ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
(обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от
2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от
2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58, 63, 85 и 102 от 2017 г. и бр. 42 и 77 от 2018 г.)
……………………………………………
Преходни и заключителни разпоредби:
…………………………………………..
§ 16. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм. и доп., бр.
62, 95 и 103 от 2016 г., бр. 8, 62, 63, 85, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101
от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11 се създава ал. 6:
„(6) Застрахователите и презастрахователите са длъжни, при предоставянето на
застрахователни обществени услуги и административни услуги и в отношенията си със
застрахованите, застраховащите и третите ползващи лица, да извършват
административно обслужване, при спазване на принципите, предвидени в
Административнопроцесуалния кодекс, в Закона за администрацията, в Закона за
електронното управление и на правилата и стандартите за административното
обслужване, съгласно наредба, приета от Министерския съвет по чл. 5а от Закона за
администрацията.“
2. В чл. 80 ал. 5 се изменя така:
„(5) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 се установяват чрез посочване на данни за
номер, дата и издател на дипломата за висше образование, когато то е придобито в
Република България, съответно чрез легализиран превод на диплома за висше
образование, ако то е придобито във висше училище извън Република България.”
3. В чл. 106, ал. 5:
а) създава се ново изречение първо:
„Застрахователят не може да изисква документи и доказателства, налични при
административен орган, организация, предоставяща обществени услуги, лице,
осъществяващо публични функции и/или орган на съдебна власт, а ги осигурява
служебно за нуждите на съответното производство.“;
б) досегашното изречение първо става изречение второ.
4. В чл. 107 се създава ал. 3:
„(3) Лицата, отговорни за изплащане на обезщетение при настъпило
застрахователно събитие са длъжни служебно да съберат необходимата им информация
и документи по ал. 1.”
5. В чл. 230, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„(7) Данни за номер и дата на решение на Комисията за защита на
конкуренцията във връзка с производство за концентрация между предприятия или на
преписката, по която то е произнесено - при преобразуване чрез сливане или вливане;”.
6. В чл. 307:
а) в ал. 1, т. 2 думите „и документи, удостоверяващи спазването на изискванията
на чл. 303, ал. 1 и 2 – ако е физическо лице – едноличен търговец“ се заменят с „когато
е физическо лице - едноличен търговец се посочва номер, дата и издател на дипломата
за висше образование, когато то е придобито в Република България, съответно чрез
представяне на легализиран превод на диплома за висше образование, ако то е
придобито във висше училище извън Република България, документи за
професионален опит в областта на застраховането или се посочва ако лицето е
преминало успешно изпит за професионална квалификация, който е организиран от
комисия.“
1/3

б) Създава се ал. 3:
„(3) Обстоятелствата по чл. 303, ал. 1 за български граждани се установяват
служебно - за липса на осъждане в Република България, и с декларация - за липса на
осъждане извън Република България, а за лицата, които не са български граждани, тези
обстоятелства се удостоверяват със свидетелство за съдимост, издадено от държавата
по обичайното пребиваване на лицето“.
7. В чл. 390:
а) създава се нова ал. 1:
„(1) Застрахователят, който е определил тотална щета на моторно превозно
средство, регистрирано в Република България, незабавно изпраща уведомление за това
до компетентните регистрационни органи на Министерството на вътрешните работи.
Компетентните регистрационни органи предприемат действия за служебно
прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство по реда на Закона за
движение по пътищата, като след прекратяването й незабавно уведомяват
застрахователя, като посочват че прекратяването на регистрацията е поради
настъпилата тотална щета.“
б) досегашната ал. 1 става съответно ал. 2 и в нея думите „изисква от ползвателя
на застрахователна услуга удостоверение от компетентните регистрационни органи за
прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство, в което е отбелязано,
че прекратяването на регистрацията е поради настъпилата тотална щета“ се заменят с
„ако не е получил уведомление за прекратяване на регистрацията по реда на ал. 1 от
компетентните регистрационни органи, изисква информация по служебен път.“ и се
създава изречение второ: „Застрахователят не може да откаже изплащане на
обезщетение, определено като тотална щета, поради липса на предоставена от страна на
компетентните регистрационни органи данни за извършено прекратяване на
регистрацията на моторното превозно средство.“
в) досегашната ал. 2 става съответно ал. 3.
8. В чл. 496:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Липсата на образувано от компетентните органи производство или издаден
акт за ангажиране на отговорността на виновния водач на моторното превозно средство
не е основание за непроизнасяне на застрахователя за определяне и изплащане размера
на обезщетение по предявена застрахователна претенция в срока по ал. 1.
б) създава се ал. 5:
„(5) Застрахователят не изплаща обезщетение на застрахованото лице, срещу
което компетентните органи са предприели действия за ангажиране на отговорност за
причинени вреди вследствие на притежаването или използването на моторно превозно
средство по време на движение или престой. Такова се изплаща на застрахованото
лице, след като производството приключи с влязъл в сила акт, ако на него не му е
наложено наказание по реда на Наказателния кодекс или Закона за административните
нарушения и наказания.“
в) досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея се създава ново изречение второ:
„Застрахователят не може да изисква документи и доказателства, налични при
административен орган, организация, предоставяща обществени услуги, лице,
осъществяващо публични функции и/или орган на съдебна власт, а ги осигурява
служебно за нуждите на съответното производство.“, а досегашното изречение второ
става изречение трето.
9. В чл. 597, ал. 4, изречение първо думите „с изключение на правото им да
обжалват решението в съда“ се заменят с „с изключение на правото им да обжалват
решението по ал. 2 и решението за отнемане на лиценза в съда“.
10. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 56 и 57:
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„56. „Виновен водач“ е водач, чиято вина е установена с влязъл в сила акт на
компетентните органи, с които е наложено наказание по реда на Наказателния кодекс
или Закона за административните нарушения и наказания;“;
57. „Административни услуги“ и „Обществени услуги“ по смисъла на този
кодекс имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс.“.
§160. Подзаконовите нормативни актове, предвидени в този закон се приемат в
6-месечен срок от влизането му в сила.
§161. Подзаконовите нормативни актове се привеждат в съответствие с
разпоредбите на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
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