Проект
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА
№ ....................
................................
за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за
издаването и отчитането на задължителните застраховки по член 461, т. 1 и 2 от
Кодекса за застраховането
Глава първа
Общи положения
Предмет
Чл. 1.Тази наредба урежда:
1. съдържанието, обхвата и формата на данните в електронните регистри по чл. 571
ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ), водени от Гаранционния фонд;
2. реда за събиране, обработка, съхранение и защита на данните по т. 1;
3. условията и реда за регистрация и предоставяне на достъп до данните по т. 1;
4. условията, реда и начините за обмен на информация, форматите на данните и
използваните класификатори, както и взаимодействието между Гаранционния фонд,
държавните органи и други субекти, имащи законен интерес;
5. събирането и съхраняването на информацията в електронната информационна
система за целите на чл. 571 от КЗ, както и за оценка, управление и контрол на риска, в
това число за издаване на полици и за предоставяне на електронни административни
услуги.
Информационни системи на застрахователите
Чл. 2. С наредбата се уреждат изискванията към информационните системи на
застрахователите и тяхната оперативна съвместимост с информационните системи,
регистри и бази данни, създавани и поддържани от Гаранционния фонд.
Издаване и отчитане на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на
автомобилистите и договорите за задължителната застраховка "Злополука" на
пътниците
Чл. 3. С наредбата се уреждат и изискванията към издаването и отчитането на
договорите за задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
и договорите за задължителната застраховка "Злополука" на пътниците, договорите за
гранична застраховка (наричани по-нататък "договорите") и сертификатите "Зелена карта".
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Глава втора
Регистри на Информационния център. Ред за събиране и обмен на информация.
Раздел I
Регистър на моторните превозни средства, които обичайно се намират на
територията на Република България. Ред за обмен на информация.
Регистър на моторните превозни средства, които обичайно се намират на
територията на Република България
Чл. 4. (1) Регистърът на моторните превозни средства (МПС) по чл. 571, ал. 1, т. 3 от
КЗ, които обичайно се намират на територията на Република България (Регистъра на
МПС), съдържа следните данни за превозните средства, предоставяни на Гаранционния
фонд от Министерство на вътрешните работи (МВР):
1. регистрационен номер (номер на регистрационна табела);
2. идентификационен номер на превозно средство - номер на рама (VIN);
3. вид на превозно средство;
4. обем на двигател;
5. мощност на двигател в kW;
6. брой места;
7. данни за маса на МПС, както следва:
а) технически допустима максимална маса(F1);
б) допустима максимална маса на състав от превозни средства (F3);
в) маса на превозното средство (G);
8. вид гориво;
9. основен цвят на МПС;
10. регион (област) на регистрация;
11. означение дали МПС е „спряно от движение”;
12. означение, дали МПС е „служебно прекратено поради липса на застраховка
„Гражданска отговорност” на автомобилистите”;
13. означение за принадлежност на МПС към специфична група:
а) превозни средства със запор за продажба, превозни средства с временна
регистрация;
б) превозни средства на държавни органи, в това число превозни средства на особен
режим и превозни средства, обявени за издирване;
в) превозни средства, за които в Регистъра на МВР е въведена информация от
собственика за договор за продажба на чуждестранно физическо или юридическо лице, и
които приобретателят не е пререгистрирал на свое име, ремаркета и полуремаркета с
категория, различна от О1;
г) превозни средства с транзитна регистрация;
д) ремаркета и полуремаркета категория О1;
е) мотоциклети, мотопеди, мототриколки, триколесни и четириколесни превозни
средства;
14. идентификация дали МПС е собственост на физическо или юридическо лице;
15. година на раждане на собствениците и ползвателите съгласно свидетелството за
регистрация на МПС (СРМПС) - за МПС, за които е сключена задължителна застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
(2) Регистърът по ал. 1 обхваща всички превозни средства с актуална регистрация в
Регистъра на превозните средства и техните собственици, изграждан и поддържан от МВР,
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и тези, чиято регистрация е служебно прекратена в съответствие с чл.143, ал.10 от Закона
за движение по пътищата (ЗДвП). В обхвата на превозните средства не се включват тези,
чиято регистрация е служебно прекратена поради несъответствие на регистрационните
табели на БДС15980 и БДС ISO7591.
(3) Регистърът по ал. 1 съдържа и следните данни за временните табели,
предоставени на търговци, извършващи внос на моторни превозни средства, както следва:
1. регистрационен номер;
2. срок на валидност на регистрационния номер;
3. името/наименованието, ЕГН/ЛНЧ/ЕИК и адреса/адреса на управление на
търговеца;
4. дата на връщане на табелата.
Събиране и обмен на данните във връзка с Регистъра на МПС
Чл. 5. (1) Данните по чл. 4, ал. 1, т. 1-13 и ал. 3 се предоставят от МВР във формат,
съгласно съвместен протокол, подписан от представители, определени от министъра на
вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Управителния съвет на
Гаранционния фонд. В съвместния протокол може да се определи и начинът за достъп при
подаването на данните.
(2) Данните по чл. 4, ал. 1, т. 14 и 15 се попълват в регистъра на база информацията,
предоставена чрез електронната услуга (програмен интерфейс) за извличане на данни във
връзка с генериране на конкретен застрахователен договор.
(3) Данните по ал. 1 се актуализират като един път дневно по електронен път чрез
защитен канал от МВР на Гаранционния фонд се предоставят данни за превозни средства,
за които в предходния работен ден е:
1. изпълнена първоначална регистрация;
2. изпълнена промяна в регистрацията или е
3. прекратена регистрацията.
(4) Гаранционният фонд съхранява получените данни и защитава достъпа до тях,
като не предоставя правата си на трети лица извън нормативно определените случаи.
Раздел II
Регистър на застрахователните полици. Ред за събиране и обмен на данните
Регистър на застрахователните полици
Чл. 6. (1) Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 1 от КЗ за застрахователните полици по т.
10.1, раздел II, буква "А" от приложение № 1 от КЗ и за сертификатите „Зелена карта”
съдържа:
1. номер на застрахователната полица;
2. вида на застрахователната полица;
3. застраховател;
4. дата и час на сключване на договора;
5. начална и крайна дата и час на покритие;
6. данни за застраховащия:
а) име на физическо лице/наименование или фирма на юридическо лице;
б) идентификатор на лицето (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК);
в) адрес;
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7. данни за собственика (собствениците) на моторното превозно средство съгласно
свидетелството за регистрация в Република България (СРМПС) или съгласно документа за
собственост, когато моторното превозно средство не е регистрирано от компетентните
органи на МВР;
а) име на физическо лице/наименование или фирма на юридическо лице;
б) идентификатор на лицето (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК);
в) адрес;
8. данни за „предстоящ собственик” (нов собственик съгласно документ за промяна
на собственост, представен в МВР от собственика според СРМПС);
9. данни за собственика на моторното превозно средство съгласно документа за
собственост, когато моторното превозно средство не е регистрирано от компетентните
органи на МВР или когато данните за собственика съгласно СРМПС и съгласно документа
за собственост се различават:
а) име на физическо лице/наименование или фирма на юридическо лице;
б) идентификатор на лицето (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК);
в) адрес;
10. данни за обичайния водач на МПС, когато е различен от собственика:
а) име на физическо лице;
б) идентификатор на лицето (ЕГН, ЛНЧ);
в) адрес;
11. данни за ползвател на МПС съгласно СРМПС (С.3) или съгласно друг документ,
когато МПС не е регистрирано;
а) име на физическо лице/наименование или фирма на юридическо лице;
б) идентификатор на лицето (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК);
в) адрес;
12. обект (МПС или временна табела с регистрационен номер);
13. данни за МПС:
а) вид регистрация (временна, постоянна или транзитна);
б) срок на валидност на временна табела при застраховка издадена на временна
табела;
в) срок на регистрация;
г) регистрационен номер (номер на регистрационна табела);
д) номер на рама на МПС;
е) вид, марка и модел на МПС;
ж) дата на първа регистрация на МПС;
з) вид гориво, използвано от МПС;
и) основен цвят;
к) брой места;
л) данни за маса на МПС, както следва:
аа) технически допустима максимална маса (F.1);
бб) допустима максимална маса на състав от превозни средства (F.3);
вв) маса на превозното средство (G);
м) обем, максимална мощност;
14. начислена застрахователна премия;
15. коригиращ коефициент съгласно системата „бонус-малус”;
16. номер на знак, издаден от Гаранционния фонд, дата на валидности дата на
предаване;
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17. номер на сертификат „Зелена карта” с начална и крайна дата на валидност;
18. данни за корекция, промяна или анулиране на запис по полицата;
19. данни за корекция на премия по полицата;
20. данни за допълнителен знак на Гаранционния фонд след датата на издаване на
полицата:
а) номер на свързана със знака полица;
б) застраховател;
в) номер на знак;
г) основание за издаване (поредна вноска от премията, обявен за невалиден знак,
анулиран знак);
д) дата на валидност;
е) дата на предаване;
ж) причина за подмяна или анулиране;
з) дата и час на подмяна или анулиране;
21. данни за сертификат „Зелена карта” след датата на издаване на полицата.
а) номер на свързана със сертификата полица;
б) номер на сертификата;
в) регистрационен номер на МПС (номер на регистрационна табела);
г) номер на рама;
д) основание за издаване;
е) начална и крайна дата на валидност).
22. обявени за невалидни или анулирани сертификати „Зелена карта”:
а) номер на свързана със сертификата полица;
б) номер на сертификата;
в) дата на промяната;
г) основание.
(2) Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 1 от КЗ за договорите за гранична застраховка
съдържа данните по ал. 1, т. 1-6, 9 и 13-22, както и данни за държавата, в която обичайно
се намира МПС по застрахователната полица.
(3) Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 1 от КЗ за застрахователните полици по
задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз
съдържа:
1. номер на полицата;
2. вида на застрахователната полица;
3. застраховател;
4. дата и час на сключване на договора;
5. начална и крайна дата и час на покритие;
6. превозвач (застраховащ);
7. адрес и адрес за кореспонденция, когато е различен;
8. тип на застрахователна премия;
9. брой застраховани превозни средства;
10. брой застраховани места в превозното средство;
11. начислена застрахователна премия;
12. дата и час на анулиране на застрахователната полица;
13. дата и час на прекратяване на застрахователната полица;
14. дата и час на промяна на застрахователната полица.
(4) За полиците, сключени при правото на установяване и свободно предоставяне на
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услуги, регистърът съдържа:
1. номер на застрахователната полица;
2. вида на застрахователната полица;
3. застраховател;
4. дата на сключване на договора;
5. начална и крайна дата на покритие;
6. начислена застрахователна премия;
7. данни за корекция на премия по полицата.
Ред за попълване на данни в Регистъра на полиците
Чл. 7. (1) Данните по чл. 6, ал. 1-3 се отразяват в реално време в регистъра при
генериране на полицата от информационната система на застраховател.
(2) Данните по чл. 6, ал. 1-3 се отразяват във формат и със съдържание съгласно
Приложение № 1. Застрахователите са длъжни да спазват изискванията към формата и
съдържанието на данните по Приложение № 1 по отношение на тези данни, които се
попълват и подават от тях.
(3) Данните по чл. 6, ал. 4 се подават от застрахователите в регистъра ежемесечно до
десето число по отношение полиците сключени към края на отчетния месец.
Изисквания към издаването и отчитането на договорите за задължителните
застраховки по чл. 3
Чл. 8. (1) Договорите по чл. 3 имат единна унифицирана номерация, генерирана по
при условия и по ред, определени от Управителния съвет на Гаранционния фонд.
(2) Договорите по чл. 3 се генерират и издават от електронната система на
застрахователя.
(3) При генериране на договора данните, които се съдържат в базите данни на МВР,
се ползват автоматично за целите на договора въз основа на информация, получена от
Единна информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР).
Застрахователите са длъжни да организират дейността си по начин, който да гарантира, че
всеки договор се сключва при използване само на информацията, получена от МВР, за
съответния ценообразуващ показател. Застрахователите не могат да заменят данни за
съответен показател, когато те са получени от МВР, като могат да използват допълнително
попълнени полета съгласно Приложение № 1.
(4) Всеки генериран от информационната система на застрахователя договор по чл. 3
се отчита по електронен път в Гаранционния фонд в реално време едновременно с
генерирането му. Информационната система на Гаранционния фонд верифицира дали
данните за сключения договор, подадени от застрахователя, съответстват на данните,
получени от МВР.
(5) Данните по чл. 7 се отразяват в реално време в регистъра на застрахователните
полици при подаване на данните от информационната система на застраховател.
(6) В случай, че генериран застрахователен договор не бъде подписан в срок от 48
часа от генерирането му, застрахователят е длъжен да анулира записа. Корекция на
допуснати грешки при отчитането на договор се извършва в срок до 48 часа от
сключването на договора. Когато срокът по изречение първо и второ изтича в неработен
ден, анулирането, съответно корекцията може да се извърши до 24.00 часа на първия
следващ работен ден.
(7) Договорите се отчитат съобразно функционалната и техническата спецификация
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по чл. 26, ал. 4.
Ред за събиране на данните от Министерство на вътрешните работи за целите на
сключване на застрахователни договори
Чл. 9. (1) Министерство на вътрешните работи предоставя на Гаранционния фонд
данните по чл. 574, ал. 3 от КЗ чрез достъп до електронна услуга (програмен интерфейс) за
извличане на данни от Регистъра на превозните средства и техните собственици,
изграждан и поддържан в МВР.
(2) Заявка за изпълнение на електронната услуга по ал. 1 се генерира от краен
потребител на информационна система на разпространител на застрахователни услуги и се
подава към МВР чрез информационната система на Гаранционния фонд. Заявката по
изречение първо се генерира само за целите на сключване на конкретен застрахователен
договор по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
Краен потребител на информационна система на разпространител на застрахователни
услуги е физическо лице - служител на разпространителя на застрахователни услуги или
застрахователен агент - физическо лице.
(3) Краен потребител получава достъп за ползване на услугата чрез персонално
потребителско име и парола до информационната система на застраховател.
Информационната система на застрахователя съхранява журнална информация за
осъществените заявки, включваща идентификационни данни за потребителя, време (дата и
час) и уникален идентификатор на заявката, която се предоставя при поискване на
Комисията за финансов надзор. Информационната система на Гаранционния фонд
съхранява идентификатор на заявителя-застраховател и журнална информация за
осъществените заявки от застрахователя, която позволява по уникален номер на заявка,
постъпила в сървъра за електронни услуги на МВР еднозначно да се определи
застрахователят.
(5) В обхвата на услугата влизат всички превозни средства с актуална регистрация
към момента на изпълнение на заявката и тези, чиято регистрация е служебно прекратена в
съответствие с чл.143 ал.10 на ЗДвП. Не се връщат данни за превозни средства по чл. 4, ал.
1, т. 13, буква „б“. В обхвата на превозните средства не се включват тези, чиято
регистрация е служебно прекратена поради несъответствие на регистрационните табели на
БДС15980 и БДС ISO7591.
(6) Заявката за изпълнение на електронната услуга съдържа регистрационен номер
(номер на регистрационна табела) и номер на свидетелството за регистрация на превозното
средство.
(7) Резултатът от изпълнение на електронната услуга съдържа:
1. регистрационен номер (номер на регистрационна табела);
2. вид на регистрацията - постоянна, временна, транзитна;
3. срок на валидност на регистрацията;
4. идентификационен номер на превозно средство - номер на рама(VIN);
5. марка и модел;
6. вид на моторното (пътното) превозното средство;
7. основен цвят;
8. данни за маса на МПС, както следва:
а) технически допустима максимална маса (F1);
б) допустима максимална маса на състав от превозни средства (F3);
в) маса на превозното средство (G);
9. вид гориво;
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10. обем на двигателя;
11. максимална мощност на двигателя в kW;
12. брой места;
13. дата на първа регистрация;
14. име/наименование, ЕГН/ЛНЧ/ЕИК и последен актуален адрес/адрес на
управление на всички собственици;
15. име/наименование, ЕГН/ЛНЧ/ЕИК и последен актуален адрес/адрес на
управление на всички ползватели;
16. име/наименование, ЕГН/ЛНЧ/ЕИК на „предстоящ собственик“ (нов собственик
съгласно документ за промяна на собственост, представен в МВР от собственика според
СРМПС), когато такава информация е налична;
17. дата на спиране от движение;
18. дата на прекратяване на регистрацията поради липса на ЗГО.
(8) Данните по ал. 7 се предоставят от МВР на Гаранционния фонд по електронен път
чрез защитен канал във формат, съгласно съвместен протокол, подписан от представители,
определени от министъра на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и
Управителния съвет на Гаранционния фонд.
(9) Данните по ал. 7, т. 14, 15, 16 не се вписват в застрахователния договор и не се
предоставят на крайния потребител по ал. 2. Данните по ал. 7, т. 14, 15, 16 не се
предоставят на информационна система на застрахователен посредник.
(10) Информационната система на Гаранционния фонд предоставя получените от
услугата данни на информационната система на застрахователя.
(11) Данните от електронната услуга се обработват единствено за осъществяване на
функциите на Гаранционния фонд по чл. 519, т. 6 и чл. 575, ал. 4 от КЗ.
Предоставяне на данни за проверка на клас „бонус-малус“
Чл. 10. Гаранционният фонд осигурява на страницата си в интернет възможност за
проверка на актуалния клас „бонус-малус“ съгласно характеристики по наредбата по чл.
490, ал. 5 от КЗ.
Обмен на данни с Автоматизирана информационна система „Административнонаказателна дейност” (АИС „АНД“)
Чл. 11. (1) За целите на прилагане на задължителната бонус-малус система, въведена
с наредбата по чл. 490, ал. 5 от КЗ, МВР предоставя на Гаранционния фонд достъп до
електронна услуга (програмен интерфейс) за извличане на данни от АИС „АНД“ на МВР
относно извършени административни нарушения, извършени от собственици, ползватели
и обичайни водачи на моторни превозни средства.
(2) Обменът на информация се определя с наредбата по чл. 490, ал. 5 от КЗ.
(3) Трансферът се извършва по криптиран канал между системите на Гаранционния
фонд и МВР.
Раздел III
Регистър на предявените и изплатените претенции. Ред за събиране и обмен на данни.
Регистър на предявените и изплатените претенции
Чл. 12. (1) Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 2 от КЗ съдържа:
1. номер на претенция;
2. дата и час на регистриране на претенцията в ЕИСОУКР;
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3. застраховател;
4. тип на претенция;
5. вид на причинените вреди (вреди на имущество или имуществени или
неимуществени вреди, вследствие на телесно увреждане или смърт);
6. информация дали претенцията е регресна и дали представлява тотална щета;
7. номер на застрахователна полица;
8. увреден обект;
9. данни за застрахователното събитие:
а) дата на събитие;
б) държава на събитието;
в) място на събитието;
г) тип на събитието;
10. дата на предявяване на претенцията;
11. данни за размера на претенцията:
а) прогнозно плащане (оценка, резерв по претенцията) и валута, в която е
определено;
б) цена на иска за претенция, предявена по съдебен ред и валута, в която е предявен
искът;
12. основание на претенцията – документ за установяване на застрахователното
събитие;
13. състояние на претенцията (регистрирана, частично платена, отказана или
затворена (платена).
14. данни при промяна на резерва по претенцията, плащане или отказване на
претенцията:
а) номер на претенция;
б) промяна на прогнозно плащане (оценка, резерв по претенцията) и дата на
промяната;
в)промяна на резерв за разходи по уреждане на претенцията и дата на промяната;
г) дата на възобновяване на претенцията;
д) плащане по претенция и дата на плащането;
е) плащане на разход за уреждане на претенция и дата на плащането;
ж) дата на отказ.
(2) Застрахователите със седалище в Република България подават в регистъра по ал.
1 се подават и претенциите по застраховки сключени при условията на правото на
установяване и на свободата на предоставяне на услуги.
Подаване на информация в Регистъра на предявените и изплатените претенции
Чл. 13.(1) Данните по чл. 12 се актуализират от застрахователите на Гаранционния
фонд по електронен път ежедневно.
(2) Данните по чл. 12 се предоставят от застрахователите във формат и със
съдържание съгласно Приложение № 2. Данните се подават във връзка с изискванията на
системата за автоматизирана обработка на информацията, като се гарантира тяхната
автентичност и сигурност. Застрахователите са длъжни да спазват изискванията към
формата и съдържанието на данните по Приложение № 2.
(3) Данните за промяна на резерва по претенцията, които се представят по чл. 12, т.
14, може да се изменят от застрахователя само при новопостъпили документи и
доказателства, които водят до промяна на размера на предявената претенция. В случаите
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по изречение първо застрахователят подава коригираната стойност в еднодневен срок от
нейното определяне.
Раздел IV
Други регистри, поддъжрани от Информационния център. Ред за събиране и
обмен на данни.
Регистър на застрахователите по задължителна застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобилистите
Чл. 14. Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 4 от КЗ съдържа:
1. За застрахователите със седалище в Република България, лицензирани по Раздел ІІ,
буква „А”, т. 10.1 на Приложение № 1 към КЗ:
а) фирма на застрахователя;
б) адрес на управление, номер на телефон, номер на телефакс, адрес на електронна
поща;
в) връзка към интернет сайт;
г) държави членки на ЕС/ЕИП в които застрахователят извършва дейност по
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите чрез клон и адрес на клона,
номер на телефон, номер на телефакс, адрес на електронна поща;
д) държави членки на ЕС/ЕИП в които застрахователят извършва дейност по
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите при условията на свободата на
предоставяне на услуги и адрес на представителя за уреждане на претенции по смисъла на
чл. 51, ал. 2 от КЗ, номер на телефон, номер на телефакс, адрес на електронна поща;
е) връзка към списъка с представители за уреждане на претенции по чл. 503, ал. 1 от
КЗ, назначени в останалите държави членки;
ж) идентификационен код.
2. За застрахователите със седалище в друга държава членка, извършващи дейност в
Република България по застраховка по Раздел ІІ, буква „А”, т. 10.1 на Приложение № 1
към КЗ при условията на правото на установяване:
а) фирма на застрахователя;
б) адрес на управление, номер на телефон, номер на телефакс, адрес на електронна
поща;
в) връзка към интернет сайт;
г) адрес на клона на застрахователя в Република България, номер на телефон, номер
на телефакс, адрес на електронна поща;
д) представител за уреждане на претенции по чл. 503, ал. 1 от КЗ, назначен в
Република България, номер на телефон, номер на телефакс, адрес на електронна поща;
е) идентификационен код.
3. За застрахователите със седалище в друга държава членка, извършващи дейност в
Република България по застраховка по Раздел ІІ, буква „А”, т. 10.1 на Приложение № 1
към КЗ при условията на свободата за предоставяне на услуги:
а) фирма на застрахователя;
б) адрес на управление, номер на телефон, номер на телефакс, адрес на електронна
поща,
в) връзка към интернет сайт;
г) самоличност и адрес на представителя за уреждане на претенции в Република
България по смисъла на чл. 51, ал. 2 от КЗ, номер на телефон, номер на телефакс, адрес на
електронна поща;
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д) представител за уреждане на претенции по чл. 503, ал. 1 от КЗ, назначен в
Република България, номер на телефон, номер на телефакс, адрес на електронна поща;
е) идентификационен код.
Регистър на застрахователите, предлагащи задължителна застраховка "Злополука" на
пътниците
Чл. 15. Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 7 от КЗ съдържа:
1 . За застрахователите със седалище в Република България лицензирани по Раздел ІІ,
буква „А”, т. 1 на Приложение № 1 към КЗ, предлагащи задължителна застраховка
„Злополука” на пътниците:
а) фирма на застрахователя;
б) адрес на управление, номер на телефон, номер на телефакс, адрес на електронна
поща;
в) връзка към интернет сайт.
2. За застрахователите със седалище в друга държава членка, извършващи дейност в
Република България по застраховка по Раздел ІІ, буква „А” т. 1 на Приложение № 1 към
КЗ, предлагащи задължителна застраховка „Злополука” на пътниците при условията на
правото на установяване:
а) фирма на застрахователя;
б) адрес на управление, номер на телефон, номер на телефакс, адрес на електронна
поща;
в) връзка към интернет сайт;
г) адрес на клона на застрахователя в Република България, номер на телефон, номер
на телефакс, адрес на електронна поща.
3. За застрахователите със седалище в друга държава членка, извършващи дейност в
Република България по застраховка по Раздел ІІ, буква „Ат. 1 на Приложение № 1 към КЗ,
предлагащи задължителна застраховка „Злополука” на пътниците при условията на
свободата за предоставяне на услуги:
а) фирма на застрахователя;
б) адрес на управление, номер на телефон, номер на телефакс, адрес на електронна
поща;
в) връзка към интернет сайт.
Предоставяне на информация в регистрите от Комисията за финансов надзор
Чл. 16. (1) Комисията за финансов надзор предоставя данни за застрахователите по
чл. 14 и чл. 15 на база на информацията, предоставена в производството по издаване и
отнемане на лицензи и допълнителни лицензи, както и в процедурите по уведомяване за
извършване на дейност при условията на правото на установяване или свободата за
предоставяне на услуги.
(2) Информацията за застрахователи със седалище в Република България се
предоставя в срок от един работен ден от датата на издаване на решението за издаване или
отнемане на съответния лиценз, съответно в срок от един работен ден от уведомяване на
компетентния надзорен орган на друга държава членка по реда за изпращане на
уведомление за извършване на дейност от местни застрахователи. Информация за
застрахователи със седалище в други държави членки се предоставя в срок от три работни
дни от датата на получаване на съответното уведомление за извършване на дейност в
Република България в Комисията.
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(3) Информацията се предоставя с писмо, изпратено по електронна поща подписано с
универсален електронен подпис.
Регистър на пътнотранспортните произшествия и за участниците в тях
Чл. 17. (1) Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 9 от КЗ съдържа информация съгласно
наредбата по чл. 125а, ал. 2 от ЗДвП.
(2) Информацията в регистъра на пътнотранспортните произшествия и за участниците
в тях се предоставя на Гаранционния фонд, във формат и по ред, определени в наредбата
по чл. 125а, ал. 2 от ЗДвП.
Регистър на представителите за уреждане на претенции
Чл. 18. (1) Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 5 от КЗ съдържа:
1. За представителите за уреждане на претенции на застрахователи от други държавичленки:
а) съкращение на държавата членка на застрахователя;
б) имена държавата членка на застрахователя;
в) наименование на застрахователя от държавата членка;
г) код на представителя за уреждане на претенции / застрахователя в България;
д) име (наименование) на представителя за уреждане на претенции/ застрахователя в
България;
е) пощенски код;
ж) град/ населено място;
з) адрес;
и) номер на телефон;
й) номер на телефакс
к) адрес на електронна поща;
л) дата на назначаване на представителя.
2. За представителите за уреждане на претенции на застрахователи от Република
България:
а) код на застраховател от Република България;
б) наименование на застраховател от Република България;
в) съкращение на държавата членка на застрахователя;
г) имена държавата членка на застрахователя;
д) име (наименование) на представителя за уреждане на претенци;
е) пощенски код;
ж) град/ населено място;
з) адрес;
и) номер на телефон;
й) номер на телефакс
к) адрес на електронна поща;
л) дата на назначаване на представителя.
(2) Всеки застраховател, който предлага задължителна застраховка "Гражданска
отговорност" на автомобилистите в Република България, представя на Гаранционния фонд
списък на представителите си за уреждане на претенции по чл. 503, ал. 1 от КЗ и го
актуализира в срок три дни от датата на извършване на промяна на съответното
обстоятелство.
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Регистър на превозвачите, получили разрешение (лиценз) да извършват обществен превоз
на пътници
Чл. 19. (1)За целите на тази наредба регистър по чл. 571, ал. 1, т. 6 от КЗ е публичният
регистър на превозвачите за извършване на обществен превоз на пътници по Закона за
автомобилните превози, който се поддържа от Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.
(2) Информацията от регистъра по ал. 1 задължително се използва при сключване на
задължителната застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз.
Регистър на моторните превозни средства, освободени от задължението да сключват
задължителна застраховка "Гражданска отговорност" в държави членки
Чл. 20. (1) Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 8 от КЗ съдържа информация за категориите
моторни превозни средства във всяка държава членка, които са освободени от
задължението за сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на
автомобилистите. Информацията се публикува по държава членка на база на данните,
получени от Гаранционния фонд от информационните центрове на съответните държави
членки и се актуализира, при получаване на последваща информация.
(2) Регистърът съдържа:
1. код на държава членка;
2. име на държава членка;
3. налична информация за категориите моторни превозни средства, освободени от
задължението за сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на
автомобилистите.
Ред за събиране на данните от информационните центрове в други държави членки
Чл. 21. Информацията от информационните центрове в други държави членки се
събира съгласно установените процедури за сътрудничество между информационните
центрове.
Глава Трета
Обмен на друга информация между Гаранционния фонд и МВР
Предоставяне на информация за целите на чл. 572 от КЗ
Чл. 22. (1) Гаранционният фонд изпраща писмено искане до МВР или до
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, когато за
разкриването на информация пред увредено лице по реда на чл. 572 от КЗ Гаранционният
фонд има нужда от информация, с която не разполага, отнасяща се до:
1. самоличността или адреса на собственика и ползвателя на МПС без задължителна
застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, участвало в ПТП, от което са
били причинени вреди, както и за:
2. фирмата, седалището или адреса на управление на превозвач със средство за
обществен превоз на пътници, при експлоатацията на което е била причинена злополука.
(2) Искането се изпраща не по-късно от един ден след датата на завеждане на
заявлението на увреденото лице по чл. 572, ал. 6 от КЗ. В него се посочват данни за
увреденото лице, дата и място на ПТП, регистрационния номер на МПС или на средството
за обществен превоз на пътници, както и други данни, които биха спомогнали за
установяване на обстоятелствата по ал. 1, ако такива са били посочени от увреденото лице.
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(3) Компетентните органи и служби на МВР или на Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията изпращат отговор не по-късно от 10 дни
след датата на получаване на искането.
Обмен на данни за целите на уведомяване на собствениците без задължителна
застраховка съгласно чл. 574, ал. 10 от КЗ
Чл. 23. (1) За изпълнение на ангажиментите по чл. 574 ал. 10 от КЗ Гаранционният
фонд изготвя автоматизирана заявка за данни за собствеността на превозни средства от
Регистъра на превозните средства и техните собственици на МВР, за които няма сключен
договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
Заявката за данни по изречение първо не включва МПС по чл. 4, ал. 1, т. 11, 12, 13, буква
„б“ и буква „д“.
(2) Заявката съдържа данни във формат, определен съгласно съвместен протокол,
подписан от представители, определени от министъра на вътрешните работи, Комисията за
финансов надзор и Управителния съвет на Гаранционния фонд. В съвместният протокол се
определя и начинът за достъп за подаване на данните.
(3) Данните по ал. 2 се предоставят от Гаранционния фонд на МВР посредством
мрежова връзка.
(4) Министерство на вътрешните работи предоставя автоматизиран отговор на
заявката по ал. 1 за превозни средства, които към момента на изпълнение на искането не са
с прекратена регистрация и не са спрени от движение. Автоматизираният отговор съдържа
следните данни:
1. код на регион на регистрация;
2. регистрационен номер(номер на регистрационна табела) на превозно средство;
3. идентификационен номер на превозно средство – номер на рама (VIN)
4. име на собственик;
5. последен известен в Регистъра актуален адрес на собственика - код на населено
място по Единния код на населените места (ЕКНМ), област, община, населено място,
адрес.
(5) Достъп до споделена директория на сървъра на Гаранционния фонд за обмен на
файлове по ал. 2 и ал. 4 се дава с потребителско име и парола, които се предоставят на
МВР от Гаранционния фонд.
Обмен на данни за целите служебно прекратяване на регистрация на МПС съгласно чл.
574, ал. 11 от КЗ
Чл. 24. (1) За изпълнение на ангажиментите по чл. 574, ал. 11 Гаранционният фонд
изготвя автоматизирано уведомление до органа по регистрация на превозни средства в
МВР за прекратяване на регистрацията на превозни средства.
(2) Уведомлението съдържа следните данни:
1. дата на генериране на уведомлението;
2. регистрационен номер(номер на регистрационна табела) на превозно средство;
3. идентификационен номер на превозно средство – номер на рама (VIN)
4. номер на регион на регистрация;
5. дата на проверка за наличие на сключена задължителна застраховка „Гражданска
отговорност”;
6. номер на уведомление на собственика;
7. дата на изпращане на уведомлението на собственика.
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(3) Данните по ал. 2 се предоставят във формат, определен съгласно съвместен
протокол, подписан от представители, определени от министъра на вътрешните работи,
Комисията за финансов надзор и Управителния съвет на Гаранционния фонд. В
съвместния протокол се определя и начинът за достъп за подаване на данни.
Предоставяне на информация за възстановяване на служебно прекратена
регистрация
Чл. 25. (1) За изпълнение на ангажиментите по чл. 574, ал. 6 от КЗ във връзка с чл.
143, ал. 10, изречение второ от ЗДвП Гаранционният фонд изготвя автоматизирано
уведомление до органа по регистрация на превозни средства в МВР за служебно
възстановяване на регистрацията на превозни средства при получаване на информация за
генерирана застраховка.
(2) Уведомлението съдържа следните данни:
1. дата на генериране;
2. регистрационен номер (номер на регистрационна табела) на превозно средство;
3. идентификационен номер на превозно средство – номер на рама (VIN);
4. номер на регион на регистрация;
5. дата и час на сключване на договора;
6. начална и крайна дата и час на покритие.
(3) Гаранционният фонд подава данните за моторни превозни средства по ал. 1 след
изтичане на срока по чл. 8, ал. 6, изречение първо.
(4) Данните по ал. 2 се предоставят във формат, определен съгласно съвместен
протокол, подписан от представители, определени от министъра на вътрешните работи,
Комисията за финансов надзор и Управителния съвет на Гаранционния фонд. В
съвместния протокол се определя и начинът за достъп за предоставяне на данни.
Глава четвърта
Ред за съхранение и защита на данните в информационните системи на
застрахователите и на електронните регистри на Информационния център.
Изисквания към информационните системи на застрахователите
Чл. 26. (1) Застрахователите адаптират информационните си системи към тези на
Гаранционния фонд за целите на изпълнението на задълженията по тази наредба.
(2) Всеки застраховател изгражда и поддържа информационна система за генериране,
издаване и отчитане на застрахователните договори по чл. 3.
(3) Информационната система трябва да гарантира трябва да гарантират
регламентиран и контролиран достъп на лицата, които имат право на достъп съгласно
изискванията на КЗ и тази наредба.
(4) Управителният съвет на Гаранционния фонд приема функционална и техническа
спецификация на информационната система за водене на регистрите по тази наредба.
Спецификациите по изречение първо не могат да се отклоняват от разпоредбите на тази
наредба.
(5) Застрахователите са длъжни да обезпечат технически своите информационни
системи по начин, който да гарантира, че личните данни са достъпни само до лица,
оправомощени да ползват тези данни с решение на управителния орган на застрахователя.
Информационните системи на застрахователите трябва да съхраняват индентификационни
данни за всяко лице, достъпвало лични данни и да поддържат регистър (журнал) на
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достъпа до конкретната информация.
(6) Във връзка с изпълнението на ал. 5 достъпът до данните се защитава с
потребителско име и парола на потребител на информационната система на застраховател,
която съхранява журнална информация за осъществените справки, съдържащи лични
данни. Журналната информация съдържа условието, при което е извършена справката и
предоставените данни, дата, час и идентификатор на лицето, ползвало достъп.
Адаптиране на информационните системи на застрахователите
Чл. 27. Застрахователите адаптират информационните си системи съобразно
изискванията на чл. 26, ал. 4 и Гаранционният фонд удостоверява тяхната съвместимост с
информационната система на Гаранционния фонд.
Проверки за спазване на изискванията
Чл. 28. Застрахователите осигуряват техническа възможност за извършване на
проверки от служители на МВР относно изпълнението на процедурите, правилата и
процесите за спазване на изискванията за защита на личните данни, получени по тази
наредба.
Защита на данните в електронните регистри на Гаранционния фонд
Чл. 29. (1) Защитата на данните и преносната среда, изградена за обмен на данните
между Гаранционния фонд и МВР и Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ се осъществява съгласно изискванията на Наредбата за оперативна
съвместимост и информационна сигурност, приета с ПМС № 279 от 2008 г. (обн., ДВ, бр.
101 от 2008 г., изм., бр. 58 от 2010 г., изм. и доп., бр. 102 от 2010 г., бр. 48 от 2013 г.).
(2) Достъп до електронната услуга се предоставя от МВР за ползване от
информационната система на ГФ изградена върху защитен комуникационен канал за
връзка между Гаранционния фонд и МВР.
(3) Данните по чл. 571, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 9 от КЗ се класифицират като данни ниво
"2" или "В" - ниво на принудително управление на достъпа по смисъла на чл. 34, т. 3 от
Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Данните по чл. 571,
ал. 1 т. 4-8 от КЗ се класифицират като данни ниво "0" или "D" - ниво на свободен достъп
по смисъла на чл. 34, т. 1 от Наредбата за оперативна съвместимост и информационна
сигурност.
(4) Гаранционният фонд съхранява получените данни и защитава достъпа до тях,
като не предоставя правата си на трети лица и не обработва данните по друг начин,
несъвместим с целите, за които те се предоставят.
(5) Гаранционният фонд обработва предоставените лични данни при стриктно
спазване на Закона за защита на личните данни.
Условия и ред за достъп до информацията, съхранявана в Гаранционния фонд, на
Комисията за финансов надзор, Министерство на вътрешните работи и Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация”.
Чл. 30. (1) Комисията за финансов надзор, Министерството на вътрешните работи и
Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ имат право на пълен и безплатен
достъп до информацията, съхранявана от Гаранционния фонд, като достъпът на
служителите на тези държавни органи се определя съгласно вътрешно-ведомствените
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правила на съответния държавен орган.
(2) Гаранционният фонд осигурява необходимия потребителски и програмен
интерфейс за достъп на държавните органи по ал. 1 до информацията в своите регистри.
Условия и ред за достъп до информацията, съхранявана в Гаранционния фонд, на
Националното бюро на българските автомобилни застрахователи
Чл. 31. Националното бюро на българските автомобилни застрахователи има право на
безплатен достъп до информацията в регистрите на Гаранционния фонд за изпълнение на
техните функции.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. До осигуряване на техническа възможност за ежедневно обновяване на данните
в регистъра на МПС по чл. 4, ал. 1, регистърът се актуализира като ежеседмично се
предоставя файл, съдържащ цялата информация чл. 4, ал. 2.
§ 2. При първоначално подаване на данни от Министерството на вътрешните работи
на Гаранционния фонд се предоставят данни за регистрационните табели на МПС за
предходните седем години.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № Iв-991 от 3.07.2006 г. за формите и начина на
обмен на информация и взаимодействие между Информационния център по
задължителните застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука"
на пътниците, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта
(обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2006 г.).
§ 4. (1) Тази наредба влиза в сила от датата на обнародване в „Държавен вестник“, с
изключение на:
1. член 6, 7, 8, 9, които влизат в сила от 30.06.2017 г.;
2. член 10 и 11 влизат в сила от датата на влизане в сила на наредбата по чл. 490, ал.
5 от КЗ.
(2) Гаранционният фонд, застрахователите и Националното
бюро
на
автомобилните застрахователи привеждат дейността си в съответствие с изискванията на
тази наредба в срок от шест месеца от влизането й в сила.
(3)Електронната услуга по чл. 9, ал. 1, т.1 по отношение чл. 9, ал. 7, т. 8, букви „б“ и
„в“ и т. 16 се предоставя не по-късно от 01.01.2018 г.
§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 571, ал. 4, 574, ал. 9 и 575, ал. 3 от
Кодекса за застраховането и е приета с решение № ............................... на Комисията за
финансов надзор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН:
КАРИНА КАРАИВАНОВА
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:
РУМЯНА БЪЧВАРОВА
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА:
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ
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Приложение № 1
към чл. 7, ал. 2

Формат и съдържание на данните в Регистъра на полиците

1. Първоначална информация за Полица „Гражданска отговорност” на
автомобилистите

Атрибут

Тип

Коментар

Номер на
застрахователната
полица

Текст

Полето се попълва задължително.

За всеки отделен застрахователен
договор (застрахователна полица),
ЕИСОУКР генерира един единен
номер. Застрахователят няма право
да въвежда своя отделна номерация.

В случаите на групова
застрахователна полица ЕИСОУКР
генерира в единния номер на
полицата индекс или код, който
указва по видим и разбираем начин,
че полицата е групова.

В случаите на групова
застрахователна полица ЕИСОУКР
създава отделни обекти (таблици) за
всяко застраховано в груповата
полица МПС, включващата полетата
с информация за МПС, полетата
относно начислена премия и вноски
и полетата относно сертификат
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„Зелена карта” и знак.

В случаите на многогодишен
застрахователен договор
ЕИСОУКР генерира в единния
номер на полицата индекс или код,
който указва по видим и разбираем
начин, че полицата е многогодишна.

Код на вида на
застрахователната
полица

Съгласно номенклатура

Полето се попълва задължително

Въвежда се съответния код:
1 - Задължителна застраховка “ГО”
на автомобилистите (ГО);
3 - Комбинирана полица “ГО” на
автомобилистите и задължителна
“Злополука” на пътниците в
средствата за обществен превоз
4 – Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите (ГГО);
5 - Комбинирани полици, включващи
ГО на автомобилистите и други
доброволни застраховки.
Код на застраховател Съгласно номенклатура

Полето се попълва задължително

Код по номенклатура на
застрахователите
Код на държава, в
която обичайно се
намира МПС по
застрахователната

Съгласно номенклатура

Полето е задължително само при
полици по Гранична застраховка
„Гражданска отговорност”
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полица

Дата и час на
сключване на
договора

Код на държавата по стандарт (ISO
3166-1)
Дата и час

Полето се попълва задължително.
Полето се попълва автоматично от
ЕИСОУКР.

Въвежда се по всички полици, които
се сключват чрез ЕИСОУКР - За
полици по „Гражданска
отговорност”, Задължителна
застраховка “Злополука” на
пътниците, Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите, и Комбинирана
полица.
Датата и часа, отразени в
полицата съвпадат с датата на
регистриране на полицата в
ЕИСОУКР.
Начална дата и час
на покритие

Дата и час

Полето не се попълва
задължително от застрахователя.

Начална дата и час на покритието
трябва да съответстват на началната
дата и час на покритие, отбелязани в
полицата.

Когато не е попълнено от
застрахователя, началната дата и час
на покритието се генерират от
ЕИСОУКР и съвпадат с датата и часа
на сключване на договора.
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ЕИСОУКР не допуска въвеждане на
дата и час на покритие преди датата
и часа на сключване на договора.

Крайна дата и час на Дата и час
покритие

Полето не се попълва
задължително от застрахователя.

Крайната дата и час на покритието
трябва да съответстват на крайната
дата и час на покритие, отбелязани в
полицата.

Когато не е попълнено от
застрахователя, крайната дата и час
на покритието се генерират от
ЕИСОУКР съгласно действащата
нормативна уредба.

Застраховащ

Номенклатура
(Физическо или
юридическо лице)

Полето се попълва задължително
от застрахователя

Лицето, което е страна по
застрахователния договор с данните,
които се вписват в полицата,
съгласно действащата нормативна
уредба.

По номенклатура за тип на лицето:
1.

ФЛ
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2.

Име на застраховащ

Текст

ЮЛ

Полето се попълва задължително от
застрахователя
За ФЛ –имена на лицето
За ЮЛ – наименование

Тип на
идентификатора
(ЕГН, ЛНЧ, ЕИК)

Номенклатура

Полето се попълва задължително
от застрахователя.

По номенклатура за тип на
идентификатор на лице:

1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - ЕИК (БУЛСТАТ)

Идентификатор
(ЕГН, ЛНЧ, ЕИК)

Текст

Полето се попълва задължително
от застрахователя:

9 символа за Булстат на компании
майки
13 символа за Булстат на дъщерни
компании
10 символа за стари ЕТ
10 символа за ЕГН.
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Адрес

Адрес

Полето се попълва задължително
от застрахователя
Подава се адрес за кореспонденция

Собственик на МПС
съгласно
свидетелството за
регистрация на МПС

Номенклатура
(Физическо или
юридическо лице)

Полето се попълва задължително:

1. При регистрирано от КАТ МПС
собственик на МПС е лицето/лицата,
регистрирано/и в С.2 от
Свидетелството за регистрация.
При регистрирано от КАТ МПС
полето не се попълва от
застрахователя, данните се
генерират от ЕИСОУКР въз основа
на данните, предоставяни от МВР.
Забележка: изискването по т.1 не
ограничава правото на
застрахователя да изисква,
обработва и съхранява
информация за действителния
собственик на МПС.
2. При нерегистрирано от КАТ
МПС полето се попълва от
застрахователя съгласно
доказателства за собственост,
предоставени от застраховащия.
3. При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите полето не се
попълва.

По номенклатура за тип на лицето:
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Име на Собственик
на МПС

Текст

1.

ФЛ

2.

ЮЛ

Полето се попълва задължително:
1. При регистрирано от КАТ МПС
данните се генерират от ЕИСОУКР
въз основа на данните, предоставяни
от МВР.
2. При нерегистрирано от КАТ
МПС полето се попълва от
застрахователя съгласно
доказателства за собственост,
предоставени от застраховащия.
3. При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите полето не се
попълва.

За ФЛ –имена на лицето
За ЮЛ – наименование
Тип на
идентификатора
(ЕГН, ЛНЧ, ЕИК)

Номенклатура

Полето се попълва задължително
при „Гражданска отговорност” на
автомобилистите както следва:
1. При регистрирано от КАТ МПС
данните се генерират от ЕИСОУКР
въз основа на данните, предоставяни
от МВР.
2. При нерегистрирано от КАТ
МПС полето се попълва от
застрахователя съгласно
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доказателства за собственост,
предоставени от застраховащия.
3. При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите полето не се
попълва.

По номенклатура за тип на
идентификатор на лице:

1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - ЕИК (БУЛСТАТ)

Идентификатор
(ЕГН, ЛНЧ, ЕИК)

Текст

Полето се попълва задължително
при „Гражданска отговорност” на
автомобилистите както следва:
1. При регистрирано от КАТ МПС
данните се генерират от ЕИСОУКР
въз основа на данните, предоставяни
от МВР.
2. При нерегистрирано от КАТ
МПС полето се попълва от
застрахователя съгласно
доказателства за собственост,
предоставени от застраховащия.
3. При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите полето не се
попълва.
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9 символа за Булстат на компании
майки
13 символа за Булстат на дъщерни
компании
10 символа за стари ЕТ
10 символа за ЕГН.

Адрес на
собственика на МПС

Адрес

Полето се попълва задължително
при „Гражданска отговорност” на
автомобилистите както следва:
1. При регистрирано от КАТ МПС
данните се генерират от ЕИСОУКР
въз основа на данните, предоставяни
от МВР.
2. При нерегистрирано от КАТ
МПС полето се попълва от
застрахователя съгласно
доказателства за собственост,
предоставени от застраховащия.
3. При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите полето не се
попълва.

Собственик на МПС
съгласно документ
за собственост,
представен пред
застрахователя

Номенклатура
(Физическо или
юридическо лице)

Полето не се попълва
задължително.
Полето се попълва само по
преценка на застрахователя.
Данните в това поле не се
попълват, ако собственик на МПС
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съгласно документ за собственост
съвпада със собственика, съгласно
свидетелство за регистрация на
МПС или със собственика, подаден
в поле „Собственик на МПС
съгласно свидетелството за
регистрация на МПС” по
отношение на МПС,
нерегистрирано в КАТ.

По номенклатура за тип на лицето:

Име на Собственик
на МПС съгласно
документ за
собственост,
представен пред
застрахователя

Текст

1.

ФЛ

2.

ЮЛ

Полето задължително, ако е
попълнено поле „Собственик на
МПС съгласно документ за
собственост, представен пред
застрахователя”

Полето се попълва от застрахователя
съгласно доказателства за
собственост, предоставени от
застраховащия.

При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите полето не се
попълва.

За ФЛ –имена на лицето
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За ЮЛ – наименование
Тип на
идентификатора
(ЕГН, ЛНЧ, ЕИК)

Номенклатура
Полето задължително, ако е
попълнено поле „Собственик на
МПС съгласно документ за
собственост, представен пред
застрахователя”

Полето се попълва от застрахователя
съгласно доказателства за
собственост, предоставени от
застраховащия.

При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите полето не се
попълва.

По номенклатура за тип на
идентификатор на лице:

1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - ЕИК (БУЛСТАТ)

Идентификатор
(ЕГН, ЛНЧ, ЕИК)

Текст

Полето задължително, ако е
попълнено поле „Собственик на
МПС съгласно документ за
собственост, представен пред
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застрахователя”

Полето се попълва от застрахователя
съгласно доказателства за
собственост, предоставени от
застраховащия.

При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите полето не се
попълва.

9 символа за Булстат на компании
майки
13 символа за Булстат на дъщерни
компании
10 символа за стари ЕТ
10 символа за ЕГН.

Адрес на
собственика на МПС
съгласно документ
за собственост,
представен пред
застрахователя

Адрес
Полето задължително, ако е
попълнено поле „Собственик на
МПС съгласно документ за
собственост, представен пред
застрахователя”

Полето се попълва от застрахователя
съгласно доказателства за
собственост, предоставени от
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застраховащия.

При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите полето не се
попълва.

Име на обичаен
водач на МПС

Физическо лице

Полето не е задължително.

Полето се попълва от
застрахователя задължително, ако
в полицата е посочен обичаен
водач.

Обичаен водач е физическото лице,
което обичайно управлява моторното
превозно средство.

Контроли за валидация на
задължителност на полето не се
поставят.

Тип на
идентификатора
(ЕГН, ЛНЧ)

Номенклатура

Полето се попълва задължително
от застрахователя.

По номенклатура за тип на
идентификатор на лице:
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1 - ЕГН
2 - ЛНЧ

Идентификатор
(ЕГН, ЛНЧ)

Текст

Полето се попълва задължително
от застрахователя:

10 символа за ЕГН.

Адрес

Адрес

Полето се попълва задължително
от застрахователя
Подава се адрес за кореспонденция

Тип на
идентификатора

Номенклатура

Полето се попълва задължително,
когато е попълнено Име на
обичаен водач

По номенклатура за тип на
идентификатор на лице:

1 - ЕГН
2 - ЛНЧ

Идентификатор

Текст

Полето се попълва задължително,
когато е попълнено Име на
обичаен водач както следва:
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10 символа за ЕГН.

Полето се попълва задължително:

Име на ползвател
(държател) на МПС

1. При регистрирано от КАТ МПС
ползвател на МПС е лицето/лицата,
регистрирано/и в С.3 от
Свидетелството за регистрация.
При регистрирано от КАТ МПС
полето не се попълва от
застрахователя, данните се генерират
от ЕИСОУКР въз основа на данните,
предоставяни от МВР.
2. При нерегистрирано от КАТ
МПС полето се попълва от
застрахователя съгласно
доказателства, предоставени от
застраховащия.
3. При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите полето не се
попълва.

Ползвател
(държател) на МПС

Физическо или
юридическо лице

Полето се попълва задължително:

1. При регистрирано от КАТ МПС
ползвател на МПС е лицето/лицата,
регистрирано/и в С.3 от
Свидетелството за регистрация.
При регистрирано от КАТ МПС
полето не се попълва от
32

застрахователя, данните се генерират
от ЕИСОУКР въз основа на данните,
предоставяни от МВР.
2. При нерегистрирано от КАТ
МПС полето се попълва от
застрахователя съгласно
доказателства, предоставени от
застраховащия.
3. При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите полето не се
попълва.

По номенклатура за тип на лицето:

Тип на
идентификатора

Номенклатура

1.

ФЛ

2.

ЮЛ

Полето се попълва задължително
при „Гражданска отговорност” на
автомобилистите както следва:
1. При регистрирано от КАТ МПС
данните се генерират от ЕИСОУКР
въз основа на данните, предоставяни
от МВР.
2. При нерегистрирано от КАТ
МПС полето се попълва от
застрахователя съгласно
доказателства за собственост,
предоставени от застраховащия.
3. При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
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автомобилистите полето не се
попълва.

По номенклатура за тип на
идентификатор на лице:

1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - ЕИК (БУЛСТАТ)

Тип на
идентификатора

Номенклатура

Полето се попълва задължително
при „Гражданска отговорност” на
автомобилистите както следва:
1. При регистрирано от КАТ МПС
данните се генерират от ЕИСОУКР
въз основа на данните, предоставяни
от МВР.
2. При нерегистрирано от КАТ
МПС полето се попълва от
застрахователя съгласно
доказателства за собственост,
предоставени от застраховащия.
3. При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите полето не се
попълва.

По номенклатура за тип на
идентификатор на лице:
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1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - ЕИК (БУЛСТАТ)

МПС или времена
табела с
регистрационен
номер

съгласно номенклатура

Полето се попълва задължително
от застрахователя, като се
посочва:
Регистрирано от КАТ МПС/
нерегистрирано от КАТ МПС/
времена табела с регистрационен
номер

Допълнителен обект

Хипервръзка към
Задължителна Злополука
на пътниците в
обществения транспорт

Полето се попълва задължително
от застрахователя в следните
случаи:

при код на вид застраховка (3) ЗП
Регистрационен
номер (ДКН) на
МПС

Текст

Полето се попълва задължително
от застрахователя при:
-регистрирано от КАТ МПС и
- застрахователна полица по времена
табела с регистрационен номер.

Не се въвежда за МПС без
регистрация и за временна табела.

Коментар: Да се реши какво се прави
при диспач. Застраховка по рама е
допустима само на МПС, което не е
регистрирано от КАТ
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При попълване на номер времена
табела се спазва формат NNN B
NNN или NN B NNN, където:
N – са цифри от 0 до 9
B – константа, представляваща
латинска буква B

При групова застраховка с
отделни редове се вписва
регистрационния номер на всяко
МПС.
Номер на рама на
МПС

Текст

Полето се попълва задължително
по всички полици.

Полето не се попълва от
застрахователя при регистрирано от
КАТ МПС, като се използват
данните, предоставени от МВР.

При попълване от застрахователя в
случаите на нерегистрирано от КАТ
МПС се спазва следният формат:

Валидация за номер на рама:

•
•

Брой символи - от 1 до 25.
Видове символи:
- цифри от 0 до 9;
- латински букви, без "I", "O"
и "Q" заменят се съответно с 1,
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0(нула) и 0(нула)
При групова застраховка с
отделни редове се вписва
регистрационния номер на всяко
МПС. Полетата не се попълват от
застрахователя при регистрирани от
КАТ МПС, като се използват
данните, предоставени от МВР.

Дата на първа
регистрация на МПС

Дата

Полето не е задължително за МПС
без регистрация в КАТ

При групова застраховка с
отделни редове се вписва датата на
първа регистрация на всяко МПС.
Полетата не се попълват от
застрахователя при регистрирани от
КАТ МПС, като се използват
данните, предоставени от МВР.

Вид на МПС

Съгласно номенклатура

Полето се попълва задължително,
като:

1. За регистрирано от КАТ МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР.

2. За нерегистрирано от КАТ МПС
полето се попълва от застрахователя
по номенклатура на вид на МПС
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При групова застраховка с
отделни редове се вписва вид на
всяко МПС. Полетата не се
попълват от застрахователя при
регистрирани от КАТ МПС, като се
използват данните, предоставени от
МВР.

Изключение: Полето не се попълва
при издаване на „ГО“, за времена
табела с регистрационен номер.

Да се добави текста с
номенклатурата
Марка на МПС

Съгласно номенклатура

Полето се попълва задължително,
като:

1. За регистрирано от КАТ МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР.
2. За нерегистрирано от КАТ МПС
полето се попълва от застрахователя,
съгласно номенклатура на марките и
моделите
Полето за модел не е задължително,
ако атрибутът „Описание – модел“ е
попълнен.

При групова застраховка се
вписва регистрационния номер на
всяко МПС

38

Изключение: Полето не се попълва
при издаване на „ГО“, за времена
табела с регистрационен номер.
Модел на МПС

Номенклатура

Полето се попълва задължително,
като:

1. За регистрирано от КАТ МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР.
2. За нерегистрирано от КАТ МПС
полето се попълва от застрахователя
по номенклатура на марките и
моделите

Полето за модел не е задължително,
ако атрибутът „Описание – модел“ е
попълнен.

При групова застраховка с
отделни редове се вписва модел на
всяко МПС. Полетата не се
попълват от застрахователя при
регистрирани от КАТ МПС, като се
използват данните, предоставени от
МВР.

Изключение: Полето не се попълва
при издаване на „ГО“, за времена
табела с регистрационен номер.
Описание – марка

Текст

Полето се попълва от застрахователя
само за нерегистрирано от КАТ
МПС и ако има отбелязване - „Друга
марка.
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При групова застраховка с
отделни редове се вписва
описание-марка на всяко МПС.
Полетата не се попълват от
застрахователя при регистрирани от
КАТ МПС, като се използват
данните, предоставени от МВР.

Изключение: Полето не се попълва
при издаване на „ГО“, за времена
табела с регистрационен номер.
Описание – модел

Текст

Полето се попълва от застрахователя
само за нерегистрирано от КАТ
МПС и ако има отбелязване - „Друг
модел“.

При групова застраховка с
отделни редове се вписва
описание-модел на всяко МПС.
Полетата не се попълват от
застрахователя при регистрирани от
КАТ МПС, като се използват
данните, предоставени от МВР.

Изключение: Полето не се попълва
при издаване на „ГО“, за времена
табела с регистрационен номер
Вид регистрация

съгласно номенклатура

Полето се попълва задължително,
като се отбелязва вида на
регистрацията.
Постоянна, временна или
транзитна, като данните се
предоставят от МВР. Не се попълва
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от застрахователя.

При групова застраховка се
вписва с отделни редове вид
регистрация на всяко МПС.
Полетата не се попълват от
застрахователя при регистрирани от
КАТ МПС, като се използват
данните, предоставени от МВР.

Изключение: Полето не се попълва
при издаване на „ГО“, за времена
табела с регистрационен номер
Срок на валидност
на временната
табела

Дата

Задължително при издаване на ГО
ако за вид на регистрация на МПС е
посочен код (5) Временна
регистрация.

Срок на валидност
на регистрацията на
МПС

Дата

Полето се попълва задължително.

Данните се подават от МВР. Не се
попълва от застрахователя.

При групова застраховка се
вписва с отделни редове срок на
валидност на регистрацията на
всяко МПС. Полетата не се
попълват от застрахователя при
регистрирани от КАТ МПС, като се
използват данните, предоставени от
МВР.
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Изключение: Полето не се попълва
при издаване на „ГО“, за времена
табела с регистрационен номер

Вид гориво, което
ползва МПС

съгласно номенклатура

Полето се попълва задължително,
като:
1. За регистрирано от КАТ МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР.
2. За нерегистрирано от КАТ МПС
полето се попълва от застрахователя
по номенклатура на вида на гориво.

При групова застраховка се
вписва с отделни редове вид
гориво на всяко МПС. Полетата не
се попълват от застрахователя при
регистрирани от КАТ МПС, като се
използват данните, предоставени от
МВР.

Изключение: Полето не се попълва
при издаване на „ГО“, за времена
табела с регистрационен номер
Основен цвят

Число

Полето се попълва задължително,
като:
1. За регистрирано от КАТ МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР.
2. За нерегистрирано от КАТ МПС
полето се попълва от застрахователя
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по номенклатура на цвят на МПС

При групова застраховка се
вписва с отделни редове основен
цвят на всяко МПС. Полетата не се
попълват от застрахователя при
регистрирани от КАТ МПС, като се
използват данните, предоставени от
МВР.

Изключение: Полето не се попълва
при издаване на „ГО“, за времена
табела с регистрационен номер
Брой места

Число

Полето се попълва задължително
за определени категории МПС,
като:

1. За регистрирано от КАТ МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР за
всички МПС.
2. За нерегистрирано от КАТ МПС
полето се попълва от застрахователя
САМО ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВЕ
МПС (да се определят категориите).

При групова застраховка се
вписва с отделни редове брой
места на всяко МПС. Полетата не
се попълват от застрахователя при
регистрирани от КАТ МПС, като се
използват данните, предоставени от
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МВР.

Изключение: Полето не се попълва
при издаване на „ГО“, за времена
табела с регистрационен номер.

технически
допустима
максимална маса
(F1)

Число

Полето се попълва задължително,
като:

1. За регистрирано от КАТ МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР.
2. За нерегистрирано от КАТ МПС
полето се попълва от застрахователя
САМО ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВЕ
МПС

При групова застраховка се
вписва с отделни редове маса на
всяко МПС. Полетата не се
попълват от застрахователя при
регистрирани от КАТ МПС, като се
използват данните, предоставени от
МВР.

Изключение: Полето не се попълва
при издаване на „ГО“, за времена
табела с регистрационен номер

допустима
максимална маса на

Число

Полето се попълва задължително,
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състав от превозни
средства (F3)

като:

1. За регистрирано от КАТ МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР.
2. За нерегистрирано от КАТ МПС
полето се попълва от застрахователя
САМО ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВЕ
МПС

При групова застраховка се
вписва с отделни редове маса на
всяко МПС. Полетата не се
попълват от застрахователя при
регистрирани от КАТ МПС, като се
използват данните, предоставени от
МВР.

Изключение: Полето не се попълва
при издаване на „ГО“, за времена
табела с регистрационен номер

маса на превозното
средство (G);

Число

Полето се попълва задължително,
като:

1. За регистрирано от КАТ МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР.
2. За нерегистрирано от КАТ МПС
полето се попълва от застрахователя
САМО ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВЕ
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МПС

При групова застраховка се
вписва с отделни редове маса на
всяко МПС. Полетата не се
попълват от застрахователя при
регистрирани от КАТ МПС, като се
използват данните, предоставени от
МВР.

Изключение: Полето не се попълва
при издаване на „ГО“, за времена
табела с регистрационен номер

Обем на двигателя
на МПС

цифри и букви

Полето се попълва задължително в
куб. см, като:
1. За регистрирано от КАТ МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР.
2. За нерегистрирано от КАТ МПС
полето се попълва от застрахователя
САМО ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВЕ
МПС

При групова застраховка се
вписва с отделни редове обем на
двигателя на всяко МПС. Полетата
не се попълват от застрахователя при
регистрирани от КАТ МПС, като се
използват данните, предоставени от
МВР.
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Изключение: Полето не се попълва
при издаване на „ГО“, за времена
табела с регистрационен номер

Изключение: Полето не е
задължително, ако за вид на
регистрация на МПС е посочен код
(5) Временна регистрация.

Максимална
мощност на
двигателя на МПС

Число

Полето се попълва задължително
при всички застрахователни
полици, като:

1. За регистрирано от КАТ МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР.
2. За нерегистрирано от КАТ МПС
полето се попълва от застрахователя
САМО ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВЕ
МПС

При групова застраховка се
вписва с отделни редове
максимална мощност на двигателя
на всяко МПС. Полетата не се
попълват от застрахователя при
регистрирани от КАТ МПС, като се
използват данните, предоставени от
МВР.
Изключение: Полето не се попълва
при издаване на „ГО“, за времена
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табела с регистрационен номер

Забележка: Информацията се подава
в мерна единица KW

Начислена премия –
„Гражданска
отговорност”

Число

Полето се попълва задължително
от застрахователя.
Посочва се размерът на цялата
дължима премия по полицата
(независимо от броя на вноските),
включваща и вноските към
Гаранционния фонд (за двата
управлявани фонда) и стойността на
знака. Данъкът върху премията не се
включва.
При многогодишен застрахователен
договор в полето се попълва цялата
дължима премия за първия
застрахователен период, включваща
и вноските към Гаранционния фонд
(за двата управлявани фонда).
Данъкът върху премията не се
включва.

При групова застраховка се
вписва с отделни редове
начислената премия за всяко
МПС.
Осигурява се възможност за
отчитане на промени в премията,
като ще се генерира и запазва датата
на промяна на премията.
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Начислена премия –
„Гражданска
отговорност” при
многогодишен
договор за втори
застрахователен
период

Число

Полето не е задължително. Полето
се попълва задължително от
застрахователя, ако договорът е
многогодишен. Полето се попълва
от застрахователя на база
начислени премии, независимо
дали премията е платена при
сключването на договора.
Попълва се цялата дължима премия
за втория застрахователен период,
включваща и вноските към
Гаранционния фонд (за двата
управлявани фонда) и стойността на
знака. Данъкът върху премията не се
включва.

При групова застраховка се
вписва с отделни редове
начислената премия за всяко
МПС.
Осигурява се възможност за
отчитане на промени в премията,
като ще се генерира и запазва датата
на промяна на премията.

Бележка във връзка с генерирането
на справки за премиен приход от
ЕИСОУКР:
При генериране на справка за
премиен приход от ЕИСОУКР,
начислената (т.е. и платена) премия
при многогодишни договори за
втори застрахователен период се
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включва в премийния приход за
годината на сключване на договора.

Начислена премия –
„Гражданска
отговорност” при
многогодишен
договор за трети
застрахователен
период

Число

Полето не е задължително. Полето
се попълва задължително от
застрахователя, ако договорът е
многогодишен. Полето се попълва
от застрахователя на база
начислени премии, независимо
дали премията е платена при
сключването на договора.
Попълва се цялата дължима премия
за третия застрахователен период,
включваща и вноските към
Гаранционния фонд (за двата
управлявани фонда) и стойността на
знака. Данъкът върху премията не се
включва.

При групова застраховка се
вписва с отделни редове
начислената премия за всяко
МПС.
Осигурява се възможност за
отчитане на промени в премията,
като ще се генерира и запазва датата
на промяна на премията.

Бележка във връзка с генерирането
на справки за премиен приход от
ЕИСОУКР:
При генериране на справка за
премиен приход от ЕИСОУКР,
начислената (т.е. и платена) премия
при многогодишни договори за трети
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застрахователен период се включва в
премийния приход за годината на
сключване на договора.

Коригиращ
коефициент (Бонусмалус коефициент)

Число

Полето се попълва задължително
като се генерира от ЕИСОУКР
(след влизането в сила на наредба
за бонус-малус)
Забележка: Текущо коригиращ
коефициент не се изчислява,
ЕИСОУКР връща стойност „1“

Брой вноски

Число (int)

Тип на записа

Съгласно номенклатура

Не повече от 12. Ако са попълнени
полета за многогодишен договор –
не повече от 36

По номенклатура на тип на записа:

0. Нов запис – при операциите
по издаване на полица
Номер на знак,
издаден от ГФ

Число

Дата на валидност

Дата

Полето е задължително

Дата на предаване

Дата

Задължително, при предаване на
знак на застрахователна компания.
Записва се дата на предава спрямо
Тристранния приемо-предавателен
протокол.

Номер на
сертификат „Зелена
карта”

Полето е задължително
До девет символа

Полето не е задължително в случай
на застраховка на определени видове
МПС, за които е нормативно
позволено да не се издава
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сертификат „Зелена карта”.
Номерът на сертификата се генерира
от ЕИСОУКР.
Начална дата на
валидност на
сертификата „Зелена
карта”

дата

Полето е задължително в случай, че
е попълнена стойност в поле „Номер
на сертификат „Зелена карта”

Крайна дата на
валидност на
сертификата „Зелена
карта”

дата

Полето е задължително в случай, че
е попълнена стойност в поле „Номер
на сертификат „Зелена карта”

Източник потребител

Номенклатура

Ще се попълва автоматично: ще се
попълва от система на базата на
цифровия сертификат.
Стойности: Код на застраховател

Източник - операция

Номенклатура

По номенклатура за източник на
актуализацията - операция –
издаване на полица.

2. Корекция, промяна, анулиране на запис по Полица „Гражданска отговорност” на
автомобилистите
Атрибут

Тип

Коментар

Номер на
застрахователната
полица

Полето е задължително.

Регистрационен
номер (ДКН) на

Полето се попълва само при групова
полица, когато се прави корекция
или на запис относно определено

Въвежда се номера на полицата, по
която се прави корекция, промяна,
анулиране на запис.
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МПС
Тип на записа

МПС.
Съгласно номенклатура

По номенклатура на тип на записа:

1. Коригиран запис – при
операциите по корекция на
полица.
Корекция на полица се допуска
при явна фактическа грешка в
информацията в полицата по
отношение на данни, които не са
автоматично генерирани от
ЕИСОУКР. Корекция на полица
се допуска в срок до 48 часа от
датата и часа на сключване на
договора.
2. Променен запис – при
операциите по промяна на
данни и прекратяване на
полица.
Промяна на данни по издадена
полица се извършва при
обявяване на новонастъпили
обстоятелства за МПС, като
например собственик, обичаен
водач и т.н. Когато
информацията е постъпила от
МВР, ЕИСОУКР изпраща
автоматично съобщение до
застрахователя по договора.
3. Анулиран запис – при
операциите по анулиране на
полица
Анулиране на запис може да има
в случай, че генериран
застрахователен договор не бъде
подписан в срок от 48 часа от
генерирането му,.
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Попълва се чрез операциите за
корекция, промяна или анулиране на
запис. Операциите за корекция,
промяна или анулиране на запис не
водят до заличаване на данни в
базата данни, базата данни
задължително запазва история.

Дата и час на
анулиране на запис
по полицата

Дата и час

Попълва се автоматично с текуща
дата и час при изпълнение на
операции „Анулиране на запис по
полица“

Дата и час на
прекратяване на
полицата

Дата и час

Попълва се при операция „Променен
запис на полица“ на база подадените
допълнителни параметри

Дата и час на
промяна на полицата

Дата и час

Попълва се при операция „Промяна
на полица“ на база подадените
допълнителни параметри

Източник потребител

Номенклатура

Ще се попълва автоматично: ще се
попълва от система на базата на
цифровия сертификат.
Стойности: Код на застраховател

Източник - операция

Номенклатура

По номенклатура за източник на
актуализацията - операция –
промяна/корекция на полица.

3. Корекция на премия по (прилага се за полица „Гражданска отговорност” на
автомобилистите и „Злополука” на пътниците в обществения транспорт)
Атрибут
Тип
Коментар
Номер на
Текст
застрахователната

Полето е задължително и се подава от
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полица

застрахователя.
Въвежда се номерът на застрахователната
полица, по която се прави корекция на премия.
Полето се попълва само при групова полица
„Гражданска отговорност” на автомобилистите,
когато се прави корекция на премия относно
определено МПС.

Регистрационен
номер (ДКН) на
МПС

Дата на промяна
на премията

Дата

Полето е задължително и се подава от
застрахователя.
ЕИСОУКР извършва верификация на срока за
подаване на корекцията съгласно нормативната
уредба.

Корекция на
Число
начислена премия

Попълва се при:
-

в случай че има промяна по
първоначалната премия
- При прекратяване на полица
Подава се корекцията на премията със знак „+”
или „-„

Бележка във връзка с генерирането на справки за
премиен приход от ЕИСОУКР:
1. При генерирането на справка за премиен
приход, корекциите с дата на промяна в
годината на издаване на полицата се отразяват в
начисления премийния приход за съответната
година.
2. При генерирането на справка за премиен
приход, корекциите с дата на промяна, която е
след края на годината на издаване на полицата,
не се отразяват в начисления премийния приход
за годината на издаване на полицата. Такива
корекции с обща положителна стойност се
отчитат като премиен приход за съответната
година, в която се правят корекциите. Такива
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корекции с обща отрицателна стойност се
отчитат като разход за съответната година, в
която се правят корекциите.
Корекция на
Начислена
премия –
„Гражданска
отговорност” при
многогодишен
договор за втори
застрахователен
период

число

Попълва се при:
-

в случай че има промяна по
първоначалната премия
- При прекратяване на полица
Подава се корекцията на премията със знак „+”
или „-„
Бележка във връзка с генерирането на справки за
премиен приход от ЕИСОУКР:
1. При генерирането на справка за премиен
приход, корекциите с дата на промяна в
годината на начисляване на премийния приход
за съответния застрахователен период се
отразяват в начисления премийния приход за
съответната година.
2. При генерирането на справка за премиен
приход, корекциите с дата на промяна, която е
след края на годината на начисляване на
премийния приход за съответния
застрахователен период, не се отразяват в
начисления премийния приход за годината.
Такива корекции с обща положителна стойност
се отчитат като премиен приход за съответната
година, в която се правят корекциите. Такива
корекции с обща отрицателна стойност се
отчитат като разход за съответната година, в
която се правят корекциите.

Корекция на
Начислена
премия –
„Гражданска
отговорност” при
многогодишен
договор за трети
застрахователен

Бележка във връзка с генерирането на справки за
премиен приход от ЕИСОУКР:
1. При генерирането на справка за премиен
приход, корекциите с дата на промяна в
годината на начисляване на премийния приход
за съответния застрахователен период се
отразяват в начисления премийния приход за
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период

съответната година.
2. При генерирането на справка за премиен
приход, корекциите с дата на промяна, която е
след края на годината на начисляване на
премийния приход за съответния
застрахователен период, не се отразяват в
начисления премийния приход за годината.
Такива корекции с обща положителна стойност
се отчитат като премиен приход за съответната
година, в която се правят корекциите. Такива
корекции с обща отрицателна стойност се
отчитат като разход за съответната година, в
която се правят корекциите.

4. Допълнителен Знак на ГФ / Стикер – след датата на издаване на полицата
Атрибут
Тип
Коментар
Номер на свързана
със знака полица
ГО

Текст

За всяко МПС по з-ка ГО се издава знак/стикер. За
всяко МПС, включено в групова полица се издава
отделен знак.

Не се издава знак/стикер към застраховки по
времена табела с регистрационен номер.
Номер на знак,
издаден от ГФ

Число

Дата на валидност

Дата

Дата на предаване

Дата

До девет символа

Задължително, при предаване на знак на
застрахователна компания. Записва се дата на
предава спрямо Тристранния приемопредавателен протокол.

Причина за
Номенклатура По номенклатура на причините за
подмяна/анулиране
подмяна/анулиране на знак.
Задължително, при анулиране или регистриране
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на нов знак към полица.
Дата и час на
Дата и час
подмяна/анулиране

Основание за
издаване

Застрахователна
компания

Съгласно
номенклатура

Попълва се автоматично с текуща дата и час при
изпълнение на операции „Анулиране на знак“ или
„Регистриране на стикер към полица ГО“
Полето се попълва задължително.

1. Поредна вноска от премията;
2. Обявен за невалиден знак;
3. Анулиран знак
Номенклатура Застрахователната компания, на която е предаден
стикера при подписването на Тристранния
приемо-предавателен протокол.

5. Сертификат – Зелена карта след датата на издаване на полицата
Атрибут

Тип

Коментар

Номер на
свързана със
сертификата
полица ГО

Текст

За всяко МПС по з-ка ГО се издава сертификат
ЗК, освен когато е предвидено друго в
нормативната уредба.
За всяко МПС, включено в групова полица се
издава отделен сертификат и се генерира номер
със съответния пореден индекс към номера на
полицата по ГО.

Не се издава сертификат ЗК към застраховки
по времена табела с регистрационен номер.
Номер на
сертификата

Номерът на сертификата се генерира от
ЕИСОУКР.

Регистрационен Текст
номер (ДКН)

Полето не е задължително.
Полето се попълва от ЕИСОУКР съгласно номер
на полицата, освен в случай на групови договори.
В случай на групов договор полето се попълва от
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застрахователя.
Полето не се попълва, когато полицата е
сключена само по номер на рама в нормативно
определените случаи.

Валидация:
8 символа за МПС регистрирани в България.

При попълване на номер времена табела се
спазва формат NNN B NNN или NN B NNN,
където:
N – са цифри от 0 до 9
B – константа, представляваща латинска буква B

Номер на рама

Текст

Полето се попълва задължително.
Полето се попълва от ЕИСОУКР съгласно номер
на полицата, освен в случай на групови договори.
В случай на групов договор полето се попълва от
застрахователя.
Валидация за номер на рама:

•

Брой символи - от 1 до 25.
Видове символи:
- цифри от 0 до 9;
- латински букви, без "I", "O" и "Q" заменят се
съответно с 1, 0(нула) и 0(нула)

При групова застраховка се вписва
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регистрационния номер на всяко МПС

Основание за
издаване

Съгласно
номенклатура

Полето се попълва задължително.
4. Поредна вноска от премията;
5. Загубен, откраднат или унищожен
сертификат „Зелена карта”
6. Обявен за невалиден сертификат „Зелена
карта”;
7. Анулиран по рано сертификат „Зелена
карта”

Начална дата
дата
на валидност на
сертификата
Крайна дата на
валидност на
сертификата

дата

6. Обявен за невалиден/Анулиран Сертификат – Зелена карта
Атрибут

Тип

Коментар

Номер на
свързана със
сертификата
полица ГО

Текст

Полето е задължително

Номер на
сертификата

номер

Дата на
промяната
Основание

Дата на обявяване на сертификата за невалиден или
анулиран
номенклатура

1- Обявен за неваледен сертификат „Зелана
карта”
2- Анулиран сертификат „Зелана карта”
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7. Полица – Задължителна застраховка „Злополука”
Описаните тук данни са общи за всеки един тип полица/сертификат.

Атрибут

Тип

Коментар

Номер на
полица

Текст

Полето се попълва задължително.

За всеки отделен застрахователен договор (застрахователна
полица), ЕИСОУКР генерира един единен номер.
Застрахователят няма право да въвежда своя отделна
номерация.

В случаите на многогодишен застрахователен договори
ЕИСОУКР генерира в единния номер на полицата индекс
или код, който указва по видим и разбираем начин, че
полицата е многогодишна.

Код на вид
застраховка

Съгласно
номенклатура

Код по номенклатура:
2 - Задължителна застраховка “Злополука” на пътниците
(ЗП);
7 - Комбинирани полици, включващи задължителна
застраховка “Злополука” на пътниците (ЗП) и други
доброволни застраховки без задължителна застраховка
„Гражданска отговорност”..

Код на
застраховател

Съгласно
номенклатура

Код по номенклатура на застрахователите

Дата и час на
сключване на
договора

Дата и час

Полето се попълва задължително. Полето се попълва
автоматично от ЕИСОУКР.
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Въвежда се по всички полици, които се сключват чрез
ЕИСОУКР - Задължителна застраховка “Злополука” на
пътниците и Комбинирана полица.
Датата и часа, отразени в полицата съвпадат с датата
на регистриране на полицата в ЕИСОУКР.

Начална дата и
час на покритие

Дата и час

Полето не се попълва задължително от застрахователя.

Начална дата и час на покритието трябва да съответстват на
началната дата и час на покритие, отбелязани в полицата.

Когато не е попълнено от застрахователя, началната дата и
час на покритието се генерират от ЕИСОУКР и съвпадат с
датата и часа на сключване на договора.

ЕИСОУКР не допуска въвеждане на дата и час на покритие
преди датата и часа на сключване на договора.

Крайна дата и
час на
покритие

Дата и час

Полето не се попълва задължително от застрахователя.

Крайната дата и час на покритието трябва да съответстват
на крайната дата и час на покритие, отбелязани в полицата.

Когато не е попълнено от застрахователя, крайната дата и
час на покритието се генерират от ЕИСОУКР съгласно
действащата нормативна уредба.
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Превозвач
(Застраховащ)

Номенклатура Полето се попълва задължително:
(Юридическо
лице или ЕТ)

По номенклатура за тип на лицето:

Фирма на
превозвача

Текст

1.

ЮЛ

2.

ЕТ

Полето се попълва задължително
Фирма на юридическото лице или едноличния търговец.

Тип на
Номенклатура Полето се попълва задължително
идентификатора
По номенклатура за тип на идентификатор на лице:

3 - ЕИК (БУЛСТАТ)

Идентификатор

Текст

Полето се попълва задължително от застрахователя

9 символа за Булстат на компании майки
13 символа за Булстат на дъщерни компании
10 символа за стари ЕТ

ЕИСОУКР извършва верификация въз основа на данните,
предоставени от ИА „Автомобилна администрация”.
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Адрес

Адрес

Адрес за
Адрес
кореспонденция

Тип на премия

Полето се попълва задължително от ЕИСОУКР въз
основа на данните, предоставени от ИА „Автомобилна
администрация”

Полето не е задължително
Попълва се от застрахователя адрес за кореспонденция,
предоставен от застраховащия.

Номенклатура По номенклатура за тип на премията, според начина на
определянето и:

1 - на база на вид ПС и
2 - на база на реализирани от превозвача приходи (Оборот)
Задължително за полици с тип на премията 2 – на база
реализирани от превозвача приходи

Брой
застраховани
ПС

Число

Брой
застраховани
места в ПС

Число

Начислена
премия Злополука

Число

Задължително за ЗП и Комбинирана полица. Посочва се
размерът на цялата дължима премия по полицата
(независимо от броя на вноските), включваща и вноските
към Гаранционния фонд (за двата управлявани фонда).
Данъкът върху премията не се включва.

Брой вноски

Число (int)

Не повече от 12

Тип на записа

Съгласно
номенклатура

По номенклатура на тип на записа:

0. Нов запис – при операциите по издаване на полица
1. Коригиран запис – при операциите по корекция на
полица. (Корекция на полица се допуска при явна
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фактическа грешка в информацията в полицата в срок,
предвиден в нормативната уредба).
2. Променен запис – при операциите по промяна на данни и
прекратяване на полица. (Промяна на данни се извършва
при обявяване на новонастъпили обстоятелства за
превозвача или за други обстоятелства по договора,
регистрирани в ЕИСОУКР)
3. Анулиран запис – при операциите по анулиране на
полица (Анулиране на запис може да има, ако
застрахователна премия или първа вноска по нея по
застрахователния договор не е платена и този договор не
влиза в сила)

Попълва се чрез операциите за издаване, промяна,
корекция, прекратяване или анулиране на полица.
Дата и час на
анулиране

Дата и час

Попълва се автоматично с текуща дата и час при
изпълнение на операции „Анулиране на полица“

Дата и час на
прекратяване

Дата и час

Попълва се при операция „Прекратяване на полица“ на база
подадените допълнителни параметри

Дата и час на
промяна

Дата и час

Попълва се при операция „Промяна на полица“ на база
подадените допълнителни параметри

Източник потребител

Номенклатура Ще се попълва автоматично: ще се попълва от система на
базата на цифровия сертификат.
Стойности: Код на застраховател

Източник операция

Номенклатура По номенклатура за източник на актуализацията - операция
– издаване/промяна/корекция на полица,
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Приложение № 2
към чл. 13, ал. 2
Формат и съдържание на данните в Регистъра на предявените и изплатените претенции

1. Претенция
Атрибут

Тип

Коментар

Номер на претенция

Текст

Полето за попълва задължително от
застрахователя. Номерът на претенцията трябва
да е уникален за всеки застраховател. Подава се
вътрешно-системният номер на застрахователя
на всяка отделна претенция.

Претенцията е всяко отделно искане за
изплащане на обезщетение от всяко отделно
лице.

Когато застрахователят поддържа в
информационната си система и отделен номер на
база щета/събитие по съответния клас
застраховка – застрахователят подава в полето
номера на претенция и номера на щета/събитие,
отделени със символ.

Дата и час на
регистриране на
претенцията в
ЕИСОУКР

Дата и час

Код на
застраховател

Номенклатура

Датата и часа се генерира автоматично от
ЕИСОУКР
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Тип на претенция

Номенклатура Номенклатура за тип на претенция – по ГО, по
Каско

Вид вреди

Номенклатура По номенклатура за вид вреди
1. Вреди на имущество (вреди, причинени
на имущество);
2. Неимуществени (имуществени или
неимуществени вреди, вследствие на
телесно увреждане или смърт)
Когато едно лице е претърпяло едновременно
имуществени вреди по т.1 и неимуществени
вреди се завеждат отделни претенции за
имуществената и неимуществената вреда, като
съответните пропуснати ползи, разходи и лихви
се включват във всяка от тях поотделно.

Флаг за регресна
претенция

Флаг

Флаг за тотална
щета

Флаг

Полица номер

Текст

0 – Нормална претенция
1 – Регресна претенция
0 – Нормална щета
1 – Тотална щета

Задължително, ако се подава от застрахователя и
незадължително ако е от ГФ.

Когато претенцията е по застраховка
„Гражданска отговорност” на автомобилистите
или Гранична „Гражданска отговорност” на
автомобилистите, номерът на полицата трябва да
съвпада с номера на полицата в ЕИСОУКР.
Увреден обект
(Регистрационен

МПС с

Регистрационен номер на МПС, когато е
увредено известно МПС с регистрация в
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номер / код на
имущество на
пострадалия)

регистрация в
България или
Номенклатура

България. По застраховка „Каско” подаване на
регистрационен номер на МПС е единствена
възможност.

Когато пострадало в ПТП е недвижимо или
движимо имущество, различно от МПС,
неизвестно МПС, физическо лице или невъведен
участник се подава код по номенклатура.

ZZZ100

- Недвижимо имущество

ZZZ200 - Движимо имущество
ZZZ300

- Неизвестно МПС

ZZZ400

- Пострадало лице

ZZZ500 - Неокомплектовани данни
ZZZ800

- ПТП с един участник

ZZZ900

- Невъведен участник в ПТП

ZZZ901 – МПС с чуждестранна регистрация

Дата на събитие

Дата

Държава на
събитието

Номенклатура Код на държавата по стандарт (ISO 3166-1)

Място на събитието

Номенклатура По ЕКНМ
Незадължително ако събитието е извън България
Забележка: Код 00000 се използва за чужбина

Тип на събитието

Номенклатура Номенклатура за тип на събитието (да се
допълни с текста на номенклатурата)
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Дата на предявяване
на претенция

Дата

Полето се попълва задължително от
застрахователя. ЕИСОУКР извършва
верификация дали претенцията е регистрирана в
ЕИСОУКР в нормативно определения срок след
датата на предявяване на претенцията.
ЕИСОУКР генерира съобщение до КФН за
отклоненията.

Прогнозно плащане
(оценка, резерв по
претенцията)

число

Полето се попълва задължително от
застрахователя. Прогнозното плащане трябва да
съответства изцяло на заделения резерв (РПНП)
по претенцията в съответствие с изискванията на
нормативната уредба.
При регистриране на претенция стойността на
прогнозното плащане (резерв) по претенцията не
може да бъде „0” и е винаги положително число.

По отношение на имуществените и
неимуществените вреди, предявени по съдебен
ред – подава се стойността на прогнозното
плащане (резерва), а не стойността на иска.

Валута на
прогнозното
плащане (оценка,
резерв по
претенцията)

Номенклатура Полето не се попълва задължително от
застрахователя. Ако полето не е попълнено от
застрахователя се приема, че е подадена
стойност в лева и ЕИСОУКР автоматично
генерира код за български лев.

Цена на иска за
претенция,
предявена по
съдебен ред

число

Полето не е задължително.
Подава се задължително отношение на
претенции, предявени по съдебен ред – подава се
стойността на иска.
Тази стойност – цена на иска НЕ Е РЕЗЕРВ по
претенцията.
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Валута на цена на
иска за претенция,
предявена по
съдебен ред

Номенклатура Полето не се попълва задължително от
застрахователя. Ако полето не е попълнено от
застрахователя се приема, че е подадена
стойност в лева и ЕИСОУКР автоматично
генерира код за български лев.

Основание за
претенцията

Номенклатура Номенклатура на основание за претенцията:

Протокол за ПТП

Номер на
Протокол

1. КП
2. ППТП
3. ДКП
4. Декларация
5. Служебна бележка
6. Друго
Полето се попълва задължително от
застрахователя само при подаден код 1, 2 или 3 в
поле „Основание за претенцията”.

Полето не е задължително за претенции по
„Каско”.

Въвежда се номера на протокола за ПТП (ППТП
или ДКП), представен във връзка с претенцията.

За ДКП се въвежда уникален номер на
претенция при ЗК.
Състояние

Номенклатура Полето се попълва от ЕИСОУКР.
По номенклатура на състояние на претенцията:
0.
1.
2.
3.

Регистрирана
Частично платена претенция
Отказана претенция
Затворена (Платена) претенция
При първоначално подадена претенция
ЕИСОУКР автоматично генерира статус
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„0” – регистрирана претенция

2. Промяна на резерв по претенция, плащане, отказване на претенция
Атрибут
Тип
Коментар
Номер на
претенция
Дата на промяна
на прогнозното
плащане (резерв)
по претенция

Полето се попълва задължително от
застрахователя.
Дата

Полето се попълва задължително от
застрахователя.

Първоначална промяна се извършва от
застрахователя, когато бъде извършена оценка на
претенцията или когато е постъпила информация
относно стойността на тази оценка.

Последваща промяна се извършва от
застрахователя само съгласно действащата
нормативна уредба.
Промяна на
прогнозно
плащане (оценка,
резерв по
претенцията)

Число

Подава се промяната на резерва със знак „+” или „„

Разходите за уреждане на претенция, не се
включват в стойността на очакваното плащане
(резерв) по претенцията.

Ако присъщи разходи, свързани с обработването/
уреждането на претенция са били отразени в
подадения размер на прогнозно плащане по
претенцията с нейното първоначално
регистриране, стойността се коригира при
последваща промяна на резерва.
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Начислените лихви за забава на застрахователя по
претенцията се включват в прогнозното плащане
(резерв) по претенцията.

Когато стойността на прогнозното плащане
(резерв) е положително число и има подадена
положителна стойност на плащане по претенцията
(съответно положителен сбор на плащания по
претенцията, когато са подадени повече от едно
плащания по претенцията), ЕИСОУКР генерира
статус по претенцията с код „1” – Частично
платена претенция.

Когато стойността на прогнозното плащане
(резерв) е нула („0”) и няма подадена стойност на
плащане по претенцията, ЕИСОУКР генерира
статус по претенцията с код „2” – Отказана
претенция.

Когато стойността на прогнозното плащане
(резерв) е нула („0”) и има подадена положителна
стойност на плащане по претенцията, ЕИСОУКР
генерира статус по претенцията с код „3” Затворена (Платена) претенция.

Забележка: Промяната на резерва се подава в
същата валута, в която е подадена
първоначалната стойност на резерва

Дата на промяна
на резерв за
разходи за

Дата
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уреждане по
претенцията
Промяна на
резерв за разходи
за уреждане по
претенцията

Разходите за уреждане на претенцията се подават
отделно от стойността на резерва по претенцията.
Промяната може да бъде със знак „+” или „-„.
Разходите за уреждане (управление) на претенции
са разходи, които са/ще бъдат направени при
обработване и решаване на претенции,
включително хонорари на адвокати и вещи лица и
вътрешни разходи за обработка на плащанията по
претенции. Някои от тези разходи могат да бъдат
разпределени към отделна претенция (напр.
хонорари на адвокати и вещи лица), други
произтичат от дейности, които обхващат повече от
една претенция (напр. заплатите на персонала,
който отговаря за обработване на претенциите).

Дата на
възобновяване на
претенция

Дата

Забележка: Резервът за разходи за уреждане на
претенцията се подава в лева.
Полето не е задължително. Попълва се от
застрахователя в случай на преотваряне на
претенция.

Забележка: при подаване на дата на
възобновяване на претенция задължително се
попълва и поле „Промяна на прогнозно
плащане (оценка, резерв по претенцията)”
Дата на плащане
по претенция

Дата и час

Плащане по
претенция

Число

Полето не е задължително.
Попълва се задължително от застрахователя при
подадена стойност в поле „Плащане по
претенция”. Дата на плащане по претенция
Полето се попълва при всяко отделно, частично
плащане – без натрупване.
Позволява се подаване на плащания с отрицателен
знак.
Присъщите разходи, свързани с обработването/
74

уреждането на претенция, по която има плащане,
не се включват в стойността на плащане по
претенцията.
Забележка: при подаване на стойност в поле
„Плащане по претенция” задължително се
попълва и поле „Промяна на прогнозно
плащане (оценка, резерв по претенцията)”
При плащане по претенцията задължително
прогнозното плащане се коригира с изплатената
сума до окончателното плащане, при което
прогнозното плащане се подава със стойност нула.

Дата на плащане
на разход за
уреждане на
претенция

дата

Полето се попълва задължително от
застрахователя, когато застрахователят подава
стойност в поле „Плащане на разход за уреждане
на претенция”.

Плащане на
разход за
уреждане на
претенция

Дата на отказ

Полето не е задължително.

Дата

Разходите за уреждане (управление) на претенции
са разходи, които са/ще бъдат направени при
обработване и решаване на претенции,
включително хонорари на адвокати и вещи лица и
вътрешни разходи за обработка на плащанията по
претенции. Някои от тези разходи могат да бъдат
разпределени към отделна претенция (напр.
хонорари на адвокати и вещи лица), други
произтичат от дейности, които обхващат повече от
една претенция (напр. Заплатите на персонала,
който отговаря за обработване на претенциите).
Полето не е задължително и се попълва само при
отказани претенции.
В случаите на отказана претенция се посочват
извършените във връзка с нея присъщи разходи за
уреждане на претенция, ако има такива.
При подаване на дата на отказ по претенция,
ЕИСОУКР автоматично променя статуса на
претенцията на отказана.
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3. Протокол
Атрибут

Тип

Вид на протокол

Номенклатура По номенклатура на вид на протокол при ПТП

Номер на
протокол

Число

Коментар

1. КП
2. ППТП
3. ДКП
4. Друг документ
За КП и ППТП се въвежда номера на протокола.

За ДКП и друг документ, ако номер не е наличен,
се въвежда уникален номер на регистрираната
претенция при ЗК.
Дата на протокол

Дата

Полето е задължително за КП и ППТП.

Полето не е задължително за ДКП и други
документи.
Произход на
данните

Номенклатура По номенклатура за произход на данните
K – КАТ
Z – Застрахователна компания
G – Гаранционен фонд

Код на
застраховател

Номенклатура По номенклатура на застрахователните компании.

Дата на събитие

Дата

Място на
събитието –
Държава

Номенклатура Код на държавата по ISO 3166-1

Място на

Номенклатура По ЕКНМ
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събитието –
Населено място

Незадължително, ако държавата не е България.
Забележка: Код 00000 се използва за чужбина

МПС А- Рама

Текст

МПС А – ДКН

Текст

Регистрационен номер на МПС, когато
пострадалия е известно МПС или номенклатура,
когато пострадалия в ПТП е недвижимо или
движимо имущество, различно от МПС,
неизвестно МПС или невъведен участник

МПС А –
Собственик

Лице

Не се въвежда, когато протокола е с произход от
КАТ.
Адрес не се въвежда.

МПС А – Водач

Лице

Не се въвежда, когато протокола е с произход от
КАТ.

Адрес не се въвежда.
МПС А –
Застраховател

Номенклатура Въвежда се по номенклатура на застрахователите

МПС А – Полица
№

Текст

МПС В – Рама

Текст

МПС В – ДКН

Текст

Регистрационен номер на МПС, когато
пострадалия е известно МПС или номенклатура,
когато пострадалия в ПТП е недвижимо или
движимо имущество, различно от МПС,
неизвестно МПС или невъведен участник.

МПС B –
Собственик

Лице

Въвежда се при известно МПС

Не се въвежда, ако МПС-то няма сключена полица
ГО.
Не се въвежда, ако МПС-то няма сключена полица
ГО.

Не се въвежда, когато протокола е с произход от
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КАТ.
Адрес не се въвежда.
МПС B – Водач

Лице

Въвежда се при известно МПС

Не се въвежда, когато протокола е с произход от
КАТ.
Адрес не се въвежда.
МПС B –
Застраховател

Номенклатура Въвежда се по номенклатура на застрахователите.

Въвежда се при известно МПС и когато МПС-то
има полица ГО.
МПС B – Полица
№

Текст

Причинител на
ПТП

Номенклатура A – за МПС А

Въвежда се при известно МПС и когато МПС-то
има полица ГО

B – за МПС В

4. Адрес
Атрибут

Тип

Държава

Номенклатура Код на държавата по стандарт (ISO 3166-1)

Населено място

Номенклатура По ЕКНМ

Коментар

Забележка: Код 00000 се използва за чужбина.
Пощенски код

Номенклатура Попълват се автоматично на база ЕКНМ

Област

Номенклатура Попълват се автоматично на база ЕКНМ

Община

Номенклатура Попълват се автоматично на база ЕКНМ
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Адрес

Текст

Забележка

Текст
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