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Изходящ № 1-1425 от 30.11.2022 г.  

 

ДО МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ 

Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА 

 

КОПИЕ:  

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА 

ФИНАНСОВ НАДЗОР 

Г-Н БОЙКО АТАНАСОВ 

 

КОПИЕ: 

ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, 

РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ 

„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“ 

Г-Н ВЛАДИМИР САВОВ  

 

КОПИЕ: 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА 

БЪЛГАРСКИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ 

Г-Н КОНСТАНТИН ВЕЛЕВ 

 

 

 

 

 

 

Относно: Проект на Закон за допълнение на Кодекса за застраховането 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

Във връзка с проекта на Закон за допълнение на Кодекса за застраховането, публикуван за 

обществени консултации на 22.11.2022 г. и предвиждащ създаването на нов чл. 506а от 

КЗ, и изготвената частична оценка на въздействието на законопроекта. които не са 

съгласувани със застрахователния бранш и с НББАЗ, бихме искали да предоставим на 

вниманието Ви следното: 

 

1. Предвижданото безусловно задължение за плащане от страна на НББАЗ на 

претенции, които не са окомплектовани с необходимите документи съгласно 

изискванията на Вътрешните правила на Съвета на бюрата, е неприемливо и в 

нарушение на редица фундаментални правни принципи. То противоречи и на 

самите регулации на системата „Зелена карта“. 

Освен че предвиждат задължение на искащата плащане страна да предоставя всяка 

поискана от нея подкрепяща документация, в т.ч. доказателство за плащане на 

обезщетение на увреденото лице, регулациите на системата „Зелена карта“ предвиждат и 
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редица основания за отхвърляне/отказ на излъчено искане за гаранция. Предвижданото 

безусловно задължение за плащане от страна на НББАЗ е в разрез с тези изисквания. 

 

Освен това, вменяването на такова задължение спрямо НББАЗ би отворило широко 

вратите на измамите по застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите и би 

довело до завишаване на премиите по този тип застраховки. 

Твърдените в мотивите към законопроекта възможности за регресни права спрямо 

неоснователно обогатили се лица в резултат на извършените гаранционни плащания 

всъщност не представляват реалистична опция, доколкото в огромния брой случаи същите 

не биха могли да бъдат реализирани – било поради необходимостта от ангажиране на 

огромни човешки и финансови ресурси за упражняване на такива права в чужбина, било 

поради трудната откриваемост на въпросните лица и/или тяхна неплатежоспособност. 

Парадоксално е контролът върху извършена незаконна финансова дейност да се 

прехвърля в края на гаранционната верига, вместо в нейното начало, където се взема 

решението за изплащане на обезщетение по предявена застрахователна претенция и 

където следва да се носи отговорността за това решение. 

 

Всичко гореизложено по наше убеждение ще доведе до влошаване финансовото 

състояние на Бюрото, което така или иначе е под достатъчен натиск от плащанията, 

извършвани за сметка на ЗК „Олимпик“ – клон България (в несъстоятелност). 

 

Ето защо, според нас предвижданата законова промяна трябва да бъде оттеглена. 

 

Същевременно, законодателната инициатива следва да бъде оползотворена за приемане 

на обсъжданото от дълго време допълнение на КЗ досежно възстановяване от страна на 

Гаранционния фонд на плащанията, извършени и извършвани от Бюрото в резултат на 

несъстоятелността на ЗК „Олимпик“. Формулиран и предложен е конкретен законов текст 

в тази насока, съгласуван с всички заинтересовани страни и държавни институции, чието 

законодателно придвижване буксува няколко години заради нестабилната политическа и 

парламентарна ситуация в страната. Възлагаме огромни надежди на служебното 

правителство да осигури окончателното положително решаване на този въпрос в рамките 

на действащия парламент. 

 

 

2. В банка KBC е учредена банкова гаранция от НББАЗ (Национално бюро на 

българските автомобилни застрахователи) в полза на Съвета на Бюрата. 

В българското национално Бюро е постъпило уведомление от Съвета на Бюрата за 

предстоящо трето усвояване на гаранцията с приложен списък от 1739 искания за 

гаранция.  

Съгласно приетата през лятото на 2020 г. от Съвета на Бюрата процедура по усвояване на 

банковата гаранция, исканията за гаранция, които се квалифицират за усвояване, следва 

да отговарят на няколко кумулативно изискуеми условия, между които и: 

 Само банкови извлечения ще се считат за достатъчно и неоспоримо 

доказателство за плащане за целите на процедурата по усвояване на 

банковата гаранция. Респ. всички искания за гаранция, за които такова 

доказателство за плащане не е качено в онлайн системата от съответното 

чуждестранно Бюро, ще бъдат изключени от процедурата. 
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 По отношение на съответните искания за гаранция трябва да липсват 

официални спорове, напр. съдебни производства. 

 

Следва да се отбележи, че в предоставения от Съвета на Бюрата списък за усвояване са 

налице значителен брой искания за гаранция, по отношение на които тези условия не са 

изпълнени. 

 

В тази връзка бихме желали да изтъкнем следното: 

 

Съответните Бюра, които са излъчили исканията за гаранция, имат или би трябвало да 

имат необходимата документация, включително банково извлечение за обезщетяване на 

увредените лица. Трябва да се отбележи, че за всички тези искания за гаранция Съветът на 

Бюрата и българското Бюро чакат повече от 2 години, за да получат относимите 

документи от кореспондента InterEurope, който обработва щетите по всичките 1739 

искания за гаранция. 

Не разбираме каква е необходимостта, ако тези Бюра имат въпросните документи, да не се 

спазват специалните правила, приети от Съвета на Бюрата през 2020 г., след като във 

всички случаи те трябва да са налични като неоспоримо доказателство, че увреденото 

лице е било обезщетено. 

Относно всички искания за гаранция, които са предмет на висящи правни спорове, са 

изпратени уведомления на Съвета на Бюрата. 

Особено сме изненадани и че в уведомлението за усвояване на банковата гаранция са 

включени лихви за забава, въпреки че забавянето не е по вина на българското Бюро. С 

учудване установяваме, че по щети, обработвани от InterEurope се появяват фактури със 

седем години давност, от които е видно, че вещи лица си търсят хонорарите за извършени 

от тях услуги. За съжаление, италианското Бюро UCI не изпълнява задължението си да 

контролира всички искове, изплатени от InterEurope, и да открива тези нередности с цел 

предотвратяване на нерегламентирани искания за плашане. 

 

Съветът на Бюрата предприема усвояване на банковата гаранция в нарушение на 

специалните правила, приети през 2020 г., с което създава опасен прецедент, който води 

до накърняване интегритета на системата „Зелена карта“. 

С изумление констатираме, че сумите по щети, които по решение на Съвета на Бюрата 

трябва да са изключени от процедурата по усвояване на банковата гаранция, сега са 

планирани за такова усвояване. 

 

Важно е да отбележим също, че нашите колеги от Югоизточната група в Съвета на 

Бюрата, както и част от Централната група подкрепят нашите справедливи искания за 

пълна прозрачност на процеса по вземане на решения в Съвета на Бюрата и за стриктно 

спазване на правилата, европейските директиви и на националното законодателство на 

държавите членки. 

 

За всичко гореизложено сме уведомили Съвета на Бюрата в края на м. октомври 2022 г., 

като сме заявили ясно, че ако бъде извършено усвояване без горепосочените документи и 

такива документи не ни бъдат предоставени, както и ако бъде извършено усвояване по 

отношение на щети, които са предмет на съдебни производства, българското Бюро ще 

използва всички правни възможности да защити интересите си, както и тези на своите 

членове, включително и да заведе съдебни дела. 
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Силно се надяваме, че българските държавни институции, в лицето на Министерството на 

финансите и Комисията за финансов надзор, ще защитят интересите на застрахователния 

бизнес, както и на българските данъкоплатци, като не допуснат неправомерно източване 

на средства от българския застрахователен сектор. 

 

 

 

 

С уважение: 

 

 

Борислав Богоев     Стефан Софиянски 

Председател на УС     Генерален секретар 
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