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ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО 
 
1. Българското застрахователно право - самостоятелен клон от правната система на 

частното договорно право на РБ. Застрахователното право като клон на правната наука. 
Застрахователното право като учебна дисциплина. Методи на правно регулиране. 

2. Кратка история. Източници на застрахователното право. 
3. Принципи на застрахователното право, същност, цел система. 
4. Субекти на застрахователното право. Система според вида дейност. 
5. Застрахователно акционерно дружество - седалище РБ, отлики от акционерното дру-

жество търговец. 
6. Взаимозастрахователна кооперация. Отлики от кооперацията по ЗК. 
7. Акционерно дружество презастраховател. 
8. Застрахователен холдинг. Застрахователен холдинг със смесена дейност. 
9. Издаване на лиценз на застраховател, предмет, необходими документи, процедура. 

Отказ. Особеност при взаимозастрахователната кооперация. 
10. Отнемане на лиценз. Задължение на застрахователя след отнемане на лиценза. 

Извършване на дейност в трета държава на български застраховател и извършване на 
дейност в РБ от застраховател със седалище в трета държава. 

11. Извършване на дейност в друга държава-членка от български застраховател и 
извършване на дейност в РБ на застраховател от държава-членка. Предоставяне на 
информация на ЕК. 

12. Дейност на застрахователя и презастрахователя, управление, структура и организация. 
13. Изисквания към финансовото състояние на застрахователите - платежоспособност, 

технически резерви и покритието им, отговорност по чл.313. 
14. Собствени средства, граница на платежоспособност, гаранционен капитал. 
15. Мерки за оздравяване на финансовото състояние и надзор върху финансовото състояние 

във връзка с дейността на застрахователите при условията на правото на установяване и 
свободата на предоставяне на услуги. 

16. Актюерско обслужване, отчетност и организация по уреждане на застрахователните 
претенции. Прехвърляне на застрахователен портфейл. 

17. Преобразуване на застраховател. 
18. Прекратяване и несъстоятелност на застраховател, особени правила за производствата. 
19. Застрахователни посредници - застрахователен брокер и застрахователен агент, 

изисквания към дейността им. 
20. Застрахователен интерес. Характеристика. Субективен, обективен, настоящ и бъдещ. 

Условия за сключване на застрахователния договор. 
21. Застрахователен договор. Определение. Страни. Сключване. Правна характеристика. 

Права и задължения на страните. 
22. Форма на застрахователния договор. Реквизити. Влизане в сила. Изменение. Прекратя-

ване. 
23. Преддоговорна информация. Общи условия. Самоучастие. 
24. Застрахователно правоотношение. Елементи. Премия. Риск. Обезпечение. Други права 

и задължения. 
25. Съзастрахователен договор. Предназначение. Страни. Права и задължения. 
26. 3астрахователно събитие. Застрахователна давност. Несеквестируемост. 
27. Видове застраховане. Имуществено и лично. Доброволно и задължително. Имуществе-



но застраховане. 
28. Настъпване на застрахователното събитие. Определение. Характеристика. Задължение 

за съобщаване. Предотвратяване и ограничаване на вреди. Застрахователно 
обезщетение. Възстановяване на вреди. Частично погиване. 

29. Отказ за плащане на обезщетение. Прехвърляне на застрахователно имущество. 
Встъпване в правата на застрахования. 

30. Абонаментна застраховка. Застраховка срещу рискове на превоза. Застраховка на 
правни разноски. Застраховка "Помощ при пътуване". Застраховка "Гражданска 
отговорност". 

31. Лично застраховане. Застраховки "Живот" и "Злополука". Предмет на договора. 
Групово застраховане. Взаимно застраховане. 

32. Застраховка "Живот" и "Злополука" върху трето лице. 
33. Застраховка "Живот" и "Злополука" в полза на трето лице. Право на третото лице. 
34. Приложимо право към застрахователните договори в рамките на ЕС и ЕИП. 
35. Презастрахователен договор. Елементи на договора. Връзка със застрахователния 

договор. 
36. Задължително застраховане. Видове задължителни застраховки. Договор за задължи-

телна застраховка. Отлика от договора за доброволна застраховка. 
37. Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. 
38. Задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз. 
39. Национално бюро на българските автомобилни застрахователи. 
40. Гаранционен фонд. 
41. Текущ контрол върху дейността на застрахователите. 
42. Принудителни административни мерки. Производство по налагане. Уведомяване на 

държавите-членки. 
43. Административно-наказателни разпоредби. 
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