
Дискусия за въвеждането на системата Бонус-малус в България 
 
България остана последната страна в Европа, в която още не е 
въведена системата Бонус-малус. От няколко години се работи 
сериозно по въпроса. Държавните институции, които са ангажирани 
с въвеждането на тази система в България са: 
Комисия за финансов надзор, 
Агенция за пътна безопасност, 
МВР и Министерство на транспорта. 
 
Въпреки сериозната работа на тези институции, приемането на 
системата се бави, защото очакванията, които има обществото са 
твърде високи и е трудно да бъдат удовлетворени. Хората не искат 
да се приема просто някаква (каквато и да е) система. Обществото 
изисква да се приеме такава система, която да е справедлива и 
разбираема, да бъде надеждна и да не може да бъде заобиколена 
от недобросъвестните шофьори. Също така системата Бонус-малус 
трябва да запази свободата, която имат собствениците на 
автомобили и шофьорите в момента. Тоест, системата не трябва да 
ги натоварва с излишни ограничения. Най-важното е системата да 
повиши пътната безопасност и да намали катастрофите и жертвите 
на пътя. 
 
Много трудна е задачата да се приеме такава система Бонус-малус, 
която да отговаря на всички поставени изисквания. За да помогне на 
държавните институции за решаването на тази задача, Институтът по 
математика и информатика към БАН съвместно с Института по пътна 
безопасност създадоха работна група, която да събере специалисти 
от различни области, които да обсъдят проблема. В работната група 
на доброволен принцип се включиха представители на 
академичната общност, специалисти по пътна безопасност, 
застрахователи и общественици. Работната група проведе седем 
дискусии за въвеждането на системата. 
 
Първите пет дискусии бяха проведени в сградата на Бул Инс. 
Шестата дискусия се проведе в сградата на Министерски съвет, 
седмата дискусия се проведе в Централно управление на БАН. 
Това ще е осмата поред дискусия и тя отново ще се проведе в 
Централно управление на БАН. 
 



Държаните институции ангажирани с темата също се включиха 
активно в заседанията й. Това е изключително важно, защото целта 
на работната група е да помогне на държавните институции, а това 
не би могло да стане, ако предложената помощ бъде игнорирана. 
 
Поредната дискусия ще се проведе на 22 януари (сряда) от 14 до 16 
часа в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“. Поканени са всички, 
които искат и могат да помогнат за подобряването на 
предложението за система Бонус-малус. 
 
Основната цел на тази срещата е да се обсъди актуалното 
предложение за наредба направено от КФН: 
https://www.fsc.bg/d.php?id=27283 
 
Това е едно доста добро предложение за наредба, което може да 
послужи като една добра основа. В него вече са отчетени някои от 
предложенията направени от работната група. Въпреки това в 
предложението за наредба има още непълноти и неточности, които 
трябва да се отстранят. 
 
Систематизирали се някои от идеите предложени от различни 
членове на работната група: 
http://dobrev.com/imi/Bonus-Malus-3.pdf 
 
Тези предложения нямат официален характер. Целта на работната 
група е да даде идеи, които да бъдат предоставени на КФН и 
другите държавни институции с надеждата част от тези идеи да се 
окажат полезни и да бъдат използвани. 
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