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Kорекция с цел отчитане на инфлацията на минималните застрахователни суми, 

предвидени в Директива 2009/103/ЕО относно застраховката „Гражданска 

отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху 

задължението за сключване на такава застраховка  
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Настоящото съобщение е във връзка с корекцията с цел отчитане на инфлацията, за 

някои държави членки, на минималните суми, предвидени в Директива 2009/103/ЕО 

относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни 

превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава 

застраховка
1
 Съответните държави членки са тринадесетте държави членки, които се 

ползват от преходен период за прилагането на Директива 2009/103/ЕО.  

 

В съответствие с член 9, параграф 2 от Директива 2009/103/ЕО относно застраховката 

„Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за 

контрол върху задължението за сключване на такава застраховка, сумите в евро, 

посочени в член 9, параграф 1, бяха преразгледани, за да бъдат взети предвид 

промените в публикувания от Евростат европейски индекс на потребителските цени, 

включващ всички държави членки.  

 

Държавите членки, които се ползват от преходен период, са подразделят на три групи с 

три различен преходен период, поради което изчислението е извършено поотделно за 

всяка група.  

За първата група държави членки (Словакия и Словения) периодът на 

преразглеждането бе от декември 2011 г. до декември 2016 г. 

За втората група (Чешка република, Гърция и Латвия) периодът на преразглеждането 

бе от май 2012 г. до май 2017 г. 

За третата група държави членки (България, Естония, Италия, Литва, Малта, Полша, 

Португалия и Румъния) периодът на преразглеждането бе от юни 2012 г. до юни 2017 г. 

В резултат на извършеното преразглеждане сумите в евро са, както следва: 

За държавите членки, за които преходният период е приключил през декември 2011 г. 

(Словакия и Словения):  

 в случай на телесно увреждане — минималната застрахователна сума се 

увеличава на 1 050 000 EUR на пострадало лице или 5 240 000 EUR за 

застрахователно събитие, независимо от броя на пострадалите. 

 в случай на имуществени вреди — минималната застрахователна сума се 

увеличава на 1 050 000 EUR за застрахователно събитие, независимо от броя на 

пострадалите. 

За държавите членки, за които преходният период е приключил през май 2012 г. 

(Чешка република, Гърция и Латвия), и тези, за които преходният период е приключил 

през юни 2012 г. (България, Естония, Италия, Литва, Малта, Полша, Португалия и 

Румъния):  

 в случай на телесно увреждане — минималната застрахователна сума се 

увеличава на 1 050 000 EUR на пострадало лице или 5 210 000 EUR за 

застрахователно събитие, независимо от броя на пострадалите. 

 в случай на имуществени вреди — минималната застрахователна сума се 
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увеличава на 1 050 000 EUR за застрахователно събитие, независимо от броя на 

пострадалите. 

Минималните суми за другите държави членки, за които Директива 2009/103/ЕО се 

прилага без преходен период, вече бяха преразгледани през 2016 г.
2
 

                                                            
2 Съобщение на Комисията COM(2016) 246 от 10 май 2016 г. 


