МОТИВИ
Към проект на Наредба за отмяна на Наредба № 42 от 3 ноември 2010 г. за
изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и
контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по чл.
249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането (Наредба № 42)

Новият Кодекс за застраховането предвижда въпросите, които се регламентират
с Наредба № 42, да бъдат определени с наредбата по чл. 571, ал. 4 от КЗ, която наредба
подлежи на приемане от Комисията за финансов надзор, министъра на вътрешните
работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. С
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 се регламентират обществените отношения,
предмет на правна уредба с Наредба № 42.
Предвид промененото правно основание и компетентните органи, които издават
наредбата по чл. 571, ал. 4 от КЗ, отмяната на Наредба № 42 не може да бъде извършена
с преходните и заключителните разпоредби на новата наредба. Това обуславя
приемането на отделна наредба за нейната отмяна от Комисията за финансов надзор.
С оглед предвидените в проекта на наредба по чл. 571, ал. 4 от КЗ отлагателни
срокове за влизане в сила на отделни нейни разпоредби, е необходимо запазване
действието на досегашните разпоредби на чл. 3 и чл. 4 от Наредба № 42.
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 едновременно приемане на 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 и на наредбата за отмяна на Наредба № 42.

