РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р
РЕШЕНИЕ № 529 - РГФ
от 27.03.2017 г.

На основание чл. 7, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 във връзка с § 4, ал. 4 от Преходните и
заключителните разпоредби на Наредба № 54 от 30.12.2016 г. 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

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш И:
І. Определя формата и съдържанието на справките по чл. 7, ал. 2 от Наредба № 54 от
30.12.2016 г. 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 съгласно Приложение № 1.
ІІ. Определя формата и съдържанието на справките по чл. 13, ал. 2 от Наредба № 54
от 30.12.2016 г. 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 съгласно Приложение № 2.
ІІІ. 1. Не се допуска въвеждането на допълнителни видове информация и контроли за
информация, които не са предвидени с настоящото решение без предварителното
одобрение на Комисията за финансов надзор.
2. Взаимодействието с разработчик на информационна система, която да осигурява
технически подаването на информацията, определена с настоящото решение се извършва
единствено от Гаранционния фонд.
3. Заявки за промени в информационната система, която осигурява технически
подаването на информацията, определена с настоящото решение не може да се извършва
без предварително разрешение на Комисията за финансов надзор.
Настоящото решение може да се обжалва пред Административен съд – София град в
едномесечен срок от съобщаването му.
Настоящото решение да се съобщи на застрахователите и презастрахователите чрез
публикуването му на интернет страница на Комисията за финансов надзор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАРИНА КАРАИВАНОВА
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Приложение № 1
Към т. І от решение № 529 – РГФ от 27.03.2017 г.

Съдържание и формат на данните
по чл. 7, ал. 2 от Наредба № 54 от 30.12.2016
1. Формат и съдържание на данните по чл. 6, ал. 1 и 2 от Наредба №54 за договор
„Гражданска отговорност” на автомобилистите и Гранична застраховка
№

Атрибут (поле)

Тип на информацията

1.

Номер на застрахователната
полица

Текст

Коментар относно вида и начина
на попълване на информацията
Полето се попълва задължително
от застрахователя като се генерира
от ЕИСОУКР.
1. За всеки отделен застрахователен
договор (застрахователна полица),
ЕИСОУКР генерира един единен
номер. Застрахователят няма право да
въвежда своя отделна номерация.
2. В случаите на групов
застрахователен договор ЕИСОУКР
генерира в единния номер на
полицата индекс или код, който
указва по видим и разбираем начин,
че полицата е групова.
3. В случаите на групов
застрахователен договор в
ЕИСОУКР се издават отделни
застрахователни полици с генериран
индивидуален номер за всяко
моторно превозно средство,
включено в груповия договор. В
случаите на групов застрахователен
договор за моторните превозни
средства за МПС на държавни
органи, в това число МПС на особен
режим, ЕИСОУКР създава отделни
обекти (таблици) с индивидуален
номер за всяко застраховано в
груповата полица МПС, включващата
полетата с информация за всяко
МПС.

2.

Номер
на
групова
застрахователната полица

Текст

Полето се попълва задължително
от застрахователя, ако полицата е
част от групов договор.
Номерът на груповата полица се
генерира от ЕИСОУКР.

3.

Код на вида на
застрахователната полица

Съгласно номенклатура

Полето се попълва задължително
от застрахователя:
Въвежда се съответния код от
номенклатурата в Номера на
застрахователната полица:
1 - Задължителна застраховка “ГО”
на автомобилистите (ГО);
3 - Комбинирана полица “ГО” на
автомобилистите и задължителна
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“Злополука” на пътниците в
средствата за обществен превоз
4 – Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите (ГГО);
5 - Комбинирани полици, включващи
ГО на автомобилистите и/или
задължителна “Злополука” на
пътниците в средствата за обществен
превоз и други доброволни
застраховки.

4.

5.

Код на застраховател

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

Съгласно номенклатура

Съгласно номенклатура

Забележка:
*Код 6 е заличен
** При комбинирана застраховка
„ГО“ и задължителна застраховка
„Злополука“ на пътниците в
средствата за обществен превоз
задължително освен тази таблица се
попълва и таблицата за задължителна
застраховка „Злополука“ на
пътниците в средствата за обществен
превоз по. т. 2 от настоящото
приложение.
*** При избор на комбиниране на
задължителна застраховка „ГО“ и
задължителна застраховка
„Злополука“ на пътниците в
средствата за обществен превоз
ЕИСОУКР не допуска издаване на
полица без да бъдат подадени
данните за двете задължителни
застраховки едновременно.
Полето се попълва задължително
от застрахователя:
Въвежда се съответния код от
номенклатурата на
застрахователите.
Полето се попълва задължително
от застрахователя само при
застраховка с код 4 (Гранична
застраховка „Гражданска
отговорност”).
1. Въвежда се кодът на държавата по
стандарт (ISO 3166-1)
2. При застраховки с код, различен от
код 4, полето не се попълва.

6.

Дата и час на генериране в
ЕИСОУКР (сключване) на
договора

Дата и час

Полето се попълва задължително.
Полето се попълва автоматично от
ЕИСОУКР.
1.Въвежда се по всички полици,
които се сключват чрез ЕИСОУКР.
2. Дата и час на генериране в
ЕИСОУКР на договора задължително
съвпада с дата и час на сключване на
договора.
3. Датата и часа за сключване,
отразени в полицата, задължително
трябва да съвпадат с датата и часа на
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сключване на полицата, отразени в
ЕИСОУКР.
7.

Начална дата и час на
застрахователно покритие

Дата и час

Полето се попълва задължително
от застрахователя:
1. Началната дата и час на покритие
може да не съвпада с Дата и час на
сключване на договора;
2. Начална дата и час на покритието
трябва да съответстват на началната
дата и час на покритие, отбелязани в
полицата.
3. ЕИСОУКР не допуска въвеждане
на дата и час на покритие преди
датата и часа на генериране и датата
и часа на сключване на договора, ако
е отразена такава.

8.

Крайна дата и час на
застрахователния договор

Дата и час

Полето се попълва задължително
от застрахователя:
Крайната дата и час на договора
трябва да съответстват на крайната
дата и час на договора, отбелязани в
полицата.

9.

Крайна дата и час на
застрахователно покритие

Дата и час

Полето се попълва задължително
от застрахователя:
1. Крайната дата и час на покритието
трябва да съответстват на крайната
дата и час на покритие, отбелязани в
полицата.
2. При многогодишните договори се
отбелязва първият застрахователен
период (следващи застрахователни
периоди се отразяват с корекция).

10.

Застраховащ

Съгласно номенклатура
(Физическо или юридическо
лице)

Полето се попълва задължително
от застрахователя:
1. Застраховащ е лицето, което е
страна по застрахователния договор с
всички данни, които се вписват в
полицата, съгласно действащата
нормативна уредба.
По номенклатура за тип на лицето:
1. ФЛ;
2. ЮЛ или ЕТ.

11.

Име/Наименование на
застраховащия

Текст

Полето се попълва задължително
от застрахователя:
1. За ФЛ –имена на лицето съгласно
документ за самоличност;
2. За ЮЛ(и за ЕТ) – пълно
наименование, съгласно регистрация,
включително имената на законния
представител и на неговия
пълномощник съгласно документи за
самоличност.
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12.

Тип на идентификатора
(ЕГН, ЛНЧ, ЕИК/БУЛСТАТ)
на застраховащия

Съгласно номенклатура

Полето се попълва задължително
от застрахователя:
По номенклатура за тип на
идентификатор на лице:
1 – ЕГН;
2 – ЛНЧ;
3 – ЕИК/БУЛСТАТ;
4 – лице без нито един от посочените
по-горе номера.

13.

Данни за Типа
идентификатор
(ЕГН, ЛНЧ, ЕИК/БУЛСТАТ)

Текст

Полето се попълва задължително
от застрахователя при попълнени в
поле 12 (Тип на идентификатора)
номера по номенклатура от 1 до 3
включително:
Попълването на данни съгласно
българското законодателство
включва:
- 9 символа за ЕИК или Булстат;
- 13 символа за клон на юридическо
лице;
- 10 символа за ЕГН или ЛНЧ.

14.

15.

Адрес на застраховащия

Собственик на МПС
съгласно свидетелството за
регистрация на МПС
(СРМПС)

Адрес

Съгласно номенклатура
(Физическо или юридическо
лице)

Полето се попълва задължително
от застрахователя:
Записва се задължително адресът за
кореспонденция
Полето се попълва задължително
при описаните по-долу условия:
1. Попълването на данните се
извършва по номенклатура за тип на
лицето:
1.ФЛ;
2.ЮЛ или ЕТ.
2. При МПС, регистрирано по Закона
за движението по пътищата (ЗДвП),
собственик на МПС е лицето/лицата,
регистрирано/и в позиция С.2/С.4
буква „а“ в СРМПС.
3. При МПС, регистрирано по ЗДвП,
полето не се попълва от
застрахователя, данните се генерират
от ЕИСОУКР въз основа на данните,
предоставяни от МВР.
4. При МПС, регистрирано по Закона
за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника
(ЗРКЗГТ), полето се попълва от
застрахователя съгласно
Свидетелството за регистрация (СР).
5. При МПС, което не е регистрирано
по т. 2 или по т. 4, полето се попълва
от застрахователя съгласно
доказателства за собственост,
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предоставени от застраховащия.
6. При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите полето не се
попълва.

16.

Име/Наименование на
Собственика на МПС
съгласно СРМПС

Текст

Забележка:
При повече от един собственик
ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен собственик.
Полето се попълва задължително
от застрахователя при описаните
по-долу условия:
1. Попълването на данните включва:
За ФЛ –имена на лицето съгласно
СРМПС/документ за собственост;
За ЮЛ (и за ЕТ) – наименование
съгласно СРМПС/документ за
собственост и регистрация на лицето,
когато МПС не е регистрирано.
2. При МПС, регистрирано по ЗДвП,
собственик на МПС е лицето/лицата,
регистрирано/и в позиция С.2/С.4
буква „а“ в СРМПС.
При МПС, регистрирано по ЗДвП,
полето не се попълва от
застрахователя, данните се генерират
от ЕИСОУКР въз основа на данните,
предоставяни от МВР.
3. При МПС, регистрирано по
ЗРКЗГТ, полето се попълва от
застрахователя съгласно Позиция (А)
„Собственик” на Свидетелството за
регистрация (СР).
4. При МПС, което не е регистрирано
по т. 2 или по т. 4, полето се попълва
от застрахователя съгласно
доказателства за собственост,
предоставени от застраховащия и за
самоличност или регистрация на
лицето, предоставени от
застраховащия.
5. При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите полето не се
попълва.

17.

Тип на идентификатор
(ЕГН, ЛНЧ, ЕИК/БУЛСТАТ)
за собственика на МПС
съгласно СРМПС

Съгласно номенклатура

Забележка:
При повече от един собственик
ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен собственик.
Полето се попълва задължително
от застрахователя:
1. По номенклатура за Тип на
идентификатор на застраховащия се
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попълва:
1 – ЕГН;
2 – ЛНЧ;
3 - ЕИК /БУЛСТАТ;
4 - лице без нито един от посочените
по-горе номера.
2. При МПС,регистрирано по ЗДвП,
собственик на МПС е лицето/лицата,
регистрирано/и в позиция С.2/С.4
буква „а“ в СРМПС.
3. При регистрирано МПС,
регистрирано по ЗДвП, полето не се
попълва от застрахователя, данните
се генерират от ЕИСОУКР въз основа
на данните, предоставяни от МВР.
4. При МПС, регистрирано по
ЗРКЗГТ, полето се попълва от
застрахователя съгласно Позиция (А)
„Собственик” на Свидетелството за
регистрация (СР).
5. При МПС, което не е регистрирано
по т. 2 или по т. 4, полето се попълва
от застрахователя съгласно
доказателства за собственост,
предоставени от застраховащия и за
самоличност или регистрация на
лицето, предоставени от
застраховащия.
6. При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите полето не се
попълва.
Забележка:
При повече от един собственик
ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен собственик.
18.

Данни за Идентификатор
(ЕГН, ЛНЧ, ЕИК/БУЛСТАТ)
за собственика на МПС
съгласно СРМПС

Текст

Полето се попълва задължително
от застрахователя:
1. Попълването на данни включва:
- 9 символа за ЕИК или Булстат;
- 13 символа за клон на юридическо
лице;
- 10 символа за ЕГН или ЛНЧ.
2. При МПС, регистрирано по ЗДвП,
собственик на МПС е лицето/лицата,
регистрирано/и в С.2/С.4 буква „а“ в
СРМПС.
3. При регистрирано МПС,
регистрирано по ЗДвП, полето не се
попълва от застрахователя, данните
се генерират от ЕИСОУКР въз основа
на данните, предоставяни от МВР.
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4. При МПС, регистрирано по
ЗРКЗГТ, полето се попълва от
застрахователя съгласно Позиция (А)
„Собственик” на Свидетелството за
регистрация (СР).
5. При МПС, което не е регистрирано
по т. 2 или по т. 4, полето се попълва
от застрахователя съгласно
доказателства за собственост,
предоставени от застраховащия и за
самоличност или регистрация на
лицето, предоставени от
застраховащия.
6. При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите полето не се
попълва.
Забележка:
При повече от един собственик
ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен собственик.
19.

Адрес на собственика на
МПС съгласно СРМПС

Адрес

Полето се попълва задължително
от застрахователя:
1. При МПС, регистрирано по ЗДвП,
собственик на МПС е лицето/лицата,
регистрирано/и в позиция С.2/С.4
буква „а“ в СРМПС.
2. При регистрирано МПС,
регистрирано по ЗДвП, полето не се
попълва от застрахователя, данните
се генерират от ЕИСОУКР въз основа
на данните, предоставяни от МВР.
3. При МПС, регистрирано по
ЗРКЗГТ, полето се попълва от
застрахователя съгласно Позиция (А)
„Собственик” на Свидетелството за
регистрация (СР).

4. При МПС, което не е регистрирано
по т. 1, т. 2 или по т. 3, полето се
попълва от застрахователя съгласно
доказателства за собственост,
предоставени от застраховащия и за
самоличност или регистрация на
лицето, предоставени от
застраховащия.
4. При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите полето не се
попълва.
Забележка:
При повече от един собственик
ЕИСОУКР създава отделни полета за
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всеки отделен собственик.
20.

Приобретател съгласно
документ за промяна на
собственост, представен в
МВР от собственик на МПС
съгласно СРМПС

Съгласно номенклатура
(Физическо или юридическо
лице)

Полето се попълва задължително
от застрахователя при описаните
по-долу условия:
1. Попълването на данните се
извършва по номенклатура за тип на
лицето:
1.ФЛ;
2.ЮЛ или за ЕТ.
2. При МПС, регистрирано по ЗДвП,
приобретател е лице, което е нов
собственик на МПС съгласно
документ за промяна на собственост,
представен в МВР от регистрирания
собственик на МПС съгласно
СРМПС.
При МПС, регистрирано по ЗДвП,
полето не се попълва от
застрахователя, данните се генерират
от ЕИСОУКР въз основа на данните,
предоставяни от МВР.
3. Полето не се попълва при:
•
МПС, регистрирано по
ЗРКЗГТ,
•
МПС, котето не е
регистрирано от компетентен орган в
Република България и
•
е от трета държава, за което
се сключва Гранична застраховка
„Гражданска отговорност”.

21.

Име/Наименование на
Приобретател съгласно
документ за промяна на
собственост, представен в
МВР от собственик на МПС
съгласно СРМПС

Текст

Забележка:
При повече от един приобретател
ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен приобретател.
Полето се попълва задължително
от застрахователя, ако е попълнено
поле „Приобретател съгласно
документ за промяна на
собственост”:
1. Попълването на данните включва:
- За ФЛ – имена на лицето съгласно
документ за промяна на собственост,
представен в МВР;
- За ЮЛ (и за ЕТ) – наименование по
регистрация, съгласно документ за
промяна на собственост, представен в
МВР.
2. При МПС, регистрирано по ЗДвП,
приобретател е лице, което е нов
собственик на МПС съгласно
документ за промяна на собственост,
представен в МВР от регистрирания
собственик на МПС съгласно
СРМПС.
При МПС, регистрирано по ЗДвП,
полето не се попълва от
застрахователя, данните се генерират
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от ЕИСОУКР въз основа на данните,
предоставяни от МВР.
3. Полето не се попълва при:
• МПС, регистрирано по ЗРКЗГТ,
• МПС, котето не е регистрирано от
компетентен орган в Република
България и
• е от трета държава, за което се
сключва Гранична застраховка
„Гражданска отговорност”.

22.

Тип на идентификатор
(ЕГН, ЛНЧ, ЕИК/БУЛСТАТ)
за Приобретател съгласно
документ за промяна на
собственост, представен в
МВР от собственик на МПС
съгласно СРМПС

Съгласно номенклатура

Забележка:
При повече от един приобретател
ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен приобретател.
Полето се попълва задължително
от застрахователя, ако е попълнено
поле „Приобретател съгласно
документ за промяна на
собственост”:
1. По номенклатура за Тип на
идентификатор на застраховащия се
попълва:
1 – ЕГН;
2 – ЛНЧ;
3 - ЕИК /БУЛСТАТ;
4 - лице без нито един от посочените
по-горе номера
2. При МПС, регистрирано по ЗДвП,
приобретател е лице, което е нов
собственик на МПС съгласно
документ за промяна на собственост,
представен в МВР от регистрирания
собственик на МПС съгласно
СРМПС.
При МПС, регистрирано по ЗДвП,
полето не се попълва от
застрахователя, данните се генерират
от ЕИСОУКР въз основа на данните,
предоставяни от МВР.
3. Полето не се попълва при:
• МПС, регистрирано по ЗРКЗГТ,
• МПС, котето не е регистрирано от
компетентен орган в Република
България и
• е от трета държава, за което се
сключва Гранична застраховка
„Гражданска отговорност”.

23.

Данни за идентификатор
(ЕГН, ЛНЧ, ЕИК/БУЛСТАТ)
за Приобретател съгласно
документ за промяна на
собственост, представен в
МВР от собственик на МПС

Текст

Забележка:
При повече от един приобретател
ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен приобретател.
Полето се попълва задължително
от застрахователя, ако е попълнено
поле „Приобретател съгласно
документ за промяна на
собственост”:
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съгласно СРМПС

1. Попълването на данни включва:
- 9 символа за ЕИК или Булстат;
- 13 символа за клон на юридическо
лице;
- 10 символа за ЕГН или ЛНЧ.
2. При МПС, регистрирано по ЗДвП,
приобретател е лице, което е нов
собственик на МПС съгласно
документ за промяна на собственост,
представен в МВР от регистрирания
собственик на МПС съгласно
СРМПС.
3. При МПС, регистрирано по ЗДвП,
полето не се попълва от
застрахователя, данните се генерират
от ЕИСОУКР въз основа на данните,
предоставяни от МВР.
4. Полето не се попълва при:
• МПС, регистрирано по ЗРКЗГТ,
• МПС, котето не е регистрирано от
компетентен орган в Република
България и
• е от трета държава, за което се
сключва Гранична застраховка
„Гражданска отговорност”.

24.

Адрес на Приобретател
съгласно документ за
промяна на собственост,
представен в МВР от
собственик на МПС
съгласно СРМПС

Адрес

Забележка:
При повече от един приобретател
ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен приобретател.
Полето се попълва задължително
от застрахователя, ако е попълнено
поле „Приобретател съгласно
документ за промяна на
собственост”:
1. При МПС, регистрирано по ЗДвП,
приобретател е лице, което е нов
собственик на МПС съгласно
документ за промяна на собственост,
представен в МВР от регистрирания
собственик на МПС съгласно
СРМПС.
2. При МПС, регистрирано по ЗДвП,
полето не се попълва от
застрахователя, данните се генерират
от ЕИСОУКР въз основа на данните,
предоставяни от МВР.
2. Полето не се попълва при:
•
МПС, регистрирано по
ЗРКЗГТ,
•
МПС, котето не е
регистрирано от компетентен орган в
Република България и
•
е от трета държава, за което
се сключва Гранична застраховка
„Гражданска отговорност”.
Забележка:
При повече от един приобретател
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25.

26.

Нов собственик на МПС,
необявен в МВР (Нов
собственик на МПС
съгласно документ за
собственост, представен
пред застрахователя, за
МПС, което е с регистрация
в Република България, но
това лице (нов собственик)
не е отразено като
приобретател по т. 20-24 от
справката)

Име на Нов собственик на
МПС, необявен в МВР

Съгласно номенклатура
(Физическо или юридическо
лице)

ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен приобретател.
Полето не се попълва
задължително от застрахователя:
1. По номенклатура за тип на лицето:
1.
ФЛ
2.
ЮЛ и за ЕТ
Полето се попълва само по
преценка на застрахователя.
2. Данните в това поле не се
попълват, ако:
1. собственик на МПС съгласно
документ за собственост,
представен пред застрахователя,
съвпада със:
• собственика, съгласно СРМПС по
ЗДвП;
• собственика, подаден в поле
„Собственик на МПС съгласно
СРМПС” по отношение на МПС,
което е регистрирано по ЗРКЗГТ
или
• не е регистрирано по ЗДвП или по
ЗРКЗГТ;
2. собственик на МПС съгласно
документ за собственост, представен
пред застрахователя, съвпада с
приобретател, съгласно данните,
подадени от МВР;
3. при Гранична застраховка
„Гражданска отговорност”.

Текст

Забележка:
При повече от един Нов собственик
ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен нов собственик.
Полето се попълва задължително
от застрахователя, ако е попълнено
поле „Нов собственик на МПС,
необявен в МВР”
За ФЛ –имена на лицето
За ЮЛ или за ЕТ – наименование
Полето се попълва от застрахователя
съгласно доказателства за
собственост, предоставени от
застраховащия и регистрация на
лицето.
При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите полето не се
попълва.

27.

Тип на идентификатора

Номенклатура

Забележка:
При повече от един Нов собственик
ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен нов собственик.
Полето се попълва задължително
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(ЕГН, ЛНЧ,
ЕИК/БУЛСТАТ)на Нов
собственик на МПС,
необявен в МВР

от застрахователя, ако е попълнено
поле „Нов собственик на МПС,
необявен в МВР”
По номенклатура за тип на
идентификатор на лице:
1 – ЕГН;
2 – ЛНЧ;
3 - ЕИК (БУЛСТАТ);
4 - лице без нито един от посочените
по-горе номера.
1.Полето се попълва от
застрахователя съгласно
доказателства за собственост,
предоставени от застраховащия и за
самоличност и регистрация на
лицето.
2.При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите полето не се
попълва.

28.

Данни за Идентификатор
(ЕГН, ЛНЧ,
ЕИК/БУЛСТАТ) на Нов
собственик на МПС,
необявен в МВР

Текст

Забележка:
При повече от един Нов собственик
ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен нов собственик.
Полето се попълва задължително
от застрахователя, ако е попълнено
поле „Нов собственик на МПС,
необявен в МВР”
Попълването на данни включва:
- 9 символа за ЕИК или Булстат;
- 13 символа за клон на юридическо
лице;
- 10 символа за ЕГН или ЛНЧ.
1.Полето се попълва от
застрахователя съгласно
доказателства за собственост,
предоставени от застраховащия и за
самоличност и регистрация на
лицето.
2.При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите полето не се
попълва.

29.

Адрес на Нов собственик на
МПС, необявен в МВР

Адрес

Забележка:
При повече от един Нов собственик
ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен нов собственик.
Полето се попълва задължително
от застрахователя, ако е попълнено
поле „Нов собственик на МПС,
необявен в МВР”
1.Полето се попълва от
застрахователя съгласно
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доказателства за собственост,
предоставени от застраховащия и за
самоличност и регистрация на
лицето.
2.При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите полето не се
попълва.

30.

Име на Обичаен водач на
МПС

Съгласно номенклатура се
отбелязва, че е физическо
лице

Забележка:
При повече от един Нов собственик
ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен нов собственик.
Полето не е задължително.
Полето се попълва от
застрахователя задължително, ако
в полицата е посочен Обичаен
водач.
1.Обичайният водач е физическото
лице, което преимуществено
управлява МПС.
2.Въвеждат се имената съгласно
документ за самоличност на
Обичайния водач
3.Контроли за валидация на
задължителност на полето не се
поставят.

31.

Тип на идентификатора
(ЕГН, ЛНЧ) на Обичайния
водач

Номенклатура

Забележка:
При повече от един Обичаен водач
ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен обичаен водач.
Полето се попълва от
застрахователя задължително, ако
в полицата е посочен Обичаен
водач.
По номенклатура за Тип на
идентификатор на застраховащия се
попълва:
1 – ЕГН;
2 – ЛНЧ;
4 - лице без нито един от посочените
по-горе номера.

32.

Данни за Типа
идентификатор (ЕГН, ЛНЧ
на Обичайния водач

Текст

Забележка:
При повече от един обичаен водач
ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен обичаен водач.
Полето се попълва от
застрахователя задължително, ако
в полицата е посочен Обичаен
водач.
Попълването на данни включва:
• 10 символа за ЕГН или
ЛНЧ.
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33.

Адрес на обичайния водач

Адрес

Забележка:
При повече от един обичаен водач
ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен обичаен водач.
Полето се попълва задължително
от застрахователя, ако в полицата е
посочен Обичаен водач
Записва се задължително адреса за
кореспонденция.

34.

Ползвател на МПС съгласно
СРМПС

Съгласно номенклатура

Забележка:
При повече от един обичаен водач
ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен обичаен водач.
Полето се попълва от
застрахователя задължително при
следните условия:
Попълването на данните се извършва
по номенклатура за тип на лицето:
1.ФЛ;
2.ЮЛ или за ЕТ.
1. При МПС, регистрирано по ЗДвП,
ползвател е лицето/лицата, вписано/и
в позиция С.3 от СРМПС.
При МПС, регистрирано по ЗДвП,
полето не се попълва от
застрахователя, данните се генерират
от ЕИСОУКР въз основа на данните,
предоставяни от МВР.
2. При МПС, регистрирано по
ЗРКЗГТ, полето се попълва от
застрахователя съгласно позиция (а)
„Ползвател” от Свидетелството за
регистрация (СР).
3. Полето не се попълва:
3.1. при МПС, което не е
регистрирано по т. 1 или по т. 2;
3.2. при МПС, в чийто СРМПС (СР)
не е вписан ползвател;
3.3. При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите.

35.

Име/Наименование
Ползвател на МПС

Текст

Забележка:
1. Друг ползвател освен вписания в
СРМПС (СР) не се попълва.
2. При повече от един ползвател
ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен ползвател.
Полето се попълва задължително
от застрахователя, ако в
СРМПС(СР) е вписан Ползвател:
Попълването на данните включва
•
За ФЛ –имената на лицето
съгласно СРМПС (СР);
•
За ЮЛ или ЕТ –
наименование по регистрация
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съгласно СРМПС (СР).
1. При МПС, регистрирано по ЗДвП,
ползвател е лицето/лицата, вписано/и
в позиция С.3 от СРМПС.
При МПС, регистрирано по ЗДвП,
полето не се попълва от
застрахователя, данните се генерират
от ЕИСОУКР въз основа на данните,
предоставяни от МВР.
2. При МПС, регистрирано по
ЗРКЗГТ, полето се попълва от
застрахователя съгласно позиция (а)
„Ползвател” от Свидетелството за
регистрация (СР).
3. Полето не се попълва:
3.1. при МПС, което не е
регистрирано по т. 1 или по т. 2;
3.2. при МПС, в чийто СРМПС (СР)
не е вписан ползвател;
3.3. При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите.

36.

Тип на идентификатора
(ЕГН, ЛНЧ,
ЕИК/БУЛСТАТ) на
Ползвател на МПС

Съгласно номенклатура

Забележка:
1. Друг ползвател освен вписания в
СРМПС (СР) не се попълва.
2. При повече от един ползвател
ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен ползвател.
Полето се попълва задължително
от застрахователя, ако в СРМПС
(СР) е вписан Ползвател:
По номенклатура за Тип на
идентификатор на Ползвател на МПС
се попълва:
1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - ЕИК (БУЛСТАТ)
4 - лице без нито един от посочените
по-горе номера
1. При МПС, регистрирано по ЗДвП,
ползвател е лицето/лицата, вписано/и
в позиция С.3 от СРМПС.
При МПС, регистрирано по ЗДвП,
полето не се попълва от
застрахователя, данните се генерират
от ЕИСОУКР въз основа на данните,
предоставяни от МВР.
2. При МПС, регистрирано по
ЗРКЗГТ, полето се попълва от
застрахователя съгласно позиция (а)
„Ползвател” от Свидетелството за
регистрация (СР).
3. Полето не се попълва:
3.1. при МПС, което не е
регистрирано по т. 1 или по т. 2;
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3.2. при МПС, в чийто СРМПС (СР)
не е вписан ползвател;
3.3. При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите.

37.

Данни за Типа
идентификатор (ЕГН, ЛНЧ,
ЕИК/БУЛСТАТ)за
Ползвател на МПС

Текст

Забележка:
1. Друг ползвател освен вписания в
СРМПС (СР)не се попълва.
2. При повече от един ползвател
ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен ползвател.
Полето се попълва задължително
от застрахователя, ако в СРМПС е
вписан ползвател:
Попълването на данни включва:
- 9 символа за ЕИК или Булстат;
- 13 символа за клон на юридическо
лице;
- 10 символа за ЕГН или ЛНЧ.
1. При МПС, регистрирано по ЗДвП,
ползвател е лицето/лицата, вписано/и
в позиция С.3 от СРМПС.
При МПС, регистрирано по ЗДвП,
полето не се попълва от
застрахователя, данните се генерират
от ЕИСОУКР въз основа на данните,
предоставяни от МВР.
2. При МПС, регистрирано по
ЗРКЗГТ, полето се попълва от
застрахователя съгласно позиция (а)
„Ползвател” от Свидетелството за
регистрация (СР).
3. Полето не се попълва:
3.1. при МПС, което не е
регистрирано по т. 1 или по т. 2;
3.2. при МПС, в чийто СРМПС (СР)
не е вписан ползвател;
3.3. При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите.

38.

Адрес за Ползвател на МПС

Адрес

Забележка:
1. Друг ползвател освен вписания в
СРМПС (СР)не се попълва.
2. При повече от един ползвател
ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен ползвател.
Полето се попълва задължително
от застрахователя, ако в
СРМПС(СР) е вписан ползвател
1. При МПС, регистрирано по ЗДвП,
ползвател е лицето/лицата, вписано/и
в позиция С.3 от СРМПС.
При МПС, регистрирано по ЗДвП,
полето не се попълва от
застрахователя, данните се генерират
от ЕИСОУКР въз основа на данните,
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предоставяни от МВР.
2. При МПС, регистрирано по
ЗРКЗГТ, полето се попълва от
застрахователя съгласно позиция (а)
„Ползвател” от Свидетелството за
регистрация (СР).
3. Полето не се попълва:
3.1. при МПС, което не е
регистрирано по т. 1 или по т. 2;
3.2. при МПС, в чийто СРМПС (СР)
не е вписан ползвател;
3.3. При Гранична застраховка
“Гражданска отговорност” на
автомобилистите.

39.

40.

МПС или времена табела с
регистрационен номер за
сключване на задължителна
застраховка „Гражданска
отговорност”.

Съгласно номенклатура

Вид регистрация на МПС

Съгласно номенклатура

Забележка:
1. Друг ползвател освен вписания в
СРМПС (СР) не се попълва.
2. При повече от един ползвател
ЕИСОУКР създава отделни полета за
всеки отделен ползвател.
Полето се попълва задължително
от застрахователя, като се посочва:
1. МПС, регистрирано по ЗДвП;
2. МПС, регистрирано по ЗРКЗГТ;
3. МПС, което не е регистрирано с
номенклатура 1 или 2 по-горе;
4. времена табела с регистрационен
номер.
5. МПС от трета държава.
Полето се попълва задължително
от застрахователя, като се
отбелязва вида на регистрацията,
при следните условия:
Попълват се данни за МПС, което е
регистрирано по ЗДвП (данните се
предоставят от МВР и не се попълва
от застрахователя), относно вида на
регистрацията:
Постоянна;
временна;
транзитна.
Попълват се данни за МПС, което е
регистрирано по ЗРКЗГТ (данните
се попълват от застрахователя),
относно вида на регистрацията:
Постоянна;
временна;
транзитна.
Изключения: Полето не се попълва
при:
Издаване на полица за временна
табела по чл.30 от Наредба-45.
Гранична застраховка “Гражданска
отговорност” на автомобилистите.
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Когато полицата се издава по рама се
попълва „Без регистрация”, като
данните се попълват от
застрахователя.
41.

42.

Дата на валидност на
временна табела при
застраховка, издадена на
временна табела
Дата на валидност на
регистрацията на МПС

Текст

Полето се попълва задължително, ако
се издава полица за временна табела

Текст

Полето се попълва задължително
от застрахователя за регистрирани
по ЗДвП МПС, ако е отразена
временна или транзитна
регистрация на МПС.
1. Данните се подават от МВР. Не се
попълва от застрахователя.
2. Полето се попълва задължително
за регистрирани по ЗРКЗГТ МПС, ако
е отразена временна или транзитна
регистрация на МПС. Данните се
попълват от застрахователя.
3. Полето може не се попълва при
Гранична застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобилистите.

43.

Регистрационен номер
(номер на регистрационна
табела) на МПС

Текст

Изключение: Полето не се попълва,
ако се издава полица за времена
табела по чл.30 от Наредба I- 45.
Полето се попълва задължително
от застрахователя при сключване
на застрахователна полица за:
МПС, регистрирано по ЗДвП;
МПС, регистрирано по
ЗРКЗГТ;
времена табела с
регистрационен номер по чл.483, ал.5
от КЗ;
МПС, регистрирано в трета
държава при сключване на Гранична
застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобилистите.
За трамвай, тролейбус или друго
моторно превозно средство, което
не подлежи на регистрация по
ЗДвП или ЗРКЗГТ застрахователят
вписва инвентарен номер на МПС
или други подобни
идентифициращи номера.
Забележка:
1. Данни за регистрационния номер
на МПС не се въвеждат за:
•
МПС, подлежащи на
регистрация, но без регистрация;
•
МПС с чуждестранен
регистрационен номер и е внесено в
страната с цел регистрация (т.нар.
„внос“ на МПС).
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2.При попълване на данни за
регистрационен номер на МПС,
регистрирано по ЗДвП, на:
- табела за постоянна регистрация се
спазва форматът по чл.24 от
Наредба I-45;
- табела за транзитна регистрация се
спазва форматът по чл.29 от
Наредба I-45;
- времена табела се спазва формат по
чл.30 от Наредба _I-45.
3.При попълване на данни за
регистрационен номер на табела на
МПС, регистрирано по ЗРКЗГТ за:
- табела за постоянна регистрация се
спазва форматът по чл.24 ал. 2 от
Наредба № 2 от 3.02.2016 г.;
- табела за транзитна регистрация се
спазва форматът по чл.24 ал. 5 от
Наредба № 2 от 3.02.2016 г.
4.При попълване на данни за
регистрационна табела на МПС от
трета страна, както и за инвентарен
номер на трамвай, тролейбус или
друго МПС се използва свободен
формат.

44.

Номер на рама на МПС

Текст

5.Не може да се издава полица със
покритие, което е по-дълго от срока
на валидност на временната табела по
чл. 30 от Наредба _I-45.
Полето се попълва задължително
от застрахователя при следните
условия:
1. При МПС, регистрирано по ЗДвП,
полето не се попълва от
застрахователя, данните се генерират
от ЕИСОУКР въз основа на данните,
предоставяни от МВР.

45.

Категория на МПС

Съгласно номенклатура

2. При попълване от застрахователя в
случаите на МПС, регистрирано по
ЗРКЗГТ или на МПС, което не е
регистрирано в Република България
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,
0(нула) и 0(нула).
Полето се попълва задължително,
като:
1. За регистрирано по ЗДвП МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР въз
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основа на позиция J от СРМПС.

46.

Вид на МПС

Съгласно номенклатура

2. За МПС, различни от тези по т. 1
(МПС, регистрирано съгласно
ЗРКЗГТ или МПС, което не е
регистрирано от компетентен орган в
Република България)МПС в това
число при сключване на Гранична
застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобилистите
полето се попълва от застрахователя
по номенклатура на категория на
МПС.
Изключение:
Полето не се попълва при издаване
на „ГО“ за времена табела с
регистрационен номер.
Полето се попълва задължително,
като:
1. За регистрирано по ЗДвП МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР.

2. За МПС, различни от тези по т. 1
(МПС, регистрирано съгласно
ЗРКЗГТ или МПС, което не е
регистрирано от компетентен орган в
Република България), в това число
при сключване на Гранична
застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобилистите,
полето се попълва от застрахователя
по номенклатура на вид на МПС,
както следва:
Автобус
Влекач
Електрокар
Колесар
Лек автомобил
Мотокар
Мотопед
Мототриколка пътническа
Мототриколка товарна
Мотоциклет
Мотоциклет с кош
Полуремарке
Ремарке за лек автомобил
Ремарке за товарен автомобил
Специален автомобил
Товарен автомобил
Тракторно ремарке
Триколесно ПС
Четириколесно ПС
Трамвай
Тролейбус
Верижен трактор
Колесен трактор
Самоходно шаси
Специализирана самоходна машина
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(багер, товарач, грейдер, валяк,
друго)
Тракторно ремарке
Горска техника
Зърнокомбайн
Самоходен силажокомбайн
Друга самоходна машина (косачка,
пръскачка, друго)

47.

Предназначение на МПС

Съгласно номенклатура

Изключение:
Полето не се попълва при издаване
на „ГО“ за времена табела с
регистрационен номер.
Полето не е задължително.
Полето се попълва задължително
от застрахователя на база
информация, декларирана от
застраховащия, ако
застрахователят е поставил
писмено въпрос:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

48.

Марка на МПС

Съгласно номенклатура

Лични нужди;
Производствена дейност;
Търговска дейност;
Строителна дейност;
Таксиметрови превози;
Куриерска дейност;
Друга фирмена дейност;
Отдаване под наем;
Учебен автомобил;
Превоз на опасни товари;
Състезателен автомобил;
МПС със специален режим
на движение;
13. Друго предназначение.
Полето се попълва задължително,
като:
1. За регистрирано по ЗДвП МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР.
2. За МПС, различни от тези по т. 1
(МПС, регистрирано съгласно
ЗРКЗГТ или МПС, което не е
регистрирано от компетентен орган в
Република България) в това число
при сключване на Гранична
застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобилистите
полето се попълва от застрахователя,
съгласно номенклатура на марките и
моделите
Полето за модел не е задължително,
ако атрибутът „Описание – модел“ е
попълнен.

49.

Модел на МПС

Текст

Изключение: Полето не се попълва
при издаване на „ГО“, за времена
табела с регистрационен номер.
Полето се попълва задължително
от застрахователя, като:
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1. За регистрирано по ЗДвП МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР.
2. За МПС, различни от тези по т. 1
(МПС, регистрирано съгласно
ЗРКЗГТ или МПС, което не е
регистрирано от компетентен орган в
Република България)в това число при
сключване на Гранична застраховка
„Гражданска отговорност” на
автомобилистите полето се попълва
от застрахователя по номенклатура на
марките и моделите
Полето за модел не е задължително,
ако атрибутът „Описание – модел“ е
попълнен.

50.

51.

52.

Описание – марка

Дата на първа регистрация
на МПС

Вид гориво, което ползва
МПС

Текст

Текст

Съгласно номенклатура

Изключение:
Полето не се попълва при издаване на
„ГО“, за времена табела с
регистрационен номер.
Полето се попълва от
застрахователя само за МПС, което
не е регистрирано по ЗДвП и ако в
поле 48 има отбелязване - „Друга
марка”.
Изключение:
Полето не се попълва при издаване на
„ГО“, за времена табела с
регистрационен номер.
Полето не е задължително за МПС
без регистрация по ЗДвП
Полетата не се попълват от
застрахователя при МПС
регистрирани по ЗДвП, като се
използват данните, предоставени от
МВР.
Полето се попълва от
застрахователя при следните
условия:
1. За регистрирано по ЗДвП МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР.
2. За МПС, различни от тези по т. 1
(МПС, регистрирано съгласно
ЗРКЗГТ или МПС, което не е
регистрирано от компетентен орган в
Република България) в това число
при сключване на Гранична
застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобилистите
полето не е задължително. При
попълване по преценка на
застрахователя се попълва по
номенклатура за вида на гориво.
Изключение:
Полето не се попълва, ако се издава
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53.

Основен цвят на МПС

число (по номенклатура)

полица за времена табела по чл.30 от
Наредба _I-45.
Полето се попълва от
застрахователя при следните
условия:
1. За регистрирано по ЗДвП МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР.
2. За МПС, регистрирано по ЗРКЗГТ,
полето се попълва от застрахователя
съгласно СР.
2. За МПС различно от т. 1 и 2 в това
число при сключване на Гранична
застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобилистите
полето се попълва от застрахователя
по номенклатура на цвят на МПС

54.

Брой места

Число

Изключение:
Полето не се попълва, ако се издава
полица за времена табела по чл.30 от
Наредба-45.
Полето се попълва от
застрахователя както следва:
1. За регистрирано по ЗДвП МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР.
2. За МПС, регистрирано по ЗРКЗГТ,
полето не се попълва.
3. Полето се попълва задължително
от застрахователя за:
- Трамвай;
- Тролейбус;
- Автобус или лек автомобил, който
не регистриран по ЗДвП, когато
заедно със застраховка „ГО” на
автомобилистите се сключва и
задължителна застраховка
„Злополука” на пътниците в
средствата за обществен превоз.
4. Извън случаите по т. 1-3 в това
число при сключване на Гранична
застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобилистите
полето се попълва по преценка на
застрахователя.

55.

Технически допустима
максимална маса (позиция
F1 от СРМПС)

Число

Изключение:
Полето не се попълва, ако се издава
полица за времена табела по чл.30 от
Наредба-45
Полето се попълва от застрахователя
при следните условия:
1. За регистрирано по ЗДвП МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР.
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2. За МПС, регистрирано по ЗРКЗГТ,
полето се попълва задължително от
застрахователя съгласно позиция Б.9
(Максимална маса) от СР.
3. За МПС, различно от т. 1 и 2 в това
число при сключване на Гранична
застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобилистите
полето не се попълва от
застрахователя.

56.

57.

58.

Допустима максимална маса
на състав от превозни
средства (позиция F3 от
СРМПС)

Маса на превозното
средство (позиция G от
СРМПС)

Обем на двигателя на МПС

Число

Изключение:
Полето не се попълва, ако се издава
полица за времена табела по чл. 30
от Наредба-45.
Полето се попълва от застрахователя
при следните условия:
1. За регистрирано по ЗДвП МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР.
2. За МПС, регистрирано по ЗРКЗГТ,
полето се попълва задължително от
застрахователя съгласно позиция Б.12
(Максимална маса на ремаркето/
прикачното сменяемо оборудване за
теглене, което може да бъде теглено)
от СР.
3. За МПС, различно от т. 1 и 2 в това
число при сключване на Гранична
застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобилистите
полето не се попълва от
застрахователя.

Число

цифри

Изключение:
Полето не се попълва, ако се издава
полица за времена табела по чл.30 от
Наредба-45.
Полето се попълва от застрахователя
при следните условия:
1. За регистрирано по ЗДвП МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР.
2. За МПС, различно от т.1 в това
число при сключване на Гранична
застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобилистите и
при сключване на застраховка за
МПС, регистрирано по ЗРКЗГТ,
полето не се попълва от
застрахователя освен в случаите на
застраховане на товарни автомобили,
или други МПС при които масата
представлява фактор за определяне
на застрахователната премия.
Изключение:
Полето не се попълва, ако се издава
полица за времена табела по чл.30 от
Наредба-45.
Полето се попълва от застрахователя
в куб. См при следните условия:
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1. За регистрирано по ЗДвП МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР.
2. За МПС, регистрирано по ЗРКЗГТ,
полето се попълва задължително от
застрахователя съгласно позиция
Б.15.3 (Обем) от СР.
3. За МПС, различно от т. 1 и 2 в това
число при сключване на Гранична
застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобилистите
полето се попълва задължително от
застрахователя САМО за леки
автомобили, като в останалите случаи
се попълва по преценка на
застрахователя.

59.

Максимална мощност на
двигателя на МПС

Число

Изключения:
Полето не се попълва, ако се издава
полица за времена табела по чл.30 от
Наредба-45или ако в поле 52 (Вид
гориво) е отбелязано, че МПС е
електрическо.
Полето се попълва от
застрахователя при следните
условия:
Информацията се подава в мерна
единица kW.
1. За регистрирано по ЗДвП МПС не
се попълва от застрахователя, като
данните се предоставят от МВР.
2. За МПС, регистрирано по ЗРКЗГТ,
полето се попълва задължително от
застрахователя съгласно позиция
Б.15.4 (Номинална мощност) от СР.
2. За МПС, различно от т. 1 и 2 в това
число при сключване на Гранична
застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобилистите
полето се попълва по преценка на
застрахователя.

60.
.

61.

Застрахователна сума,
надхвърляща минималната
застрахователна сума по
задължителна застраховка
„Гражданска отговорност“
на автомобилистите
Нетна начислена премия –
„Гражданска отговорност”

Число

Число

Изключение:
Полето не се попълва, ако се издава
полица за времена табела по чл.30 от
Наредба-45.
Полето се попълва задължително
от застрахователя, когато е
договорена застрахователна сума
(лимит на отговорност), по-висока
от минималните размери по закона.
Полето се попълва задължително
от застрахователя при спазване на
чл. 64 от Наредба № 53 на КФН.
1.Посочва се размерът на нетната
начислена застрахователна премия
(независимо от броя на вноските),
без:
вноските към Гаранционния
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фонд (за двата управлявани фонда);
косвеният данъкът върху
премията.
(Стойността на знака на ГФ е част от
нетната застрахователна премия)

62.

Вноски към Гаранционния
фонд по задължителната
застраховка „Гражданска
отговорност“

Число

2.При групова застраховка се вписва
начислената премия за всяко отделно
МПС.
Полето се попълва задължително
от застрахователя при спазване на
чл. 64 от Наредба № 53 на КФН.
1.Посочва се размерът на вноските
към Гаранционния фонд (за двата
управлявани фонда);

63.

Косвен данък по
задължителна застраховка
„Гражданска отговорност“

Число

2.При групова застраховка се вписва
размерът на вноските за всяко
отделно МПС.
Полето се попълва задължително
от застрахователя при спазване на
чл. 64 от Наредба № 53 на КФН.
1.Посочва се размерът на
косвения данък върху премията.

64.

65.

66.

Коригиращ коефициент
(Бонус-малус коефициент)

Брой вноски

Номер на знак, издаден от
ГФ

Число

Число (int)

Число

2.При групова застраховка се вписва
размерът на данъка върху премията
за всяко отделно МПС.
Полето се попълва задължително
като се генерира от ЕИСОУКР
Забележка:
1.До влизането в сила на наредба за
бонус-малус коригиращ коефициент
не се изчислява, ЕИСОУКР връща
стойност „1“.
2.За Гранична застраховка
„Гражданска отговорност“ се вписва
стойност 1.
Полето се попълва задължително
от застрахователя:
- Не повече от 12 при едногодишен
договор.
- не повече от 12 вноски на
застрахователен период при
многогодишен договор, ако
договорът е отчетен като
многогодишен
Полето се попълва задължително
от застрахователя:
1.Въвеждат се до девет символа
2.В случай на разсрочено плащане на
вноски, знакът е първоначално
издаденият такъв.
Забележка:
Не се издава и вписва номер на знак,
по застраховка „Гражданска
отговорност“ за временна табела по
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67.

Дата на валидност на Номер
на знак, издаден от ГФ

Дата

чл. 30 от Наредба № I-45 и по
Гранична застраховка „Гражданска
отговорност“.
Полето се попълва задължително
от застрахователя:
В случай на разсрочено плащане на
вноски, се подава дата на валидност
на първоначално издадения знак.

68.

Забележка:
Не се вписва по застраховка
„Гражданска отговорност“ за
временна табела по чл. 30 от Наредба
№ I-45 и по Гранична застраховка
„Гражданска отговорност“.
Полето се попълва от застрахователя
при следните условия:

Номер на сертификат
„Зелена карта”

1. Полето не е задължително само в
случай на застраховка на определени
видове МПС, за които е нормативно
позволено да не се издава сертификат
„Зелена карта”. ЕИСОУКР извършва
автоматизирана верификация за
задължителност на попълване на
полето според вида на МПС.
2. Номерът на сертификата се
генерира автоматично от ЕИСОУКР.
3. В случай на разсрочени вноски,
сертификатът е първоначално
издаденият сертификат.
4. За всеки сертификат Зелена карта
се вписва и уникален номер на
бланката на сертификата.

69.

Начална дата на валидност
на първоначален сертификат
„Зелена карта”

дата

Забележка:
Не се издава и вписва номер на
сертификат „Зелена карта“, по
застраховка „Гражданска
отговорност“ за временна табела по
чл. 30 от Наредба № I-45.
Полето се попълва задължително
от застрахователя, при следните
условия:
Полето е задължително в случай, че е
ИЗДАДЕН сертификат „Зелена
карта” и е генериран „номер на
сертификат „Зелена карта”
Формат на датата: DD-MM-YYYY
Началната дата на валидност на
сертификата е датата на влизане в
сила на покритието по
задължителната застраховка
„Гражданска отговорност“.

70.

Крайна дата на валидност на

дата

Забележка:
Не се вписва по застраховка
„Гражданска отговорност“ за
временна табела по чл. 30 от Наредба
№ I-45.
Полето се попълва задължително
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сертификата „Зелена карта”

от застрахователя, при следните
условия:
1.Полето е задължително в случай, че
е ИЗДАДЕН сертификат „Зелена
карта” и е генериран „Номер на
сертификат „Зелена карта”
Формат на датата: DD-MM-YYYY

71.

Източник - операция

Номенклатура

Забележка:
Не се вписва по застраховка
„Гражданска отговорност“ за
временна табела по чл. 30 от Наредба
№ I-45.
По номенклатура за източник на
актуализацията - операция – издаване
на полица.
При генериране на полица ЕИСОУКР
отбелязва като нов запис операциите
по нейното генериране.

2. Формат и съдържание на данните по чл. 6, ал. 3 от Наредба №54 за договор
„Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз
№

Атрибут (поле)

1.

Номер на полица

Тип на
информацията
Текст

Коментар относно вида и начина на попълване на
информацията
Полето се попълва задължително от застрахователя
като се генерира от ЕИСОУКР.
1. За всеки отделен застрахователен договор
(застрахователна полица), ЕИСОУКР генерира един
единен номер. Застрахователят няма право да въвежда
своя отделна номерация.
2. В случаите на групов застрахователен договор
ЕИСОУКР генерира в единния номер на полицата
индекс или код, който указва по видим и разбираем
начин, че полицата е групова.
3. В случаите на групов застрахователен договор в
ЕИСОУКР се издават отделни застрахователни полици с
генериран индивидуален номер за всяко моторно
превозно средство, включено в груповия договор.
4. 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.

2.

Код на вид
застраховка

Съгласно
номенклатура

3.

Код на застраховател

Съгласно

Код по номенклатура:
2 - Задължителна застраховка “Злополука” на пътниците
(ЗП);
3 - Комбинирана полица “ГО” на автомобилистите и
задължителна “Злополука” на пътниците в средствата за
обществен превоз
5 - Комбинирани полици, включващи ГО на
автомобилистите и/или задължителна “Злополука” на
пътниците в средствата за обществен превоз и други
доброволни застраховки.
Код по номенклатура на застрахователите
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4.

5.

6.

7.

Дата и час на
генериране в
ЕИСОУКР на
договора
Дата и час на
сключване на
договора

Начална дата и час на
покритие

Крайна дата и час на
покритие

номенклатура
Дата и час

Дата и час

Дата и час

Дата и час

8.

Крайна дата и час на
застрахователния
договор

Дата и час

9.

Превозвач
(Застраховащ)

Номенклатура
(Юридическо
лице, ЕТ)

Полето се попълва задължително. Полето се попълва
автоматично от ЕИСОУКР.
Въвежда се по всички полици, които се сключват чрез
ЕИСОУКР.
Полето се попълва от застрахователя при
присъствено сключване на договора.
Датата и часа за сключване, отразени в полицата,
задължително трябва да съвпадат с датата и часа на
сключване на полицата, отразени в ЕИСОУКР.
Полето не се попълва задължително от
застрахователя.
1. Началната дата и час на покритие може да не съвпада
с Дата и час на сключване на договора;
2. Начална дата и час на покритието трябва да
съответстват на началната дата и час на покритие,
отбелязани в полицата.
3. ЕИСОУКР не допуска въвеждане на дата и час на
покритие преди датата и часа на сключване (генериране)
на договора.
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.
Полето се попълва задължително от застрахователя:
Крайната дата и час на договора трябва да съответстват
на крайната дата и час на договора, отбелязани в
полицата.
Полето се попълва задължително от застрахователя:

10.

Фирма на превозвача

Текст

По номенклатура за тип на лицето:
1.
ЮЛ
2.
ЕТ
Застраховащ е лицето, което е страна по
застрахователния договор с всички данни, които се
вписват в полицата, съгласно действащата нормативна
уредба.
Полето се попълва задължително от застрахователя

11.

Тип на
идентификатора
(ЕИК/БУЛСТАТ) на
застраховащия
Данни за Типа
идентификатор
(ЕИК/БУЛСТАТ)

Номенклатура

За ЮЛ или ЕТ - Фирма съгласно регистрация
Полето се попълва задължително

Текст

По номенклатура за тип на идентификатор на лице:
3 – ЕИК/БУЛСТАТ
Полето се попълва задължително от застрахователя

Адрес

Адрес

Попълването на данни включва:
- 9 символа за ЕИК или Булстат;
- 13 символа за клон на юридическо лице.
Полето се попълва задължително от застрахователя:

12.

13.

14.

Адрес за
кореспонденция

Адрес

15.

Тип на премия

Номенклатура

За ЮЛ или ЕТ – адрес на управление съгласно
регистрация на ЮЛ/ЕТ.
Полето се попълва от застрахователя, когато адресът
за кореспонденция, предоставен от застраховащия е
различен от адреса в поле 13.
Полето се попълва задължително от застрахователя
по номенклатура за тип на премията, според начина на
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определянето й:

16.

Брой застраховани ПС

Число

17.

Регистрационен номер
(номер на
регистрационна
табела) на МПС

Текст

18.

Номер на рама на
МПС

Текст

1 - на база на вид ПС и
2 - на база на реализирани от превозвача приходи от
превозваческата дейност.
Полето се попълва задължително от застрахователя:
1. За всяко ПС, регистрирано по ЗДвП, се подава номер
на регистрационна табела;
2. За трамвай или тролейбус се подава вид съгласно
номенклатура и инвентарен номер.
Полето се попълва задължително от застрахователя
при следните условия:
За превозни средства, регистрирани по ЗДвП, се
попълва номер на регистрационна табела.
За трамвай, тролейбус или друго превозно средство,
което не подлежи на регистрация по ЗДвП,
застрахователят вписва инвентарен номер на ПС или
други подобни идентифициращи номера.
Полето се попълва задължително от застрахователя
при следните условия:
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).
Полето се попълва задължително, като:
•
•

19.

Категория

Съгласно
номенклатура

1. За регистрирано по ЗДвП МПС не се попълва от
застрахователя, като данните се предоставят от МВР въз
основа на позиция J от СРМПС.

20.

Вид на МПС

Съгласно
номенклатура

2. За МПС, различни от тези по т. 1 (МПС, регистрирано
съгласно ЗРКЗГТ или МПС, което не е регистрирано от
компетентен орган в Република България)МПС в това
число при сключване на Гранична застраховка
„Гражданска отговорност” на автомобилистите полето
се попълва от застрахователя по номенклатура на
категория на МПС.
Изключение:
Полето не се попълва при издаване на „ГО“ за
времена табела с регистрационен номер.
Полето се попълва задължително от застрахователя,
като се спазва следната номенклатура:
Aвтобус
Влекач
Електрокар
Колесар
Лек автомобил
Мотокар
Мотопед
Мототриколка пътническа
Мототриколка товарна
Мотоциклет
Мотоциклет с кош
Полуремарке
Ремарке за лек автомобил
Ремарке за товарен автомобил
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21.

Предназначение на
МПС

Съгласно
номенклатура

22.

Марка на МПС

Съгласно
номенклатура

23.

Модел на МПС

Текст

24.

Описание – марка

Текст

25.

Дата на първа
регистрация на МПС

Текст

26.

Вид гориво, което
ползва МПС

Съгласно
номенклатура

27.

Основен цвят на МПС

число (по
номенклатура)

28.

Брой застраховани
места в ПС

Число

29.

Технически допустима
максимална маса
(позиция F1 от
СРМПС)

Число

Специален автомобил
Товарен автомобил
Тракторно ремарке
Триколесно ПС
Четириколесно ПС
Трамвай
Тролейбус
Верижен трактор
Колесен трактор
Самоходно шаси
Специализирана самоходна машина (багер, товарач,
грейдер, валяк, друго)
Тракторно ремарке
Горска техника
Зърнокомбайн
Самоходен силажокомбайн
Друга самоходна машина (косачка, пръскачка, друго)
Полето се попълва задължително от застрахователя
на база информация, декларирана от застраховащия:
1. Лични нужди;
2. Производствена дейност;
3. Търговска дейност;
4. Строителна дейност;
5. Таксиметрови превози;
6. Куриерска дейност;
7. Друга фирмена дейност;
8. Отдаване под наем;
9. Учебен автомобил;
10. Превоз на опасни товари;
11. Състезателен автомобил;
12. МПС със специален режим на движение;
13. Друго предназначение
Полето не е задължително.
Полето се попълва от застрахователя, съгласно
номенклатура на марките и моделите.
Полето не е задължително.
Полето се попълва от застрахователя, съгласно
номенклатура на марките и моделите.
Полето се попълва от застрахователя ако в поле 22 има
отбелязване - „Друга марка”.
Полето не е задължително
Полето се попълва от застрахователя.
Полето не е задължително.
Полето се попълва от застрахователя по
номенклатура за вида гориво.
Полето не е задължително.
Полето се попълва от застрахователя по
номенклатура на цвят на МПС
Полето не е задължително.
Полето се попълва както следва:
За всяко ПС, което е МПС, регистрирано по ЗДвП,
полето се попълва от застрахователя, като се вписва
броят на местата (позиция S от СРМПС) и се изважда
мястото за водача.
За всички останали ПС полето се попълва задължително
от застрахователя.
Полето не е задължително.
Полето се попълва при следните условия
1. За регистрирано по ЗДвП МПС се попълва от
застрахователя, съгласно позиция F1 от СРМПС.
2. За МПС, различно от т. 1 полето не се попълва от
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30.

Маса на превозното
средство (позиция G
от СРМПС)

Число

31.

Обем на двигателя на
МПС

цифри

32.

Максимална мощност
на двигателя на МПС

Число

33.

Застрахователна сума,
надхвърляща
минималната
застрахователна сума,
по задължителна
застраховка
„Злополука“ на
пътниците за едно
място на пътник

Число

Нетна начислена
премия –
Задължителна
застраховка
„Злополука“ на
пътниците

Число

34.

35.

36.

37.

Вноски към
Гаранционния фонд по
Задължителна
застраховка
„Злополука“ на
пътниците

Косвен данък по
задължителна
Задължителна
застраховка
„Злополука“ на
пътниците

Брой вноски

застрахователя.
Полето не е задължително.
Полето се попълва при следните условия:
1. За регистрирано по ЗДвП МПС се попълва от
застрахователя, , съгласно позиция G от СРМПС.
2. За МПС, различно от т.1 полето не се попълва от
застрахователя.
Полето не е задължително.
Полето се попълва в куб. См при следните условия:
1. За регистрирано по ЗДвП МПС се попълва от
застрахователя.
3. За МПС, различно от т. 1 не се попълва.
Изключения:
Полето не се попълва, ако в поле 26 (Вид гориво) е
отбелязано, че МПС е електрическо.
Полето не е задължително.
Полето се попълва от застрахователя при следните
условия:
Информацията се подава в мерна единица kW.
Полето не е задължително.
Полето се попълва задължително от застрахователя,
когато договорената застрахователна сума за едно
място на пътник е по-висока от минималния размер
по закона.

Полето не се попълва, когато начислената
застрахователна премия е определена на база обявен от
превозвача приход.
Полето се попълва задължително от застрахователя
при спазване на чл. 64 от Наредба № 53 на КФН.
Посочва се размерът на нетната начислена
застрахователна премия (независимо от броя на
вноските), без:
- вноските към Гаранционния фонд (за двата
управлявани фонда);
- косвеният данъкът върху премията.
(Стойността на знака на ГФ е част от нетната
застрахователна премия)

Число

При групова застраховка се вписва начислената
премия за всяко отделно МПС.
Полето се попълва задължително от застрахователя
при спазване на чл. 64 от Наредба № 53 на КФН.
Посочва се размерът на вноските към Гаранционния
фонд (за двата управлявани фонда);

Число

При групова застраховка се вписва размерът на
вноските за всяко отделно МПС.
Полето се попълва задължително от застрахователя
при спазване на чл. 64 от Наредба № 53 на КФН.
Посочва се размерът на
косвения данък върху премията.

Число (int)

При групова застраховка се вписва размерът на
данъка върху премията за всяко отделно МПС.
Полето се попълва задължително от застрахователя:
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Системна
информация: идентификация на
потребител на
информационна
система
Източник - операция

38.

39.

Номенклатура

Номенклатура

- Не повече от 12 при едногодишен договор.
- не повече от 12 вноски на година при многогодишен
договор, ако договорът е отчетен като многогодишен
Полето се попълва автоматично от ЕИСОУКР на базата
на цифровия сертификат.

По номенклатура за източник на актуализацията операция – издаване на полица.
При генериране на полица ЕИСОУКР отбелязва като
нов запис операциите по нейното генериране.

3. Формат и съдържание на данните по чл. 6, ал. 4 от Наредба №54 за договор
„Гражданска отговорност” на автомобилистите, сключен при правото на
установяване или при свобода на предоставяне на услуги
№
1.

3.

4.

5.

6.

Атрибут (поле)

Тип на информацията

Номер на застрахователната
полица

Текст

Код на застраховател

Код на вид дейност

Код на държава, в която се
осъществява дейността

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

Съгласно номенклатура

Съгласно номенклатура

Съгласно номенклатура

Съгласно номенклатура

7.

Начална дата на договора

Дата

8.

Начална дата на покритие

Дата

Коментар относно вида и начина
на попълване на информацията
Полето се попълва задължително
от застрахователя.
1. За всеки отделен застрахователен
договор застрахователят подава един
единен номер. Номерът съответства
на информацията в информационната
система на застрахователя.
Полето се попълва задължително
от застрахователя:
Въвежда се съответния код от
номенклатурата на
застрахователите.
Полето се попълва задължително
от застрахователя:
1. Дейност при правото на
установяване;
2 Дейност при свободата на
предоставяне на услуги
Полето се попълва задължително
от застрахователя.
Код на държавата по стандарт (ISO
3166-1)
Полето се попълва задължително
от застрахователя.
Код на държавата по стандарт (ISO
3166-1)
Полето се попълва задължително
от застрахователя.
Полето се попълва задължително
от застрахователя:
1. Началната дата на покритие може
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9.

10.

Крайна дата на покритие

Начислена премия –
„Гражданска отговорност”

Дата

Число

да не съвпада с Дата на сключване на
договора;
2. Начална дата на покритието трябва
да съответства на началната дата на
покритие, отбелязана в полицата.
Полето се попълва задължително
от застрахователя:
Крайната дата на покритието трябва
да съответства на крайната дата на
покритие, отбелязана в полицата
Полето се попълва задължително
от застрахователя. Подава се
брутната начислена премия,
съгласно законодателството на
държавата-членка.

4. Извършване на анулиране на запис, корекция, промяна, прекратяване по полица
„Гражданска отговорност” на автомобилистите
№

Атрибут (поле)

Тип на информацията

1.

Номер на застрахователната
полица

текст

2.

Тип на записа

Съгласно номенклатура

Коментар относно вида и начина на
попълване на информацията
Полето е задължително
Въвежда се номера на полицата, по
която се прави:
• анулиране на запис,
• корекция,
• промяна или
• прекратяване.
По номенклатура на тип на записа:
1. Анулиране на запис
Анулиране на запис се извършва в
информационната система при
кумулативното наличие на
следните условия:
• генериран е номер на полица;
• полицата не предоставена на
застраховащия или не е
подписана от него;
• нее настъпила началната дата
и час на покритието.
Анулиране се допуска до
началната дата и час на
покритието.
2. Корекция на данни
Корекция на данни в
застрахователната 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 (когато
срокът изтича в неработен ден,
корекцията може да се извърши
до 24,00 часа на първия следващ
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работен ден), като в този случай
на застраховащия се издава
коригирана полица със същия
номер.
С корекция на данни не се
допуска от ЕИСОУКР промяна на
застрахователна премия и начало
и край на застрахователното
покритие.
3. Промяна в застрахователна
полица
Промяна по издадена полица се
извършва при обявяване на
новонастъпили обстоятелства или
промяна на условия по договора.
(Напр.: допълване с нов обичаен
водач, ползвател, собственик,
промяна в данни за МПС – цвят,
промяна в застрахователна
премия и т.н.)
Промяна в застрахователна
полица се извършва и при
необходимост от корекция на
данни, установена след изтичане
на сроковете за Корекция на
данни по т. 2.
Промяната в застрахователна
полица се извършва чрез издаване
на добавък (допълнително
споразумение).
Забележка:Когато в
Гаранционния фонд е постъпила
информация от МВР за промяна в
СРМПС, ЕИСОУКР изпраща
автоматично съобщение до
застрахователя по
застрахователния
договор.Предоставената
информация от МВР не води до
автоматични корекции в базата
данни в регистъра на
застрахователните полици и в
застрахователния договор.
Постъпилата информация се
отбелязва в базата данни като
допълнителни данни.
4. Прекратяване на полица –
при прекратяване на
застрахователния договор.

3.

Номер на
Добавък(допълнително
споразумение) към
застрахователна полица

Текст

Забележка:
Операциите по т. 1 до4 не водят до
заличаване на данни в базата
данни, където задължително се
запазва история.
Полето се попълва задължително,
при извършване на промяна в
застрахователната полица.
Номерът съвпада с номера на
застрахователната полица с индекс за
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4.

Дата и час на регистрация
по т. 2.

Дата и час

5.

Дата и час на влизане в сила
на Промяна в полицата или
Прекратяване на полицата

Дата и час

6.

Източник - потребител

Номенклатура

7.

Източник - операция

Номенклатура

поредност.
Попълва се автоматично с текуща дата
и час при регистрация на действие по
т. 2.
Информацията се подава от
застрахователя.
Застрахователят отбелязва датата и
часа на влизане в сила на промяната
на договора или прекратяването на
договора, която не може да бъде
преди датата на регистрация на
действието.
Ще се попълва автоматично: ще се
попълва от система на базата на
цифровия сертификат.
Стойности: Код на застраховател
По номенклатура за източник на
актуализацията - операция –
промяна/корекция на полица.

5. Корекция на премия по (прилага се за полица „Гражданска
отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците в
обществения транспорт)
№

Атрибут (поле)

Тип на информацията

1.

Номер на застрахователната
полица

Текст

3.

Дата на промяна на
премията

Дата

4.

Корекция на начислена
премия

Число

Коментар относно вида и начина на
попълване на информацията
Полето е задължително и се подава от
застрахователя.
Въвежда се номерът на
застрахователната полица, по която се
прави корекция на премия.
Полето е задължително и се подава от
застрахователя.
ЕИСОУКР извършва верификация на
срока за подаване на корекцията
съгласно нормативната уредба.
Попълва се:
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

37

5.

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

6.

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

7.

Системна информация: идентификация на

число

Номенклатура

полицата. 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.
Попълва се:
- 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.
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.
Полето се попълва автоматично от
ЕИСОУКР на базата на цифровия
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потребител на
информационна система

сертификат.

6. Знаци на Гаранционния фонд
№

Атрибут (поле)

Тип на информацията

Коментар относно вида и начина на
попълване на информацията

1.

Диапазон на номера „от”
номер на знак

Текст

Полето се попълва задължително от
Гаранционния фонд, при предаване на
знаците на застрахователя.
До девет символа

2.

Диапазон на номера „до”
номер на знак

Текст

Полето се попълва задължително от
Гаранционния фонд, при предаване на
знаците на застрахователя.
До девет символа

3.

Дата на предаване на знаци,
издадени от ГФ

Дата

4

Валидни до: (година)

Година

Полето се попълва задължително от
Гаранционния фонд,при предаване на
знаците на застрахователя.
Подава се датата на предаване на знака
от ГФ на застрахователя. Записва се
датата
от
Тристранния
приемопредавателен протокол.
Полето се попълва задължително от
Гаранционния фонд,при предаване на
знаците на застрахователя.

5.

Застраховател

Номенклатура

Попълва се задължително от
Гаранционния фонд, при предаване на
знаците на застрахователя.

Допълнителен Знак на ГФ, издаден след датата на издаване на полицата

№

Атрибут (поле)

Тип на информацията

Коментар относно вида и начина на
попълване на информацията

1.

Номер на свързана със знака
полица „ГО“

Текст

Полето се попълва задължително от
застрахователя
Вписва се номерът на застрахователната
полица, към която се отнася знакът на
ГФ, а за МПС, включено в групова
полица се вписва номерът на отделната
застрахователна полица.

2.

Номер на знака

Текст

Полето се попълва задължително от
застрахователя.
До девет символа.

3.

Дата на валидност на
допълнителен знак, издаден
от ГФ

Дата

Полето се попълва задължително от
застрахователя
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4.

5.

Основание за
подмяна/обявяване статус
на знак

Дата и час на регистрация
по т.4.

Номенклатура

Дата и час

Полето се попълва задължително от
застрахователя
По номенклатура на причините за
подмяна/обявяване на статус на знак.
Номенклатура:
1- Подмяна–предоставяне на нов знак
при заплащане на поредна дължима
вноска по полицата;
2 – Невалиден – изгубен
3 – Невалиден – унищожен
4 – Невалиден – откраднат
5 – Анулиран – погрешно попълнен
6 – Анулиран – погрешно перфориран
7 – Анулиран – знак с нарушена цялост
8 – Анулиран – във връзка с анулиране на
запис, корекция, промяна, прекратяване
по полица „Гражданска отговорност” на
автомобилистите.
Забележка: Под знак се разбира
самозалепващият се стикер, заедно с
трите отрязъка и контролния талон,
както и всеки един от тези елементи
поотделно.
Попълва се автоматично с текуща дата и
час при регистрация на действие по т. 4.

7. Сертификат – Зелена карта
№

Атрибут (поле)

Тип на информацията

Коментар относно вида и начина на
попълване на информацията

1.

Диапазон на номера на
бланка за сертификат
„Зелена карта“„от” номер

Текст

Полето се попълва задължително от
Националното бюро на българските
автомобилни застрахователи (НББАЗ),
при предаване на бланките на
застрахователя, когато
застрахователят ползва бланки,
отпечатани под контрола на НББАЗ.

2.

Диапазон на номера на
бланка за сертификат
„Зелена карта“„до” номер

Текст

3.

Дата на предаване на бланка
за сертификат „Зелена
карта“

Дата

До 8 символа (2 букви и 6 цифри)
Националното бюро на българските
автомобилни застрахователи (НББАЗ),
при предаване на бланките на
застрахователя,
когато
застрахователят
ползва
бланки,
отпечатани под контрола на НББАЗ.
До 8 символа (2 букви и 6 цифри)
Полето се попълва задължително от
НББАЗ,при предаване на бланките на
застрахователя.
Подава се датата на предаване на
бланките от НББАЗ на застрахователя.
Записва се датата от Тристранния
приемо-предавателен протокол.
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4.

Застраховател

Съгласно номенклатура

Попълва се задължително от НББАЗ,
при предаване на бланките на
застрахователя.

№

Атрибут (поле)

Тип на информацията

1.

Номер на свързана със
сертификата полица ГО

Текст

Коментар относно вида и начина на
попълване на информацията
Вписва се номерът на застрахователната
полица, към която се отнася
сертификатът „Зелена карта“, а за МПС,
включено в групова полица се вписва
номерът на отделната застрахователна
полица.

2.

Номер на сертификата
„Зелена карта“

Текст

3.

Начална дата на валидност
на сертификат „Зелена
карта“

дата

4.

5.

Крайна дата на валидност на
сертификат„Зелена карта“

Основание за обявяване на
невалидност/анулиране на
сертификат „Зелена карта“

дата

Съгласно номенклатура

Забележка: Не се вписва по застраховка
„Гражданска отговорност“ за временна
табела по чл. 30 от Наредба № I-45.
Полето се попълва задължително от
застрахователя.
До 21 символа.
Полето се попълва задължително
от застрахователя.
Начална дата на покритието трябва
да съответства на началната дата на
покритие, отбелязана в сертификата.
При разсрочено плащане на
премията, сертификатът ЗК се издава
за срока, за който е платена
премията.
Формата на датата е DD-MM-YYYY
Полето се попълва задължително
от застрахователя.
Крайната дата на покритието трябва
да съответства на крайната дата на
покритие, отбелязана в сертификата.
Формата на датата е DD-MM-YYYY
Полето се попълва задължително от
застрахователя при следните условия:
Номенклатура:
1- Невалиден сертификат ЗК;
2- Анулиран сертификат ЗК;

6.
7.

Дата и час на регистрация
по т.4.
Основание за издаване на
сертификат ЗК

Дата и час
Съгласно номенклатура

Забележка:
Основанията за обявяване на
невалидност на сертификат ЗК или за
анулиране на сертификат ЗК се
преценяват съобразно Правилата на
НББАЗ за сертификат Зелена карта и
гранична застраховка и Наредба № 49 на
КФН
Попълва се автоматично с текуща дата и
час при регистрация на действие по т. 4.
Полето се попълва задължително.
Номенклатура:
1Издаване на пореден сертификат
ЗК. (при втора и следваща вноска по
застраховка „ГО“).
2замяна на невалиден сертификат
ЗК;
3замяна на анулиран сертификат
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ЗК;

8. Бланки – Гранична застраховка „Гражданска отговорност” на
автомобилистите
№

Атрибут (поле)

Тип на информацията

Коментар относно вида и начина на
попълване на информацията

1.

Диапазон на номера на
бланка за Гранична
застраховка „Гражданска
отговорност” на
автомобилистите „от” номер

Текст

Полето се попълва задължително от
Националното бюро на българските
автомобилни застрахователи (НББАЗ),
при предаване на бланките на
застрахователя,
когато
застрахователят
ползва
бланки,
отпечатани под контрола на НББАЗ.

2.

Диапазон на номера на
бланка за Гранична
застраховка „Гражданска
отговорност” на
автомобилистите„до” номер

Текст

3.

Дата на предаване на бланка
за Гранична застраховка
„Гражданска отговорност”
на автомобилистите

Дата

4.

Застраховател

Съгласно номенклатура

До 8 символа (2 букви и 6 цифри)
Националното бюро на българските
автомобилни застрахователи (НББАЗ),
при предаване на бланките на
застрахователя,
когато
застрахователят
ползва
бланки,
отпечатани под контрола на НББАЗ.
До 8 символа (2 букви и 6 цифри)
Полето се попълва задължително от
НББАЗ,при предаване на бланките на
застрахователя.
Подава се датата на предаване на
бланките от НББАЗ на застрахователя.
Записва се датата от Тристранния
приемо-предавателен протокол.
Попълва се задължително от НББАЗ,
при предаване на бланките на
застрахователя.
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Приложение № 2
Към т. ІІ от решение № 529 – РГФ от 27.03.2017 г.

Съдържание и формат на данните
по чл. 13, ал. 2 от Наредба № 54 от 30.12.2016
Формат и съдържание на данните по чл. 12, ал. 1 и 2 от Наредба №54 за договор
„Гражданска отговорност” на автомобилистите, Гранична застраховка
„Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Каско” на МПС

9. Претенция
№

Атрибут (поле)

Тип на
информацията

Коментар относно вида и
начина на попълване на
информацията

1.

Номер на претенция

Текст

Полето се попълва задължително.
Полето се попълва от застрахователя.
Номерът на претенцията трябва да е
уникален за всеки застраховател.
Подава се вътрешно-системният
номер на застрахователя (от неговата
информационна система) за всяка
отделна претенция. Номерът, подаден
към ЕИСОУКР трябва да бъде
идентичен с номера в
информационната система на
застрахователя.
Прилагат се дефинициите по §1. т.4-5
от Допълнителни разпоредби и Чл.
90, ал. 2 (2) от Наредба № 53 на
КФН:
Претенция е всяко отделно искане за
изплащане на обезщетение от всяко
отделно лице.
Претенция е възникналото право на
застрахован или на трето ползващо
се лице за получаване на плащане по
застрахователен договор, което
право е било предявено или може да
бъде предявено пред застрахователя.
Претенция е и възникналото право на
застраховател или презастраховател
(ретроцедент) по презастрахователен
договор.
Забележка:
1. 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.
2. По този формат се подават
данните и за претенциите заведени
по застраховки, сключени при
условията на правото на
установяване или свободата на
предоставяне на услуги.
3. При отчитане на претенции по
комбинирани застраховки се подават
поотделно данни по задължителна
застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобилистите и
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2

Флаг за претенция по застраховка, сключена при
Флаг
условията на правото на установяване или свободата
на предоставяне на услуги

3.

Дата и час на регистриране на претенцията в
ЕИСОУКР

Дата и час

4.

Код на застраховател

Номенклатура

5.

Тип на претенция

Номенклатура

6.

Вид вреди

Номенклатура

по „Каско” на МПС.
4. Претенция е и претенцията,
предявена от застраховател по
имуществена застраховка към
застраховател по застраховка
„Гражданска отговорност” на
автомобилистите.
Полето е задължително.
Полето се попълва от застрахователя.
0 - Претенция, по застраховка за
риск, разположен в Република
България;
1 - Претенция по застраховка,
сключена при условията на правото
на установяване или свободата на
предоставяне на услуги.
Датата и часа се генерира
автоматично от ЕИСОУКР, на база
датата и часа на подаване на
претенцията в ЕИСОУКР.
Полето е задължително.
Полето се попълва автоматично от
ЕИСОУКР.
Полето е задължително.
Полето се попълва от застрахователя.
Номенклатура за тип на претенция по ГО или по Каско
Полето е задължително.
Полето се попълва от застрахователя.
По номенклатура за вид вреди
1.Вреди на имущество (вреди,
причинени на имущество);
2.Неимуществени вреди
(имуществени или неимуществени
вреди, вследствие на телесно
увреждане или смърт).

7.

Флаг за регресна претенция

Флаг

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.
Полето е задължително.
Полето се попълва от застрахователя.
0 - Претенция, различна от регресна
претенция;
1 - Регресна претенция.

8.

Флаг за тотална щета

Флаг

Забележка:
Флаг 1 за регресна претенция се
подава от застрахователя, когато
претенцията, за която се подават
данни е предявена от друг
застраховател.
Полето е задължително.
Полето се попълва от застрахователя.
0 - Претенция, различна от тотална
щета
1 - Тотална щета
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9.

10.

Полица номер

Увреден обект (Регистрационен номер / код на
имущество на пострадалия)

Текст

Регистрационен
номер на МПС с
регистрация в
България или
Номенклатура

11.

Данни за увреден обект (недвижимо имущество)

Текст

12.

Данни за увреден обект (Движимо имущесто)

Текст

13.

Данни за увреден обект (пострадало лице)

Текст

14.

Данни за увреден обект (МПС с чуждестранна
регистрация)

Текст

15.

Лице, предявило претенцията

По номенклатура

Забележка:
Информация с флаг 1 се подава, само
когато за претенцията е взето
окончателно решение, че е тотална.
Полето е 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.
Полето е задължително.
Полето се попълва от
застрахователя, както следва:
1. Регистрационен номер на МПС,
когато е увредено известно МПС с
регистрация в България.
2.По застраховка „Каско" подаване
на регистрационен номер на
застрахованото МПС е единствена
възможност.
3.Когато пострадало в ПТП е
недвижимо или движимо
имущество, различно от МПС,
неизвестно МПС, чуждестранно
МПС, физическо лице или
невъведен участник се подава код
по номенклатура:
ZZZ100 - Недвижимо имущество
ZZZ200 - Движимо имущество;
ZZZ400 – Пострадало лице
ZZZ500 - Неокомплектовани
данни;
ZZZ901 - МПС с чуждестранна
регистрация.
Полето не е задължително
Адрес или друга идентификация.
Полето не е задължително
Описание на движимото
имущество.
Полето не е задължително
Имена;
ЕГН/ЛНЧ, ако са налични.
Полето не е задължително
Държава по регистрация;
Регистрационен номер.
Полето не е задължително
1. Физическо лице
2. Юридическо лице
3. Застраховател (за регресните
претенции)
4. Национално бюро
5. Гаранционен фонд
Забележка:
Полето се попълва само за полици
издадени за рискове, разположени
на територията на Република
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България

16.

17.

Име/Наименование на лицето, предявило
претенцията

Тип на идентификатора (ЕГН, ЛНЧ,
ЕИК/БУЛСТАТ) на застраховащия

Текст

Съгласно
номенклатура

Полето се попълва
задължително от
застрахователя:
1. За ФЛ –имена на лицето
съгласно документ за
самоличност;
2. За ЮЛ (и за ЕТ) – пълно
наименование, съгласно
регистрация.
Полето се попълва
задължително от
застрахователя:
По номенклатура за тип на
идентификатор на лице:
1 – ЕГН;
2 – ЛНЧ;
3 – ЕИК/БУЛСТАТ;
4 – лице без нито един от
посочените по-горе номера.

18.

Данни за Типа идентификатор
(ЕГН, ЛНЧ, ЕИК/БУЛСТАТ)

Текст

Полето се попълва
задължително от
застрахователя при попълнени
в поле 17 (Тип на
идентификатора) номера по
номенклатура от 1 до 3
включително:
Попълването на данни съгласно
българското законодателство
включва:
- 9 символа за ЕИК или Булстат;
- 13 символа за клон на
юридическо лице;
- 10 символа за ЕГН или ЛНЧ.

19.

Дата на събитие

Дата

20.

Държава на събитието

Номенклатура

21.

Място на събитието

Номенклатура

22.

Тип на събитието

Номенклатура

23.

Дата на предявяване на претенция

Дата

Полето е задължително.
Полето се попълва от
застрахователя.Код на държавата по
стандарт (ISO 3166-1)
Полето е задължително.
Полето се попълва от застрахователя.
По ЕКАТЕ
Незадължително ако събитието е
извън България Забележка: Код 00000
се използва за чужбина
Полето е задължително.
Полето се попълва от
застрахователя.Номенклатура за тип
на събитието:
1 .ПТП
2. Природно бедствие
3. Пожар
4. Повреди, възникнали в паркирано
състояние
5. Злоумишлени действия
6. Кражба
7.Други събития
Полето е задължително.
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24.

25.

26.

27.

Полето се попълва 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.
Резерв по претенция
число
Полето е задължително.
Полето се попълва от
застрахователя.
Съответства изцяло на заделения
резерв (РПНП) по претенцията
съгласно изискванията на
нормативната уредба.
При регистриране на претенция
стойността на резерва по
претенцията не може да бъде „0" и
е винаги положително число.
Цена на иска за претенция, предявена по съдебен ред число
Полето не е задължително.
Подава се по желание на
застрахователя по
отношение на претенции, предявени
по съдебен ред
- подава се стойността на иска.
Тази стойност - цена на иска НЕ Е
РЕЗЕРВ по
претенцията.
Основание за претенцията
Номенклатура
Полето е задължително.
Полето се попълва от застрахователя.
Номенклатура на основание за
претенцията:
1.
КП
2.
ППТП
3.
ДКП
4.
Декларация
5.
Служебна бележка
6.
Друго
Протокол за ПТП
Номер на Протокол Полето се попълва задължително
от застрахователя само при
подаден код 1, 2 или 3 в поле
„Основание за претенцията".
1.Полето не е задължително за
претенции по „Каско".
2.Въвежда се номера на протокола
за ПТП, представен във връзка с
претенцията.
3.За ДКП се въвежда уникален номер
на претенция при ЗК.

28.

Състояние

Номенклатура

Полето е задължително.
Полето се попълва от ЕИСОУКР.
По номенклатура на състояние на
претенцията:
0.
Регистрирана
1.
Частично платена
претенция
2.
Отказана претенция
3. Затворена (платена, по давност
или др.)
претенция
4.
Възобновена
При първоначално подадена
претенция ЕИСОУКР автоматично
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генерира статус „0" - регистрирана
претенция. Няма ограничение за
промяна в състоянието (статуса) на
претенцията. ЕИСОУКР пази
история на тези промени.

10. Промяна на резерв по претенция, плащане, отказване на претенция
№

Атрибут (поле)

1.

Номер на претенция

2.

Дата на промяна на резерв по претенция

Дата

3.

Промяна на резерв по претенция

Число

4.

Дата на промяна на резерв за разходи за
уреждане по претенцията

Дата

Тип на
информацията

Коментар относно вида и начина на
попълване на информацията
Полето се попълва задължително от
застрахователя.
Полето се попълва задължително от
застрахователя.
Подава се актуалната стойност на резерва.
ЕИСОУКР поддържа информация за
историческото развитие на резерва по
претенцията.
Промяната в резерва се извършва при
спазване на относимата нормативна
уредба, като например:
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.
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.
Датата се попълва задължително от
застрахователя.
За разходите за уреждане на претенции,
които са пряко свързани с претенцията, за
дата на промяна се подава датата на
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5.

Промяна на резерв за разходи за уреждане по
претенцията

6.

Дата на
възобновяване на претенция

Дата

7.

Дата на плащане по претенция

Дата

8.

Плащане по претенция

Число

9.

Дата на плащане на разход за уреждане на
претенция

Дата

10.

Плащане на разход за уреждане на
претенция

тяхното възникване.
Разходите за уреждане на претенцията се
подават отделно от стойността на резерва
по претенцията, съгласно относимата
нормативна уредба.
Подава се актуалната стойност на резерва
за разходи за уреждане по претенцията.
ЕИСОУКР поддържа информация за
историческото развитие на резерва.
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 е задължително. Попълва се от
застрахователя при възобновяване на
претенция.
Забележка: пои подаване на дата на
възобновяване на претенция
задължително се попълва и поле
„Промяна на прогнозно плащане
(оценка, резерв по претенцията)"
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/ 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.
Когато стойността на резерва е била повисока от стойността на действителното
(действителните) плащане/ия - остатъкът се
коригира, така че прогнозното плащане да
стане нула.
Полето не е задължително.
Полето се попълва задължително от
застрахователя, когато застрахователят
подава стойност в поле „Плащане на разход
за уреждане на претенция".
Разходите за уреждане (управление) на
претенции са разходи, които са/ще бъдат
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11.

Дата на отказ

Дата

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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11. Протокол
№
1.

Атрибут
Вид на протокол

Тип
Номенклатура

2.

Номер на протокол

Число

Коментар
По номенклатура на вид на
протокол при ПТП
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.
Забележка:
При две претенции и повече
претенции се подава два или
повече номера за един и същи
ДКП.

3.

Дата на протокол

Дата

4.

Произход на данните

Номенклатура

5.

Код на застраховател

Номенклатура

6.
7.
8.

Дата на събитие
Място на събитието – Държава
Място на събитието – Населено
място

Дата
Номенклатура
Номенклатура

9.

МПС А- Рама

Текст

10.

МПС А – ДКН

Текст

11.

МПС А – Собственик

Лице

Полето е задължително за КП и
ППТП.
Полето не е задължително за
ДКП и други документи.
По номенклатура за произход на
данните
K – КАТ
Z – Застрахователна компания
G – Гаранционен фонд
По номенклатура на
застрахователните компании.

Код на държавата по ISO 3166-1
По ЕКАТЕ
Незадължително, ако държавата
не е България.
Забележка: Код 00000 се
използва за чужбина
Полето не е задължително за
ДКП и други документи.
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
1.Не се въвежда, когато
протокола е с произход от КАТ.
2.Адрес не се въвежда.
Забележка:
Посочва се Лице като обект с
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всички налични данни в
ЕИСОУКР.
1.Не се въвежда, когато
протокола е с произход от КАТ.

12.

МПС А – Водач

Лице

13.

МПС А – Застраховател

Номенклатура

14.

МПС А – Полица №

Текст

15.

МПС В – Рама

Текст

МПС В – ДКН

Текст

МПС B – Собственик

Лице

2.Адрес не се въвежда.
1.Въвежда се по номенклатура на
застрахователите
2.Не се въвежда, ако МПС-то
няма сключена полица ГО.
Не се въвежда, ако МПС-то няма
сключена полица ГО.
Полето не е задължително за
ДКП и други документи.
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.
Въвежда се при известно МПС

Лице

Не се въвежда, когато протокола
е с произход от КАТ.
Адрес не се въвежда.
Въвежда се при известно МПС

16.

17.

18.

МПС B – Водач

МПС B – Застраховател

Номенклатура

Не се въвежда, когато протокола
е с произход от КАТ.
Адрес не се въвежда.
Въвежда се по номенклатура на
застрахователите.
Въвежда се при известно МПС и
когато МПС-то има полица ГО.

19.

МПС B – Полица №

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

12. Адрес
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Атрибут
Държава
Населено
място
Пощенски код
Област
Община
Адрес
Забележка

Тип
Номенклатура
Номенклатура
Номенклатура
Номенклатура
Номенклатура
Текст
Текст

Коментар
Код на държавата по стандарт (ISO 3166-1)
По ЕКАТЕ
Забележка: Код 00000 се използва за чужбина.
Попълват се автоматично на база ЕКАТЕ
Попълват се автоматично на база ЕКАТЕ
Попълват се автоматично на база ЕКАТЕ
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