К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р
ЗАПОВЕД
N 15
София, 16.01. 2007 г.
(изменена и допълнена със Заповед № 25 от 22.01.2007 г. на заместник председателя на
КФН, ръководещ управление застрахователен надзор)
На основание чл. 294, ал. 4 във връзка с чл. 292, ал. 1, т. 3 и 7 от Кодекса за
застраховането
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Всеки застраховател, който предлага задължителна застраховка «Гражданска
отговорност» на автомобилистите и/или задължителна застраховка «Злополука» на пътниците
в Република България, да представя в Комисията за финансов надзор ежеседмично, до втория
работен ден на следващата седмица:
А) справка за моторните превозни средства, чиито застрахователни договори по
задължителната застраховка «Гражданскса отговорност» на автомобилистите са сключени
и/или въведени в информационната система (неотчетени в Комисията за финансов надзор)
през предходната седмица:
1. код на застрахователя – хх;
2. уникален номер на записа при застрахователя;
3. дата на сключване на застрахователната полица – дд.мм.гггг;
4. номер на застрахователната полица;
5. начална дата на покритието – дд.мм.гггг;
6. крайна дата на покритието - дд.мм.гггг;
7. код на МПС – хх, със съдържание съгласно Приложение № 2;
8. регистрационен номер на МПС – главни букви, изписани на латиница (с изключение
на случаите, когато буквите на кирилица нямат аналог на латиница) и арабски цифри, без
интервали и разделители помежду им. Приложение № 5 съдържа таблица за съответствието
на буквите от кирилица със съответните букви от латиница;
9. номер на рама (шаси) - главни букви, изписани на латиница (без да се използват O, I,
Q, като вместо „O” и „Q” се записва „0” /нула/ и вместо „I” се записва „1” /единица/) и
арабски цифри, без интервали и разделители помежду им;
10. серия на валидния знак на Гаранционен фонд – хх (две позиции, като първата
позиция е G или R, а втората – серията на валидния знак. В момента се попълва G0 за зелен
знак или R0 за червен знак;
11. номер на валидния знак на Гаранционен фонд – ххххххххх (девет позиции, без да
се въвеждат водещите служебни цифри - три в началото на номера и една в края на номера);
12. трите имена, съответно наименование на собственика на МПС;
13. адрес, съответно адрес на управление на собственика на МПС.
Б) справка за коригираните записи и предсрочно прекратените застрахователни
полици, които са били в сила до предходното подаване на данни, съдържаща следната
информация по задължителна застраховка «Гражданска отговорност» на автомобилистите:
1. код на застрахователя – хх;

2. уникален номер на записа при застрахователя;
3. дата на сключване на застрахователната полица – дд.мм.гггг;
4. номер на застрахователната полица;
5. начална дата на покритието – дд.мм.гггг;
6. крайна дата на покритието - дд.мм.гггг (за прекратените полици - първоначална
крайна дата на покритието съгласно полицата);
7. код на МПС – хх, със съдържание съгласно Приложение № 2;
8. регистрационен номер на МПС – главни букви, изписани на латиница (с изключение
на случаите, когато буквите на кирилица нямат аналог на латиница) и арабски цифри, без
интервали и разделители помежду им. Приложение № 5 съдържа таблица за съответствието
на буквите от кирилица със съответните букви от латиница;
9. номер на рама (шаси) - главни букви, изписани на латиница (без да се използват O, I,
Q, като вместо „O” и „Q” се записва „0” /нула/ и вместо „I” се записва „1” /единица/) и
арабски цифри, без интервали и разделители помежду им;
10. серия на валидния знак на Гаранционен фонд – хх (две позиции, като първата
позиция е G или R, а втората – серията на валидния знак. В момента се попълва G0 за зелен
знак или R0 за червен знак;
11. номер на валидния знак на Гаранционен фонд – ххххххххх (девет позиции, без да
се въвеждат водещите служебни цифри - три в началото на номера и една в края на номера);
12. дата на предсрочно прекратяване на полицата– дд.мм.гггг;
13. причина за предсрочно прекратяване на полицата – х (невнесена вноска – 1;
спиране от движение на МПС – 2; смяна на собственост – 3 и други причини – 4);
14. трите имена, съответно наименование на собственика на МПС;
15. адрес, съответно адрес на управление на собственика на МПС;
16. Идентификатор за коригиран запис.
В) справка за сключените и/или въведените в информационната система на
застрахователя (неотчетени в Комисията за финансов надзор) и за коригираните през
предходната седмица застрахователни полици, съдържаща следната информация по
задължителна гранична застраховка «Гражданска отговорност» на автомобилистите:
1. код на застрахователя – хх;
2. уникален номер на записа при застрахователя;
3. дата на сключване на застрахователната полица – дд.мм.гггг;
4. номер на застрахователната полица;
5. начална дата на покритието – дд.мм.гггг;
6. крайна дата на покритието - дд.мм.гггг (за прекратените полици - първоначална
крайна дата на покритието съгласно полицата);
7. код на МПС – хх, със съдържание съгласно Приложение № 2;
8. регистрационен номер на МПС – главни букви, изписани на латиница (с изключение
на случаите, когато буквите на кирилица нямат аналог на латиница) и арабски цифри, без
интервали и разделители помежду им. Приложение № 5 съдържа таблица за съответствието
на буквите от кирилица със съответните букви от латиница;
9. номер на рама (шаси) - главни букви, изписани на латиница (без да се използват O, I,
Q, като вместо „O” и „Q” се записва „0” /нула/ и вместо „I” се записва „1” /единица/) и
арабски цифри, без интервали и разделители помежду им;
10. дата на предсрочно прекратяване на полицата– дд.мм.гггг;
11. идентификатор за коригиран запис.
Г) справка за сключените и/или въведените в информационната система на
застрахователя (неотчетени в Комисията за финансов надзор) и за коригираните през
предходната седмица застрахователни полици, съдържаща следната информация по

задължителна застраховка «Гражданска отговорност» на автомобилистите за чужбина –
«Зелена карта»:
1. код на застрахователя – хх;
2. уникален номер на записа при застрахователя;
3. дата на сключване на застрахователната полица – дд.мм.гггг;
4. номер на сертификата - хххххххх (осем позиции);
5. начална дата на покритието – дд.мм.гггг;
6. крайна дата на покритието - дд.мм.гггг (за прекратените полици - първоначална
крайна дата на покритието съгласно полицата);
7. код на МПС – хх, със съдържание съгласно Приложение № 4;
8. регистрационен номер на МПС – главни букви, изписани на латиница (с изключение
на случаите, когато буквите на кирилица нямат аналог на латиница) и арабски цифри, без
интервали и разделители помежду им. Приложение № 5 съдържа таблица за съответствието
на буквите от кирилица със съответните букви от латиница;
9. номер на рама (шаси) - главни букви, изписани на латиница (без да се използват O, I,
Q, като вместо „O” и „Q” се записва „0” /нула/ и вместо „I” се записва „1” /единица/) и
арабски цифри, без интервали и разделители помежду им;
10. дата на предсрочно прекратяване на полицата– дд.мм.гггг;
11. идентификатор за коригиран запис.
Д) справка за сключените и/или въведените в информационната система на
застрахователя (неотчетени в Комисията за финансов надзор) и за коригираните през
предходната седмица застрахователни полици, и за предсрочно прекратените застрахователни
полици, които са били в сила до предходното подаване на данни, съдържаща следната
информация по задължителна застраховка «Злополука» на пътниците:
1. код на застрахователя – хх;
2. уникален номер на записа при застрахователя;
3. дата на сключване на застрахователната полица – дд.мм.гггг;
4. номер на застрахователната полица;
5. начална дата на покритието – дд.мм.гггг;
6. крайна дата на покритието - дд.мм.гггг (за прекратените полици - първоначална
крайна дата на покритието съгласно полицата);
7. начин на определяне на премията – х (при определяне на премията в зависимост от
вида на превозните средства – 1; при определяне на премията в зависимост от реализираните
от превозвача приходи от продадени билети и карти – 2);
8. код на средствата за обществен превоз на пътници – хх, със съдържание съгласно
Приложение № 3;
9. регистрационен номер на МПС – главни букви, изписани на латиница (с изключение
на случаите, когато буквите на кирилица нямат аналог на латиница) и арабски цифри, без
интервали и разделители помежду им. Приложение № 5 съдържа таблица за съответствието
на буквите от кирилица със съответните букви от латиница;
10. номер на рама (шаси) - главни букви, изписани на латиница (без да се използват O,
I, Q, като вместо „O” и „Q” се записва „0” /нула/ и вместо „I” се записва „1” /единица/) и
арабски цифри, без интервали и разделители помежду им;
11. брой застраховани МПС – попълва се при определяне на премията в зависимост от
реализираните от превозвача приходи от продадени билети и карти (т.8, код 2);
12. брой застраховани места;
13. дата на предсрочно прекратяване на полицата– дд.мм.гггг;
14. идентификатор за коригиран запис.

2. Информацията по т.1, букви А, Б, В, Г и Д да се представя в отделни файлове, които
да се именуват както следва:
- по т.1, б.А - GOггммдд _хх.ТХТ;
- по т.1, б.Б - GРггммдд _хх.ТХТ;
- по т.1, б.В - ТZггммдд_хх.ТХТ;
- по т.1, б.Г - ZKггммдд_хх.ТХТ и
- по т.1, б.Д - ZLггммдд_хх.ТХТ,
където ггммдд е датата - последните две цифри от текущата година, месец и ден, към
края на седмицата, за която е представена справката, а хх е номера на застрахователя със
съдържание съгласно Приложение № 1.
3. Форматът, по който следва да се изпраща информацията по т.1 ще бъде поместен на
интернет страницата на Комисията за финансов надзор на адрес: www.fsc.bg, в раздел
„Документи”, „Форми и образци на документи”.
4. Информацията по т. 1 се представя в Комисията за финансов надзор само по
електронен път на адрес http://www.fsc.bg/fsc_go (наричан по нататък „порталът”), като се
подписва с универсален електронен подпис.
5. А) За регистрация на застрахователите на портала е необходимо да се получи за
всеки застраховател сведения за потребителя (потребителите) които ще предоставят и
получават информация във/от портала от името на застрахователя. За всеки потребител се
подава публичен ключ (public key) със сертификат без сертификационна верига във формат
base-64. Заявлението да включва потребителско име, организация и БУЛСТАТ, както и име
и длъжност за всеки от потребителите по изречение първо.
Б) Информацията по буква А) да се представи в Комисията за финансов надзор до
25.01.2007 г. на електронен носител.
В) Инструкция за експортиране на публичния ключ ще бъде поместен на интернет
страницата на Комисията за финансов надзор на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Документи”,
„Форми и образци на документи”.
6. Файловете ще се обработват хронологично и последователно, като при неполучен
или върнат файл, файловете за следващите седмици няма да се считат за подадени до
предоставяне на липсващата информация.
7. За първоначално зареждане на базата данни, се представя информацията относно
всички полици, действащи към и след 01.01.2007 г., както и всички полици, прекратени в
периода 01.01 – 28.01. 2007 г. Информацията по изречение първо следва да се представи на
30.01.2007 г. съгласно формата на файловете по тази заповед.
8. Ежеседмичното подаване на информацията в Комисията за финансов надзор,
съобразно изискванията на настоящата заповед, започва от 06.02.2007 г. и включва данните за
седмицата, приключваща на 04.02.2007 г.
9. Заповед № 22 от 17.01.2006 г. на заместник председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” изм. и доп. – Заповед №
189/29.09.2006 г. на заместник председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ
управление “Застрахователен надзор” се отменя.
10. Предоставя се достъп за четене на Гаранционния фонд до базата данни, събирана
по реда на тази заповед във връзка с изпълнение на задълженията му като информационен

център по смисъла на Кодекса за застраховането.
Заповедта да се доведе до знанието на застрахователите, които сключват задължителни
застраховки по чл.249, т.1 и т.2 от Кодекса за застраховането, за сведение и изпълнение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР”:
(Р. Агайн-Гури)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
(отменено)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

КОД

НОМЕНКЛАТУРА НА ВИДОВЕТЕ МПС
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСТРАХОВКА
„ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

1

Леки автомобили до 1800 куб. см. Включително

2

Леки автомобили над 1800 куб. см. до 2500 куб см. включително

3

Леки автомобили над 2500 куб. см.

4

Мотоциклети, мотопеди, триколки

5

Багажни и къмпинг ремаркета

6

Товарни автомобили до 20 т. Включително

7

Товарни автомобили над 20 т.

8

Седлови влекач без прикачни устройства

9

Товарни ремаркета до 10 т. Включително

10

Товарни ремаркета над 10 т.

11

Автобуси до 20 места включително

12

Автобуси над 20 места до 40 места включително

13

Автобуси над 40 места

14

Тролейбуси, трамвайни мотриси

15

Строителна, земеделска и горска техника и вътрешнозаводски транспорт

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
КОД

НОМЕНКЛАТУРА НА ВИДОВЕТЕ СРЕДСТВА
ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

1

Релсови транспортни средства

2

Тролейбуси и автобуси

3

Въздухоплавателни средства

4

Всички видове морски и речни плавателни съдове

5

Въжени линии и влекове

6

Таксиметрови автомобили

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

КОД

1

НОМЕНКЛАТУРА НА ВИДОВЕТЕ МПС
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСТРАХОВКА
„ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ
ЗА ЧУЖБИНА - „ЗЕЛЕНА КАРТА”

2

Леки автомобили до 2000 куб. см. включително
Леки автомобили над 2000 куб см., микробуси до 9 места и лекотоварни до
3,5 тона

3

Мотоциклети и мотопеди

4

Багажни и къмпинг ремаркета

5

Товарни автомобили до 20 т. Включително

6

Товарни автомобили над 20 т.

7

Седлови влекачи без прикачни устройства

8

Товарни ремаркета до 10 т. Включително

9

Товарни ремаркета над 10 т.

10

Автобуси до 20 места включително

11

Автобуси над 20 места до 40 места включително

12

Автобуси над 40 места

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА БУКВИТЕ ОТ КИРИЛИЦА СЪС
СЪОТВЕТНИТЕ БУКВИ ОТ ЛАТИНИЦА
Кирилица
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