КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 926 – ГФ
от 22.12.2020 г.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 555, ал. 1 във връзка с чл. 554, т. 1 и
чл. 563, ал. 2-5 във връзка с чл. 563, ал. 1, т. 1 от КЗ, чл. 13, ал. 1, т. 30 от ЗКФН, чл. 71 и чл.
180, ал. 1 от АПК,
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 за 2021 г., 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 за 2021 г., 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 т. 1 и т. 3 по сметка на
Гаранционен фонд, както следва: ежемесечно до 10-то число на втория месец след
месеца на сключването на застраховките.
5. При разсрочено плащане на премията по задължителните застраховки,
цялата дължима вноска към ГФ по т. 1 и т. 3 се начислява и се събира с първата вноска
на премията, съгласно чл. 555, ал. 1 от КЗ.
6. Определя размера на вноската по чл. 563, ал. 2, т. 3 от КЗ на всички
застрахователи по чл. 520, ал. 1 от КЗ за 2021 г. относно финансирането на
Обезпечителния Фонд във връзка с чл. 563, ал. 1, т. 1 от КЗ: За всяко моторно превозно
средство, във връзка с което е сключена застраховка по т. 10.1, раздел II, буква "А" от
приложение № 1, за съответната година – по 2.50 лв.
7. Вноската по т. 6 да се заплаща от застраховащия заедно със
застрахователната премия или с първата вноска от нея и да се посочва на отделен ред
в застрахователната полица, съгласно чл. 563, ал. 5 от КЗ.
8. Застрахователите превеждат дължимата годишна вноска по т. 6 в срок до 31
май на годината, следваща годината, за която се отнася вноската, съгласно чл. 563, ал.
3 от КЗ.
На основание чл. 179 от АПК, срокът за оспорване на общия административен акт е
едномесечен, считано от датата на съобщаването. На основание чл. 133, ал. 3 от АПК,
компетентният съд, пред който решението на КФН подлежи на оспорване, е
Административен съд София – град в качеството му на административен съд, в района на
който е седалището на КФН.

На основание чл. 179 от АПК и предвид приложения ред за съобщаване на
решението, същото може да се оспори пред компетентния съд в 14-дневен срок от отделните
съобщения до лицата, участвали в производството пред КФН.
Съгласно чл. 180, ал. 1 от АПК решението на КФН подлежи на изпълнение от
момента на съобщаването му, като оспорването не спира изпълнението му.
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