
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 
 

УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР” 
 

ЗАПОВЕД 
 

№  229 
София, 02.12.2010 г. 

 
  
 
 На основание чл. 16, ал. 1, т. 17 от Закона за Комисията за финансов надзор 
(ЗКФН) 
 
 
 

НАРЕЖДАМ: 
 

1. Застраховател или застрахователен посредник, предлагащи задължителната 
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите по чл. 249, т. 1 от Кодекса 
за застраховането, да не предоставя при или по повод нейното сключване стока, услуга 
или облага под каквато и да е форма, както и да предлага бонуси и/или отстъпки, под 
каквато и да е форма, които не са предвидени в тарифата на съответния застраховател. 

2. Във връзка с предлагане на застраховка „Гражданска отговорност” на 
автомобилистите, застраховател, застрахователен брокер или застрахователен агент да 
не сключва договори, включително договори за рекламни услуги, консултации и др., 
със свързани с него лица или с други лица, прикриващи предоставянето на комисионни 
възнаграждения, отстъпки, бонуси или други облаги, които не са предвидени в 
тарифата на съответния застраховател по застраховката. 

3. При сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите 
застрахователен посредник да не предоставя комисиони, отстъпки, бонуси или други 
облаги в рамките на комисионното си възнаграждение. 

4. Застраховател да не предоставя на застрахователни брокери и застрахователни 
агенти възнаграждения под каквато и да е форма, вкл. за рекламни услуги, консултации 
и други, при което общият краен размер на възнаграждението е в по-висок размер от 
стойността на предвидените в застрахователно-техническия план по застраховка 
„Гражданска отговорност” на автомобилистите аквизиционни комисионни.  

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

застраховка, въведена в европейското и българското законодателство, с оглед 
осигуряване защита на съществен обществен интерес, а именно от една страна лицата, 
претърпели имуществени и неимуществени вреди да могат своевременно да получат 
разумно обезщетение и от друга страна да бъдат запазени имуществените интереси на 
лицата, причинили пътнотранспортното произшествие и съответните вреди.     

Установени са порочни практики, насочени към намаляване от страна на 
застрахователи и застрахователни посредници на премията до неблагоразумни 
равнища, което застрашава финансовата стабилност на пазара по задължителната 
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и свързаното с това 
накърняване правата и интересите, както на лицата претърпели имуществени и 
неимуществени вреди в резултат от пътнотранспортни произшествия, така и на лицата, 
добросъвестно сключили задължителната застраховка.  
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Във връзка с необходимостта от своевременно вземане на мерки за недопускане 
на такива практики и с цел окончателното и еднозначно утвърждаване на 
задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите като 
стандартизиран и унифициран продукт, към който не е допустимо прилагането на 
уговорки, извън нормативно определените    

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

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

             
            БОРИСЛАВ БОГОЕВ 

 


