МОТИВИ
Към проекта на 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
Причини, налагащи приемането:
Новият Кодекс за застраховането (обн. ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г. в сила от
01.01.2016 г.), както и измененията и допълненията в Закона за движението по
пътищата (с последно изменение и допълнение ДВ, бр. 101 от 20.12.2016 г., в сила от
21.01.2017 г.) наложиха извършването на промени в цитираната наредба. Така
например, предвидената с чл. 294, ал. 6 от отменения Кодекс за застраховането справка
за изплатените обезщетения, подавана по ред и във формат съгласно посочената
наредба е видоизменена. Съгласно чл. 573, т. 2 и 3 от КЗ справката представлява част от
информацията за предявените и изплатени претенции, която се подава за целите на
регистъра на предявените и изплатени претенции по чл. 571, ал. 1, т. 2 от КЗ. Съгласно
новата нормативна уредба регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 2 от КЗ следва да се
регламентира в Наредбата 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.
Също така, в чл. 574, ал. 3, т. 3 и ал. 5 от КЗ е предвидено с Наредба № Iз-41 да
се регламентират условията и редът за обмена на данни за пътнотранспортните
произшествия, регистрирани от МВР и за пътнотранспортните произшествия,
документирани с двустранни констативни протоколи. По тези съображения с наредбата
следва да се уреди и съдържанието на самия регистър на пътнотранспортните
произшествия по чл. 571, ал. 1, т. 9 от КЗ.
Новият Кодекс за застраховането, с изцяло новата си структура и номерация,
обуславя и някои чисто технически промени в наредбата, като промяна на препратките
към текстовете на отменения Кодекс за застраховането.
Необходимостта от промени произтича и от измененията и допълненията в
Закона за движението по пътищата. Така например, в чл. 123, ал. 1, т. 3, буква „б” от
ЗДвП е отпаднало изискването моторните превозни средства да могат да се движат на
собствен ход, като задължителна предпоставка за съставяне на двустранен констативен
протокол. Това обстоятелство следва да се отрази на подзаконово нормативно равнище.
Също така, с оглед изискването по чл. 125, т. 5 от ЗДвП службите за контрол на МВР
задължително да посещават мястото на ПТП, когато 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 е необходимо да се регламентира изрична забрана за съставяне на двустранен
констативен протокол при съмнение за изброените по-горе обстоятелства.
Наред с гореизложеното и във връзка с усъвършенстването на технологиите за
обмен на данни е целесъобразно в наредбата да се предвидят по-кратки срокове за
обмен на информацията относно пътнотранспортните произшествия, както по
отношение на ПТП, регистрирани от органите на МВР, така и по отношение на ПТП,
документирани с двустранни констативни протоколи. По същите съображения и с цел
осигуряване пълнота на регистъра е целесъобразно да се предвиди обмен и съхранение
на копия в цифров формат на документите за установяване на ПТП. Това ще създаде

условия за по-бърз и надежден достъп до информацията, необходима за уреждане на
застрахователни претенции.
Предвид промените в обхвата на данните относно ПТП, които се събират и
обработват от МВР, се налагат промени в съдържанието на Протокола за ПТП
(приложение № 2, към чл. 4 от Наредба № Iз-41).
В тази връзка и предвид правното значение на употребата на наркотични
вещества и техни аналози с оглед регресните права на застрахователите спрямо
застрахованите извършители на ПТП е необходимо да се предвиди, че както в
протокола за ПТП с пострадали лица (приложение № 1, към чл. 3 от Наредба № Iз-41),
така и в протокола за ПТП (приложение № 2, към чл. 4 от Наредба № Iз-41) ще се
отразява информация за евентуалното установяване на употребата на такива вещества.
Също така, с цел осигуряване на възможност за по-бърза и оперативна връзка с
участниците в ПТП, е необходимо в образците на протоколите да се предвиди събиране
на информация за телефонните номера на тези лица, наред с информацията за техния
адрес.
Цели, които се поставят с приемането на наредбата:
1. С проекта на наредба се създават условия за привеждането на Наредба № Iз41 в стриктно съответствие с Кодекса за застраховането и Закона за движението по
пътищата.
2. С проекта на наредба се създават условия за обмена на информация относно
пътнотранспортнтите произшествия в по-кратки срокове и в по-голяма пълнота с оглед
усъвършенстваните технологични възможности за обмен на данни.
3. С предложените промени в съдържанието на документите за установяване
на ПТП с пострадали лица и с материални щети се създават условия за събиране на
допълнителна информация, която има отношение към законосъобразното и по-бързото
уреждане на застрахователните претенции.
Проектът на наредбата е разработен от работна група с участие на представители
на Управление „Застрахователен надзор”, Дирекция „Правна” на Комисията за
финансов надзор, Гаранционния фонд, Министерството на вътрешните работи и
представители, определени от представителните организации на застрахователите в
Република България.
На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове,
срокът за провеждане на обществените консултации е 14-дневен Съображенията за
предложения кратък срок за обществено обсъждане произтичат от влизането в сила на
промените в цитираните по-горе разпоредби на чл. 123, ал. 1, т. 3, буква „б” и чл. 125, т.
5 от ЗДвП. По такъв начин ще се осигурят условия за безпротиворечиво прилагане на
законовата и подзаконовата норматива уредба.

