Проект
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите
и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране
между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и
Информационния център към Гаранционния фонд
(обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2009 г., в сила от 30.01.2009 г., доп., бр. 94 от 30.11.2010 г.)
§ 1. В заглавието думите „Информационния център към” се заличават.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) С тази наредба се определят документите, редът за тяхното съставяне и редът
за обмен на информация между Министерството на вътрешните работи и Гаранционния
фонд за настъпили пътнотранспортни произшествия (ПТП).
(2) С тази наредба се определят и съдържанието на регистъра на ПТП по чл. 571, ал. 1,
т. 9 от Кодекса за застраховането, форматът и редът за предоставяне на информация в него,
както и условията и редът за предоставяне на информация на органите на Министерството
на вътрешните работи за причинените ПТП и за участниците в тях, които са документирани
с двустранни констативни протоколи.”
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „с цифров фотоапарат” се заменят с „в цифров формат”.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Информацията по ал. 2 се предава на Гаранционния фонд по реда на чл. 7, ал. 1 и се
съхранява за срок до 3 месеца в автоматизирана информационна система на МВР.”
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Когато при произшествието са причинени само материални щети и между
участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те
попълват своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП - приложение № 3.
Двустранен протокол не се попълва, при условие, че има съмнение, че участник в
произшествието е под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или техни
аналози или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно
средство.”.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ежедневно застрахователите изпращат информация до Гаранционния фонд за
произшествията, документирани с двустранен констативен протокол, във формат и по
образец, приети от управителния съвет на Гаранционния фонд и утвърдени от заместникпредседателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен
надзор". Към информацията по изречение първо се предоставят и копия в цифров формат на
двустранните констативни протоколи.”.
3. Алинея 5 се отменя.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „повреди на” се добавят думите „моторно превозно средство”, а
съкращението „МПС” се поставя в скоби.
2. В т. 4 след думите „друго ППС” се поставя запетая и се добавят думите „освен когато
повредите са причинени в резултат на пътнотранспортно произшествие с един участник и
МПС не е в състояние да се придвижи на собствен ход;”.
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§ 6. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Ежедневно по електронен път чрез защитен канал МВР предоставя на
Гаранционния фонд данни за:
1. вид и номер на съставения протокол по чл. 2, ал. 1, т. 1 или 2, както и дата и час на
съставяне;
2. снимките по чл. 2, ал. 2;
3. дата на ПТП;
4. място на ПТП;
5. данни за МПС, участвали в ПТП и за техните водачи, като за всяко МПС се посочва:
а) регистрационен номер;
б) номер на рама (шаси);
в) имена, дата на раждане и идентификатор (ЕГН/ЛНЧ/номер на документ за
самоличност и държава на издаването му) на водача;
г) свидетелство за управление на МПС и данни за неговата валидност;
д) данни за употреба на алкохол от водача;
е) данни за употреба на наркотични вещества или техни аналози от водача;
ж) данни за взето административно отношение към участника в ПТП;
6. данни за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
към датата и часа на настъпване на ПТП, за всяко МПС според документите, предоставени
от водачите;
7. имена, адрес, идентификатор (ЕГН/ЛНЧ/номер на документ за самоличност и
държава на издаването му), адрес и телефон на пострадалите лица.
(2) След съставянето му констативният протокол за ПТП с пострадали лица по чл. 2, ал.
1, т. 1 се предоставя на Гаранционния фонд в цифров формат и се прилага към записа в
регистъра на ПТП по номера на протокола. Когато протоколът за ПТП с материални щети по
чл. 2, ал. 1, т. 2 е генериран от автоматизирана информационна система, той се предоставя на
Гаранционния фонд, заедно с информацията по ал. 1. Когато протоколът за ПТП с
материални щети по чл. 2, ал. 1, т. 2 е съставен на ръка се прилага изречение първо.
(3) Данните по ал. 1 и 2 се предоставят от МВР във формат, съгласно съвместен
протокол, подписан от представители, определени от министъра на вътрешните работи,
Комисията за финансов надзор и Управителния съвет на Гаранционния фонд. В съвместния
протокол се определя и начинът за достъп при подаването на данните.
(4) Гаранционният фонд съхранява информацията, получена по ал. 2, в срока съгласно
Кодекса за застраховането.
(5) Управителният съвет на Гаранционния фонд приема правила за архивиране,
съхранение, информиране на застрахователите и предоставянето им на достъп до базите
данни, създадени на основата на информацията по ал. 1 и ал. 2, и ги предоставя за одобрение
на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
"Застрахователен надзор".”.
§ 7. В чл. 8 думите „по реда на чл. 288б” се заменят с „по реда на чл. 560”.
§ 8. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Регистърът на ПТП по чл. 571, ал. 1, т. 9 от КЗ съдържа информация, както
следва:
1. вид и номер на документа по чл. 2;
2. дата на ПТП;
3. място на ПТП;
4. данни за МПС, участвали в ПТП и за техните водачи, като за всяко МПС се посочва:
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а) регистрационен номер;
б) номер на рама (шаси), когато се съдържа в документа по чл. 2;
в) имена, дата на раждане и идентификатор (ЕГН/ЛНЧ/номер на документ за
самоличност и държава на издаването му, когато се съдържат в документа по чл. 2) на
водача;
г) свидетелство за управление на МПС и данни за неговата валидност, на водача, когато
информация за това се съдържа в документа по чл. 2;
д) данни за употреба на алкохол от водача;
е) данни за употреба на наркотични вещества или техни аналози от водача;
ж) данни за взето административно отношение към участника в ПТП.
6. данни за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
към датата и часа на настъпване на ПТП, за всяко МПС според документите, предоставени
от водачите;
7. имена, адрес, идентификатор (ЕГН/ЛНЧ/номер на документ за самоличност и
държава на издаването му), адрес и телефон на пострадалите лица;
8. цифровите формати на документите по чл. 2.
(2) Информацията по ал. 1 се събира по реда на чл. 5, ал. 4 и чл. 7, ал. 3.
(3) Гаранционният фонд предоставя на МВР достъп до информацията по ал. 1 във
формат, по образец и през интерфейс, определени със съвместния протокол по чл. 7, ал. 3. В
съвместния протокол се определя и начинът за достъп при подаването на данните.”
§ 9. В § 1 от Преходните и заключителни разпоредби думите „във връзка с чл. 294, ал. 7
от Кодекса за застраховането” се заменят с „във връзка с чл. 487, ал. 4 и 574, ал. 3, т. 3 и ал. 5
от Кодекса за застраховането”.
§ 10. В Приложение 1 към чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В частта „УЧАСТНИК 1” се правят следните изменения и допълнения:
а) първото съкращение „ЕГН” се заменя с „ИДЕНТИФИКАТОР (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК)”;
б) след втория ред „АДРЕС: гр./с” се поставя ред „телефон”;
в) думата „Алкохол” се заменя с „Алкохол над 0.5 промила” и след това се поставя ред
„Нарк. вещество/аналози”.
2. В частта „УЧАСТНИК 2” се правят следните изменения и допълнения:
а) първото съкращение „ЕГН” се заменя с „ИДЕНТИФИКАТОР (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК)”;
б) след втория ред „АДРЕС: гр./с” се поставя ред „телефон”.
в) думата „Алкохол” се заменя с „Алкохол над 0.5 промила” и след това се поставя ред
„Нарк. вещество/аналози”.
3. В частта „УЧАСТНИК 3” се правят следните изменения и допълнения:
а) съкращението „ЕГН” се заменя с „ИДЕНТИФИКАТОР (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК)”;
б) след реда „вх., ет., ап.” се поставя ред „телефон”.
4. В частта „ПОСТРАДАЛИ” се правят следните изменения и допълнения:
а) навсякъде се заличават думите „НА......г.”;
б) навсякъде след „ЕГН” се поставят графи „адрес” и „телефон”.
5. В частта „ВЗЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИК” се заличава „08г.”
§ 11. Приложение № 2, към чл. 4 се изменя така:
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Приложение №2 към чл.4

М И Н И С Т Е Р С Т В О НА В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е

РАБОТИ

ПРОТОКОЛ ЗА ПТП № 000000

Рег. №..................

ДНЕС……………........…..В………….....ПОДПИСАНИЯТ……………………………………………………………………………………...............…………
дата
час
име, фамилия
……………………………………………………………………СДВР/ОДМВР……………………….СЪСТАВИХ ПРОТОКОЛ ЗА ПТП
длъжност в отдел/сектор ПП (РУ-МВР)
НА………................……В…….....……В (НА).............................................................................................................................................................
дата
час
град/село, бул./ул., №, кръстовище между бул./ул. (път, №, км.м);
........................................ОБЩИНА……..................………………КООРДИНАТИ: ШИРИНА....................................ДЪЛЖИНА.............................

УЧАСТНИЦИ В ПТП

УЧАСТНИК 1

УЧАСТНИК 2

№

ВИД РЕГ. № / РЕГ.№ / ДЪРЖ. / ВИД ППС

№

СВИД. ЗА РЕГ. СЕРИЯ, № / ВАЛИДНОСТ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

№ РАМА (ШАСИ)
МАРКА – МОДЕЛ
ВИД ПРЕВОЗ / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ С
ДОПУСТИМА МАКСИМАЛНА МАСА

ВИД ПРЕВОЗ

ВАЛИДЕН ГТП

ДА

МАСА (Т)

ВИД ПРЕВОЗ

НЕ

МАСА (Т)

ДА

РЕМАРКЕ РЕГ. № (ППС) / ГТП

ДА

НЕ

НЕ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ,

СОБСТВЕНИК

ФАМИЛИЯ (ФИРМА)
ЕГН (ЕИК, БУЛСТАТ) / ДЪРЖАВА

АДРЕС

ГР. (С.)

ГР. (С.)

ЖК

ЖК

БУЛ.(УЛ.)

БУЛ.(УЛ.)

БЛ. №

ВХ.

ЕТ.

АП.

БЛ. №

ВХ.

ЕТ.

АП.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ

ВОДАЧ / ДРУГ УЧАСТНИК

ФАМИЛИЯ
ЕГН / НАЦИОНОСТ / КОД НА УЧ.

АДРЕС/ТЕЛЕФОН

ГР. (С.)

ГР. (С.)

ЖК

ЖК

БУЛ.(УЛ.)
БЛ. №

СВИД. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

БУЛ.(УЛ.)
ВХ.

ЕТ.

АП.

Тел.

№

НАРК. ВЕЩЕСТВА/АНАЛОЗИ

ДА НЕ

АЛКОХОЛ над 0,5 промил

ДА НЕ

БЛ. №

ВАЛИДНО

ДА

НЕ

ВХ.

ЕТ.

АП.

Тел.

№

ВАЛИДНО

ДА НЕ
ТАЛОН КРЪВНА ПРОБА

ДА НЕ ДА НЕ

ТАЛОН КРЪВНА ПРОБА

ДА НЕ

ЗАСТРАХ. "ГРАЖД. ОТГОВОРНОСТ" В
ПОЛИЦА № / ВАЛИДНОСТ

ДА
3

ВИДИМИ ЩЕТИ НА МПС

ДА

7

8

3

9

2

5

6

10

1

2
1

НЕ

4

4

7

8

5

6

10

НЕ
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.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
БРОЙ СНИМКИ
..............
ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИЧИНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПТП,
ИЗВЪРШЕНИ МАНЕВРИ
СХЕМА НА ПТП
ДРУГИ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ

........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

ЧАС И МИН НА РЕГИСТРИРАНЕ
НА ПТП

ДВИЖЕНИЕ
ШИРОЧИНА НА ПЛАТНОТО

ВИД НА ПТП

БРОЙ ЛЕНТИ ЗА ДВИЖЕНИЕ

СХЕМА НА ПТП

ПЪТНО ПЛАТНО

СЪСТОЯНИЕ НА ВРЕМЕТО

ШИРОЧИНА НА БАНКЕТА

ПЛАН И ПРОФИЛ НА ПЪТЯ

ПЪТНО ПОКРИТИЕ

МЯСТО НА ПТП

СЪСТОЯНИЕ НА ПОКРИТИЕ

ХАРАКТЕРНО МЯСТО

ОСВЕТЛЕНИЕ

РЕГУЛИРАНЕ
ПЪТНИ УСЛОВИЯ
БРОЙ УЧАСТВАЛИ ППС
ПРИЧИНА ЗА ПТП
НАРУШЕНИЯ
УЧАСТНИК 1

УЧАСТНИК 2

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ
УЧАСТНИК 1

УЧАСТНИК 2

ПОСЕТЕНО НА МЯСТО

ДА

НЕ

СВИДЕТЕЛ 1…………………………………………………………………………………………………………………….......

ПРЕПИСКА №………………./…………………..

име, презиме
……………………...........…………...........……………...........………….......… ЕГН

ВЗЕТО АДМИНИСТРАТИВНО ОТНОШЕНИЕ

фамилия
АДРЕС:................................................................................................................................................................................................
СВИДЕТЕЛ 2………………………………………………………………………………………………………...………………
име, презиме

КЪМ

АКТ

……………………...........…………...........……………...........………….......… ЕГН

фамилия

ЧЛЕН

АЛ.

Т.

УЧАСТНИК 1
С

№

С

№

УЧАСТНИК 2
АКТ

АДРЕС:................................................................................................................................................................................................
ПОДПИС: УЧАСТНИК 1

УЧАСТНИК 2

СЪСТАВИЛ:
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Б.

П.

§ 12. В Приложение 3 към чл. 5, ал. 1 „ДОКЛАД ДО ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ ЗА
ПЪТНОТРАНСПОРТНОТО ПРОИЗШЕСТВИЕ” се заличава.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 12. Наредбата е приета с Решение № ................... 2016 г. на Комисията за финансов
надзор.
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