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Публикувани са данни за стойността и броя на предявените и изплатени претенции по 

застраховка «Гражданска отговорност» на автомобилистите  

 

В началото на всяка година на своята интернет страница КФН публикува данни за 

стойността и броя на предявените и изплатени претенции по застраховка «Гражданска 

отговорност» на автомобилистите и застраховка «Зелена карта», както и броя на 

застрахованите МПС, приравнени към годишна база.  Данните са публикувани в раздел 

«Статистика» - «Застрахователен пазар» - «Общо застраховане» - «2011», «Данни за 

стойността и броя на изплатените и придявени претенции по застраховка "Гражданска 

отговорност» на автомобилистите и «Зелена карта" (общо за пазара) 
 

На база на тези данни всеки застраховател ще извърши тест за адекватност на 

размера на образувания резерв за възникнали, но непердявени претенции по застраховка 

«Гражданска отговорност» на автомобилистите. Достатъчността на размера се доказва чрез 

сравнение с пазарно определен бенчмарк или стойност. Размерът на резерва за възникнали, 

но непредявени претенции към края на годината, определен по избрания от застрахователя 

метод, не може да бъде по-нисък от пазарния дял на застрахователя в общия за пазара 

очакван размер на непредявените претенции. Със заповед на заместник-председателя на 

КФН, ръководещ управление «Застрахователен надзор» от 12.01.2012 г., е определен 

общият за пазара резерв за претенции, които са по настъпили до края на 2011 г. събития, но 

които претенции не са предявени до края на същата година, на база на който се определя 

долната граница на съответния резерв за всеки застраховател в зависимост от броя на 

застрахованите от него МПС за последните 10 години. На база представените от 

застрахователите данни за стойността на предявените и платени претенции по 

застраховката, е определен очакваният размер на непредявените претенции към края на 

2011 г., който е 297 млн. лв. - на база стойнотта на предявените претенции и 462 млн. лв. – 

на база стойността на изплатените претенции.  

Със заповедта е предвидено всеки застраховател да извършва тест за адекватност на 

размера на образувания по застраховка «Гражданска отговорност» на автомобилистите 

резерв за възникнали, но непредявени претенции при общ за пазара очакван размер към 

31.12.2011 г. на непредявените претенции 329 759 116 лв., определен на база данни за: 

стойността на предявените претенции - с тежест от 80% и стойността на изплатените 

претенции с тежест от 20%. Относителната тежест, с която се включват горните стойности 

при определяне на  общия за пазара размер на непредявените претенции, е определена 

предвид размера на образувания от застрахователите размер на резерва за възникнали, но 

непредявени претенции към края на последния отчетен период – 30.09.2011 г., на 

минималните нива на резерва към края на последните няколко години, както и на 

тенденцията на нарастване на средния размер на предявените и изплатени претенции. Има 

се предвид и двойното увеличение на лимитите на отговорност по застраховката от 

11.06.2011 г. като минималната застрахователна сума за неимуществени и имуществени 

вреди вследствие на телесно увреждане или смърт става 2 млн. лв. и 10 млн. лв. - за всяко 

събитие при две и повече пострадали лица.   

През 2012 г. при образуване на допълнителния резерв по застраховка „Гражданска 

отговорност” на автомобилистите съгласно чл.11а от Наредба № 27 за реда и методиката за 

образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите, и на 

здравноосигурителните резерви ще се използва минимално необходима сума за покритие на 

риска за договори, сключени през четвъртото тримесечие на 2011 г., която например за 

леките автомобили варира от 147 лв. до 240 лв. в зависимост от кубатурата на автомобила, а 

средно за всички МПС е 178 лв. 
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Образуваните резерви са гаранция за стабилността на застрахователните компании и 

за навременното изплащане на задълженията към застрахованите лица.  

 

 

 


