
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 
 

УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР” 
 
 
 
 

ЗАПОВЕД 
 
 

№  230 
София, 02.12.2010 г. 

 
  
 
 На основание чл. 16, ал. 1, т. 17 от Закона за Комисията за финансов надзор 
(ЗКФН) във връзка с чл. 65 от Кодекса за застраховането (КЗ)  
 
 
 

НАРЕЖДАМ: 
 

При условията на чл. 202, ал. 1 от КЗ при разсрочено плащане на премията по 
задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите по чл. 249, 
т. 1, с изключение на случаите по чл. 262, т. 1-5 от КЗ: 

1. Размерът на вноските да бъде пропорционален на периода на покритие на 
застрахователния договор. 

2. Падежът на плащане на всяка разсрочена вноска да бъде в началото на 
периода, за който съответната вноска се отнася. 

 
Мотивите за издаване на настоящата заповед са следните:  
Задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е 

застраховка, въведена в европейското и българското законодателство, с цел 
гарантиране интересите на изключително широк кръг от физически и юридически лица, 
което я прави застраховка с обществен интерес, чиито правила и условия са 
изчерпателно уреди в КЗ и актовете по неговото прилагане.  

Разпоредбите на чл. 65 от КЗ въвеждат стриктни, изчерпателни и ясни правила 
за достатъчност на премията, включително и по застраховка „Гражданска отговорност” 
на автомобилистите. Достатъчността на премиите по тази застраховка е важен  
инструмент за надзор върху платежоспособността на застрахователите и не е 
допустимо от правна или икономическа логика, нито по съображения за 
целесъобразност, тези правила да бъдат заобикаляни, което може да създаде 
неблагоприятни условия или предпоставки, които да се материализират в нарушаване 
на платежоспособността на застраховател или група застрахователи, съответно на 
пазара по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. 
Такъв сценарий би имал крайно негативно проявление върху интересите на 
застрахованите лица и на увредените, имащи право на обезщетение.        

 Вече са установени опити за налагане на практики и по този повод са поставени 
питания от застрахователи относно това доколко случаи, при които е ясно видно, че 
схемите на разсрочените вноски са така моделирани, че да не се предвижда събиране на 
цялата премия по застрахователния договор, което е достатъчно основание за 
предприемане на бързи превантивни мерки, които да запазят прозрачността и 
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предсказуемостта на пазара и по този начин своевременно предпазят застрахователи от 
възможни вредни последици, както за самите тях, така и за потребителите на техните 
услуги.  

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на застрахователите за 
сведение и изпълнение. 
 
 
 
 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН, 
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ 
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР”:  

             
            БОРИСЛАВ БОГОЕВ 

 


