
     
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 957 – ГФ 

от 06.12.2022 г. 

 

В Комисията за финансов надзор (КФН) е постъпило предложение от Гаранционния 

фонд (ГФ), вх. № 23-1-46/30.09.2022 г., допълнено на 06.10.2022  г. за определяне размер на 

вноските във „Фонда за незастраховани МПС” на ГФ по чл. 554, т. 1 от Кодекса за 

застраховането (КЗ) и размер на вноската по чл. 563, ал. 2, т. 3 от КЗ в „Обезпечителния 

фонд” за 2023 г., както и срокове за тяхното извършване.   

 

При разглеждане на предложението на ГФ и приложените документи се установява, 

че на 30.09.2022 г. е проведено заседание на Съвета на Гаранционния фонд (Съветът на ГФ), 

за което е съставен Протокол № 3/30.09.2022 г., на което са взети следните решения:   

 

1. Решение на Съвета на ГФ относно размера на вноските във „Фонда за 

незастраховани МПС” по чл. 554, т. 1 от КЗ 

 

По т. 1. от дневния ред на заседанието, Съветът на ГФ е разгледал предложение за 

„Определяне и предлагане на Комисията за финансов надзор размера на вноските на 

застрахователите, предлагащи в Република България задължителната застраховка 

„Гражданска отговорност” на автомобилистите по чл. 461, т. 1 от Кодекса за 

застраховането и задължителната застраховка „Злополука” на пътниците по чл. 461, т. 

2 от Кодекса за застраховането през 2023 година, съгласно чл. 535, т. 7 от Кодекса за 

застраховането”.  

 

Съгласно чл. 554, т. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ), средствата на Фонда за 

незастраховани МПС по чл. 521, ал. 1, т. 1 се набират от вноски на застрахователите по чл. 

520, 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 изпълнение на чл. 535, т. 7 от КЗ Съветът на ГФ е взел решение да предложи на 

КФН размер на вноските на застрахователите, предлагащи в Република България 

задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите по чл. 461, т. 1 

от КЗ и задължителната застраховка „Злополука” на пътниците по чл. 461, т. 2 от КЗ през 

2023 г., за финансирането на „Фонда за незастраховани МПС” по чл. 554, т. 1 във връзка с 

чл. 520 от КЗ.  

 

1.1. Определяне на размера на вноските във „Фонда за незастраховани 

МПС” по чл. 554, т. 1 от КЗ  

 

При прегледа на предоставения протокол от заседанието на Съвета на ГФ се 

установява, че в изпълнение на чл. 535, т. 7 от КЗ, Съветът на ГФ е взел решение, с което 

определя и предлага на КФН размер на вноските във „Фонда за незастраховани МПС” 

съгласно чл. 554, т. 1 от КЗ, дължими от застрахователите, предлагащи в Република 

България задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите по 

чл. 461, т. 1 от КЗ и задължителната застраховка „Злополука” на пътниците по чл. 461, т. 2 

от КЗ през 2023 г., както следва: 



 

а) По задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на 

автомобилистите 

 

По задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите е 

предложена вноска в размер на 12,50 лв. за всяко отделно моторно превозно средство, за 

отговорността във връзка с чието използване е сключена задължителната застраховка 

“Гражданска отговорност” на автомобилистите (включително гранична застраховка 

“Гражданска отговорност” на автомобилистите). 

 

б) По задължителната застраховка “Злополука” на пътниците в Република 

България 

 

По задължителната застраховка “Злополука“ на пътниците в Република България е 

предложена вноска в размер на 0,15 лв. за всяко застраховано място. 

 

Към предложението на ГФ е приложена актюерска обосновка на размера на вноските 

във „Фонда за незастраховани МПС съгласно чл. 554, т. 1 от КЗ в Гаранционен фонд за 2023 

г. 

 

1.2. Извършване на вноските във „Фонда за незастраховани МПС” по чл. 554, 

т. 1 от КЗ 

 

На посоченото заседание Съветът на ГФ е приел, че предвид 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, следва дължимите вноски 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. 

При 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, съгласно чл. 555, ал. 1 от КЗ.  

 

2. Решение на Съвета на ГФ относно размера на вноската „Обезпечителен 

Фонд” съгласно чл. 563, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 563, ал. 1, т. 1 от КЗ 

 

По т. 2. от дневния ред на заседанието, Съветът на ГФ е разгледал предложение за 

„Определяне и предлагане на КФН размера на вноската по чл. 563, ал. 2, т. 3 от КЗ на 

всички застрахователи по чл. 520, ал. 1 от КЗ за 2023 г. относно финансирането на 

Обезпечителния Фонд във връзка с чл. 563, ал. 1, т. 1 от КЗ”.  

 

Съгласно чл. 563, ал. 2 от КЗ, всеки застраховател по чл. 520, ал. 1 от КЗ прави 

годишна вноска в „Обезпечителния фонд” в размер, определен от КФН по предложение на 

Съвета на ГФ, който размер е не по-малко от: 

1. за всяко лице, застраховано по всеки договор за рискова застраховка по раздел I 

от приложение № 1, осигуряващ покритие в съответната година - по 0,70 лв.; 

2. за всяко лице, застраховано по всички останали договори за застраховка по раздел 

I от приложение № 1, осигуряващи покритие в съответната година - по 1,00 лв., но не повече 

от 2 на сто от размера на дължимата годишна премия; 

3. 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 1,50 лв.; 

4. за всяко място, без мястото на водача, за което е сключена задължителна 

застраховка “Злополука” на пътниците за съответната година - по 0,20 лв. 



 

 

На основание чл. 563, ал. 2 от КЗ, Съветът на ГФ е решил да предложи на КФН 

размер на вноската по чл. 563, ал. 2, т. 3 от КЗ на всички застрахователи по чл. 520, ал. 1 от 

КЗ за 2023 г. относно финансирането на “Обезпечителния Фонд” във връзка с чл. 563, ал. 1, 

т. 1 от КЗ. По отношение на останалите вноски в „Обезпечителния фонд” Съветът на ГФ не 

е разглеждал предложения и не е вземал решения за определяне на размери на вноските, 

различни от минималните размери, определени в чл. 563, ал. 2 от КЗ.  

 

2.1.  Определяне на размера на вноската в „Обезпечителния фонд” по чл. 563, 

ал. 2, т. 3 от КЗ 

 

Съгласно чл. 563, ал. 2, т. 3 от КЗ Съветът на ГФ предлага на КФН определяне размер 

на вноската на всички застрахователи по чл. 520, ал. 1 от КЗ за 2023 г. относно 

финансирането на “Обезпечителния Фонд” във връзка с чл. 563, ал. 1, т. 1 от КЗ, както 

следва: 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 3.50 лв. 

Към предложението на ГФ е приложена Актюерска обосновка на размера на 

вноската по чл. 563, ал. 2, т. 3 от КЗ в Гаранционен фонд за 2023 г., по отношение 

финансирането на Обезпечителния Фонд. 

 

2.2. Извършване на вноската в „Обезпечителния фонд” по чл. 563, ал. 2, т. 3 от 

КЗ 

Съветът на ГФ предлага вноската по застраховка по т. 10.1, раздел II, буква “А” от 

приложение № 1 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.  

Предложението на Съвета на ГФ е дължимата годишна вноска да се превежда в срок 

до 31 май на годината, следваща годината, за която се отнася вноската, съгласно чл. 563, ал. 

3 от КЗ. 

 

3. Преценка за законосъобразност на решенията на Съвета на ГФ  

 

От представения протокол от заседанието на Съвета на ГФ се установява, че на него 

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 към него. 

 

С оглед на гореизложеното следва да се приеме, че са налице надлежно приети 

решения от Съвета на ГФ, в съответствие с чл. 541 от КЗ, с което са отправени 

предложения до КФН, както следва: 

1. Предложение на Съвета на ГФ за определяне на вноските във “Фонда за 

незастраховани МПС” съгласно чл. 554, т. 1 от КЗ.  

2. Предложение на Съвета на ГФ за определяне на вноската в „Обезпечителния 

фонд” съгласно чл. 563, ал. 2, т. 3 от КЗ. 

 

Предложенията подлежат на разглеждане от КФН по реда на чл. 555, ал. 1  и 

чл. 563, ал. 2 от КЗ с оглед откриване на производството по издаване на общ 

административен акт (решение), с което да бъдат определени размерите на 

съответните вноски.  

 



 

При направен преглед на разполагаемите средства във „Фонда за 

незастраховани МПС” е установено, че същите възлизат на 102 526 хил. лв., към 

31.07.2022 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.  

На база на направеното от Съвета на ГФ предложение и съпътстващата го 

обосновка, КФН приема, че предложените размери: 12,50 лв. за всяко отделно моторно 

превозно средство по задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на 

автомобилистите и 0,15 лв. за всяко застраховано място по задължителната 

застраховка „Злополука” на пътниците в Република България, са достатъчни за 

финансиране на „Фонда за незастраховани МПС”.  

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, 

КФН счита, че следва да се приеме предложението на Съвета на ГФ дължимите 

вноски по чл. 554, т. 1 от КЗ 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. В 

случаите на разсрочено плащане на премията по задължителните застраховки, 

цялата дължима вноска към ГФ следва да се начислява и да се събира с първата вноска 

на премията. 

Предложението за вноска по чл. 563, ал. 2, т. 3 от КЗ към Обезпечителния фонд 

за едно застраховано МПС от 3,50 лв. е обосновано като достатъчно, поради което 

КФН приема предложението на Съвета на ГФ. КФН приема, че тази вноска следва 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. Дължимата годишна вноска да се превежда в срок до 31 май на 

годината, следваща годината, за която се отнася вноската, съгласно чл. 563, ал. 3 от 

КЗ. 

 

На свое заседание по Протокол № 78 от 01.11.2022 г., КФН взе решение за откриване 

на производство по издаване на общ административен акт за определяне размера на 

вноските за Гаранционния фонд по чл. 554, т. 1 от КЗ във „Фонда за незастраховани МПС” 

и вноската по чл. 563, ал. 2, т. 3 от КЗ в „Обезпечителния фонд”, както и сроковете за 

тяхното извършване. 

 

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК откриването на производството по издаване на 

общия административен акт е оповестено чрез публикуване на проекта на акта на интернет 

страницата на КФН на 01.11.2022 г., като за откриването на производството са уведомени с 

отделни съобщения представителните асоциации на застрахователите, застрахователи, 

които не членуват в представителните организации, а именно: ЗАД „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ 

И ЗДРАВЕ” АД, ЗД „СЪГЛАСИЕ” АД, Асоциацията на българските застрахователи, 

Гаранционният фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. 

 

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, КФН определя срок от един месец от датата на публикуване 

на съобщението за откриване на производството по издаване на административния акт на 

интернет страницата на КФН за предоставяне на писмени предложения и възражения. В 

тази връзка, срокът за представяне на писмени предложения и възражения изтича на 

01.12.2022 г.  



 

В определения от КФН срок – до 01.12.2022 г., включително, не са постъпили 

предложения и възражения. 

 

4. Издаване на общ административен акт за определяне размера на вноските за 

гаранционния фонд по чл. 554, т. 1 от КЗ във „Фонда за незастраховани МПС” и 

вноската по чл. 563, ал. 2, т. 3 от КЗ в „Обезпечителния фонд” за 2023 г., както и 

сроковете за тяхното извършване 

 

С оглед на гореизложеното и предвид разпоредбата на чл. 71 от АПК следва да се 

счита, че фактите и обстоятелствата от значение за случая са изяснени и не са налице 

предложения и възражения от заинтересовани граждани и организации, които да подлежат 

на обсъждане. Поради това, е налице основание да се пристъпи към издаването на общия 

административния акт.  

На основание чл. 72, ал. 1 от АПК съдържанието на общия административен акт 

следва да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК за 

предстоящо издаване на общия административен акт. Поради това, взетото решение на 

КФН следва да бъде съобщено по същия ред, по който е направено уведомяването за 

откриване на производството по издаването му, а именно – да бъде оповестено на интернет 

страницата на КФН. 

Също така на основание чл. 72, ал. 2 от АПК, следва да бъдат изпратени отделни 

съобщения до всички заинтересовани лица или организации, които са участвали в 

производството чрез предложения, възражения или по друг начин.  

 

На основание чл. 555, ал. 1 изречение второ от Кодекса за застраховането решението 

да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник”.  

 

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 2023 г., на 12,50 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 2023 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 2023 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 3,50 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. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

         

          БОЙКО АТАНАСОВ 
 

 

 


