
К О М И С И Я   ЗА   Ф И Н А Н С О В   Н А Д З О Р 
 

 
З А П О В Е Д 

 
N 25 

София, 22.01. 2007 г. 
 

 
  На основание чл. 294, ал. 4 във връзка с чл. 292, ал. 1, т. 3 и 7 от Кодекса за 
застраховането и във връзка с постъпили предложения и възражения и проведени 
консултации в срока, даден от административния орган, за съгласуване на проекта на общ 
административен акт  
 
 

Р А З П О Р Е Ж Д А М: 
 
 

Заповед № 15 от 16.01.2007 г на заместник-председателя на Комисията за финансов 
надзор, ръководещ управление «Застрахователен надзор» («заповедта») се изменя така:  

1. В т. 1 на заповедта се правят следните изменения и допълнения:  
1.1. Основният текст на т. 1, буква А) се изменя така:  
«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:». 

1.2. В т. 1., буква А) подточка 1 думите „със съдържание съгласно Приложение № 1” 
се заличават. 

1.3. В т. 1., буква Б) подточка 1 думите „със съдържание съгласно Приложение № 1” се 
заличават. 

1.4. В основният текст на т. 1, буква В) след думите «(неотчетени в Комисията за 
финансов надзор)” се добавя: „и за коригираните”. 

1.5. В т. 1., буква В) подточка 1 думите „със съдържание съгласно Приложение № 1” се 
заличават. 

1.6. В т. 1., буква В) в края на т. 10 точката се заменя с точка и запетая и се създава 
подточка 11: 

„11. идентификатор за коригиран запис.” 
1.7. Основният текст на т. 1, буква Г) се изменя така: 
«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»:» 

1.8. В т. 1., буква Г) подточка 1 думите „със съдържание съгласно Приложение № 1” се 
заличават. 

1.9. Основният текст на т. 1, буква Д) се изменя така: 
«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:» 



1.10. В т. 1., буква Д) подточка 1 думите „със съдържание съгласно Приложение № 1” 
се заличават. 

2. В т. 5 от заповедта се правят следните изменения и допълнения:  
2.1. Буква Б) се изменя така: 
„Б) Информацията по буква А) да се представи в Комисията за финансов надзор до 

25.01.2007 г. на електронен носител.» 
2.2. Създава се буква В) 
«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”.» 

3. Точка 7 от заповедта се изменя така: 
«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.” 

4. Точка 8 от заповедта се изменя така: 
«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.”  

5. Създава се т. 10: 
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. 

6. Приложение № 1 се отменя. 
 
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)  


