СЪОБЩЕНИЕ
за откриване на производство по издаване на общ административен акт
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 20.01.2019 г. включително.

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
……………….
Съгласно чл. 554, т. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ) средствата на Фонда за
незастраховани МПС по чл. 521, ал. 1, т. 1 от КЗ се набират от вноски на застрахователите
по чл. 520 от КЗ, 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
от КЗ.
В Комисията за финансов надзор (КФН) е постъпило заявление, вх. № 23-140/05.12.2018 г., от Гаранционния фонд (ГФ), в което представляващите ГФ уведомяват
КФН, че на заседание на Съвета на ГФ, проведено на 06.11.2018 г., продължило на
20.11.2018 г., и приключило на 04.12.2018 г. Съветът на ГФ е взел решение, на основание
чл. 535, т. 7 от КЗ, като предлага на КФН да определи вноската по задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в размер на 10,50 лв. за всяко
отделно МПС (вкл. и по гранична застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите), а по задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата
за обществен транспорт, вноска в размер на 0,15 лв. за всяко застраховано място.
Подаденото в КФН заявление има характер на предложение на Съвета на ГФ по
смисъла на чл. 555, ал. 1 от КЗ.
С подаденото предложение първоначално не е представен протокол от проведените
заседания на Съвета на ГФ, а в последствие същият е предоставен на КФН с допълнително
заявление, вх. № 23-1-57 от 07.12.2018 г., към което е приложен и Протокол № 4/2018 г. от

заседание на Съвета на ГФ, проведено на 06.11.2018 г., продължило на 20.11.2018 г., и
приключило на 04.12.2018 г., както и актюерска обосновка на размера на вноската по чл.
554, т. 1 от КЗ в ГФ за 2019 г.
От представените документи се установява, че на проведеното заседание на
06.11.2018, продължило 20.11.2018 и приключило на 04.12.2018 г. са присъствали повече
от половината от застрахователите по чл. 534 от КЗ, което е в съответствие с изискването
за кворум по чл. 541, ал. 1 от КЗ, който предвижда, че Съветът на ГФ може да приема
решения, ако присъстват повече от половината от застрахователите, които са задължени да
правят вноски във Фонда за незастраховани МПС.
Съветът на ГФ е взел решение по т. 1 от дневния ред при присъстващи 17 лица,
представляващи членовете на Съвета на ГФ вноската във Фонда за незастраховани МПС
по чл. 554, т. 1 да бъде в размер на 10.50 лв. за застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите, а вноската по задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в
средствата за обществен транспорт да бъде в размер на 0.15 лв.
Решението на Съвета на ГФ е законосъобразно с оглед изискването на чл. 541, ал. 4
от КЗ, който предвижда, че решенията на Съвета на ГФ се приемат с мнозинство от повече
от половината от застрахователите, които са задължени да правят вноски към ГФ по
смисъла на чл. 534 от КЗ, тъй като 16 от членовете на Съвета на ГФ са гласували „За“ от
общо 28 застрахователи по чл. 534 от КЗ.
При направен преглед на разполагаемите средства във Фонда за незастраховани
МПС е установено, че същите възлизат на 52 372 хил. лв. към 31.10.2018 г., което е в
съответствие с изискването на чл. 556, ал. 2 от КЗ, според което минималният им размер е
определен на 10 000 хил. лв.
В представената актюерска обосновка за увеличение на вноската в размер на 10,50
лв. за всяко застраховано МПС по задължителната застраховка „Гражданска отговорност”
на автомобилистите са взети предвид обхвата на застраховката и честотата на събитията и
средна стойност на претенцията.
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 2017 г. по имуществени и неимуществени претенции.
На база на тези данни е направена оценка на изложеността на незастрахованите
МПС, обхвата на застраховката за 2019 г., очакваната средна претенция за събития през
2019 г., както и на очакваната честота на събитията.
На база определената изложеност за застрахованите и активните МПС е определена
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, както и за смъртните случаи.
С оглед оценката на ефекта на Тълкувателното решение № 1/2016 г. от 21.06.2018 г.
на ВКС, с което беше разширен кръгът на лицата, имащи право на обезщетение за
неимуществени вреди в резултат на причиняване на смърт на физически лица е извършен
и допълнителен анализ на данните. В резултат от него е установено, че средният брой
наследници, предявяващи претенции се увеличава с 2,5, което води до увеличение на
необходимия размер на средства в ГФ.
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 и чл. 13, ал. 1, т. 30 от Закона за Комисията за финансов надзор,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш И:
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 10.50 лева за всяко
отделно моторно превозно средство, във връзка с чието използване е сключена
задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите,
включително гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
2. Вноската по т. 1 към Гаранционния фонд да се записва на отделен ред в
застрахователната полица.
3. 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.
4. Определя срок за превеждане на вноските по сметка на Гаранционен фонд,
както следва: ежемесечно до 10-то число на втория месец след месеца на сключването
на застраховките.

5. Застрахователите събират и внасят пълния размер на вноската по т. 1 или т.
3 в сроковете по т. 4 независимо от разсрочено плащане на премията, когато такова е
предвидено съгласно застрахователния договор.
На основание чл. 179 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата пред Върховен
административен съд, като обжалването не спира изпълнението, съгласно чл. 180 от АПК.
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