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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА
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
Глава първа
Общи положения
Предмет
Чл. 1.Тази наредба урежда:
1. съдържанието, обхвата и формата на данните в електронните регистри по чл. 571
ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ), водени от Гаранционния фонд;
2. реда за събиране, обработка, съхранение и защита на данните по т. 1;
3. условията и реда за регистрация и предоставяне на достъп до данните по т. 1;
4. условията, реда и начините за обмен на информация, форматите на данните и
използваните класификатори, както и взаимодействието между Гаранционния фонд,
държавните органи и други субекти, имащи законен интерес;
5. събирането и съхраняването на информацията, както и достъпът на
застрахователите до нея, в електронната информационна система за целите на чл. 571 от
КЗ, както и за оценка, управление и контрол на риска, в това число за издаване на полици
и за предоставяне на електронни административни услуги.
Информационни системи на застрахователите
Чл. 2. С наредбата се уреждат изискванията към информационните системи на
застрахователите и тяхната оперативна съвместимост с информационните системи,
регистри и бази данни, създавани и поддържани от Гаранционния фонд.
Издаване и отчитане на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на
автомобилистите и договорите за задължителната застраховка "Злополука" на
пътниците
Чл. 3. С наредбата се уреждат и изискванията към издаването и отчитането на
договорите за задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
и договорите за задължителната застраховка "Злополука" на пътниците, договорите за
гранична застраховка (наричани по-нататък "договорите") и сертификатите "Зелена карта".
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Глава втора
Регистри на Информационния център. Ред за събиране и обмен на информация.
Раздел I
Регистър на моторните превозни средства, които обичайно се намират на
територията на Република България. Ред за обмен на информация.
Регистър на моторните превозни средства, които обичайно се намират на
територията на Република България
Чл. 4. (1) Регистърът на моторните превозни средства (МПС) по чл. 571, ал. 1, т. 3 от
КЗ, които обичайно се намират на територията на Република България (Регистъра на
МПС), съдържа следните данни за превозните средства:
1. регистрационен номер (номер на регистрационна табела);
2. идентификационен номер на превозно средство - номер на рама (VIN);
3. вид на превозно средство;
4. обем на двигател;
5. мощност на двигател в kW;
6. брой места;
7. данни за маса на МПС, както следва:
а) технически допустима максимална маса (позиция F1 от свидетелството за
регистрация на МПС (СРМПС));
б) допустима максимална маса на състав от превозни средства (позиция F3 от
СРМПС);
в) маса на превозното средство (позиция G от СРМПС);
8. вид гориво;
9. основен цвят на МПС;
10. регион (област) на регистрация;
11. означение дали МПС е „спряно от движение”;
12. означение, дали МПС е „със служебно прекратена регистрация поради липса на
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите”;
13. означение за принадлежност на МПС към специфична група:
а) превозни средства със запор за продажба;
б) превозни средства на държавни органи, в това число превозни средства на особен
режим;
в) превозни средства, за които в Регистъра на МВР е въведена информация от
собственика за договор за продажба на чуждестранно физическо или юридическо лице, и
които приобретателят не е пререгистрирал на свое име;
г) превозни средства с транзитна регистрация и превозни средства с временна
регистрация;
д) ремаркета и полуремаркета категория О1;
е) мотоциклети, мотопеди, мототриколки, триколесни и четириколесни превозни
средства;
14. идентификация дали МПС е собственост на физическо или юридическо лице;
15. идентификатори на собствениците и ползвателите съгласно СРМПС - за МПС, за
които е сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите.
(2) Регистърът по ал. 1 обхваща всички превозни средства, чиято регистрация не е
прекратена с изключение на превозните средства, чиято регистрация е служебно
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прекратена в съответствие с чл.143, ал.10 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП). В
обхвата на превозните средства не се включват тези, чиято регистрация е служебно
прекратена поради несъответствие на регистрационните табели на БДС15980 и БДС
ISO7591.
(3) Регистърът по ал. 1 съдържа и следните данни за временните табели,
предоставени на търговци, извършващи внос на моторни превозни средства, както следва:
1. регистрационен номер;
2. дата на валидност на регистрационния номер;
3. името/наименованието, ЕГН/ЛНЧ/ ЕИК/БУЛСТАТ и адреса/адреса на управление
на търговеца;
4. дата на връщане на табелата.
Събиране и обмен на данните във връзка с Регистъра на МПС
Чл. 5. (1) Данните по чл. 4, ал. 1, т. 1-13 и ал. 3 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.
(2) Данните по чл. 4, ал. 1, т. 14 и 15 се попълват в регистъра на база информацията,
предоставена чрез електронната услуга (програмен интерфейс) за извличане на данни във
връзка с генериране на конкретен застрахователен договор.
(3) Данните по ал. 1 се актуализират като най-малко един път дневно по електронен
път чрез защитен канал от МВР на Гаранционния фонд се предоставят данни за превозни
средства, за които в предходния работен ден е:
1. изпълнена първоначална регистрация;
2. изпълнена промяна в регистрацията или е
3. прекратена регистрацията.
(4) Гаранционният фонд съхранява получените данни и защитава достъпа до тях,
като не предоставя правата си на трети лица извън нормативно определените случаи.
Раздел II
Регистър на застрахователните полици. Ред за събиране и обмен на данните
Регистър на застрахователните полици
Чл. 6. (1) Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 1 от КЗ за застрахователните полици по т.
10.1, раздел II, буква "А" от приложение № 1 от КЗ и за сертификатите „Зелена карта”
съдържа информация от застрахователния договор, както и информация послужила за
неговото сключване, както следва:
1. номер на застрахователната полица;
2. вида на застрахователната полица;
3. застраховател;
4. дата и час на сключване на договора;
5. начална и крайна дата и час на покритие;
6. данни за застраховащия:
а) име на физическо лице/наименование или фирма на юридическо лице;
б) идентификатор на лицето (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК/БУЛСТАТ);
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в) адрес;
7. данни за собственика (собствениците) на моторното превозно средство съгласно
СРМПС или съгласно документа за собственост, когато моторното превозно средство не е
регистрирано от компетентните органи на МВР;
а) име на физическо лице/наименование или фирма на юридическо лице;
б) идентификатор на лицето (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК/БУЛСТАТ);
в) адрес;
8. данни за приобретател съгласно документ за промяна на собственост, представен в
МВР от собственика според СРМПС;
9. по преценка на застрахователя данни за собственика на моторното превозно
средство съгласно документа за собственост, когато данните за собственика съгласно
СРМПС и съгласно документа за собственост се различават:
а) име на физическо лице/наименование или фирма на юридическо лице;
б) идентификатор на лицето (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК/БУЛСТАТ);
в) адрес;
10. данни за обичайния водач на МПС, когато е различен от собственика:
а) име на физическо лице;
б) идентификатор на лицето (ЕГН, ЛНЧ);
в) адрес;
11. данни за ползвател на МПС съгласно СРМПС (позиция С.3 от СРМПС) или
съгласно друг документ, когато МПС не е регистрирано;
а) име на физическо лице/наименование или фирма на юридическо лице;
б) идентификатор на лицето (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК/БУЛСТАТ);
в) адрес;
12. обект (МПС или временна табела с регистрационен номер);
13. данни за МПС:
а) вид регистрация (временна, постоянна или транзитна);
б) дата на валидност на временна табела при застраховка издадена на временна
табела;
в) дата на валидност на регистрация;
г) регистрационен номер (номер на регистрационна табела);
д) номер на рама на МПС;
е) вид, марка и модел на МПС;
ж) дата на първа регистрация на МПС;
з) вид гориво, използвано от МПС;
и) основен цвят;
к) брой места;
л) данни за маса на МПС, както следва:
аа) технически допустима максимална маса (позиция F.1 от СРМПС);
бб) допустима максимална маса на състав от превозни средства (позиция F.3 от
СРМПС);
вв) маса на превозното средство (позиция G от СРМПС);
м) обем, максимална мощност;
14. начислена застрахователна премия;
15. коригиращ коефициент съгласно системата „бонус-малус”;
16. номер на знак, издаден от Гаранционния фонд, дата на валидност и дата на
предаване;
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17. номер на сертификат „Зелена карта” с начална и крайна дата на валидност;
18. данни за корекция, промяна или анулиране на запис по полицата;
19. данни за корекция на премия по полицата;
20. данни за допълнителен знак на Гаранционния фонд след датата на издаване на
полицата:
а) номер на знак;
б) основание за издаване (поредна вноска от премията, обявен за невалиден знак,
анулиран знак);
в) дата на валидност;
г) дата на предаване;
д) причина за подмяна или анулиране;
е) дата и час на подмяна или анулиране;
21. данни за сертификат „Зелена карта” след датата на издаване на полицата.
а) номер на свързана със сертификата полица;
б) номер на сертификата;
в) регистрационен номер на МПС (номер на регистрационна табела);
г) номер на рама;
д) основание за издаване;
е) начална и крайна дата на валидност).
22. обявени за невалидни или анулирани сертификати „Зелена карта”:
а) номер на свързана със сертификата полица;
б) номер на сертификата;
в) дата на промяната;
г) основание.
(2) Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 1 от КЗ за договорите за гранична застраховка
съдържа данните по ал. 1, т. 1-6, 9 и 13-22, както и данни за държавата, в която обичайно
се намира МПС по застрахователната полица.
(3) Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 1 от КЗ за застрахователните полици по
задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз
съдържа:
1. номер на полицата;
2. вида на застрахователната полица;
3. застраховател;
4. дата и час на сключване на договора;
5. начална и крайна дата и час на покритие;
6. превозвач (застраховащ);
7. адрес и адрес за кореспонденция, когато е различен;
8. тип на застрахователна премия;
9. брой застраховани превозни средства;
10. брой застраховани места в превозното средство;
11. начислена застрахователна премия;
12. дата и час на анулиране на застрахователната полица;
13. дата и час на прекратяване на застрахователната полица;
14. дата и час на промяна на застрахователната полица.
(4) За полиците, сключени при правото на установяване и свободно предоставяне на
услуги, регистърът съдържа:
1. номер на застрахователната полица;
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2. вида на застрахователната полица;
3. застраховател;
4. дата на сключване на договора;
5. начална и крайна дата на покритие;
6. начислена застрахователна премия;
7. данни за корекция на премия по полицата.
Ред за попълване на данни в Регистъра на полиците
Чл. 7. (1) Данните по чл. 6, ал. 1-3 се отразяват в реално време в регистъра при
генериране на полицата от информационната система на застраховател.
(2) Данните по чл. 6, ал. 1-3 се отразяват в справки във формат и със съдържание,
определени с решение на Комисията за финансов надзор. Застрахователите са длъжни да
спазват изискванията към формата и съдържанието на данните по изречение първо.
(3) Данните по чл. 6, ал. 4 се подават от застрахователите в регистъра ежемесечно до
десето число по отношение полиците сключени към края на отчетния месец.
Изисквания към издаването и отчитането на договорите за задължителните
застраховки по чл. 3
Чл. 8. (1) Договорите по чл. 3 имат единна унифицирана номерация, генерирана от
информационната система на Гаранционния фонд при условия и по ред, определени от
Управителния съвет на Гаранционния фонд.
(2) Договорите по чл. 3 се генерират и издават от информационната система на
застрахователя.
(3) При генериране на договора данните, които се съдържат в базите данни на МВР,
се ползват автоматично за целите на договора въз основа на информация, получена от
Единна информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР).
Застрахователите са длъжни да организират дейността си по начин, който да гарантира, че
всеки договор се сключва при използване само на информацията, получена от МВР, за
съответния ценообразуващ показател. Застрахователите не могат да заменят данни за
съответен показател, когато те са получени от МВР, като могат да използват допълнително
попълнени полета съгласно справките по чл. 7, ал. 2. Когато при електронната услуга по
чл. 9, ал. 1 не са подадени данни от МВР, застрахователите попълват данните
самостоятелно, което се отразява в регистъра.
(4) Всеки генериран от информационната система на застрахователя договор по чл. 3
се отчита по електронен път в Гаранционния фонд в реално време едновременно с
генерирането му. Информационната система на Гаранционния фонд верифицира дали
данните за генерирания договор, подадени от застрахователя, съответстват на данните,
получени от МВР.
(5) Данните по чл. 7 се отразяват в реално време в регистъра на застрахователните
полици при подаване на данните от информационната система на застраховател.
(6) Запис на генериран застрахователен договор може да се анулира до началната
дата и час на влизане в сила на застрахователното покритие по него. Корекция на
допуснати грешки при издаването на договор се извършва в срок до 48 часа от
сключването на договора. Когато срокът по изречение второ изтича в неработен ден,
съответно корекцията може да се извърши до 24.00 часа на първия следващ работен ден.
(7) Договорите се отчитат съобразно функционалната и техническата спецификация
по чл. 26, ал. 4.
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(8) В случай че Министерството на вътрешните работи не е в състояние по
технически причини да обслужва заявки по електронната услуга по чл. 9, ал. 1 в
продължение на повече от 4 часа, Гаранционният фонд установява това обстоятелство и
осигурява техническа възможност за предоставяне на ценови предложения и за генериране
на застрахователни договори на база информацията в информационната система на
Гаранционния фонд. Незабавно след възстановяване на възможността за предоставяне на
електронната услуга по чл. 9, ал. 1 Гаранционният фонд установява това обстоятелство и
възстановява процеса по генериране на застрахователни договори по ал. 3.
(9) В случай на групов застрахователен договор в информационната система на
Гаранционния фонд се генерира номер на индивидуален договор за всяко моторно
превозно средство, включено в груповия договор.
(10) Алинея 3 не се прилага за превозните средства по чл. 4, ал. 1, т. 13, буква „б“.
Данните в договора се въвеждат от разпространителя на застрахователни услуги.
Ред за събиране на данните от Министерство на вътрешните работи за целите на
сключване на застрахователни договори
Чл. 9. (1) Министерство на вътрешните работи предоставя на Гаранционния фонд
данните по чл. 574, ал. 3 от КЗ чрез достъп до вътрешна електронна административна
услуга чрез програмен интерфейс за извличане на данни от Регистъра на превозните
средства и техните собственици, изграждан и поддържан в МВР.
(2) Заявка за изпълнение на електронната услуга по ал. 1 се генерира от краен
потребител на информационна система на застраховател и се подава към МВР чрез
информационната система на Гаранционния фонд. Заявка по изречение първо се генерира
само за целите на сключване на конкретен застрахователен договор по задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, в това число за предоставяне
на ценово предложение за сключването му. При сключване на застраховки чрез страница в
интернет заявката за електронната услуга по ал. 1 се генерира от застраховащия, като
интеренет страницата на разпространителя на застрахователни услуги трябва да се защити
срещу автоматично генериране на трафик. Калкулатор за стойност/цена на договор на
страница на разпространител на застрахователни услуги не може да изпълнява заявки по
ал. 2.
(3) Краен потребител на информационна система на застраховател е служител на
застрахователя или застрахователен посредник. Крайни потребители на информационна
система на застраховател могат да бъдат и служителите на застрахователните посредници.
(4) Краен потребител получава достъп за ползване на услугата чрез персонално
потребителско име и парола до информационната система на застрахователя.
Застрахователният посредник е длъжен да създаде организация, така че когато
застрахователни договори се генерират през информационна система, различна от тази на
застрахователя, служителите на застрахователния посредник получават достъп до
системата на посредника чрез персонално потребителско име и парола. Информационната
система на застрахователя, както и на застрахователния посредник съхраняват най-малко
две години съотоветната журнална информация за осъществените заявки, включваща
идентификационни данни за потребителя, условието за предоставяне на информация по ал.
7, време (дата и час) и уникален идентификатор на заявката, която се предоставя при
поискване на Комисията за финансов надзор.
(5) Информационната система на Гаранционния фонд съхранява идентификатор на
заявителя-застраховател и журнална информация за осъществените заявки от
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застрахователя, която позволява по уникален номер на заявка, постъпила в сървъра за
електронни услуги на МВР еднозначно да се определи застрахователят.
(6) В обхвата на услугата влизат всички превозни средства, чиято регистрация към
момента на изпълнение на заявката не е прекратена и тези, чиято регистрация е служебно
прекратена в съответствие с чл. 143 ал. 10 на ЗДвП. Не се връщат данни за превозни
средства по чл. 4, ал. 1, т. 13, буква „б“. В обхвата на превозните средства не се включват
тези, чиято регистрация е служебно прекратена поради несъответствие на
регистрационните табели на БДС15980 и БДС ISO7591.
(7) Заявката за изпълнение на електронната услуга съдържа регистрационен номер
(номер на регистрационна табела) и номер на свидетелството за регистрация на превозното
средство.
(8) Резултатът от изпълнение на електронната услуга съдържа:
1. регистрационен номер (номер на регистрационна табела);
2. вид на регистрацията - постоянна, временна, транзитна;
3. дата на валидност на регистрацията;
4. идентификационен номер на превозно средство - номер на рама (VIN);
5. марка и модел;
6. вид на моторното (пътното) превозното средство;
7. основен цвят;
8. данни за маса на МПС, както следва:
а) технически допустима максимална маса ( позиция F1 от СРМПС);
б) допустима максимална маса на състав от превозни средства (позиция F3 от
СРМПС);
в) маса на превозното средство (позиция G от СРМПС);
9. вид гориво;
10. обем на двигателя;
11. максимална мощност на двигателя в kW;
12. брой места;
13. дата на първа регистрация;
14. име/наименование, ЕГН/ЛНЧ/ ЕИК/БУЛСТАТ и последен актуален адрес/адрес
на управление на всички собственици;
15. име/наименование, ЕГН/ЛНЧ/ ЕИК/БУЛСТАТ и последен актуален адрес/адрес
на управление на всички ползватели;
16. име/наименование, ЕГН/ЛНЧ/ ЕИК/БУЛСТАТ на приобретател (нов собственик
съгласно документ за промяна на собственост, представен в МВР от собственика според
СРМПС), когато такава информация е налична;
17. дата на спиране от движение;
18. дата на прекратяване на регистрацията поради липса на ЗГО.
(9) Данните по ал. 8 се предоставят от МВР на Гаранционния фонд по електронен път
чрез защитен канал във формат, съгласно съвместен протокол, подписан от представители,
определени от министъра на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и
Управителния съвет на Гаранционния фонд.
(10) Данните по ал. 8, т. 14, 15, 16 не се вписват в застрахователния договор и не се
предоставят на крайния потребител по ал. 3. Данните по ал. 8, т. 14, 15, 16 не се
предоставят на информационна система на застрахователен посредник. Когато същите
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данни са събрани самостоятелно от застрахователя, те могат да се впишат в
застрахователния договор.
(11) Информационната система на Гаранционния фонд предоставя получените от
услугата данни на информационната система на застрахователя.
(12) За целите на предоставяне на ценово предложение от разпространители на
застрахователни услуги, Гаранционният фонд осигурява отделна заявка за електронната
услуга по ал. 1. За целите на предоставяне на ценово предложение от разпространители на
застрахователни услуги, първата за деня заявка за изпълнение на електронната услуга се
подава към МВР чрез информационната система на Гаранционния фонд. Гаранционният
фонд съхранява данните по ал. 8 за всяко МПС до 24:00 часа на същия ден, в който са
генерирани, и ги предоставя на застрахователите за целите на предоставяне на ценовите
предложения без генериране на нови заявки до МВР.
(13) Заявка за изпълнение на електронната услуга по ал. 12 се генерира от краен
потребител на информационна система на застраховател. Прилага се ал. 3 и ал. 4.
(14) Данните, получени по ал. 12 се заличават в информационната система на ГФ и
на съответния застраховател в 24:00 часа на деня, в който са извлечени.
(15) За целите на предоставяне на ценовото предложение служителите на
застрахователя или друг разпространител на застрахователни услуги получават единствено
крайната цена по застраховката.
(16) При промяна на собствеността върху моторното превозно средство или на други
обстоятелства, отразени в Регистъра на моторните превозни средства и техните
собственици, изграждан и поддържан от МВР и когато застрахователният договор е
сключен на базата на информация, постъпила от МВР, Гаранционният фонд изпраща
автоматизирана заявка за извличане на данни от Регистъра на МВР въз основа на заявка от
краен потребител на информационната система на застрахователя, като променените
данни се отразяват в регистъра на застрахователните полици.
Предоставяне на данни за проверка на клас „бонус-малус“
Чл. 10. Гаранционният фонд осигурява на страницата си в интернет възможност за
проверка на актуалния клас „бонус-малус“ съгласно характеристики по наредбата по чл.
490, ал. 5 от КЗ.
Обмен на данни с Автоматизирана информационна система, съдържаща
информация за административно-наказателна дейност по Закона за движението по
пътищата
Чл. 11. (1) За целите на прилагане на задължителната бонус-малус система, въведена
с наредбата по чл. 490, ал. 5 от КЗ, МВР предоставя на Гаранционния фонд достъп до
електронна услуга (програмен интерфейс) за извличане на данни от Автоматизирана
информационна система, съдържаща информация за административно-наказателна
дейност по Закона за движението по пътищата относно извършени административни
нарушения, извършени от собственици, ползватели и обичайни водачи на моторни
превозни средства.
(2) Обменът на информация се определя с наредбата по чл. 490, ал. 5 от КЗ.
(3) Трансферът се извършва по криптиран канал между системите на Гаранционния
фонд и МВР.
Раздел III
Регистър на предявените и изплатените претенции. Ред за събиране и обмен на данни.
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Регистър на предявените и изплатените претенции
Чл. 12. (1) Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 2 от КЗ съдържа:
1. номер на претенция;
2. дата и час на регистриране на претенцията в ЕИСОУКР;
3. застраховател;
4. тип на претенция;
5. вид на причинените вреди (вреди на имущество или имуществени или
неимуществени вреди, вследствие на телесно увреждане или смърт);
6. информация дали претенцията е регресна и дали представлява тотална щета;
7. номер на застрахователна полица;
8. увреден обект;
9. данни за застрахователното събитие:
а) дата на събитие;
б) държава на събитието;
в) място на събитието;
г) тип на събитието;
10. дата на предявяване на претенцията;
11. данни за размера на претенцията:
а) прогнозно плащане (оценка, резерв по претенцията) и валута, в която е
определено;
б) цена на иска за претенция, предявена по съдебен ред и валута, в която е предявен
искът;
12. основание на претенцията – документ за установяване на застрахователното
събитие;
13. състояние на претенцията (регистрирана, частично платена, отказана или
затворена (платена).
14. данни при промяна на резерва по претенцията, плащане или отказване на
претенцията:
а) номер на претенция;
б) промяна на прогнозно плащане (оценка, резерв по претенцията) и дата на
промяната;
в)промяна на резерв за разходи по уреждане на претенцията и дата на промяната;
г) дата на възобновяване на претенцията;
д) плащане по претенция и дата на плащането;
е) плащане на разход за уреждане на претенция и дата на плащането;
ж) дата на отказ.
(2) Застрахователите със седалище в Република България подават в регистъра по ал.
1 и претенциите по застраховки, сключени при условията на правото на установяване и на
свободата на предоставяне на услуги.
Подаване на информация в Регистъра на предявените и изплатените претенции
Чл. 13.(1) Данните по чл. 12 се актуализират от застрахователите на Гаранционния
фонд по електронен път ежедневно.
(2) Данните по чл. 12 се предоставят от застрахователите в справки във формат и със
съдържание, определени с решение на Комисията за финансов надзор. Данните се подават
във връзка с изискванията на системата за автоматизирана обработка на информацията,
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като се гарантира тяхната автентичност и сигурност. Застрахователите са длъжни да
спазват изискванията към формата и съдържанието на данните по изречение първо.
(3) Данните за промяна на резерва по претенцията, които се представят по чл. 12, т.
14, може да се изменят от застрахователя само при новопостъпили документи и
доказателства, които водят до промяна на размера на предявената претенция. В случаите
по изречение първо застрахователят подава коригираната стойност в еднодневен срок от
нейното определяне.
Раздел IV
Други регистри, поддъжрани от Информационния център. Ред за събиране и
обмен на данни.
Регистър на застрахователите по задължителна застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобилистите
Чл. 14. Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 4 от КЗ съдържа:
1. За застрахователите със седалище в Република България, лицензирани по Раздел ІІ,
буква „А”, т. 10.1 на Приложение № 1 към КЗ:
а) фирма на застрахователя;
б) адрес на управление, номер на телефон, номер на телефакс, адрес на електронна
поща;
в) връзка към интернет сайт;
г) държави членки на ЕС/ЕИП в които застрахователят извършва дейност по
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите чрез клон и адрес на клона,
номер на телефон, номер на телефакс, адрес на електронна поща;
д) държави членки на ЕС/ЕИП в които застрахователят извършва дейност по
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите при условията на свободата на
предоставяне на услуги и адрес на представителя за уреждане на претенции по смисъла на
чл. 51, ал. 2 от КЗ, номер на телефон, номер на телефакс, адрес на електронна поща;
е) връзка към списъка с представители за уреждане на претенции по чл. 503, ал. 1 от
КЗ, назначени в останалите държави членки;
ж) идентификационен код.
2. За застрахователите със седалище в друга държава членка, извършващи дейност в
Република България по застраховка по Раздел ІІ, буква „А”, т. 10.1 на Приложение № 1
към КЗ при условията на правото на установяване:
а) фирма на застрахователя;
б) адрес на управление, номер на телефон, номер на телефакс, адрес на електронна
поща;
в) връзка към интернет сайт;
г) адрес на клона на застрахователя в Република България, номер на телефон, номер
на телефакс, адрес на електронна поща;
д) представител за уреждане на претенции по чл. 503, ал. 1 от КЗ, назначен в
Република България, номер на телефон, номер на телефакс, адрес на електронна поща;
е) идентификационен код.
3. За застрахователите със седалище в друга държава членка, извършващи дейност в
Република България по застраховка по Раздел ІІ, буква „А”, т. 10.1 на Приложение № 1
към КЗ при условията на свободата за предоставяне на услуги:
а) фирма на застрахователя;
б) адрес на управление, номер на телефон, номер на телефакс, адрес на електронна
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поща,
в) връзка към интернет сайт;
г) самоличност и адрес на представителя за уреждане на претенции в Република
България по смисъла на чл. 51, ал. 2 от КЗ, номер на телефон, номер на телефакс, адрес на
електронна поща;
д) представител за уреждане на претенции по чл. 503, ал. 1 от КЗ, назначен в
Република България, номер на телефон, номер на телефакс, адрес на електронна поща;
е) идентификационен код.
Регистър на застрахователите, предлагащи задължителна застраховка "Злополука" на
пътниците
Чл. 15. Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 7 от КЗ съдържа:
1 . За застрахователите със седалище в Република България лицензирани по Раздел ІІ,
буква „А”, т. 1 на Приложение № 1 към КЗ, предлагащи задължителна застраховка
„Злополука” на пътниците:
а) фирма на застрахователя;
б) адрес на управление, номер на телефон, номер на телефакс, адрес на електронна
поща;
в) връзка към интернет сайт.
2. За застрахователите със седалище в друга държава членка, извършващи дейност в
Република България по застраховка по Раздел ІІ, буква „А” т. 1 на Приложение № 1 към
КЗ, предлагащи задължителна застраховка „Злополука” на пътниците при условията на
правото на установяване:
а) фирма на застрахователя;
б) адрес на управление, номер на телефон, номер на телефакс, адрес на електронна
поща;
в) връзка към интернет сайт;
г) адрес на клона на застрахователя в Република България, номер на телефон, номер
на телефакс, адрес на електронна поща.
3. За застрахователите със седалище в друга държава членка, извършващи дейност в
Република България по застраховка по Раздел ІІ, буква „Ат. 1 на Приложение № 1 към КЗ,
предлагащи задължителна застраховка „Злополука” на пътниците при условията на
свободата за предоставяне на услуги:
а) фирма на застрахователя;
б) адрес на управление, номер на телефон, номер на телефакс, адрес на електронна
поща;
в) връзка към интернет сайт.
Предоставяне на информация в регистрите от Комисията за финансов надзор
Чл. 16. (1) Комисията за финансов надзор предоставя данни за застрахователите по
чл. 14 и чл. 15 на база на информацията, предоставена в производството по издаване и
отнемане на лицензи и допълнителни лицензи, както и в процедурите по уведомяване за
извършване на дейност при условията на правото на установяване или свободата за
предоставяне на услуги.
(2) Информацията за застрахователи със седалище в Република България се
предоставя в срок от един работен ден от датата на издаване на решението за издаване или
отнемане на съответния лиценз, съответно в срок от един работен ден от уведомяване на
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компетентния надзорен орган на друга държава членка по реда за изпращане на
уведомление за извършване на дейност от местни застрахователи. Информация за
застрахователи със седалище в други държави членки се предоставя в срок от три работни
дни от датата на получаване на съответното уведомление за извършване на дейност в
Република България в Комисията.
(3) Информацията се предоставя с писмо, изпратено по електронна поща подписано с
квалифициран електронен подпис.
Регистър на пътнотранспортните произшествия и за участниците в тях
Чл. 17. (1) Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 9 от КЗ съдържа информация съгласно
наредбата по чл. 125а, ал. 2 от ЗДвП.
(2) Информацията в регистъра на пътнотранспортните произшествия и за участниците
в тях се предоставя на Гаранционния фонд, със съдържание, във формат и по ред,
определени в наредбата по чл. 125а, ал. 2 от ЗДвП.
Регистър на представителите за уреждане на претенции
Чл. 18. (1) Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 5 от КЗ съдържа:
1. За представителите за уреждане на претенции на застрахователи от други държавичленки:
а) съкращение на държавата членка на застрахователя;
б) имена държавата членка на застрахователя;
в) наименование на застрахователя от държавата членка;
г) код на представителя за уреждане на претенции / застрахователя в България;
д) име (наименование) на представителя за уреждане на претенции/ застрахователя в
България;
е) пощенски код;
ж) град/ населено място;
з) адрес;
и) номер на телефон;
й) номер на телефакс
к) адрес на електронна поща;
л) дата на назначаване на представителя.
2. За представителите за уреждане на претенции на застрахователи от Република
България:
а) код на застраховател от Република България;
б) наименование на застраховател от Република България;
в) съкращение на държавата членка на застрахователя;
г) имена държавата членка на застрахователя;
д) име (наименование) на представителя за уреждане на претенци;
е) пощенски код;
ж) град/ населено място;
з) адрес;
и) номер на телефон;
й) номер на телефакс
к) адрес на електронна поща;
л) дата на назначаване на представителя.
(2) Всеки застраховател, който предлага задължителна застраховка "Гражданска
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отговорност" на автомобилистите в Република България, представя на Гаранционния фонд
списък на представителите си за уреждане на претенции по чл. 503, ал. 1 от КЗ и го
актуализира в срок три дни от датата на извършване на промяна на съответното
обстоятелство.
Регистър на превозвачите, получили разрешение (лиценз) да извършват обществен превоз
на пътници
Чл. 19. (1)За целите на тази наредба регистър по чл. 571, ал. 1, т. 6 от КЗ е публичният
регистър на превозвачите за извършване на обществен превоз на пътници по Закона за
автомобилните превози, който се поддържа от Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.
(2) Информацията от регистъра по ал. 1 задължително се използва при сключване на
задължителната застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз.
Регистър на моторните превозни средства, освободени от задължението да сключват
задължителна застраховка "Гражданска отговорност" в държави членки
Чл. 20. (1) Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 8 от КЗ съдържа информация за категориите
моторни превозни средства във всяка държава членка, които са освободени от
задължението за сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на
автомобилистите. Информацията се публикува по държава членка на база на данните,
получени от Гаранционния фонд от информационните центрове на съответните държави
членки и се актуализира, при получаване на последваща информация.
(2) Регистърът съдържа:
1. код на държава членка;
2. име на държава членка;
3. налична информация за категориите моторни превозни средства, освободени от
задължението за сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на
автомобилистите.
Ред за събиране на данните от информационните центрове в други държави членки
Чл. 21. Информацията от информационните центрове в други държави членки се
събира съгласно установените процедури за сътрудничество между информационните
центрове.
Глава Трета
Обмен на друга информация между Гаранционния фонд и МВР
Предоставяне на информация за целите на чл. 572 от КЗ
Чл. 22. (1) Гаранционният фонд изпраща писмено искане до МВР или до
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, когато за разкриването на
информация пред увредено лице по реда на чл. 572 от КЗ Гаранционният фонд има нужда
от информация, с която не разполага, отнасяща се до:
1. самоличността или адреса на собственика и ползвателя на МПС без задължителна
застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, участвало в ПТП, от което са
били причинени вреди, както и за:
2. фирмата, седалището или адреса на управление на превозвач със средство за
обществен превоз на пътници, при експлоатацията на което е била причинена злополука.
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(2) Искането се изпраща не по-късно от един ден след датата на завеждане на
заявлението на увреденото лице по чл. 572, ал. 6 от КЗ. В него се посочват данни за
увреденото лице, дата и място на ПТП, регистрационния номер на МПС или на средството
за обществен превоз на пътници, както и други данни, които биха спомогнали за
установяване на обстоятелствата по ал. 1, ако такива са били посочени от увреденото лице.
(3) Компетентните органи и служби на МВР или на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“, изпращат отговор не по-късно от 10 дни след датата на
получаване на искането.
Обмен на данни за целите на уведомяване на собствениците без задължителна
застраховка съгласно чл. 574, ал. 10 от КЗ
Чл. 23. (1) За изпълнение на задълженията по чл. 574 ал. 10 от КЗ Гаранционният
фонд изготвя автоматизирана заявка за данни за собствеността на превозни средства от
Регистъра на превозните средства и техните собственици на МВР, за които няма сключен
договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
Заявката за данни по изречение първо не включва МПС по чл. 4, ал. 1, т. 11, 12, 13, буква
„б“ и буква „д“.
(2) Заявката съдържа данни във формат, определен съгласно съвместен протокол,
подписан от представители, определени от министъра на вътрешните работи, Комисията за
финансов надзор и Управителния съвет на Гаранционния фонд. В съвместният протокол се
определя и начинът за достъп за подаване на данните.
(3) Данните по ал. 2 се предоставят от Гаранционния фонд на МВР посредством
мрежова връзка.
(4) Министерство на вътрешните работи предоставя автоматизиран отговор на
заявката по ал. 1 за превозни средства, които към момента на изпълнение на искането не са
с прекратена регистрация и не са спрени от движение. Автоматизираният отговор съдържа
следните данни:
1. код на регион на регистрация;
2. регистрационен номер(номер на регистрационна табела) на превозно средство;
3. идентификационен номер на превозно средство – номер на рама (VIN);
4. вид на МПС;
5. име на собственик;
6. последен известен в Регистъра актуален адрес на собственика - код на населено
място по Единния код на населените места (ЕКНМ), област, община, населено място,
адрес.
(5) Достъп до споделена директория на сървъра на Гаранционния фонд за обмен на
файлове по ал. 2 и ал. 4 се дава с потребителско име и парола, които се предоставят на
МВР от Гаранционния фонд.
Обмен на данни за целите служебно прекратяване на регистрация на МПС съгласно чл.
574, ал. 11 от КЗ
Чл. 24. (1) За изпълнение на задълженията по чл. 574, ал. 11 Гаранционният фонд
изготвя автоматизирано уведомление до органа по регистрация на превозни средства в
МВР за прекратяване на регистрацията на превозни средства.
(2) Уведомлението съдържа следните данни:
1. дата на изпращане на уведомлението до МВР;
2. регистрационен номер (номер на регистрационна табела) на превозно средство;
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3. идентификационен номер на превозно средство – номер на рама (VIN);
4. вид на МПС;
5. номер на регион на регистрация;
6. дата на проверка за наличие на сключена задължителна застраховка „Гражданска
отговорност”;
7. номер на уведомление на собственика;
8. дата на изпращане на уведомлението до собственика.
(3) Данните по ал. 2 се предоставят във формат, определен 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 за подаване на данни.
Предоставяне на информация за възстановяване на служебно прекратена
регистрация
Чл. 25. (1) За изпълнение на задълженията по чл. 574, ал. 6 от КЗ във връзка с чл. 143,
ал. 10, изречение второ от ЗДвП Гаранционният фонд изготвя автоматизирано
уведомление до органа по регистрация на превозни средства в МВР за служебно
възстановяване на регистрацията на превозни средства към момента на започване на
покритието по застрахователния договор.
(2) Уведомлението съдържа следните данни:
1. дата на изпращане на уведомлението до МВР;
2. регистрационен номер (номер на регистрационна табела) на превозно средство;
3. идентификационен номер на превозно средство – номер на рама (VIN);
4. вид на МПС;
5. номер на полица;
6. номер на регион на регистрация;
7. дата и час на сключване на договора;
8. начална и крайна дата и час на покритие.
(3) Гаранционният фонд подава данните за моторни превозни средства по ал. 1 чрез
автоматизирана електронна услуга в реално време.
(4) Данните по ал. 2 се предоставят във формат, определен 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 за предоставяне на данни.
Глава четвърта
Ред за съхранение и защита на данните в информационните системи на
застрахователите и на електронните регистри на Информационния център.
Изисквания към информационните системи на застрахователите
Чл. 26. (1) Застрахователите поддържат информационни системи, съвместими с тези
на Гаранционния фонд и позволяващи изпълнението на задълженията им по тази наредба.
(2) Всеки застраховател изгражда и поддържа информационна система за генериране,
издаване и отчитане на застрахователните договори по чл. 3.
(3) Информационната система трябва да гарантира регламентиран и контролиран
достъп на лицата, които имат право на достъп съгласно изискванията на КЗ и тази наредба.
(4) Управителният съвет на Гаранционния фонд приема функционална и техническа
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спецификация на информационната система за водене на регистрите по тази наредба.
Спецификациите по изречение първо не могат да се отклоняват от разпоредбите на тази
наредба.
(5) Застрахователите са длъжни да обезпечат технически своите информационни
системи по начин, който да гарантира, че личните данни са достъпни само до лица,
оправомощени да ползват тези данни с решение на управителния орган на застрахователя.
Информационните системи на застрахователите трябва да съхраняват индентификационни
данни за всяко лице, достъпвало лични данни и да поддържат регистър (журнал) на
достъпа до конкретната информация.
(6) Във връзка с изпълнението на ал. 5 достъпът до данните се защитава с
потребителско име и парола на потребител на информационната система на застраховател,
която съхранява журнална информация за осъществените справки, съдържащи лични
данни. Журналната информация съдържа данните, на база на които е извършена справката
и предоставените данни, дата, час и идентификатор на лицето, ползвало достъп.
Адаптиране на информационните системи на застрахователите
Чл. 27. Застрахователите адаптират информационните си системи съобразно
изискванията на чл. 26, ал. 4 и Гаранционният фонд удостоверява тяхната съвместимост с
информационната система на Гаранционния фонд.
Проверки за спазване на изискванията
Чл. 28. Застрахователите осигуряват техническа възможност за извършване на
проверки от служители на МВР относно изпълнението на процедурите, правилата и
процесите за спазване на изискванията за защита на личните данни, получени по тази
наредба.
Защита на данните в електронните регистри на Гаранционния фонд
Чл. 29. (1) Защитата на данните и преносната среда, изградена за обмен на данните
между Гаранционния фонд и МВР и Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ се осъществява съгласно изискванията на Наредбата за общите
изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност, приета с ПМС №
279 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2008 г., изм., бр. 58 от 2010 г., изм. и доп., бр. 102 от
2010 г., бр. 48 от 2013 г.).
(2) Достъп до електронната услуга се предоставя от МВР за ползване от
информационната система на ГФ, изградена върху защитен комуникационен канал за
връзка между Гаранционния фонд и МВР.
(3) Данните по чл. 571, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 9 от КЗ се класифицират като данни ниво
"2" или "В" - ниво на принудително управление на достъпа по смисъла на чл. 34, т. 3 от
Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Данните по чл. 571,
ал. 1 т. 4-8 от КЗ се класифицират като данни ниво "0" или "D" - ниво на свободен достъп
по смисъла на чл. 34, т. 1 от Наредбата за оперативна съвместимост и информационна
сигурност.
(4) Гаранционният фонд съхранява получените данни и защитава достъпа до тях,
като не предоставя правата си на трети лица и не обработва данните по друг начин,
несъвместим с целите, за които те се предоставят.
(5) Гаранционният фонд обработва предоставените лични данни при стриктно
спазване на Закона за защита на личните данни.
17

Условия и ред за достъп до информацията, съхранявана в Гаранционния фонд, на
Комисията за финансов надзор, Министерство на вътрешните работи и Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация”.
Чл. 30. (1) Комисията за финансов надзор, Министерството на вътрешните работи и
Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ имат право на пълен и безплатен
достъп до информацията, съхранявана от Гаранционния фонд, като достъпът на
служителите на тези държавни органи се определя съгласно вътрешно-ведомствените
правила на съответния държавен орган. Осигурява се достъп до данните, необходими за
осъществяване на правомощията на съответния държавен орган и за изпълнение на
задачите, възложени на съответния служител.
(2) Гаранционният фонд осигурява необходимия потребителски и програмен
интерфейс за достъп на държавните органи по ал. 1 до информацията в своите регистри.
Условия и ред за достъп до информацията, съхранявана в Гаранционния фонд, на
Националното бюро на българските автомобилни застрахователи
Чл. 31. Националното бюро на българските автомобилни застрахователи има право на
безплатен достъп до информацията в регистрите на Гаранционния фонд за изпълнение на
неговите функции.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. До осигуряване на техническа възможност за ежедневно обновяване на данните
в регистъра на МПС по чл. 4, ал. 1, регистърът се актуализира като ежеседмично се
предоставя файл, съдържащ данни за всички превозни средства в обхвата на чл. 4, ал. 2.
§ 2. До осигуряване на техническа възможност данните по чл. 25 се подават във вид
на файлове по защитен канал за връзка, изграден между мрежата за пренос на данни на
МВР и определен файлов сървър на Гаранционния фонд.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № Iв-991 от 3.07.2006 г. за формите и начина на
обмен на информация и взаимодействие между Информационния център по
задължителните застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука"
на пътниците, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта
(обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2006 г.).
§ 4. (1) Тази наредба влиза в сила от датата на обнародване в „Държавен вестник“ с
изключение на член 10 и 11, които влизат в сила от датата на влизане в сила на наредбата
по чл. 490, ал. 5 от КЗ.
(2) Застрахователите попълват регистъра по чл. 6 съгласно изискванията му и
прилагат чл. 7, ал. 2 след изтичане на срока по ал. 6. До изтичането на срока по ал. 6
регистърът на застрахователните полици се води по досегашния ред.
(3) Разпоредбите на чл. 8, ал. 3, ал. 4, изречение второ и ал. 8-10 се прилагат след
изтичане на срока по ал. 6.
(4) Комисията за финансов надзор приема с решение справките по чл. 7, ал. 2 и чл.
13, ал. 2 в срок от два месеца от влизане в сила на тази наредба.
(5) Протоколите по чл. 5, чл. 9 и чл. 23 - 25 се подписват в срок от два месеца от
датата на влизане в сила на тази наредба.
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(6) Гаранционният фонд възлага доработването на информационната система в срок
от две седмиици от приемането на справките по ал. 4. В срок от един месец от приемането
на справките по ал. 4 Гаранционният фонд предоставя на застрахователите подробни
технически спецификации за привеждане на информационните системи в съответствие с
информационната система на Гаранционния фонд. В срок от четири месеца от приемането
на справките по ал. 4 Гаранционният фонд привежда информационната си система в
съответствие с изискванията на тази наредба и осигурява условия за тестването й от
застрахователите за срок от три месеца. Застрахователите и Националното бюро на
автомобилните застрахователи привеждат дейността си в съответствие с изискванията на
тази наредба в срок от три месеца от началото на срока за тестване.
(7) Електронната услуга по чл. 9, ал. 1 не включва информацията по ал. 7, т. т. 8,
букви „б“ и „в“ и т. 16 в срок до 01.01.2018 г.
§ 5. Гаранционният фонд привежда дейността си в съответствие с чл. 29, ал. 1 в
срок от седем месеца от датата на влизане в сила на тази наредба.
§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 571, ал. 4, 574, ал. 9 и 575, ал. 3 от
Кодекса за застраховането и е приета с решение № 164-Н от 30.12.16 г. на Комисията за
финансов надзор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН:
КАРИНА КАРАИВАНОВА
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:
РУМЯНА БЪЧВАРОВА
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА:
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ
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