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МЕТОДИКА 

НА ЗД ”СЪГЛАСИЕ” АД 
 

 

за определяне размера на застрахователно обезщетение при неимуществени и 

имуществени вреди, вследствие на телесно увреждане или смърт, по задължителна 

застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, съгласно Наредба № 

49/16.10.2014 г. 
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I. Предмет 

 

Настоящата Методика урежда процедурите и въвежда критериите  за предявяване на претенции 

и определяне на обезщетение за претърпени неимуществени и имуществени вреди вследствие 

на настъпила смърт или телесно увреждане, причинени от ПТП по задължителна застраховка 

„Гражданска отговорност” на автомобилистите. 

 

 

II. Цел 

 

Основни цели на настоящата методика са: 

1. постигането на бързина, ефективност и прозрачност при уреждането на претенции за 

плащане на обезщетения за неимуществени и имуществени вреди вследствие на настъпила 

смърт или телесно увреждане, причинени от ПТП по задължителна застраховка „Гражданска 

отговорност” на автомобилистите; 

2. определяне на обезщетение в съответствие със закона и съдебната практика; 

3. утвърждаване на принципа за доброволно уреждане на претенциите. 

 

 

III. Приложно поле 

 

Тази методика се прилага при определяне на определяне на обезщетение за претърпени 

неимуществени и имуществени вреди вследствие на настъпила смърт или телесно увреждане, 

причинени от ПТП по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на 

автомобилистите. 

Методиката се прилага, когато ПТП, при което са причинени смърт или телесно увреждане, е 

настъпило по вина на водач, чиято гражданска отговорност е застрахована в ЗД „Съгласие“ АД 

и пострадалите лица са физически лица, различни от виновния водач. 

Методиката се използва за определяне на обезщетение за претърпени неимуществени и 

имуществени вреди вследствие на настъпила смърт или телесно увреждане, причинени от ПТП 

по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, вредите, 

причинени на чуждо имущество, пропуснатите ползи, които представляват пряк и 

непосредствен резултат от увреждането и разумно направените разходи във връзка с 

предявяването на претенция, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на 

застрахования. 

 

 

IV. Изключения 

 

Застрахователят не изплаща обезщетения за: 

1. вредите, претърпени от виновния водач на моторното превозно средство;  

2. вредите, причинени на имуществото на пътник в моторното превозно средство, управлявано 

от виновния водач или на имуществото на член на семейството на виновния водач;  

3. вредите, причинени на моторното превозно средство, управлявано от застрахования, както и 

за вредите, нанесени на имущество, превозвано с това моторно превозно средство;  

4. вредите, причинени при използването на моторно превозно средство за участие в състезания, 

при условие че спазването на правилата за движение по пътищата не е било задължително за 

участниците в състезанието и ако не е било уговорено друго; 

 5. вредите, причинени при използване на моторното превозно средство по време на акт на 

тероризъм или война, при условие че увреждането на третите лица е в непосредствена връзка с 

такъв акт;  
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6. вредите, причинени от превозването на радиоактивни, химически или други материали, 

представляващи повишена опасност;  

7. вредите, представляващи замърсяване на околната среда;  

8. вредите, произтичащи от загуба или унищожаване на пари, бижута, ценни книжа, всякакви 

видове документи, марки, монети или други подобни колекции;  

9. възстановяване на плащания, извършени от системата на държавното социално или здравно 

осигуряване при или по повод на смърт или телесно увреждане вследствие на застрахователно 

събитие; 

10. лихви и съдебни разноски, освен в случаите по чл. 223, ал. 2 и 4; 11. обезценка на 

увреденото имущество. 

 

 

V. Определяне на обезщетението 

 

1. Общи разпоредби 

При смърт или телесно увреждане, причинени от ПТП по задължителна застраховка 

„Гражданска отговорност” на автомобилистите, застрахователното обезщетение за претърпени 

неимуществени и имуществени вреди се определя от застрахователно-медицинска комисия 

(ЗМК). ЗМК е постоянно действаща комисия, чийто състав се определя със заповед на 

изпълнителния директор на застрахователя. ЗМК разглежда всички претенции за обезщетение 

за претърпени неимуществени и имуществени вреди вследствие на настъпила смърт или 

телесно увреждане, причинени от ПТП по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” 

на автомобилистите. 

 

При определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди се вземат предвид всички 

обстоятелства относно събитието, както и всички други факти, свързани със настъпването на 

вредата и имащи значение за размера на обезщетението. 

 

Претенциите за обезщетяване на имуществени вреди, свързани с неимуществените вреди, 

изразяващи се в направени разходи по лечението на увреденото лице - лекарства, медикаменти, 

медицинско обслужване и други - се разглеждат в една преписка с претенциите за 

неимуществени вреди. 

 

Обезщетението за неимуществени вреди се определя по справедливост, в съответствие с 

актуалната съдебна практика, както и с нормативната уредба и практиката на застрахователя 

към датата на настъпване на застрахователното събитие. 

 

2. Определяне размера на обезщетението за претърпени неимуществени вреди вследствие 

на настъпило телесно увреждане 

 

При телесни увреждания размерът на обезщетението се определя при отчитане на характера и 

степента на уврежданията, обстоятелствата, при които е настъпило събитието и които са 

отразени в приложените към претенцията документи.  

Застрахователното обезщетение за претърпените от увреденото лице неимуществени вреди се 

определя от ЗМК при съобразяване на следните обстоятелства: 

- характер и степен на увреждането, интензитет и продължителност на търпените физически 

болки и страдания; 

- обстоятелствата по настъпване на застрахователното събитие и механизма на причиняването 

му; 

- наличие на съпричиняване на вредоносния резултат от страна на увреденото лице; 

- последващо събитието влошаване на здравословното състояние и трайно оставащо 

осакатяване или загрозяване, както и причинени вследствие на събитието болки и страдания, 

включително психически; 
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- възрастта на пострадалия, семейното, общественото и професионалното му положение; 

-   отношенията между пострадалия и неговите близки, 

- съдебната практика по обезщетяване на неимуществени вреди към момента на разглеждане на 

преписката. 

 

3. Определяне размера на обезщетението за претърпени неимуществени вреди вследствие 

на настъпила смърт  

 

При смърт размерът на обезщетението за неимуществени вреди се определя при съобразяване 

на следните критерии:  

- възрастта на починалия, общественото и социалното му положение, 

- отношенията между пострадалия и близкия, който търси обезщетение за неимуществени 

вреди, съжителство в едно домакинство;  

- възраст на наследниците;  

- социално - икономическите условия в страната;  

- установената съдебната и застрахователна практика при сходни случаи;  

- наличието на съпричиняване от страна на пострадалия, както и всички други 

обстоятелства, имащи връзка настъпилото събитие причинените вреди.  

 

Кръг на лицата, имащи право на обезщетение: право на обезщетение за неимуществени вреди, 

съгласно трайно установената практика (ППВС № 4/196г.; ППВС № 5/1969г.,) е признато само 

в полза на най-близките на пострадалия, съпрузите, децата, родителите на починалия, взетото за 

отглеждане и осиновяване от починалия, но все още неосиновено дете, лица, с което 

починалият е съжителствал трайно на съпружески начала, ако това съжителство не съставлява 

престъпление и не противоречи на правилата на морала. 

 

4. Имуществени вреди 

Размерът за обезщетение за имуществени вреди и пропуснати ползи във връзка с претърпени 

телесни увреждания и смърт се определя с разходно- оправдателни документи и/или други 

документи, от които се установява реалното им извършване и връзка с произшествието.  

 

VI. Заключение 

 

Настоящата Методика е приета на Съвет на директорите на ЗД „Съгласие” АД на 20.10.2014 г. 

на основание чл. 21, ал. 3 от Наредба № 49/16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 

249, т. 1 и т. 2 от Кодекса за застраховането. 

 


