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 КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 
УПРАВЛЕНИЕ “ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР” 

 
  

 
 

З А П О В Е Д 
 

№     от 27.01.2016 г. 
 

 
 
На основание чл. 16, ал. 1, т. 17 и т. 24 от Закона за Комисията за финансов надзор 

(ЗКФН), чл. 9, ал. 5, т. 2 от Наредба № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за 
образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите 
(Наредба № 27), и чл. 59, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 
 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
  
„При представяне, на основание чл. 9, ал. 5 от Наредба № 27, на мотивирано 

искане за одобрение на метода за образуване на резерва за възникнали, но 
непредявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на 
автомобилистите, тестът за адекватност на размера на образувания по застраховка 
„Гражданска отговорност” на автомобилистите резерв за възникнали, но 
непредявени претенции по чл. 9, ал. 5, т. 2 от Наредба № 27 да се извърши при общ за 
пазара очакван размер на непредявените претенции към 31.12.2015 г. от 534 433 742 
(петстотин тридесет и четири милиона четиристотин тридесет и три хиляди 
седемстотин четиридесет и два) лв.” 

 
Мотивите за издаване на настоящата заповед са следните:  
На основание чл. 9, ал. 5, т. 2 от Наредба № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката 

за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите, при 
избора на метод за образуване на резерва за предявени, но неизплатени претенции по 
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, застрахователят извършва 
тест за адекватност на размера му. Достатъчността на размера се доказва чрез сравнение с 
пазарно определен бенчмарк или стойност. Резултатът за размер 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. Общият за пазара очакван размер на 
непредявените претенции към края на годината се определя със заповед на заместник-
председателя на база пазарни данни за период от най-малко 10 години. 

Общият за пазара очакван размер на непредявените претенции към 31.12.2015 г. е 
определен на база агрегирани данни, предоставени от застрахователите в Комисията за 
финансов надзор на основание чл. 9, ал. 5, т. 3 от Наредба № 27. 

Данните за размера и броя на предявените и изплатени претенции, на база на които 
са извършени изчисленията, са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел 
«Статистика», подраздел «Застрахователен пазар», «Общо застраховане», «2015». 

Общият за пазара очакван размер на възникналите, но непредявени претенции към 
31.12.2015 г., определен на база представени от застрахователите данни за периода 
01.01.2005 г. – 31.12.2015 г. при използване на верижно-стълбов метод и коефициенти на 
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развитие, получени като среднопретеглени стойности за целия период на изчисление, e в 
размер на: 

- 584 787 328 лв., определен на база стойността на изплатените претенции, и  
- 484 080 156 лв., определен на база стойността на предявените претенции.  

След прилагане на съотношение 50%/50% към очаквания размер на 
възникналите, но непредявени претенции, определен на база данни за изплатените и за 
предявените претенции, размерът на общия за пазара резерв за възникнали, но 
непредявени претенции към 31.12.2015 г. възлиза на 534 433 742 лв. 

Относителната тежест, с която се включват горните стойности при определяне на  
общия за пазара очакван размер на непредявените претенции, е определена с оглед 
следното: 

През изминалата (2015) година бяха предприети множество действия от страна на 
Комисията за финансов надзор и на застрахователите за подобряване качеството на 
данните за претенциите по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. В 
резултат на това се постигна разумно съответствие между стойността на общия за пазара 
очакван размер на възникналите, но непредявени претенции по застраховката, определен 
на база стойността на изплатените претенции (584 787 328 лв.) и на база стойността на 
предявените претенции (484 080 156 лв.). 

За сравнение, общият за пазара очакван размер на непредявени претенции по 
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите към 31.12.2014 г., определен 
със Заповед № 46 от 04.02.2015 г. на замeестник-председателя на КФН, ръководещ 
управление „Застрахователен надзор”, възлизаше на 523 606 820 лв. и беше определен 
при прилагане на съотношение 20%/80% към очаквания размер на възникналите, но 
непредявени претенции, определен на база данни за изплатените (730 773 553 лв. с 
тежест от 20%) и за предявените претенции (471 815 136 лв. с тежест от 80%). 

 
С писмо на КФН, изх. № РГ-10-00-1 от 22.01.2015 г., в съответствие с чл. 26, ал. 1 от 

АПК проектът на заповед беше изпратен за съгласуване до всички застрахователи със 
седалище на фирма или клон в Република България (РБ), притежаващи лиценз за 
задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. В рамките на 
предоставения за съгласуване срок не постъпиха становища от застрахователите. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на застрахователите със седалище 
на фирма или клон в РБ, притежаващи лиценз за задължителна застраховка „Гражданска 
отговорност” на автомобилистите, за сведение и изпълнение. 

 
 
 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН, 
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ 
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР”:                    

             
                   РАЛИЦА АГАЙН - ГУРИ 
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