
ПРОЕКТ 
 
 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА 
ЗАСТРАХОВАНЕТО 

 
(Обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп., бр. 105 от 2005 г., изм., бр. 30 и 33 от 2006 г., 

изм. и доп., бр. 34 от 2006 г., изм., бр. 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г., изм. и доп., бр. 48 
от 2007 г., изм., бр. 53 от 2007 г., изм. и доп., бр. 97 от 2007 г., доп., бр. 100 от 2007 г., 
изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., изм. и доп., бр. 24 от 2009 г., доп., бр. 41 
от 2009 г.)  

 
§ 1.  В чл. 82, ал. 1 се правят следните изменения: 
1. В т. 1 думите „четиристотин хиляди” се заменят с „шестстотин хиляди”  
2. В т. 2 думите „шест млн. и четиристотин хиляди” се заменят със „седем млн.” 
3. В т. 3 след думите „два млн.” се добавя „и двеста хиляди”. 
 
§ 2. В чл. 162 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Алинея 3 се изменя така: 
„(3) Застрахователният брокер представя в комисията: 
1. годишни справки и отчети - до 31 януари на годината, следваща годината, за 

която се отнасят; 
2. шестмесечни справки и отчети – до 31 юли на съответната година.” 

  2. Създава се ал. 4: 
„(4) Годишните и шестмесечните справки и отчети са по образец, утвърден със 

заповед на заместник-председателя.” 
 
§ 3. В чл. 290 се създава ал. 8: 
„(8) Годишният бюджет на фонда и годишният финансов отчет се представят за 

одобряване от комисията. Одобрените бюджет и отчет се представят на Сметната 
палата. С правилника по чл. 287, ал. 7 се определят условията и редът за внасяне, 
разглеждане и одобряване на бюджета на фонда, както и за отчитането на неговото 
изпълнение.”  

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 

§ 4. В тримесечен срок от влизане в сила на този закон застрахователните 
дружества и презастрахователите привеждат капитала си в съответствие с изискванията 
на чл. 82, ал. 1 от Кодекса за застраховането. 
 


