Комисията за финансов надзор открива производство по издаване на
общ административен акт - Решение за определяне размера на вноските за
Гаранционния фонд по чл. 554, т. 1 от Кодекса за застраховането, както и на
срока за тяхното извършване.
На основание чл. 66, ал. 1 от АПК откриването на производството по
издаване на общия административен акт се оповестява публично чрез
оповестяване на проекта на акта на интернет страницата на КФН в раздел
„Обществени консултации”.
На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК формата за участие на
заинтересованите лица в производството по издаване на акта е „Писмени
предложения и възражения”.
На основание чл. 69, ал. 2 от АПК срокът за предоставяне на писмените
предложения и възражения е един месец от датата на публикуване на
съобщението за откриване на производството по издаване на
административния акт на интернет страницата на КФН и изтича на 11.12.2017
г. включително.
По-долу е представен проект на решение за определяне размера на вноските за
Гаранционния фонд по чл. 554, т. 1 от Кодекса за застраховането, както и на срока за
тяхното извършване.
ПРОЕКТ!
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р
РЕШЕНИЕ № ……… - ГФ
от ……………….2017 г.
Съгласно чл. 554, т. 1 от Кодекса за застраховането средствата на Фонда за
незастраховани МПС по чл. 521, ал. 1, т. 1 се набират от вноски на застрахователите по чл.
520, които се определят въз основа на сключените задължителни застраховки „Злополука“
на пътниците и сключените задължителни застраховки „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите, включително граничните застраховки по чл. 483, ал. 2.
В Комисията за финансов надзор (КФН) постъпи писмо от Гаранционния фонд, вх.
№ 23-01-43/11.10.2017 г., с което уведомяват, че на основание чл. 537, ал. 1 от Кодекса за
застраховането (КЗ) и Решение № 36-2/10.10.2017 г. на Управителния съвет на
Гаранционния фонд (ГФ), е насрочено заседание на Съвета на ГФ на 26 октомври 2017 г. В
дневния ред на заседанието е включена точка за определяне и предлагане на КФН размера
на вноските на застрахователите, предлагащи застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите и застраховка „Злополука“ на пътниците през 2018 г., съгласно чл. 535, т.
7 от Кодекса за застраховането. Също така е приложена актюерска обосновка на размера
на вноската в ГФ по чл. 554, т. 1 от КЗ за 2018 г.

С писмо, вх. № 23-01-46/27.10.2017 г., ГФ уведомява за проведено заседание на
Съвета на ГФ на 26.10.2017 г. Представен е и Протокол № 2/26.10.2017 г. ГФ уведомява, че
на заседанието са присъствали застрахователите по чл. 520 от КЗ и членовете на Съвета на
ГФ по чл. 534 от КЗ. След проведено гласуване, с оглед приетата процедура за гласуване и
в съответствие с разпоредбите на чл. 541, ал. 4 от КЗ Съветът на ГФ е приел решение за
определяне и предлагане на КФН размера на вноските на застрахователите през 2018 г.
Направено е предложение от Съвета на ГФ размерът на вноската по задължителната
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2018 г. да бъде в размер на
10 лева за всяко отделно МПС, както и размерът на вноската по задължителната
застраховка „Злополука” на пътниците в Република България за 2018 г. да бъде 0,15 лева
за всяко застраховано място.
Съгласно представената Актюерска обосновка за размера на вноската в ГФ по чл.
554, т. 1 от КЗ Съветът на фонда предлага следния размер на вноските на застрахователите
през 2018 г., за финансирането на Фонда за незастраховани МПС по чл. 554, т. 1 във връзка
с чл. 520 от КЗ:
1. По задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите
вноска в размер на 10 лв. за всяко застраховано МПС.
В писмото от ГФ е посочено, че предложението за размера на вноската е
определено на база на следното:
При изчисляването на необходимия размер на вноската към Фонда за
незастраховани МПС на ГФ са взети предвид изискванията на чл. 116 от КЗ.
За определяне на вноската във Фонда за незастраховани МПС е използвана
съществуващата надеждна и достоверна информация от 2008 г. до края на второ
тримесечие на 2017 г. Наличните данни за предходни периоди не са достатъчно пълни и
точни и не отговарят в достатъчна степен на принципа за високо ниво на достоверност на
информацията.
Използваната информация е следната:
Брой на активните МПС;
Брой на застрахованите МПС, съгласно информационната система на ГФ;
Информация за възникналите и предявените претенции в периода от 2008 г.
до месец юни 2017 г. по имуществени и неимуществени претенции.
На база на тези данни е направена оценка на изложеността на незастрахованите
МПС, обхвата на застраховката за 2018 г., очакваната средна претенция за събития,
възникнали през 2018 г., както и на очакваната честота на събития.
На база определената изложеност за застрахованите и активните МПС е определна
изложеността на незастрахованите МПС, т. е. определен е обхватът от МПС, които се
покриват от ГФ.
За определяне честотата на събитията е използвана информация за броя на
предявените претенции. Определена е честота на събитията отделно за събития, свързани с
имуществени и неимуществени вреди по застраховка „Гражданска отговорност” на
автомобилистите.
За определяне на средната стойност на претенция е използван стохастичен подход
на база информация за размера на предявените претенции. Размерът на претенции, при

достатъчно на брой щети, следва едно от следните разпределения: Log-Logistic, LogNormal, Pareto 1, Pareto 2 и Weibull. Направена е оценка на разпределенията по метода на
Колмогоров – Смирнов (KS), Maximum likelihood (MLE) и метода на най-малките квадрати
(SSQ), и е определена очакваната стойност за претенцията.
2. По отношение на задължителната застраховка „Злополука” на пътниците в
средствата за обществен превоз, вноска в размер на 0.15 лв. за всяко застраховано място.
В писмото на ГФ е посочено, че отговорността на фонда по тази застраховка се
характеризира с изключително ниска честота на покритите събития и непредставителен
размер за средната стойност на щета. За периода от 1997 г. до края на първата половина на
2017 г. са възникнали и изплатени само 15 бр. щети при средна стойност на щета от 12 866
лв.
В случаите на разсрочено плащане на премията по задължителните застраховки,
Съветът на ГФ предлага цялата дължима вноска към ГФ да се начислява и да се събира с
първата вноска на премията.
Оценявайки наличието на възможността за отчитане на полиците в реално време в
Единната информационна система за контрол и оценка на риска, в т.ч. за издаване на
полици и в съответствие с отчетността в застрахователните компании, Съветът на ГФ
прави предложение дължимите вноски от застрахователите, които предлагат
задължителните застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите и
„Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, да продължат да се събират
ежемесечно до 10-то число на втория месец след месеца на сключването на застраховките,
което е предпоставка за равномерно, текущо финансиране на ГФ.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 555, ал. 1 от Кодекса за
застраховането
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш И:
1.1. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република
България задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите по чл.
461, т. 1 от Кодекса за застраховането на 10 лева за всяко отделно моторно превозно
средство, за отговорността във връзка с чието използване е сключена задължителна
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите (включително гранична
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите).
1.2. Вноската към Гаранционния фонд се записва на отделен ред в
застрахователната полица.
2. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република
България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен
превоз по чл. 461, т. 2 от Кодекса за застраховането на 0,15 лева за всяко място, без
мястото на водача, за което е сключена задължителна застраховка.
3. Определя следните срокове за превеждане на вноските по сметка на Гаранционен
фонд:
- ежемесечно до 10-то число на втория месец след месеца на сключването на
застраховките;

4. Застрахователите събират и внасят пълния размер на вноската по т. 1 или т. 2 в
сроковете по т. 3 независимо от разсрочено плащане на премията, когато такова е
предвидено съгласно застрахователния договор.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от датата на обнародването му в Държавен вестник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАРИНА КАРАИВАНОВА

