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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от 

Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на 

Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; доп., бр. 93 от 

2013 г. и бр. 78 от 2015 г.)  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл.31, ал.2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация, предлагам на Вашето внимание проект на Постановление 

на Министерския съвет за изменение и допълнение на списъка на държавите с пазарен 

риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 

124 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; доп., бр. 93 от 2013 

г. и бр. 78 от 2015 г.). 

Във връзка с кризата, свързана с разпространението на Ковид-19, Европейската 

комисия предприе редица мерки за временно изменение на правилата, приложими към 

държавната помощ. На 20 март 2020 г. Комисията публикува Временна рамка за 

мерките за държавната помощ в подкрепа на икономиката във връзка с 

разпространението на COVID-191, в която се съдържа и елемент, свързан с 

краткосрочното застраховане на експортни кредити. В допълнение към Временната 

рамка, на 23 март 2020 г. Комисията стартира обществена консултация по идеите си за 

евентуално ревизиране на списъка с пазарни страни, с цел да отговори на нуждата от 

финансова подкрепа в ДЧ в условията на кризата, свързана с COVID-19, като 

държавните застрахователи/агенциите за експортно застраховане на държавите 

членки на ЕС (ДЧ) получат възможност да предоставят за сметка на Държавата 

покритие на риск при износ за държави, които към настоящия момент се смятат за 

такива с пазарен риск. 

Съобщението на Комисията до ДЧ относно прилагането на членове 107 и 108 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз към застраховането на 

краткосрочни експортни кредити (Краткосрочно съобщение) определя правилата, при 

                                                           
1 C(2020) 1863 final - Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката 
в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, Брюксел, 19.3.2020 г. 
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които държавните застрахователи/агенциите за експортно застраховане в ДЧ могат да 

упражняват дейност за сметка на Държавата по отношение застраховането на 

краткосрочни експортни кредити. В съответствие с разпоредбите на Съобщението, 

държавните застрахователи не могат да застраховат експортни кредити за сметка на 

Държавата при износ за страни, включени в списъка с пазарни държави, тъй като в 

съответствие с член 107, параграф 1 от Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС) се 

прилага обща забрана за държавна помощ в полза на застраховането на експортни 

кредити, покриващо продаваеми рискове; при краткосрочни експортни кредити за 

страни с непазарен риск е разрешено държавните застрахователи да предоставят 

застрахователно покритие и е допустима намеса на Държавата. 

В българската нормативна уредба, публикуването на списък на страни с пазарен 

риск се изисква от член 5, ал. 1 от Закона за експортно застраховане (ЗЕЗ) и такъв е 

приет с Постановление на Министерския съвет № 124/2007 г. Той обхваща всички ДЧ 

на ЕС (включително Обединеното кралство), както и Австралия, Исландия, Канада, 

Нова Зеландия, Норвегия, САЩ, Швейцария, Япония; в последната редакция на 

списъка по ПМС № 124/2007 г. (въведена през 2015 г.), не е включена Гърция, тъй 

като за периода 2013-2019 г. тя бе временно извадена от списъка на пазарни страни, 

одобрен от Европейската комисия. Списъкът на страни с пазарен риск се използва от 

Българската агенция за експортно застраховане („БАЕЗ“ ЕАД) когато предоставя 

застрахователно покритие при износ от свое име и за своя (собствена, „БАЕЗ“ ЕАД) 

сметка; при упражняване на дейността ѝ по застраховане съгласно ЗЕЗ, „БАЕЗ“ ЕАД 

предоставя застрахователно покритие при износ от свое име, но за сметка на 

Държавата, за страни извън списъка на държави с пазарен риск.  

На 28 март 2020 г. в Официален вестник на ЕС бе публикувано Съобщение за 

изменение на Краткосрочното съобщение2, с което посочва, че за периода от 27 март 

2020 г. до края на 2020 г. Европейската комисия ще разглежда всички търговски и 

политически рискове, свързани с износ за държавите, изброени в Списък на държавите 

с продаваеми рискове, като временно непродаваеми. Промяната в списъка на 

Комисията налага промяна и в списък на страни с пазарен риск, изискуем по член 5, 

ал. 1 от Закона за експортно застраховане (ЗЕЗ) и приет с ПМС № 124/2007 г.; в тази 

връзка се предлага Министерският съвет да приеме проект на постановление за 

изменение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за 

експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 

2007 г. (ДВ, бр. 46 от 2007 г.)3, чиято цел е да се консолидират последните промени в 

списъка, свързани с обратното включване на Гърция в него, въвежда се приетата от 

Европейската комисия промяна относно временното третиране като непазарни на 

търговските и политическите рискове, свързани с износ за държавите с „пазарен риск“; 

промяната е част от пакета икономически мерки, насочени към подкрепа на 

българската икономика и най-вече на експортно-ориентираните компании в условията 

на епидемичен взрив от COVID-19; предлагат се и технически корекции като замяна на 

„Великобритания“ с „Обединеното кралство“ и „Холандия“ с „Нидерландия“.  

От правна гледна точка, съобщенията на Европейската комисия не са директно 

приложими в ДЧ на ЕС, но са актове с правни последствия в областта на държавната 

помощ, която е от изключителна компетентност на Съюза; те дават по-подробни насоки 

относно принципите на тълкуване на Договорите на ЕС и прилагания подход от 

Комисията, а спазването на елементите, заложени в тях, e задължително за ДЧ; 

                                                           
2 Съобщение на Комисията за изменение на приложението към Съобщение на Комисията до 
държавите членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз към застраховането на краткосрочни експортни кредити, ОВ С 101, 
28.3.2020 г. 
3 Обн., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., доп., бр. 93 от 25.10.2013 г., изм., бр. 78 от 9.10.2015 г. 
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конкретно по отношение на списъка с държави с пазарен риск, в българската 

нормативна практика е възприето този елемент да се въвежда с постановление на 

Министерския съвет. От гледна точка на икономическата политика, временната 

възможност за предоставяне на застрахователно покритие за сметка на Държавата при 

износ към държави, класирани в момента като пазарен риск, ще повиши възможностите 

на „БАЕЗ“ ЕАД да използва застрахователния си капацитет, като осигури допълнителни 

опции на българските компании, защита при настъпване на застрахователно събитие и 

при необходимост ще има право да използва заделените за това средства в 

републиканския бюджет; прехвърлянето на покритие за сметка на Държавата ще 

освободи застрахователен капацитет за сметка на „БАЕЗ“ ЕАД, който да бъде използван 

за други инструменти, предоставяни от „БАЕЗ“ ЕАД в подкрепа на българските 

компании в условията на настоящата криза. 

За изпълнение на настоящия проект на акт не са необходими допълнителни 

разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Министерството на икономиката и 

в тази връзка към него е изготвена финансова обосновка Приложение №2.2 към чл.35, 

, ал.1 т.4 от УПМСНА. 

Поради необходимостта от приемане на бързи мерки в подкрепа на икономиката 

в условия на криза, времето за обществени консултации по проекта на постановление 

бе ограничено до 15 дни, в рамките на месец април 2020 г., като получените становища 

са отразени в приложената справка. 

 Настоящият доклад и проектът на Постановление са съгласувани и съгласно 

чл.32, от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

С оглед изложеното и на основание чл.8, ал.2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам да бъде приет 

приложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за 

експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 

2007 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; доп., бр. 93 от 2013 г. и бр. 78 от 2015 г.) 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 

2. Финансова обосновка; 

3. Частична предварителна оценка на въздействието; 

4. Справка за отразените становища от проведени обществени консултации; 

5. Справка за отразените становища по чл.32 от УПМСНА; 

6. Съгласувателни писма; 

7. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

 

 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

Министър на икономиката 

 


