Проект!
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-41 от 12.01.2009 г. за
документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и
реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за
финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд
§ 1. В чл. 1 досегашният текст става ал. 1 и се създава ал. 2:
„(2) С наредбата се определят и съдържанието, начинът и форматът за подаване
на справката по чл. 294, ал. 6 от Кодекса за застраховането.”
§ 2. Създава се чл. 9:
„Чл. 9 (1) Справката по чл. 294, ал. 6 от Кодекса за застраховането съдържа
следната информация във връзка с изплатени обезщетения за претенции, които
представляват тотална щета по смисъла на чл. 193, ал. 4 от Кодекса за застраховането:
1. дата на отчета;
2. код на застрахователя, който подава данните;
3. уникален номер на претенцията (щетата);
4. дата на завеждане на претенцията (щетата);
5. дата на настъпване на ПТП;
6. държавен контролен номер и номер на рама (шаси) на МПС, във връзка с
което е изплатено обезщетение за тотална щета;
7. предварителна оценка в лева;
8. дата на предварителната оценка;
9. изплатено обезщетение в лева;
10. дата на изплащане на обезщетението за тотална щета;
11. дата на прекратяване на регистрацията на МПС, във връзка с което е
изплатено обезщетение за тотална щета;
12. номер на полицата, по която се плаща.
(2) Справката по ал. 1 се предоставя ежедневно в Информационния център към
Гаранционния фонд в електронен вид, подписана с електронен подпис, във формат и по
образец приет от УС на Гаранционния фонд и утвърден от заместник-председателя на
Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор” и
съдържа данните за обезщетенията за тотални щети изплатени през предходния работен
ден.
(3) Когато в съответния работен ден няма изплатени обезщетения за претенции,
които представляват тотални щети в Информационния център се изпраща празна
справка за липса на такива плащания в електронен вид, подписана с електронен
подпис.”
§ 3. В § 1 от Преходните и заключителните разпоредби след думите „по
пътищата” се добавя „и чл. 294, ал. 7 от Кодекса за застраховането”.
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Проект графичен
НАРЕДБА № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при
пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството
на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център
към Гаранционния фонд
Издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Комисията за
финансов надзор, обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2009 г., в сила от 30.01.2009 г.
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят документите, редът за тяхното съставяне
и редът за предоставяне на информация от Министерството на вътрешните работи на
Информационния център към Гаранционния фонд за настъпили пътнотранспортни
произшествия (ПТП).
(2) С наредбата се определят и съдържанието, начинът и форматът за
подаване на справката по чл. 294, ал. 6 от Кодекса за застраховането.
Чл. 2. (1) За настъпило ПТП се съставят следните документи:
1. констативен протокол за ПТП с пострадали лица;
2. протокол за ПТП с материални щети;
3. двустранен констативен протокол за ПТП.
(2) Органите на "Пътна полиция" - МВР, при посещение на ПТП заснемат
разположението на пътните превозни средства (ППС) и причинените щети с цифров
фотоапарат.
(3) Информацията по ал. 2 се съхранява за срок до 3 месеца в АИС в структурата
на МВР, на чиято територия е настъпило произшествието, и се предава на
Информационния център към Гаранционния фонд по реда на чл. 7, ал. 1.
(4) Препис от документите по ал. 1, т. 1 и 2 се издават от органите на "Пътна
полиция" - МВР, на трети лица, претърпели вреди от ПТП, както и при загубване на
оригинала. Преписът се издава от структурното звено, съставило документа, въз основа
на писмено искане. Преписът се заверява, като в горния ляв ъгъл се отбелязва "препис"
и се полага подпис и печат.
Чл. 3. (1) При ПТП с пострадали лица се съставя констативен протокол за ПТП приложение № 1, и се изготвя подробна план-схема на ПТП от органите на "Пътна
полиция" - МВР.
(2) Протоколът по ал. 1 се съставя в едномесечен срок от датата на ПТП.
Чл. 4. При ПТП с материални щети се съставя протокол за ПТП - приложение №
2.
Чл. 5. (1) Когато при произшествието са причинени само материални щети,
които не възпрепятстват движението на МПС на собствен ход, и между участниците в
произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те попълват
своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП - приложение № 3.
(2) Застрахователите, които сключват договор за задължителна застраховка
"Гражданска отговорност" на автомобилистите, са длъжни да предоставят безплатно в
два екземпляра бланка за двустранен констативен протокол за ПТП - приложение № 3,
при сключване на договора, както и при поискване.
(3) Двустранният констативен протокол - приложение № 3, е валиден и когато
бланката не е предоставена от застрахователя.
(4) Ежемесечно до 20-о число на месеца застрахователите изпращат информация
до Информационния център към Гаранционния фонд за произшествията,
документирани с двустранен констативен протокол, във формат и по образец, приети от
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управителния съвет на Гаранционния фонд и утвърдени от заместник-председателя на
Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".
(5) Ежемесечно до 25-о число на месеца Информационният център към
Гаранционния фонд предоставя на МВР информацията по ал. 1 във формат и по
образец, утвърдени от министъра на вътрешните работи.
Чл. 6. Не се посещават от органите на МВР - "Пътна полиция", и не се съставят
документи за:
1. повреди на МПС, възникнали в резултат на природни бедствия;
2. пожар на МПС;
3. повреди на МПС, възникнали в паркирано състояние;
4. повреди на МПС, които не са причинени от друго ППС;
5. повреди по стъклата на автомобила.
Чл. 7. (1) Ежемесечно до 25-о число на месеца Министерството на вътрешните
работи предоставя на Информационния център към Гаранционния фонд по чл. 287 от
Кодекса за застраховането следната информация, необходима за индивидуализиране на
причинените през предходния месец ПТП:
1. вид и номер на съставения протокол по чл. 2, ал. 1, т. 1 или 2;
2. снимките по чл. 2, ал. 2, когато такива са направени;
3. дата на ПТП;
4. място на ПТП;
5. МПС, участвали в ПТП, с посочване на регистрационния номер и номера на
рама (шаси) за всяко МПС, участвало в ПТП;
6. МПС, което е причинило ПТП.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя в електронен вид, подписана с
електронен подпис, във формат и по образец, утвърден от министъра на вътрешните
работи.
(3) Гаранционният фонд съхранява информацията, получена по ал. 2, в срок 7
години от датата на настъпване на ПТП.
(4) Управителният съвет на Гаранционния фонд приема правила за архивиране,
съхранение и достъп до базите данни, създадени на основата на информацията по ал. 1,
и ги предоставя за одобрение на заместник-председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".
(5) Информационният център към Гаранционния фонд чрез страницата си в
интернет или чрез друго комуникационно средство предоставя възможност за проверка
за виновно причинени ПТП от МПС, въз основа на отделна база данни, съдържаща
само информацията по т. 6.
(6) При поискване от застраховател във връзка с предявена пред него претенция
Информационният център му предоставя информация и по ал. 1, т. 1 - 5, отнасяща се за
съответната претенция.
(7) За искане на информация по ал. 6 застрахователят оправомощава до две
длъжностни лица. Искането се изпраща под формата на електронен документ, подписан
с електронен подпис.
Чл. 8. Техническото оборудване по документиране на ПТП, посетени от
органите на МВР, може да се осигурява по реда на чл. 288б от Кодекса за
застраховането.
Чл. 9 (1) Справката по чл. 294, ал. 6 от Кодекса за застраховането съдържа
следната информация във връзка с изплатени обезщетения за претенции, които
представляват тотална щета по смисъла на чл. 193, ал. 4 от Кодекса за
застраховането:
1. дата на отчета;
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2. код на застрахователя, който подава данните;
3. уникален номер на претенцията (щетата);
4. дата на завеждане на претенцията (щетата);
5. дата на настъпване на ПТП;
6. държавен контролен номер и номер на рама (шаси) на МПС, във връзка с
което е изплатено обезщетение за тотална щета;
7. предварителна оценка в лева;
8. дата на предварителната оценка;
9. изплатено обезщетение в лева;
10. дата на изплащане на обезщетението за тотална щета;
11. дата на прекратяване на регистрацията на МПС, във връзка с което е
изплатено обезщетение за тотална щета;
12. номер на полицата, по която се плаща.
(2) Справката по ал. 1 се предоставя ежедневно в Информационния център
към Гаранционния фонд в електронен вид, подписана с електронен подпис, във
формат и по образец приет от УС на Гаранционния фонд и утвърден от заместникпредседателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
„Застрахователен надзор” и съдържа данните за обезщетенията за тотални щети
изплатени през предходния работен ден.
(3) Когато в съответния работен ден няма изплатени обезщетения за
претенции, които представляват тотални щети в Информационния център се
изпраща празна справка за липса на такива плащания в електронен вид,
подписана с електронен подпис.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 125а, ал. 2 от Закона за движението
по пътищата и чл. 294, ал. 7 от Кодекса за застраховането.
§ 2. Задължението по чл. 2, ал. 2 се изпълнява след осигуряване на необходимите
технически средства за контролните органи.
§ 3. (1) До 30 дни след обнародване на наредбата в "Държавен вестник"
застрахователите при сключване на застрахователния договор за задължителна
застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите или при поискване
предоставят бланки за двустранен констативен протокол за ПТП съгласно други
образци, като могат да предоставят и бланки за двустранен констативен протокол за
ПТП - приложение № 3.
(2) Когато договорът за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на
автомобилистите е сключен преди 01.01.2009 г., застрахователят след влизане в сила на
чл. 5, ал. 2 е длъжен да предостави бланка за двустранен констативен протокол за ПТП
- приложение № 3, при поискване от застрахования.
(3) До 01.01.2010 г. участниците в ПТП по чл. 5, ал. 1 могат да попълват и
подписват двустранен констативен протокол и по други образци, предоставени от
застраховател.
(4) Информацията по чл. 5, ал. 4 започва да се предоставя на 20 април 2009 г.,
като съдържа данните считано от 01.01.2009 г., а информацията по чл. 5, ал. 5 се
предоставя за първи път на 25 април 2009 г.
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник".
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Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при
пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството
на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център
към Гаранционния фонд
Приемането на предлаганото изменение в Наредба № Iз-41 е следствие от
разпоредбите на чл. 294, ал. 6 и 7, които предвиждат следното:
„(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) Всеки застраховател,
който предлага задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на
автомобилистите и/или застраховка по т. 3 от раздел II, буква "А" на приложение № 1 в
Република България посредством установяване или при условията на свободата на
предоставяне на услуги, представя на Информационния център ежедневно справка за
изплатени обезщетения по застраховки по т. 3 и 10 от раздел II, буква "А" на
приложение № 1.
(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) Справката по ал. 6
съдържа информацията и се подава по начин и във формат, определени в наредбата по
чл. 125а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, във връзка с изискванията на
системата за автоматизирана обработка на информацията, като се гарантират
автентичността и сигурността на подадените данни.”
Видно от редакцията на ал. 6 законодателят е предвидил в Информационния
център „ежедневно да се представя справка за изплатени обезщетения” по застраховка
„Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Каско на МПС. От
правно-техническа гледна точка използването на словосъчетанието „справка за
изплатени обезщетения” означава, че не е предвидено задължение за представяне на
информация за всички обезщетения, а е оставено на подзаконово нормативно ниво да
бъде уреден въпросът, за кои именно обезщетения да бъде представяна справката. Ако
волята на законодателя би била такава справка да се представя за всички обезщетения,
то би следвало да се използва словосъчетанието „справка за изплатените обезщетения”.
По повод изложеното по-горе по целесъобразност се предлага на този етап да
бъде уреден въпросът за справката само по отношение на „тоталните щети”. На един
по-късен етап и при наличието на необходимост може да се доразвие тази материя и по
отношение на други обезщетения, но за целта е необходимо да са налице обективни
предпоставки за прилагане на ефективна система бонус/малус и застрахователите да
имат ясно виждане за критериите на системата, включително за обезщетения, от каква
величина могат да се вземат предвид при определянето на индивидуалния рисков
профил.
Във връзка с разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове:
1. Необходимостта от приемане на изменение и допълнение на Наредба № Iз-41
е продиктувана от промените в Кодекса за застраховането (ДВ, бр. 24 от 31.03.2009 г.) и
по конкретно от новите разпоредби на чл. 294, ал. 6 и 7 от КЗ, които предвидиха, че
всеки застраховател, който предлага задължителна застраховка "Гражданска
отговорност" на автомобилистите и/или застраховка по т. 3 от раздел II, буква "А" на
приложение № 1 в Република България посредством установяване или при условията
на свободата на предоставяне на услуги, представя на Информационния център
ежедневно справка за изплатени обезщетения по застраховки по т. 3 и 10 от раздел II,
буква "А" на приложение № 1. Справката съдържа информацията и се подава по начин
и във формат, определени в наредбата по чл. 125а, ал. 2 от Закона за движението по
пътищата, във връзка с изискванията на системата за автоматизирана обработка на
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информацията, като се гарантират автентичността и сигурността на подадените данни.
Новосъздадените разпоредби целят изграждането на база данни за изплатените
обезщетения за тотални щети с оглед противодействието на престъпления, предмет на
които са моторни превозни средства, претърпели пътнотранспортни произшествия,
определени като тотални щети.
2. С предлаганите промени в Наредба № Iз-41 се цели определяне на
съдържанието на справката, която застрахователите, които извършват дейност по
застраховка „Каско” на МПС и задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на
автомобилистите трябва да подават, към Информационния център при Гаранционния
фонд. Определя се също така, че справката трябва да се подава в електронен вид,
подписана с електронен подпис във формат и образец, приет от УС на Гаранционния
фонд и утвърден от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление
„Застрахователен надзор”. Предвижда се, че справката съдържа данни за
обезщетенията изплатени за тотални щети през предходния работен ден. Когато такива
обезщетения не са били изплащани се подава празна справка.
3. Прилагането на новата уредба няма да окаже влияние върху бюджета на
Комисията за финансов надзор, съответно върху държавния бюджет.
4. С предлаганите промени не се въвеждат разпоредби от вторичното право на
Европейския съюз.
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