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СТАНОВИЩЕ   

      

Относно: Проект на Наредба за системата „бонус-малус“ по задължителна 

застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАСОВ, 

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ предлага на 

Вашето внимание следното становище по повод общественото обсъждане на проекта на 

Наредба за системата „бонус-малус“ по задължителната застраховка „Гражданска 

отговорност“ на автомобилистите. 

Като цяло предложеният проект е необмислен и ще засегне множество права и интереси на 

търговските дружества. В застраховането, и в частност в автомобилното застраховане, 

системата „бонус-малус“ може да се определи като начин за калкулиране на премията по 

дадена полица на база историята на щетите, които са виновно причинени от застрахования 

водач.  

Съображенията ни са следните: 

1. Въвеждането на система „бонус-малус“ с изрична наредба е неоправдано и необосновано, 

тъй като нейните цели, макар и неправилно, вече са осъществени чрез други механизми на 

застрахователното законодателство и застрахователната премия по задължителната 
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застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите, която се коригира от всяко 

застрахователно дружество в зависимост от причинените щети с конкретното превозно 

средство. Тъй като определянето на застрахователната премия е либерализирано и зависи 

от преценката на застрахователя, той вече притежава правото и  се възползва ефективно от 

него, чрез увеличаване на базовата премия по застраховка „Гражданска отговорност“ на 

автомобилистите за всички застраховани лица. Съществуващата към този момент 

възможност за завишаване на застрахователната премия по преценка на застрахователя на 

практика обезсмисля въвеждането на система „бонус-малус“, тъй като тя осъществява целта 

на разпоредбите на чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от предложената Наредба за системата „бонус-малус“, 

според които застрахователят има правото да определи базова застрахователна премия, като 

предвиди намаления или увеличения въз основа на данни за изплатените обезщетения във 

връзка с притежаването и използването на моторно превозно средство за предходните пет 

години.  

В проекта на наредбата и по-специално в чл. 2, ал. 2, се изключват от системата „бонус-

малус“ именно факторите, които са от значение за оценката на риска. С други думи, на  

застрахователя се предоставя възможността да завиши застрахователната премия на едно 

лице неколкократно на базата на настъпило ПТП, като първоначално ще бъде завишена 

базовата застрахователна премия на основание изплатени обезщетения във връзка с 

настъпилото събитие и впоследствие, когато лицето бъде намерено за виновно за това ПТП 

с влязло в сила наказателно постановление или присъда, ще  бъде начислен допълнителен 

малус клас към вече повишената веднъж базова застрахователна премия. 

Този подход за определяне на факторите от значение за „бонус-малус“ системата е 

безпрецедентен и не фигурира в никоя държава членка на ЕС. 

Според данни на Европейската застрахователна федерация честотата на искове за вреди, 

причинени на трети лица вследствие на ПТП, все повече намалява, като през 2013 г. е едва 

6% от ПС с валидна ГО. В България според предоставени общодостъпни данни от МВР и 

НСИ е  видно, че  регистрираните пътни инциденти с наличие на материални щети и 

пострадали за 2018 г. са 38 123, а регистрираните пътни превозни средства за 2019 г. са  

3 742 025. 

Освен това, законодателството в другите държави членки на ЕС предвижда премията за 

застраховка „Гражданска отговорност“ да се определя според историята на застрахования 

за предходни щети от ПТП. За целите на системата водачите на автомобили се разделят на 

различни класове или стъпала, чрез които те биват облекчавани при плащането на 

застрахователна премия. По същество това е модификация на премията според историята 
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на щетите при управление на автомобила от застрахования водач. Очевидно е, че в нито 

една държава членка от анализираните не фигурира възможност цената на 

застрахователната премия да се образува съобразно извършени от водача административни 

нарушения, за които му е наложена вече административна санкция чрез фиш или 

наказателно постановление.  

В този смисъл не е необходимо при вече реализирана административно-наказателна и/или 

наказателна отговорност лицето да се санкционира допълнително с малус точки, 

изземвайки функцията на държавата, за същите деяния при прилагане на системата „бонус-

малус“. Това ще доведе до увеличаване на базовата премия по задължителна застраховка 

„Гражданска отговорност“, която се заплаща от собственика на превозното средство.  

2. Начинът за определяне на коефициента, с който се коригира базовата застрахователна 

премия спрямо по-високия клас между този на собственика и/или на водача на моторното 

превозно средство, е нецелесъобразен и непрактичен. Проектът не предвижда ясна 

дефиниция между собственика и водача на моторното превозно средство при определяне 

размера на премията.  

Нецелесъобразно е предложението, заложено в чл. 20, ал. 1, т. 2 от проекта, което 

императивно въвежда изискването да бъде вписвано в полицата всяко физическо лице, 

което е водач на моторното превозно средство освен собственика, който е реално 

застрахованото лице. Освен нецелесъобразно, това предложение е некоректно спрямо 

собственика, поради факта, че формалната отговорност се носи от застрахования по 

договора. 

От тук възниква въпросът умишлено или от некомпетентност се нарушава принципа на 

личната отговорност, която всеки носи за извършените от него действия и по-конкретно 

нарушения. В допълнение на горното, не може да бъде намерена оправдана логическа 

връзка на какво основание ще бъде определян класа бонус-малус на лицата, които не са 

собственици на превозното средство, което управляват, и не са застраховани. Този пропуск 

води до съществени противоречия в практически смисъл, защото е възможно с въведеното 

изискване едно и също лице да бъде вписано в множество застрахователни полици на други 

застраховани субекти. Съгласно разпоредбата на чл. 345 от Кодекса на застраховането 

застрахователният договор съдържа имената, съответно наименованията и адресите на 

страните по договора, но професионалните водачи, които не са собственици на превозните 

средства, реално нямат правно признат и изразен застрахователен интерес по отношение на 

несобственото превозно средство, което на практика управляват. Така се оказва, че 
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собственикът на превозното средство отговаря за нарушения, извършени от други водачи в 

лично качество.  

Негативните ефекти вследствие на този пропуск към настоящия момент ще бъдат 

непредвидими, поради факта, че търговските дружества например ще бъдат с непрекъснати 

надбавки върху базовата цена на застрахователната премия, въпреки усилията на 

ръководителите им да спазват всички изисквания на закона. Ще се увеличи и обемът на 

работа на регулаторните институции, на съдебната власт, поради очакваното множество 

заведени съдебни дела, а застрахователните дружества ще имат възможност да определят 

завишенията на произволен принцип, тъй като няма ясна дефиниция за определянето на 

надбавките.  

Освен всичко изложено, в проекта на наредба не се предвижда възможност за премахване 

на вече вписани водачи от застрахователните полици, което също ще доведе до множество 

неясноти и затруднения, най-малкото защото нарушението на водача ще следва 

собственика дори и тогава, когато вече същият не управлява  превозното средство по една 

или друга причина. Когато един и същ водач е вписан в няколко полици, „малусът“  ще се 

отрази неблагоприятно върху размера на премиите по тях.  Или иначе казано, ще бъдат 

натрупвани множество санкции за едно и също нарушение, които ще засегнат множество 

субекти – реални ползватели на застрахователната полица. По този начин на практика 

нормативно се предвижда възможност за едно и също нарушение да бъдат налагани 

множество санкции, което нарушава принципа на еднократност и пропорционалност на 

санкцията спрямо нарушението и се явява незаконосъобразно.  

Факторите, които отчита системата „бонус-малус“, предвиждат класът да се променя в 

зависимост от влезлите в сила наказателни постановления, фишове/електронни фишове за 

извършени административни нарушения по ЗДвП и влезли в сила присъди за извършени 

престъпления по НК. Така отново при вече реализирана наказателна отговорност системата 

„бонус-малус“ води до увеличаване на задължителната застраховка, която следва да се 

заплати от собственика, а не от ползвателя на моторното превозно средство, въпреки че 

самия той не е отговорен за причиняването на вреди и/или е допуснал нарушения по пътя.    

3. Определянето на „бонус-малус“ класа и съответните коригиращи коефиценти в проценти 

на всеки собственик и вписан водач на моторно превозно средство не би следвало да е в 

прерогативите на Гаранционния фонд (ГФ), тъй като според чл. 2, ал. 4 от Правилника на 

ГФ, последният не е застрахователно дружество. Така на практика се изменят заложените 

в КЗ функции на фонда.  В настоящото предложение и по-специално в Приложение № 2 са 

определени класовете, съответно разделени на неутрални бонус класове и малус класове. 
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Подходът, който е приет е всяка наказателна точка да води до преминаване в по-висок клас. 

Така на практика се получава обратният ефект, вместо да се поощряват добросъвестните 

водачи, с този вариант на преход между класовете се стига само до надбавки. Това води до 

липсата на пропорционалност между санкционирането и поощрението на 

собствениците/водачите.  

Целта на проекта е да бъдат стимулирани изрядните водачи, но на практика тя няма как да 

бъде постигната, поради това, че застрахователната премия не зависи само от тяхното 

поведение на пътя. Дори да приемем, че са налице множество изрядни водачи, то групата 

на неизрядните ще окаже много по-голямо влияние върху засегнатите от наредбата субекти. 

Поради заложената императивна норма, при конкуренция на „бонус – малус“ клас между 

собственик и водач на ПС, застрахователната премия ще се изчислява винаги спрямо по 

високия малус клас между класовете на собственика и водача.  Така възприетият подход не 

е нито пропорционален, нито справедлив. Освен това, на практика изрядните водачи няма 

да  са стимулирани в достатъчна степен, защото предвиденото максимално намаление на 

застрахователната премия е  25 %.  

Максималният размер на бонуса в повечето европейски държави е значително по-висок от 

предложения за България. В Хърватия максималният бонус може да достигне до 50% и дори 

има опция за супербонус над 50% за лични автомобили; във Великобритания и Полша 

бонусът достига до 60%. В същото време, максималният размер на малуса най-често е 

между 250% и 300%, за разлика от заложения за България 400%. Също така, в Полша 

например, индивидуалният бонус може да нараства много бързо, с по 10% на година и да 

достигне до 60%, а във Великобритания бонусът може да стигне 30% още през първата 

година. Освен това, в много държави като например Италия и Хърватия се предлагат 

допълнителни бонуси при повече от една година изрядно шофиране без ПТП или при 

притежанието на повече от едно МПС, както и т.нар. защита на бонуса, при която с 

доплащане на премия се осигурява оставане в същото бонус стъпало дори в случай на ПТП. 

Видно от горното, у нас се предвижда твърде рязка поляризация на стойностите на 

класовете за отстъпките и надбавките, което би могло да доведе до непредвидими 

отклонения при определяне размера на застрахователните премии. Освен това, съществува 

реална опасност от дискриминация по отношение на отстъпките спрямо собствениците на 

автомобили поради  класовете за надбавки на водачите, вписани в застрахователните 

полици.  

В резултат на казаното по-горе биха могли да се предположат злоупотреби от страна на 

собствениците, които се изразяват в евентуално и умишлено невписване на водачи в 
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застрахователните полици. Това косвено ще окаже влияние и върху санкционирането на 

неизрядните водачи и би могло да доведе до порочни практики, свързани с контролирането 

и санкционирането от страна на контролните органи.  

4. Наред с множеството описани проблеми, измененията в чл. 5 от Наредба № 49 от 

16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки „Гражданска отговорност“ на 

автомобилисте и „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз, предвиждат 

някои групи лица да бъдат освободени от задължението по чл. 345, ал. 2 от Кодекса на 

застраховането, а именно моторно превозно средство, което е собственост или е 

предоставено за ползване на юридическо лице, внедрило система за управление на пътна 

безопасност по стандарт БДС ISO 39001 “Системи за управление на безопасността на 

движение по пътищата“, което на практика също е дискриминационно и е така да се каже 

форма за натиск върху бизнеса, който на практика трябва да вложи значителни инвестиции 

за придобиването на стандарта. Инвестициите само в транспортния сектор по 

предварителни данни ще бъдат в приблизителен размер от 140 млн. лева.   

5. Предвидени са възражения срещу определените лични бонус – малус класове, както от 

собственика, така и от водача от задължението да сключи задължителна застраховка и да 

заплати определената сума преди произнасянето на ГФ, но не съществува възможност за 

собственика да възрази срещу изчислението на бонус-малус класа на назначения при него 

водач, въпреки че той е пряко засегнат, заплащайки застрахователната премия за 

управляваното от него превозно средство.  

 Така на практика ще бъде затруднена значително дейността на търговските дружества, 

които ще бъдат принудени да сключват застрахователни полици при условията на 

значителни завишения, без да е предвиден законоустановен срок, в който 

застрахователните дружества могат да възстановят неправомерно надвзетите суми. Такъв 

механизъм е не само препоръчителен, той е задължителен с цел гарантиране защитата на 

добросъвестните собственици на превозни средства.  

Освен това, защита се предвижда само по общия ред за вреди, причинени при определяне 

на класа, но всеизвестен факт е, че в голяма част от случаите образуването, разглеждането 

и решаването на такъв вид дела отнема месеци, а това би могло да доведе до финансов 

колапс на голяма част от търговски дружества.  

В заключение, смятаме, че така предложеният проект на Наредба не създава условия за 

справедливост, съобразени с всички фактори - напротив, въвежда неясни и непрецизирани 

правила, които в никакъв случай не биха могли да се приемат за справедливи особено по 
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отношение на търговските дружества, тъй като вината за нанесените щети, съответно 

отговорността за тях може да се търси само и единствено от водача, а не от собственика на 

моторното превозно средство. Не автомобилите са причина за високия брой на 

пътнотранспортни произшествия за 2017 и 2018 г. Не автомобилите са причина за високия 

брой на установените нарушения при управлението им. Причината е една единствена и е 

всеизвестна на всички – човешкият фактор.  

На практика с предложения проект на Наредба се цели да бъде увеличен рисковия бонус-

малус за собственика на МПС, когато водачът е отговорен за причиняване на инцидентите 

с въпросното МПС.  

Мнението ни е, че тази норма и всички останали, които не се отнасят до физическите лица, 

следва да бъдат изменени, а тези за по-високия рисков бонус-малус за собственика на МПС, 

изцяло отменени.   

Освен гореизложеното, бихме искали да допълним, че при предлагането на първия вариант 

на проект на Наредба през 2018 г. и при второто предложение през 2019 г., липсва 

прозрачност при разработването им. Липсват и обсъждания на предложенията и не се цели 

тяхното усъвършенстване, напротив, засегнатите лица остават с впечатление, че 

направените промени целят точно обратното.  

Предлагаме КФН, министърът на вътрешните работи и министърът на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията да направят задълбочена оценка на 

последиците, които биха могли да произведат разпоредбите на предлагания проект на 

Наредба.  

 

С уважение, 

 

 

Евгений Иванов 

Изпълнителен директор и член на УС 


