо години 

(кумулативно)

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0170 C0180

Предходна R0100 R0100

N-9 R0160 R0160

N-8 R0170 R0170

N-7 R0180 R0180

N-6 R0190 R0190

N-5 R0200 R0200

N-4 R0210 R0210

N-3 R0220 1489 3118 685 1860 R0220 1860 7152

N-2 R0240 7869 10880 8377 R0240 8377 27126

N-1 R0240 11530 15504 R0240 15504 27035

N R0250 10537 R0250 10537 10537

Total R0260 36278 71850

Година —

Край на 

годината 

(дисконтирани 

данни)

C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0360

Предходна R0100 R0100

N-9 R0160 R0160

N-8 R0170 R0170

N-7 R0180 R0180

N-6 R0190 R0190

N-5 R0200 R0200

N-4 R0210 R0210

N-3 R0220 R0220

N-2 R0230 R0230

N-1 R0240 29882 — R0240 —

N R0250 37655 R0250 37676

Total R0260 37676

Година на развитие

Брутна недисконтирана най-добра прогнозна оценка на резерви за претенции

(абсолютна стойност)

Изплатени брутни претенции (некумулативно)

(абсолютна стойност)

Година на развитие



Собствени средства Общо
Първи ред — 

неограничени 

Първи ред — 

ограничени 
Втори ред Трети ред

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Основни собствени средства преди приспадане за дялови 

участия в друг финансов сектор, съгласно предвиденото в 

член 68 от Делегиран регламент 2015/35

Обикновен акционерен капитал (включително 

собствени акции) R0010 20300 20300

Премии от емисии на акции, свързани с обикновен 

акционерен капитал R0030

Начален капитал, вноски на членовете или 

еквивалентни позиции от основни собствени средства 

за взаимозастрахователни предприятия и предприятия 

от взаимозастрахователен тип R0040

Подчинени дялови вноски на съдружници R0050

Излишък от средства R0070

Привилегировани акции R0090

Премии от емисии на акции, свързани с 

привилегировани акции R0110

Резерв за равняване R0130 4594 4594

Подчинени пасиви R0140

Сума, равна на стойността на нетните отсрочени 

данъчни активи R0160

Други позиции от собствени средства, одобрени от 

надзорния орган като основни собствени средства, 

които не са посочени по-горе R0180

Собствени средства от финансови отчети, които не 

следва да бъдат представени с резерва за равняване и не 

отговарят на критериите, за да бъдат класифицирани 

като собствени средства по „Платежоспособност II“

Собствени средства от финансови отчети, които не 

следва да бъдат представени с резерва за равняване и 

не отговарят на критериите, за да бъдат 

класифицирани като собствени средства по 

„Платежоспособност II“ R0220

Приспадания

Приспадания за дялови участия във финансови и 

кредитни институции R0230



Собствени средства Общо
Първи ред — 

неограничени 

Първи ред — 

ограничени 
Втори ред Трети ред

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Общо основни собствени средства след приспадания R0290 24894 24894

Допълнителни собствени средства

Неизплатен и непоискан обикновен акционерен 

капитал, който може да бъде дължим за изплащане 

при поискване R0300

За взаимозастрахователни предприятия и предприятия 

от взаимозастрахователен тип — неизплатен и 

непоискан начален капитал, вноски на членовете или 

еквивалентната позиция от основни собствени 

средства, които могат да бъдат дължими за изплащане 

при поискване R0310

Неизплатени и непоискани привилегировани акции, 

които могат да бъдат дължими за изплащане при 

поискване R0320

Правно обвързващ ангажимент за записване и 

заплащане за подчинени пасиви при поискване R0330

Акредитиви и гаранции съгласно член 96, параграф 2 от 

Директива 2009/138/ЕО R0340

Акредитиви и гаранции, различни от тези съгласно 

член 96, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО R0350

Допълнителни покани към членовете съгласно член 96, 

параграф 3, първа алинея от Директива 2009/138/ЕО R0360

Допълнителни покани към членовете — различни от 

тези съгласно член 96, параграф 3, първа алинея от 

Директива 2009/138/ЕО R0370

Други допълнителни собствени средства R0390 —

Общо допълнителни собствени средства R0400 —

Налични и допустими собствени средства

Общо налични собствени средства за изпълнение на 

КИП R0500 24894 24894

Общо налични собствени средства за изпълнение на 

МКИ R0510 24894 24894

Общо допустими собствени средства за изпълнение на 

КИП R0540 24894 24894



Собствени средства Общо
Първи ред — 

неограничени 

Първи ред — 

ограничени 
Втори ред Трети ред

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Общо допустими собствени средства за изпълнение на 

МКИ R0550 24894 24894

КИП R0580 21674

МКИ R0600 7712

Коефициент между допустимите собствени средства и 

КИП R0620 114.85%
Коефициент между допустимите собствени средства и 

МКИ R0640 322.81%

C0060

Резерв за равняване

Превишение на активите над пасивите R0700 24894

Собствени акции (държани пряко или косвено) R0710

Очаквани дивиденти, разпределения и отчисления R0720

Други позиции от основни собствени средства R0730 20300

Корекция за позиции от ограничени собствени 

средства по отношение на портфейли, за които се 

прилага изравнителна корекция и обособени фондове R0740

Резерв за равняване R0760 4594

Очаквани печалби

Очаквани печалби, включени в бъдещи премии 

(ОПВБП) — Животозастрахователна дейност R0770

Очаквани печалби, включени в бъдещи премии 

(ОПВБП) — Общозастрахователна дейност R0780
Общо очаквани печалби, включени в бъдещи премии 

(ОПВБП) R0790



Капиталово изискване за платежоспособност — за 

предприятия по стандартната формула

Брутно капиталово 

изискване за 

платежоспособност

Специфични 

параметри на 

предприятието 

(СПП)

Използвани 

опростявания 

C0110 C0090 C0100

Пазарен риск R0010 7178

Риск от неизпълнение от страна на контрагента R0020 5063

Подписвачески риск в животозастраховането R0030

Подписвачески риск в здравното застраховане R0040 252

Подписвачески риск в общото застраховане R0050 15668

Диверсификация R0060 -6298

Риск, свързан с нематериален актив R0070

Основно капиталово изискване за платежоспособност R0100 21862

Изчисляване на капиталово изискване за платежоспособност C0110 C0090 C0100

Операционен риск R0130 2220

Способност на техническите резерви да покриват загуби R0140

Способност на отсрочени данъци да покриват загуби R0150 -2408

Капиталово изискване за дейност, извършвана съгласно член 4 от Директива 2003/41/ЕОR0160

Капиталово изискване за платежоспособност без добавяне на капитал R0200 21674

Вече определен добавен капитал R0210

Капиталово изискване за платежоспособност R0220 21674

Друга информация относно КИП

Капиталово изискване за подмодул на риска, свързан с акции, основаващ се 

на дюрацията
R0400

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност 

за останалата част
R0410

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност 

за обособени фондове
R0420

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност 

за портфейли, за които се прилага изравнителна корекция
R0430

Диверсификационни ефекти в резултат на агрегация на абстрактни 

капиталови изисквания за платежоспособност за обособените фондове за 

член 304

R0440



C0010
MCRNL Result R0010 7712

Нетна (от презастраховане/ 

ССЦАПЗР) най-добра 

прогнозна оценка и ТР, 

изчислени съвкупно

Нетни (от 

презастраховане) 

записани премии през 

последните 12 месеца

C0020 C0030

Застраховане и пропорционално презастраховане във 

връзка с медицински разходи R0020 266 432

Застраховане и пропорционално презастраховане във 

връзка със защита на доходите R0030

Застраховане и пропорционално презастраховане във 

връзка с обезщетение на работниците R0040 25 448

Застраховане и пропорционално презастраховане на 

гражданска отговорност във връзка с моторни превозни 

средства R0050 30568 50350

Друго застраховане и пропорционално презастраховане 

във връзка с моторни превозни средства R0060 514 1233

Морско, авиационно и транспортно застраховане и 

пропорционално презастраховане R0070 20

Имуществено застраховане и пропорционално 

презастраховане срещу пожар и други бедствия R0080 22 114

Застраховане и пропорционално презастраховане във 

връзка с обща гражданска отговорност R0090 — 595

Кредитно и гаранционно застраховане и 

пропорционално презастраховане R0100 78 647

Застраховане и пропорционално презастраховане във 

връзка с правни разноски R0110

Оказване на помощ и пропорционално презастраховане R0120 2 19

Застраховане и пропорционално презастраховане срещу 

разни финансови загуби R0130

Непропорционално здравно презастраховане R0140

Непропорционално презастраховане срещу злополука R0150

Непропорционално морско, авиационно и транспортно 

презастраховане R0160
Непропорционално имуществено презастраховане R0170

C0070

Линейно МКИ R0300 7712

КИП R0310 21674

МКИ — горна граница R0320 9753

МКИ — долна граница R0330 5419

Комбинирано МКИ R0340 7712

Абсолютна долна граница на МКИ R0350 7400
Минимално капиталово изискване R0400 7712

Минимално капиталово изискване — Единствено животозастрахователна или единствено 

общозастрахователна дейност или презастрахователна дейност 

Елемент от линейната формула за общозастрахователни и общопрезастрахователни задължения

Общо изчисляване на МКИ


