Предложения за изменения и допълнения на
закони в област застраховане –
§ 16 на АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
Предложения за промени:

§ 16. Кодекс за застраховането
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 11. (1) Не се допуска изискването на
предварително одобрение или системно
уведомяване за общи условия по
застрахователните договори, тарифните ставки
на премиите или образци на бланки и други
печатни документи, които един застраховател
възнамерява да използва в сделките си с
ползвателите на застрахователни услуги.
(2) Компетентните органи в Република България
могат да изискват несистемно уведомяване за
общите условия на застрахователния договор и
други документи само за целите на проверката
за спазването на националните разпоредби,
отнасящи се до застрахователните договори.
Тези изисквания не може да представляват
предварително условие за упражняването на
дейност от застраховател.
(3) По задължителни застраховки комисията
може да изисква от застрахователите да я
уведомяват за общите условия по тези
застраховки преди тяхното разпространение.
(4) Не се допуска запазване или въвеждане на
задължение за предварително уведомяване или
одобрение за предложени увеличения на
тарифните ставки на премиите, освен като част
от общите системи за контрол на цените в
държавата.
(5) По застраховките по раздел I от приложение
№ 1 не се допуска изискването на
предварително одобрение или системно
уведомяване и за техническите основи,
използвани за изчисляване на премиите и
техническите резерви. Комисията може да
изисква системна информация за техническите
основи единствено с цел проверка на спазването
на разпоредбите, засягащи актюерските
принципи.

няма промени

нова: (6) Застрахователите и
презастрахователите са длъжни, при
предоставянето на застрахователни обществени
услуги и административни услуги и в
отношенията си със застрахованите,
застраховащите и третите ползващи лица, да
извършват административно обслужване, при
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спазване на принципите, предвидени в
Административнопроцесуалния кодекс, в
Закона за администрацията, в Закона за
електронното управление и на правилата и
стандартите за административното обслужване,
съгласно наредба, приета от Министерския
съвет по чл. 5а от Закона за администрацията.

Чл. 80. (1) Всеки член на управителен или
контролен орган на застраховател, съответно
презастраховател, както и всяко лице,
оправомощено да го управлява и/или
представлява, трябва да:
1. има висше образование на образователноквалификационна степен "магистър" и да
притежава подходяща професионална
квалификация, необходима за управление на
дейността на застрахователя, съответно
презастрахователя;
2. притежава професионален опит в сферата на
икономиката или финансите;
3. не е осъждано за умишлено престъпление от
общ характер;
4. не е било през последните три години преди
определената от съда начална дата на
неплатежоспособността член на управителен
или контролен орган или неограничено
отговорен съдружник в дружество, за което е
открито производство по несъстоятелност, или в
прекратено поради несъстоятелност дружество,
ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. не е обявявано в несъстоятелност и да не се
намира в производство по несъстоятелност;
6. не е съпруг или роднина по права или по
съребрена линия до четвърта степен
включително, или по сватовство до трета степен
с друг член на управителен или контролен орган
на лицето;
7. не е лишено от право да заема
материалноотговорна длъжност;
8. не е било през последната една година преди
акта на съответния компетентен орган член на
управителен или контролен орган или
неограничено отговорен съдружник в
дружество, на което е бил отнет лиценз за
извършване на дейност, подлежаща на
лицензионен режим, освен в случаите, когато
лицензът е бил отнет по искане на дружеството,
както и ако актът за отнемане на издадения
лиценз е бил отменен по надлежния ред;
9. не е било освобождавано от длъжност в
управителен или контролен орган на търговско
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дружество въз основа на приложена
принудителна административна мярка, освен в
случаите, когато актът на компетентния орган е
бил отменен по надлежния ред.
(2) Изискванията на ал. 1 се отнасят и за
физическите лица, които представляват
юридически лица – членове на управителните и
контролните органи на застрахователно или
презастрахователно акционерно дружество.
(3) Член на управителен или контролен орган на
застраховател, съответно презастраховател,
както и лице, оправомощено да го управлява
или представлява, трябва да бъде лице, което се
ползва с добра репутация и не застрашава
управлението на лицето, интересите на
ползвателите на застрахователни услуги и не
възпрепятства застрахователния надзор. В
производството по одобряване по ал. 10
заявителят подава и декларации по чл. 69, ал. 2,
т. 4, букви "а" – "г", "е" – "л".
(4) След вписването в търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел изпълнителният директор, съответно
председателят на кооперацията, или друго лице,
което е оправомощено да управлява и
представлява застрахователя или
презастрахователя, не трябва да заема друга
платена длъжност по трудово правоотношение,
освен ако е преподавател във висше училище.
Физическите лица – граждани на трета държава,
трябва да имат и разрешение за продължително
пребиваване в Република България.

Предложение за промяна

(5) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 се
удостоверяват пред комисията с нотариално
заверено копие от диплома за висше
образование, придобита в Република България,
съответно с легализиран превод на диплома за
висше образование, придобита във висше
училище извън Република България.

(5) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 се установяват
чрез посочване на данни за номер, дата и
издател на дипломата за висше образование,
когато то е придобито в Република България,
съответно чрез легализиран превод на диплома
за висше образование, ако то е придобито във
висше училище извън Република България.(5)
Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 се удостоверяват
пред комисията с нотариално заверено копие от
диплома за висше образование, придобита в
Република България, съответно с легализиран
превод на диплома за висше образование,
придобита във висше училище извън Република
България.

(6) Обстоятелствата по ал. 1, т. 2 се
удостоверяват пред комисията с автобиография,
в която се посочват: мястото, съответно местата,
в които заявителят е натрупал професионалния
си опит, като се дават точни данни за тях
(наименование, правна форма, седалище,
предмет на дейност, регистрационен номер,
когато това е приложимо, териториален обхват
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на дейността), длъжностите, които е заемал, и
тяхното място в организационната структура на
предприятието или учреждението, периодът,
през който е заемал всяка длъжност, подробно
описание на длъжността, нейните функции,
правомощия и задължения.
(7) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3 за български
граждани се установяват служебно – за липса на
осъждане в Република България, и с декларация
– за липса на осъждане извън Република
България, а за лицата, които не са български
граждани, тези обстоятелства се удостоверяват
със свидетелство за съдимост, издадено от
държавата по обичайното пребиваване на
лицето. Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 – 9 се
удостоверяват с декларация. Документите по
изречения първо и второ се признават, в случай
че са представени до три месеца от датата на
издаването им, съответно изготвянето им.
Разрешение за продължително пребиваване в
Република България на лице от трета държава се
представя не по-късно от три месеца от датата
на издаване на одобряването.
(8) Когато държавата членка по обичайното
пребиваване на лицето или държавата членка, от
която произхожда съответното лице, не издава
свидетелство за съдимост, то може да бъде
заменено от клетвена декларация – или, в
държави членки, в които такава не е
предвидена, от официална декларация,
направена от лицето пред компетентен съдебен
или административен орган, нотариус в
държавата членка по произход или държавата
членка, от която идва лицето. Такъв орган или
нотариус издава удостоверение, потвърждаващо
истинността на клетвената декларация или на
официалната декларация. Декларацията по ал. 1
за липса на предишна несъстоятелност също
може да бъде направена пред компетентна
професионална или търговска организация в
съответната държава членка.
(9) Автобиографията и всяка декларация за
установяване на обстоятелства по ал. 1 – 6 се
подписват от заявителя. Представя се и
декларация, подписана от двама от членовете на
управителния или контролния орган на
застрахователя, съответно на презастрахователя,
както и от длъжностното лице в застрахователя
или презастрахователя, което е извършило
проверка на достоверността на обстоятелствата,
съдържащи се в съответните документи, че
оценката е извършена в съответствие със закона
и политиката за квалификация и надеждност и
лицето отговаря на изискванията за длъжността.
Лицето, за което се иска одобрение, дава
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писмено съгласие комисията да иска
потвърждение на всички обстоятелства,
разкрити в производството по одобряване, както
и да получава необходимата информация от
други органи и лица, при които се намира
съответната информация.
(10) Лицата по ал. 1 и 2 подлежат на одобряване
от комисията преди избора им или
назначаването им на съответната длъжност.
Комисията се произнася в едномесечен срок от
постъпване на искането.
(11) При констатиране на непълноти или
противоречия със законовите изисквания в
документите към искането по ал. 10 комисията
изисква от заявителя отстраняването на
нередовностите в едномесечен срок. Срокът за
произнасянето по ал. 10 спира да тече в периода
от изпращане на съобщението за отстраняване
на нередовностите до получаването на
допълнителните документи.
(12) Не подлежат на ново одобряване за
квалификация лица, които са получили
одобрение по ал. 10 в предходно производство.

Предложение за промяна

Чл. 106. (1) Застрахователните претенции се
завеждат по реда и в сроковете, предвидени в
застрахователния договор пред застрахователя и
при спазване на чл. 380, ал. 1.
(2) Застрахователят е длъжен да регистрира
датата на всяка заведена претенция, както и да
регистрира датата на последващо получаване на
всеки документ по нея, и да удостовери всяко от
тези обстоятелства поотделно или под опис
пред лицето, заявило претенцията.
(3) Когато ползвателят на застрахователната
услуга е увредено лице по застраховки
"Гражданска отговорност" или трето ползващо
се лице по други застраховки, застрахователят
го уведомява за доказателствата, които той
трябва да представи за установяване на
основанието и размера на претенцията му.
Допълнителни доказателства може да се
изискват само в случай че необходимостта от
тях не е можела да се предвиди към датата на
завеждане на претенцията и най-късно в срок 45
дни от датата на представяне на
доказателствата, изискани при завеждането по
изречение първо.
(4) Когато ползвателят на застрахователната
услуга е страна по застрахователния договор,
застрахователят го уведомява за
допълнителните доказателства най-късно в срок
45 дни от представянето на доказателствата,
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определени с договора и правилата по чл. 104,
които не са били предвидени в застрахователния
договор при сключването му и които са
необходими за установяване на основанието и
размера на неговата претенция.
(5) Не се допуска изискване на доказателства, с
които ползвателят на застрахователната услуга
не може да се снабди поради съществуващи
нормативни пречки или поради липсата на
правна възможност за осигуряването им, както и
на такива, за които може да бъде направена
разумна преценка, че нямат съществено
значение за установяване на основанието и
размера на претенцията и целят необосновано
забавяне и удължаване на процедурата по
уреждане на претенцията.

(5) Застрахователят не може да изисква
документи и доказателства, налични при
административен орган, организация,
предоставяща обществени услуги, лице,
осъществяващо публични функции и/или орган
на съдебна власт, а ги осигурява служебно за
нуждите на съответното производство. Не се
допуска изискване на доказателства, с които
ползвателят на застрахователната услуга не
може да се снабди поради съществуващи
нормативни пречки или поради липсата на
правна възможност за осигуряването им, както и
на такива, за които може да бъде направена
разумна преценка, че нямат съществено
значение за установяване на основанието и
размера на претенцията и целят необосновано
забавяне и удължаване на процедурата по
уреждане на претенцията.

Чл. 107. (1) За установяване на
застрахователното събитие и на вредите,
причинени от него, застрахователят, лицето,
което претендира обезщетение, Гаранционният
фонд по чл. 518 или Националното бюро на
българските автомобилни застрахователи по чл.
506 имат право да получат необходимата
информация, съхранявана от органите на
Министерството на вътрешните работи,
разследващите органи, другите държавни
органи, личния лекар, лечебните и здравните
заведения и от лицата, които имат право да
удостоверяват настъпването на обстоятелства,
както и заверени преписи от документи. Когато
исканата информация е част от материалите по
досъдебното производство, прокурорът
разрешава достъпа до нея.
(2) Когато информацията по ал. 1 представлява
защитена от закона тайна, при предоставянето й
на лицата писмено и срещу подпис се
разясняват задълженията им да не я разгласяват,
както и последиците от нейното
нерегламентирано разгласяване.
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нова: (3) Лицата, отговорни за изплащане на
обезщетение при настъпило застрахователно
събитие са длъжни служебно да съберат
необходимата им информация и документи по
ал. 1.
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Чл. 230. (1) За издаване на разрешение по чл.
229, ал. 1 се подава искане, към което се
прилагат:
1. решението на компетентния орган на всяко от
приемащите и/или преобразуващите се
дружества за осъществяване на
преобразуването;
2. договор или план за преобразуване;
3. доклад на управителния орган на всяко от
преобразуващите се и приемащите дружества по
чл. 262и от Търговския закон, посочващ и
причините, поради които се налага
преобразуването;
4. разчет за размера на капиталовото изискване
за платежоспособност, съответно граница на
платежоспособност, и допустимите собствени
средства на всяко дружество, участващо в
преобразуването, към момента на вземане на
решението за преобразуване;
5. прогноза за размера на капиталовото
изискване за платежоспособност, съответно
граница на платежоспособност, и допустимите
собствени средства на всяко дружество, което
възниква след преобразуването;
6. баланс и отчет за доходите на всяко
дружество, участващо в преобразуването, към
края на месеца, предхождащ датата на подаване
на искането;
7. разрешение от Комисията за защита на
конкуренцията – при преобразуване чрез
сливане или вливане;
8. приложенията по чл. 31, ал. 1, т. 1, 2 и 5 – 9 –
за всяко застрахователно, съответно
презастрахователно, дружество, което възниква
след преобразуването, както и за всеки приемащ
застраховател, съответно презастраховател, с
отразени изменения в резултат на
преобразуването;
9. приложенията по чл. 31, ал. 1, т. 5 – 9 и ал. 3,
т. 1 и 2 – за всяка взаимозастрахователна
кооперация, която възниква след
преобразуването, както и за всяка приемаща
кооперация, с отразени изменения в резултат на
преобразуването;
10. други документи във връзка с установяване
на обстоятелствата по чл. 229, ал. 1 по искане на
комисията.

Чл. 230. (1) За издаване на разрешение по чл.
229, ал. 1 се подава искане, към което се
прилагат:
1. решението на компетентния орган на всяко от
приемащите и/или преобразуващите се
дружества за осъществяване на
преобразуването;
2. договор или план за преобразуване;
3. доклад на управителния орган на всяко от
преобразуващите се и приемащите дружества по
чл. 262и от Търговския закон, посочващ и
причините, поради които се налага
преобразуването;
4. разчет за размера на капиталовото изискване
за платежоспособност, съответно граница на
платежоспособност, и допустимите собствени
средства на всяко дружество, участващо в
преобразуването, към момента на вземане на
решението за преобразуване;
5. прогноза за размера на капиталовото
изискване за платежоспособност, съответно
граница на платежоспособност, и допустимите
собствени средства на всяко дружество, което
възниква след преобразуването;
6. баланс и отчет за доходите на всяко
дружество, участващо в преобразуването, към
края на месеца, предхождащ датата на подаване
на искането;
7. данни за номер и дата на решение на
Комисията за защита на конкуренцията във
връзка с производство за концентрация между
предприятия или на преписката, по която то е
произнесено - при преобразуване чрез сливане
или вливане;разрешение от Комисията за
защита на конкуренцията – при преобразуване
чрез сливане или вливане;
8. приложенията по чл. 31, ал. 1, т. 1, 2 и 5 – 9 –
за всяко застрахователно, съответно
презастрахователно, дружество, което възниква
след преобразуването, както и за всеки приемащ
застраховател, съответно презастраховател, с
отразени изменения в резултат на
преобразуването;
9. приложенията по чл. 31, ал. 1, т. 5 – 9 и ал. 3,
т. 1 и 2 – за всяка взаимозастрахователна
кооперация, която възниква след
преобразуването, както и за всяка приемаща
кооперация, с отразени изменения в резултат на
преобразуването;
10. други документи във връзка с установяване
на обстоятелствата по чл. 229, ал. 1 по искане на
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Предложение за промяна
комисията.

(2) Комисията се произнася по искането за
преобразуване в 4-месечен срок от постъпване
на искането. При констатиране на нередовности
или ако е необходима допълнителна
информация, съответно се прилагат чл. 34, ал. 2,
4 и 5, като срокът за отстраняване на
нередовностите или предоставянето на
допълнителна информация е не по-кратък от 15
дни. Искането по ал. 1 се разглежда след
заплащане на такса за разглеждане на
документи.
(3) Комисията издава разрешението за
преобразуване едновременно с издаването на
лиценз за извършване на застрахователна,
съответно презастрахователна, дейност на
новоучредените дружества.
(4) Комисията отказва да издаде разрешение,
ако не са спазени изискванията на този кодекс,
не са защитени интересите на застрахованите
лица или не е гарантирано изпълнение на
задълженията по презастрахователни договори.
(5) Застрахователите, участващи в
преобразуването, са длъжни да уведомят
застрахованите лица за осъщественото
преобразуване при спазване съответно на чл.
221 и чл. 223 – 228.

няма промени

Чл. 307. (1) За вписване на застрахователен
брокер в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от
Закона за Комисията за финансов надзор се
подава искане, към което се прилагат:
1. уставът, учредителният акт или
дружественият договор – ако е юридическо
лице;
2. данни за лицата по чл. 303, ал. 1 – 3 – ако е
юридическо лице, и документи, удостоверяващи
спазването на изискванията на чл. 303, ал. 1 и 2
– ако е физическо лице – едноличен търговец;
3. данни за адресите на офисите или клоновете,
където ще се извършва дейността по
застрахователно посредничество;
4. доказателства за притежаване на собствени
средства по чл. 306, ал. 1, т. 1, когато заявителят
е избрал този начин за гарантиране на
изпълнението на задълженията си;
5. удостоверение от съответната банка,
извършваща дейност в Република България, за
всяка отделна разкрита при нея клиентска
сметка по чл. 306, ал. 1, т. 2, когато заявителят е
избрал този начин за гарантиране на
изпълнението на задълженията си;

Чл. 307. (1) За вписване на застрахователен
брокер в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от
Закона за Комисията за финансов надзор се
подава искане, към което се прилагат:
1. уставът, учредителният акт или
дружественият договор – ако е юридическо
лице;
2. данни за лицата по чл. 303, ал. 1 – 3 – ако е
юридическо лице, когато е физическо лице едноличен търговец се посочва номер, дата и
издател на дипломата за висше образование,
когато то е придобито в Република България,
съответно чрез представяне на легализиран
превод на диплома за висше образование, ако то
е придобито във висше училище извън
Република България, документи за
професионален опит в областта на
застраховането или се посочва ако лицето е
преминало успешно изпит за професионална
квалификация, който е организиран от
комисия.и документи, удостоверяващи
спазването на изискванията на чл. 303, ал. 1 и 2
– ако е физическо лице – едноличен търговец;
3. данни за адресите на офисите или клоновете,
където ще се извършва дейността по
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6. договор за задължителна застраховка по чл.
305;
7. декларации, удостоверяващи липсата на
обстоятелства по чл. 310, ал. 1 и 2;
8. данни за имената или наименованието и
официален личен идентификационен номер или
друг уникален елемент за установяване на
самоличността на акционерите или
съдружниците – физически или юридически
лица, които притежават участие от или над 10
на сто в дружеството на застрахователния
брокер, и размерите на съответните участия;
9. данни за имената или наименованието и
официален личен идентификационен номер или
друг уникален елемент за установяване на
самоличността на лицата, които са в тесни
връзки със застрахователния брокер;
10. информация дали участията, или тесните
връзки по т. 8 и 9, включително законовите,
подзаконовите или административните
разпоредби на трета държава, уреждащи
дейността на едно или повече физически или
юридически лица, с които застрахователният
брокер е в тесни връзки, или затрудненията при
прилагането им, не възпрепятстват ефективното
упражняване на надзорните функции от страна
на комисията или на заместник-председателя.

Предложение за промяна
застрахователно посредничество;
4. доказателства за притежаване на собствени
средства по чл. 306, ал. 1, т. 1, когато заявителят
е избрал този начин за гарантиране на
изпълнението на задълженията си;
5. удостоверение от съответната банка,
извършваща дейност в Република България, за
всяка отделна разкрита при нея клиентска
сметка по чл. 306, ал. 1, т. 2, когато заявителят е
избрал този начин за гарантиране на
изпълнението на задълженията си;
6. договор за задължителна застраховка по чл.
305;
7. декларации, удостоверяващи липсата на
обстоятелства по чл. 310, ал. 1 и 2;
8. данни за имената или наименованието и
официален личен идентификационен номер или
друг уникален елемент за установяване на
самоличността на акционерите или
съдружниците – физически или юридически
лица, които притежават участие от или над 10
на сто в дружеството на застрахователния
брокер, и размерите на съответните участия;
9. данни за имената или наименованието и
официален личен идентификационен номер или
друг уникален елемент за установяване на
самоличността на лицата, които са в тесни
връзки със застрахователния брокер;
10. информация дали участията, или тесните
връзки по т. 8 и 9, включително законовите,
подзаконовите или административните
разпоредби на трета държава, уреждащи
дейността на едно или повече физически или
юридически лица, с които застрахователният
брокер е в тесни връзки, или затрудненията при
прилагането им, не възпрепятстват ефективното
упражняване на надзорните функции от страна
на комисията или на заместник-председателя.

(2) Искане по ал. 1 се разглежда след заплащане
на такса за разглеждане на документи.

няма промени
нова: (3) Обстоятелствата по чл. 303, ал. 1 за
български граждани се установяват служебно за липса на осъждане в Република България, и с
декларация - за липса на осъждане извън
Република България, а за лицата, които не са
български граждани, тези обстоятелства се
удостоверяват със свидетелство за съдимост,
издадено от държавата по обичайното
пребиваване на лицето.
нова: Чл. 390. (1) Застрахователят, който е
определил тотална щета на моторно превозно
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средство, регистрирано в Република България,
незабавно изпраща уведомление за това до
компетентните регистрационни органи на
Министерството на вътрешните работи.
Компетентните регистрационни органи
предприемат действия за служебно
прекратяване на регистрацията на моторното
превозно средство по реда на Закона за
движение по пътищата, като след
прекратяването й незабавно уведомяват
застрахователя, като посочват че
прекратяването на регистрацията е поради
настъпилата тотална щета.

Чл. 390. (1) Преди изплащане на обезщетение,
определено като тотална щета на моторно
превозно средство, регистрирано в Република
България, застрахователят изисква от
ползвателя на застрахователна услуга
удостоверение от компетентните
регистрационни органи за прекратяване на
регистрацията на моторното превозно средство,
в което е отбелязано, че прекратяването на
регистрацията е поради настъпилата тотална
щета.

Чл. 390. (12) Преди изплащане на обезщетение,
определено като тотална щета на моторно
превозно средство, регистрирано в Република
България, застрахователят ако не е получил
уведомление за прекратяване на регистрацията
по реда на ал. 1 от компетентните
регистрационни органи, изисква информация по
служебен път.изисква от ползвателя на
застрахователна услуга удостоверение от
компетентните регистрационни органи за
прекратяване на регистрацията на моторното
превозно средство, в което е отбелязано, че
прекратяването на регистрацията е поради
настъпилата тотална щета. Застрахователят не
може да откаже изплащане на обезщетение,
определено като тотална щета, поради липса на
предоставена от страна на компетентните
регистрационни органи данни за извършено
прекратяване на регистрацията на моторното
превозно средство.

(2) Тотална щета на моторно превозно средство
е увреждане, при което стойността на разходите
за необходимия ремонт надвишава 70 на сто от
действителната му стойност. Стойността на
разходите за необходимия ремонт се определя
съгласно определения способ за обезщетяване
въз основа на:
1. издадена от сервиз проформа фактура – при
възстановяване в натура на вредите, или
2. експертна оценка – при изплащане на
парично обезщетение.

(23) Тотална щета на моторно превозно
средство е увреждане, при което стойността на
разходите за необходимия ремонт надвишава 70
на сто от действителната му стойност.
Стойността на разходите за необходимия
ремонт се определя съгласно определения
способ за обезщетяване въз основа на:
1. издадена от сервиз проформа фактура – при
възстановяване в натура на вредите, или
2. експертна оценка – при изплащане на
парично обезщетение.

Чл. 496. (1) Срокът за окончателно произнасяне
по претенция по задължителна застраховка
"Гражданска отговорност" на автомобилистите
не може да е по-дълъг от три месеца от нейното
предявяване по реда на чл. 380 пред
застрахователя, сключил застраховката
"Гражданска отговорност" на автомобилистите,
или пред неговия представител за уреждане на

няма промени
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претенции.
(2) В срока по ал. 1 лицето, пред което е
предявена претенцията, трябва да:
1. определи и изплати размера на
обезщетението, или
2. даде мотивиран отговор по предявените
претенции, когато:
а) отказва плащане, или
б) основанието на претенцията не е било
напълно установено, или
в) размерът на вредите не е бил напълно
установен.
(3) Застрахователят не може да откаже да се
произнесе по основателността на претенция за
обезщетение по задължителна застраховка
"Гражданска отговорност" на автомобилистите,
когато за удостоверяването на
пътнотранспортно произшествие е бил
представен някой от следните документи:
1. констативен протокол за пътнотранспортно
произшествие;
2. протокол за пътнотранспортно произшествие;
3. протокол за пътнотранспортно произшествие,
непосетено на място от органите на
Министерството на вътрешните работи;
4. друго удостоверение, издадено на законово
основание от органите на Министерството на
вътрешните работи;
5. двустранен констативен протокол, който се
съставя, когато от пътнотранспортното
произшествие са причинени само имуществени
вреди, които не възпрепятстват движението на
моторното превозно средство на собствен ход, и
има съгласие между участниците в
пътнотранспортното произшествие относно
обстоятелствата, свързани с неговото
настъпване.

Предложение за промяна

нова: (4) Липсата на образувано от
компетентните органи производство или
издаден акт за ангажиране на отговорността на
виновния водач на моторното превозно средство
не е основание за непроизнасяне на
застрахователя за определяне и изплащане
размера на обезщетение по предявена
застрахователна претенция в срока по ал. 1.
нова: (5) Застрахователят не изплаща
обезщетение на застрахованото лице, срещу
което компетентните органи са предприели
действия за ангажиране на отговорност за
причинени вреди вследствие на притежаването
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или използването на моторно превозно средство
по време на движение или престой. Такова се
изплаща на застрахованото лице, след като
производството приключи с влязъл в сила акт,
ако на него не му е наложено наказание по реда
на Наказателния кодекс или Закона за
административните нарушения и наказания.

(4) Когато документите по ал. 3 са недостатъчни
за удостоверяване на съществени обстоятелства
във връзка с настъпването на пътнотранспортно
произшествие, застрахователят може да изисква
представянето на документи и доказателства,
изготвени от други компетентни органи или
лица. Изречение първо не ограничава правото
на увредените лица да представят доказателства.

(46) Когато документите по ал. 3 са
недостатъчни за удостоверяване на съществени
обстоятелства във връзка с настъпването на
пътнотранспортно произшествие,
застрахователят може да изисква представянето
на документи и доказателства, изготвени от
други компетентни органи или лица.
Застрахователят не може да изисква документи
и доказателства, налични при административен
орган, организация, предоставяща обществени
услуги, лице, осъществяващо публични
функции и/или орган на съдебна власт, а ги
осигурява служебно за нуждите на съответното
производство. Изречение първо не ограничава
правото на увредените лица да представят
доказателства.

Чл. 597. (1) Комисията може да назначи един
или повече квестори на застраховател или
презастраховател, когато:
1. са налице сериозни пропуски в управлението
или са допуснати многобройни или сериозни
нарушения на този кодекс, на актовете по
неговото прилагане, на пряко приложимото
право на Европейския съюз, на устава или на
други актове на застрахователя, съответно на
презастрахователя, и/или
2. лицето представя невярна информация за
резултатите от дейността си или възпрепятства
по друг начин осъществяването на
застрахователен надзор, и/или
3. лицето е в процедура по изпълнение на план
за достигане на платежоспособността или на
краткосрочен план.
(2) Квестор се назначава с решение на
комисията, което се вписва в Търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел и се обявява по друг подходящ
начин.
(3) Квестор се назначава и когато е отнет
лицензът на застраховател или презастраховател
до назначаването от съда на синдик или до
вписването в Търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел на
ликвидатор.

няма промени
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(4) След връчване на решението по ал. 2 правата
на управителния съвет и на надзорния съвет,
съответно на съвета на директорите на
застрахователя или презастрахователя, се
прекратяват, с изключение на правото им да
обжалват решението в съда. Правомощията на
общото събрание на акционерите, съответно на
член-кооператорите, също се прекратяват, с
изключение на правото им да вземат решение за
прекратяване на застрахователя или
презастрахователя. Такова решение не може да
засяга правомощията на квестора. Квесторът
може също да свиква общото събрание на
акционерите, съответно на член-кооператорите,
при дневен ред, който не може да се променя от
събранието. Останалите органи на
застрахователя, съответно на презастрахователя,
могат да продължат функционирането си под
контрола на квестора.

(4) След връчване на решението по ал. 2 правата
на управителния съвет и на надзорния съвет,
съответно на съвета на директорите на
застрахователя или презастрахователя, се
прекратяват, с изключение на правото им да
обжалват решението в съда. Правомощията на
общото събрание на акционерите, съответно на
член-кооператорите, също се прекратяват, с
изключение на правото им да вземат решение за
прекратяване на застрахователя или
презастрахователя. Такова решение не може да
засяга правомощията на квестора. Квесторът
може също да свиква общото събрание на
акционерите, съответно на член-кооператорите,
при дневен ред, който не може да се променя от
събранието. Останалите органи на
застрахователя, съответно на презастрахователя,
могат да продължат функционирането си под
контрола на квестора, включително и решението
за отнемане на лиценза.

(5) Квестурата по ал. 1 продължава една година
от датата на издаване на решението, освен ако в
него се предвижда по-кратък срок или
комисията разреши предсрочното й
прекратяване. Когато в края на срока, предвиден
в решението, условията за въвеждане на
квестурата не са отпаднали, тя може да се
удължи с ново решение на комисията с не
повече от една година.

няма промени

Допълнителни разпоредби:
§ 1. По смисъла на този кодекс:
1. "Застрахован" е лицето, чиито имуществени
и/или неимуществени блага са предмет на
застрахователна защита по застрахователен
договор.
2. "Застраховащ" е лицето, което е страна по
застрахователния договор. Застраховащият
може при условията на застрахователния
договор да бъде и застрахован или трето
ползващо се лице.
3. "Застрахователен риск" е обективно
съществуващата вероятност от настъпване на
вредоносно събитие, възникването на която е
несигурно, неизвестно и независимо от волята
на застраховащия, застрахования или третото
ползващо се лице.
4. "Застрахователно събитие" е настъпването на
покрит риск по застраховка в периода на
застрахователното покритие.
5. "Вреда" е неблагоприятна промяна чрез
засягане, накърняване или унищожаване на
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човешко благо – имущество, права, телесна
цялост, здраве и психическо състояние.
6. "Държава членка" е държава – членка на
Европейския съюз, или друга държава – страна
по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.
7. "Трета държава" е държава, която не е
държава членка по смисъла на т. 6.
8. "Застраховател от трета държава" е лице със
седалище в трета държава, което, ако има
седалище в Република България, следва да
получи лиценз за застраховане по този кодекс.
9. "Презастраховател от трета държава" е лице
със седалище в трета държава, което, ако има
седалище в Република България, следва да
получи лиценз за презастраховане по този
кодекс.
10. "Държава членка по произход" е държавата
членка:
а) където е седалището на застрахователя, който
покрива риска, съответно държавата членка,
където е седалището на презастрахователя;
б) в която пребивава застрахователният
посредник – физическо лице, съответно
държавата членка, където е седалището на
застрахователния посредник – юридическо
лице, а ако според националното му
законодателство той няма седалище – държавата
членка, в която се намира неговото главно
управление; по отношение на лицата, които
ежедневно пътуват между държавата членка по
своето пребиваване и държавата членка, в която
извършват своята дейност по разпространение,
т.е. тяхна държава членка по месторабота,
държавата членка по произхода и по
регистрацията е държавата членка по
месторабота.
11. "Приемаща държава членка" е държавата
членка, различна от държавата членка по
произход:
а) в която застрахователят или
презастрахователят има клон или предоставя
услуги; за застраховането държавата членка на
предоставяне на услугите е държавата членка, в
която е разположен рискът, когато рискът се
покрива от застраховател или от клон, намиращ
се в друга държава членка;
б) където застрахователният, съответно
презастрахователният посредник или
посредникът, предлагащ застрахователни
продукти като допълнителна дейност, има
трайно присъствие или установяване или
предоставя услуги.
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12. "Държава членка, където е разположен
рискът", е:
а) държавата членка, където е разположен
недвижимият имот, когато със застрахователния
договор се покриват рискове относно
недвижими имоти, в това число сгради и
намиращите се в тях вещи, при условие че се
застраховат със същия договор;
б) държавата членка, където е регистрирано
превозно средство, когато застраховката се
отнася до рискове, свързани с превозно средство
по т. 3 – 6, раздел ІІ от приложение № 1; когато
моторно превозно средство се доставя от една
държава членка в друга, смята се, че рискът е
разположен в държавата по местоназначението
от момента на приемане на доставката от
приобретателя за период 30 дни, дори
моторното превозно средство да не е било
формално регистрирано;
в) държавата членка, в която застраховащият е
сключил застрахователен договор, независимо
от класа му, във връзка с рискове по пътуване
или туризъм, при условие че максималната
продължителност на договора не надхвърля 4
месеца;
г) във всички останали случаи рискът е
разположен във:
аа) държавата членка, в която е постоянното
пребиваване на застраховащия, ако
застрахованият е физическо лице, или
бб) държавата членка, в която се намира
установяването на юридическото лице, за което
се отнася застрахователният договор, ако
застраховащият е юридическо лице.
13. "Клон" е правна форма, под която
застраховател или презастраховател, или
застрахователен посредник присъства трайно на
територията на държава членка, различна от
държавата членка по произход, като открива
клон по смисъла на приложимото право или
като създава офис, управляван от негови
служители или от други лица, изрично трайно
овластени от застрахователя, презастрахователя
или посредника да действат от негово име.
14. "Клон на застраховател или
презастраховател от трета държава" е клон,
регистриран по реда на Търговския закон от
застраховател или презастраховател със
седалище в трета държава.
15. "Установяване" на юридическо лице е
седалище или клон на юридическо лице.
16. "Финансово предприятие" е едно или повече
от следните лица, извършващи дейност в
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държава членка или в трета държава:
а) кредитна институция, финансова институция
по чл. 3, ал. 1 от Закона за кредитните
институции или дружество за спомагателни
услуги по чл. 2, ал. 4 от същия закон;
б) застраховател, презастраховател или
застрахователен холдинг;
в) инвестиционен посредник;
г) финансов холдинг със смесена дейност.
17. "Контрол" е налице, когато определено лице
(контролиращият):
а) притежава повече от половината от гласовете
в общото събрание на друго юридическо лице
(дъщерно дружество), или
б) има право да определя повече от половината
от членовете на управителния или контролния
орган на друго юридическо лице (дъщерно
дружество) и същевременно е акционер или
съдружник в това лице, или
в) има право да упражнява решаващо влияние
върху юридическо лице (дъщерно дружество)
по силата на сключен с това лице договор или
на неговия учредителен акт или устав, ако това е
допустимо съгласно законодателството,
приложимо към дъщерното дружество, или
г) е акционер или съдружник в дружество, и:
аа) повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на това
юридическо лице (дъщерно дружество), които
са изпълнявали съответните функции през
предходната и текущата финансова година и до
момента на изготвяне на консолидираните
финансови отчети са определени единствено в
резултат на упражняването на неговото право на
глас, или
бб) което контролира самостоятелно по силата
на договор с други акционери или съдружници в
това юридическо лице (дъщерно дружество)
повече от половината от гласовете в общото
събрание на това юридическо лице, или
д) може по друг начин по преценка на
компетентните органи да упражнява решаващо
влияние върху вземането на решения във връзка
с дейността на друго юридическо лице
(дъщерно дружество).
В случаите по букви "а", "б" и "г" към гласовете
на контролиращия се прибавят и гласовете на
дъщерните му дружества, върху които той
упражнява контрол, както и гласовете на лицата,
които действат от свое име, но за негова сметка
или за сметка на негово дъщерно дружество.
В случаите по букви "а", "б" и "г" гласовете на
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контролиращия се намаляват с гласовете по
акциите, държани за сметка на лице, което не е
нито контролиращият, нито негово дъщерно
дружество, както и с гласовете по акциите,
които са предмет на залог, ако правата по тях се
упражняват по нареждане и в интерес на
залогодателя.
В случаите по букви "а" и "г" гласовете на
контролиращия се намаляват с гласовете по
акциите, притежавани от самото дъщерно
дружество чрез лице, което то контролира, или
чрез лице, което действа от свое име, но за
сметка на контролиращия и на дъщерното
дружество.
18. "Участие" е притежаването, пряко или чрез
контрол, на 20 или повече от 20 на сто от
правата на глас или от капитала на дружество.
19. "Предприятие майка" е юридическо лице,
което упражнява контрол спрямо едно или
повече предприятия (дъщерни предприятия).
20. "Дъщерно предприятие" е юридическо лице,
контролирано от друго юридическо лице
(предприятие майка). Юридически лица, които
са дъщерни на дъщерното предприятие, също се
смятат за дъщерни предприятия на
предприятието майка.
21. "Тесни връзки" са налице, когато две или
повече физически или юридически лица са
свързани чрез контрол или участие, или когато
две или повече физически или юридически лица
са трайно свързани с едно и също лице чрез
отношение на контрол.
22. "Свързани лица" са две или повече
физически или юридически лица свързани по
един от следните начини:
а) чрез отношения на контрол;
б) трайно с едно и също лице чрез отношение на
контрол;
в) чрез притежаване от едното от тях, пряко или
чрез контролирано от него лице, на 20 или
повече от 20 на сто от гласовете в общото
събрание или от капитала на другото лице;
г) чрез притежаване пряко или чрез контрол на
20 или повече от 20 на сто от гласовете в
общото събрание или от капитала на трето лице;
д) трето лице притежава пряко или чрез контрол
20 или повече от 20 на сто от гласовете в
общото събрание или от капитала на тези лица.
Свързани лица са и съпрузите, роднините по
права линия без ограничения, роднините по
съребрена линия до трета степен включително и
роднините по сватовство до трета степен
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включително.
23. "Домакинство" са лицата без оглед на
родствената връзка помежду им, живеещи
заедно в общо жилище и имащи общ бюджет.
24. "Членове на семейството" са съпругът,
съпругата, децата до 18-годишна възраст, а ако
продължават образованието си – до 26-годишна
възраст, а ако са недееспособни или трайно
неработоспособни – независимо от възрастта.
25. "Аквизиционни разходи" са разходите,
произтичащи от сключването или
подновяването на застрахователни договори,
които могат да са:
а) преки – аквизиционни комисиони (не се
включват инкасовите комисиони при плащането
на периодични премии по дългосрочни
застраховки по раздел I от приложение № 1),
разходи за изготвяне на застрахователни
договори и за включването им в
застрахователния портфейл;
б) косвени – за реклама и административни
разходи, свързани с изготвянето на оферти,
сключването на договори и подновяването на
вече сключени договори.
26. "Отложени аквизиционни разходи" са
аквизиционните разходи, отнасящи се до
неизтеклия период на застрахователно покритие
по действащи към края на отчетния период и
влезли в сила през същия период
застрахователни договори, които са пренесени в
следващи отчетни периоди.
27. "Административни разходи" са разходите по
обслужването на застрахователните и
презастрахователните договори и управлението
на застрахователния портфейл.
28. "Цедент" е застраховател или
презастраховател, който прехвърля всички или
част от рисковете по сключени застрахователни
договори и плаща презастрахователни премии
на презастраховател или на застраховател, който
извършва активно презастраховане.
29. "Ретроцесия" е прехвърлянето на рискове,
поети по презастрахователен договор към друг
презастраховател или застраховател, който
извършва активно презастраховане.
30. "Регулиран пазар" е:
а) пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от
Закона за пазарите на финансови инструменти,
когато се отнася до регулиран пазар в държава
членка;
б) пазар, когато се отнася до трета държава,
който отговаря на следните критерии:
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аа) признат е от държавата членка по произход и
отговаря на изисквания, съответни на
изискванията на Директива 2014/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 15 май
2014 г. относно пазарите на финансови
инструменти и за изменение на Директива
2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС, и
бб) качеството на финансовите инструменти, с
които се търгува на този пазар, съответства на
това на инструментите, търгувани на
регулирания пазар в държава членка по
произход.
31. "Големи рискове" са рисковете по класовете
застраховки по раздел II от приложение № 1,
както следва:
а) по т. 4 – 7, 11 и 12 – във всички случаи;
б) по т. 14 и 15 – когато
застраховащият/застрахованият осъществява
търговска дейност или свободна професия и
рисковете са свързани с тази дейност или
професия;
в) по т. 3, 8 – 10, 13 и 16 – при условие че
застрахованият отговаря поне на два от
следните три критерия:
аа) балансово число – повече от левовата
равностойност на 6 200 000 евро;
бб) нетен оборот – повече от левовата
равностойност на 12 800 000 евро;
вв) среден брой на наетите от застрахования
лица през финансовата година – 250 души.
Ако застрахованият е част от група, за която се
съставят консолидирани финансови отчети
съгласно чл. 31 от Закона за счетоводството,
критериите по буква "в" се прилагат на базата
на консолидирания финансов отчет.
32. "Траен носител" е хартиен носител или
всеки друг носител, който дава възможност на
ползвателя да съхранява информация
адресирана лично до него по начин, осигуряващ
бъдещ достъп до тази информация за период,
съответстващ на целите, за които е създадена, и
който позволява възпроизвеждането на тази
информация, без тя да е променяна.
33. "Автомобилист" е собственикът,
ползвателят, държателят или водачът на
моторно превозно средство, който във връзка с
притежаването или използването му може да
причини вреди на трети лица.
34. "Сертификат "Зелена карта" е международен
сертификат за застраховка, издаден от името на
национално бюро по т. 35 в съответствие с
Препоръка № 5, приета на 25 януари 1949 г. от
Подкомитета на Комитета по сухопътен
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транспорт на Икономическата комисия за
Европа на Организацията на обединените
нации.
35. "Национално бюро" е професионална
организация на застрахователи, която е
създадена в съответствие с Препоръка № 5,
приета на 25 януари 1949 г. от Подкомитета по
автомобилен транспорт на Комитета по
сухопътен транспорт на Икономическата
комисия за Европа на Организацията на
обединените нации, и обединява
застрахователите, получили лиценз за
извършване на застрахователна дейност на
територията на една държава, които имат право
да извършват застраховане на гражданска
отговорност при използването на пътни
моторни превозни средства.
36. "Многостранното споразумение" е
Споразумението между националните бюра на
застрахователите на държавите – членки на
Европейското икономическо пространство, и на
други асоциирани държави, сключено в
Ретимно, Крит, на 30 май 2002 г., с
последващите му изменения и допълнения,
както и всяко друго споразумение, сключено
между националните бюра на застрахователите
на държавите членки помежду им и/или с
национални бюра на застрахователите на други
държави в изпълнение на чл. 2, буква "а" и/или
на чл. 8, параграф 1, ал. 2 от Директива
2009/103/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 16 септември 2009 г. относно
застраховката "Гражданска отговорност" при
използването на моторни превозни средства и за
контрол върху задължението за сключване на
такава застраховка.
37. "Разумност" е обективен критерий за
грижливо поведение, който прилага едно
добросъвестно, предпазливо и компетентно
лице при критична и всестранна преценка на
наличната информация относно
обстоятелствата, имащи отношение към
вземането на решение.
38. "Специализирано обгрижване" е оказването
на помощ от медицинска сестра, рехабилитатор
или от друго квалифицирано лице, което има за
цел да спомогне за процеса на оздравяване.
39. "Палиативни грижи" са грижи за
облекчаване състоянието на неизлечимо болни и
които не са предназначени или не могат да
доведат до оздравяването им.
40. "Подписвачески риск" е риск от загуба или
от неблагоприятна промяна в стойността на
застрахователните задължения в резултат на
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неподходящи допускания по отношение
формирането на цена и резерви.
41. "Пазарен риск" е риск от загуба или от
неблагоприятна промяна във финансовото
състояние в резултат, директно или косвено, на
колебания в нивата и нестабилност на пазарните
цени на активите, пасивите и на финансовите
инструменти.
42. "Кредитен риск" е риск от загуба или от
неблагоприятна промяна във финансовото
състояние в резултат на колебания в кредитната
позиция на емитенти на ценни книжа, на
контрагенти или на длъжници, спрямо които
застрахователните и презастрахователните
предприятия имат вземания, под формата на
риск от неизпълнение от страна на контрагента,
на риск, свързан с лихвен според, или на риск,
свързан с пазарна концентрация.
43. "Оперативен риск" е риск от загуба в
резултат на неподходящи или недобре
функциониращи вътрешни процеси, хора или
системи, или на външни събития.
44. "Ликвиден риск" е риск в резултат на
невъзможността на застрахователните и
презастрахователните предприятия да
реализират инвестиции и други активи, за да
покрият своите финансови задължения, когато
те станат изискуеми.
45. "Концентрационен риск" са всички рискови
експозиции, съдържащи потенциална
възможност за загуба, която е достатъчно
голяма, за да застраши платежоспособността
или финансовото състояние на
застрахователните и презастрахователните
предприятия.
46. "Техники за намаляване на риска" са всички
техники, даващи възможност на
застрахователните и презастрахователните
предприятия да прехвърлят част или всички
техни рискове на друго лице.
47. "Диверсификационен ефект" е намаление на
рисковата експозиция на застрахователните и
презастрахователните предприятия и групи,
което е свързано с диверсификацията на техния
бизнес, произтичаща от факта, че
неблагоприятният резултат от един риск може
да се неутрализира от по-благоприятния
резултат от друг риск, в случай че между тези
рискове няма пълна корелация.
48. "Прогноза на вероятностно разпределение" е
математическа функция, която определя
вероятността от настъпване на изчерпателно
множество от взаимно изключващи се бъдещи
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събития.
49. "Метод за измерване на риска" е
математическа функция, която определя
паричен еквивалент на дадена прогноза на
вероятностно разпределение и която нараства
монотонно с нивото на рисковата експозиция,
върху която се базира тази прогноза на
вероятностното разпределение.
50. "Квалифициран централен контрагент" е
централен контрагент, получил разрешение
съгласно член 14 от Регламент (ЕС) № 648/2012
на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли
2012 г. относно извънборсовите деривати,
централните контрагенти и регистрите на
транзакции (ОВ, L 201/1 от 27 юли 2012 г.) или
признат съгласно член 25 от същия регламент.
51. "Повторно нарушение" е нарушението,
извършено в едногодишен срок от влизането в
сила на наказателното постановление, с което е
наложено наказание за същия вид нарушение.
52. "Системни нарушения" са тридесет или
повече административни нарушения по този
кодекс или по актовете по прилагането му,
извършени в срок една година, или тридесет и
повече еднакви административни нарушения,
извършени в срок три последователни години.
53. "Къмпинг-автомобил" е превозно средство
със специално предназначение от категория М,
чиито характеристики са определени в
приложение № 1, част А, т. 5, подточка 5.1 от
Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства и
техните ремаркета.
54. "Къмпинг-ремарке" е превозно средство със
специално предназначение от категория О,
чиито характеристики са определени в
приложение № 1, част А, т. 5, подточка 5.6 от
Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства и
техните ремаркета.
55. "Съвет" е предоставянето на лична
препоръка на ползвател на застрахователни
услуги по негово искане или по инициатива на
разпространителя на застрахователни продукти
във връзка с един или повече застрахователни
договори.
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нови: 56. „Виновен водач“ е водач, чиято вина е
установена с влязъл в сила акт на
компетентните органи, с които е наложено
наказание по реда на Наказателния кодекс или
Закона за административните нарушения и
наказания;
57. „Административни услуги“ и „Обществени
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услуги“ по смисъла на този кодекс имат
значението, определено в
Административнопроцесуалния кодекс.
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