МОТИВИ
Към проекта на 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

Причини, налагащи приемането на наредбата:
С разпоредбите на чл. 571 и сл. от Кодекса за застраховането са регламентирани
електронните регистри, които води Гаранционният фонд. Съдържанието, обхватът и
форматът на данните в тези регистри, редът за тяхното събиране, обработка,
съхранение и защита и условията и редът за регистрация и предоставяне на достъп до
тях се определят със съвместна наредба на Комисията за финансов надзор, министъра
на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
С тази наредба ще се отмени Наредба № Iв-991 от 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.
Цели, които се поставят с приемането на наредбата:
1. С проекта на наредба се създават условия застрахователните договори по
задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите да се
сключват въз основа на данните от регистъра на моторните превозни средства, воден от
МВР. Данните от този регистър ще се отразяват автоматично в застрахователните
договори. Това ще гарантира вярност и точност на информацията в полиците и ще
предпази потребителите от нейното невярно попълване, което може в последствие да
доведе до откази от изплащане на обезщетения за вреди от ПТП.
2. С проекта на наредба се създават условия органите на МВР да разполагат с
актуална информация за сключените застраховки в реално време, която да съдейства за
ефективното изпълнение на контролните им правомощия.
3. С оглед предвидената от закона възможност за прекратяване на
регистрацията на МПС, за които няма сключена задължителна застраховка
„Гражданска отговорност” на автомобилистите, с проекта на наредба се предлага
създаване на технически механизъм за обмен на информация между Гаранционния
фонд и МВР, която да послужи за служебно възстановяване на регистрациите на МПС,
след сключване на задължителната застраховка.
4. Предвижда се КФН, като надзорен орган да разполага с достъп до подробна
информация за предявените претенции и образуваните резерви по тях, което ще
позволи много по-надежден контрол върху финансовата стабилност на
застрахователите.
5. Предвижда се обмен на информация между застрахователите и МВР за
пътно-транспортните произшествия, което да намали възможностите за
застрахователни измами, но също така да облекчи гражданите, които са участници в
ПТП по отношение на административното им обслужване във връзка с предявяването и
изплащането на претенции.

6. С проект на наредба се създават техническите условия за обмен на
информация във връзка с въвеждане на бонус-малус система, която предстои да бъде
регламентирана с отделна наредба.
Проектът на наредбата е разработен от работна група с участие на представители
на Управление „Застрахователен надзор”, Дирекция „Правна” на Комисията за
финансов надзор, Гаранционния фонд, Министерството на вътрешните работи,
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и представители, определени от
представителните организации на застрахователите в Република България.
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове предлагаме
проектът заедно с мотивите да бъде публикуван на интернет-страницата на КФН. На
основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, предлагаме
да се даде 14-дневен срок за съгласуване и да бъдат уведомени съответните асоциации
на застрахователите. Съображенията за предложения кратък срок за обществено
обсъждане произтичат от необходимостта за приемане на проекта на наредба до края на
2016 г. с цел от началото на 2017 г. да бъдат извършени необходимите промени в
системите на застрахователите и Гаранционния фонд.

