
Във връзка със зачестилите запитвания от посредници, предлагащи застраховка 
„Гражданска отговорност” на автомобилистите, напомняме, че издадените в края на 
2010 г. заповеди не са отменени, съответно са в сила и следва да бъдат изпълнявани.   

 
Заповед № 229 от 02.12.2010 г.  
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.  

 
Заповед № 230 от 02.12.2010 г.  
При условията на чл. 202, ал. 1 от КЗ при разсрочено плащане на премията по 

задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите по чл. 249, 
т. 1, с изключение на случаите по чл. 262, т. 1-5 от КЗ: 

1. Размерът на вноските да бъде пропорционален на периода на покритие на 
застрахователния договор. 

2. Падежът на плащане на всяка разсрочена вноска да бъде в началото на 
периода, за който съответната вноска се отнася. 

 


