
 

 

МЕТОДИКА 

НА ЗД ”БУЛ ИНС” 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.  

 

 

I. Настоящата Методика урежда процедурите за предяваване на претенции и 

определяне на обезщетения за претърпени  неимуществени  и имуществени вреди по 

задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. 

1. Предявяване на претенция – Необходими документи: 

� Официален документ, издаден от компетентен държавен орган, удостоверяващ 

настъпването на застрахователното събитие и обстоятелствата, при които е 

настъпило и участието на Увреденото лице: 

- Протокол за ПТП, 

- Констативен протокол на ПТП с пострадали лица, 

- Служебна бележка; 

 

� Медицински документи, удостоверяващи настъпилите увреждания и 

проведеното лечение: 

- Медицинско свидетелство за оказана първа помощ, 

- Сведения за временна нетрудоспособност /болничен лист/, 

- Епикриза от лекуващ лекар, 

- Съдебно-медицинска експертиза, 

- Резултати от проведени медицински изсрледвания, 

- Решение на лекарска-консултативна комисия /ЛКК/, 

- Решение на трудово-експертна комисия /ТЕЛК/, 

- Рентгенови снимки, 

- Рецепти, 

- Фактури и касови бонове; 

 

� Влязъл в законна сила акт за установаяване на административно нарушение и 

налагане на административно наказание; 

 

� Влязъл в законна сила акт, издаден от прокуратура или съд за приключване на 

наказателно производство; 

 

� Акт за раждане и удостоверение за семейно положение на родителя /в 

случаите на увредени малолетни лица/; 

 

� Акт за смърт; 



 

� Доказателства за причинната връзка между смъртта на пострадалото лице и 

настъпилото застрахователно събитие; 

 

� Удостоверение за наследници /други доказателства във връзка с родствената 

връзка/; 

 

� Удостоверение за банкова сметка; 

 

� Други – при необходимост. 

 

2. Определяне на застрахователно обезщетение за претърпени неимуществени  и 

имуществени вреди: 

� Застрахователното обезщетение се определя от застрахователна експертна 

комисия: 

- Имуществени вреди, свързани с неимуществените вреди, изразяващи се 

в направените разходи от Увреденото лице – определя се спрямо 

целесъобразността на извършените разходи, медицинско обслужване и 

лечение, следболнично обслужване и др. 

- Неимуществени вреди – определя се в унисон с настоящата Методика и 

обстоятелствата по настъпване на застрахователното събитиe; степента 

на съпричиняване на вредоносния резултат от страна на Пострадалото 

лице; последващо влошаване на здравословното състояние на 

Пострадалото лице; възраст, семейно, обществено и професионално 

положение на Пострадалото лице и застрахователната и съдебна 

практика по обезщетяване на неимуществени вреди към момента на 

настъпване на застрахователното събитие. 

 

 

II. Минимален размер на застрахователно обезщетение при смърт или телесно 

увреждане: 

� Смърт – 20 000, 00 лева; 

� Тежка телесна повреда – 10 000, 00 лева; 

� Средна телесна повреда – 1 000, 00 лева; 

� Лека телесна повреда – 100, 00 лева. 

 

 

 

 

 

 

Настоящата Методика е приета на Съвет на директорите на ЗД „БУЛ ИНС” АД с Протокол 

№ 3 на 29.04.2015 г. и влиза в сила от 04.05.2015 г. 


