
Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането 
(обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 33 и 34 от 2006 г.) 

§ 1. В чл. 30, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се изречение първо: "За издаване на лиценз за извършване на застраховане по
застраховка по т. 10.1 от раздел II, буква "А" на приложение № 1 се представя и документ за
банкова  гаранция  в  съответствие  с  устава  на  Националното  бюро  на  българските
автомобилни застрахователи, както и презастрахователен договор в съответствие с критерии,
определени с решение на комисията."
2. Досегашният текст става изречение второ.
§ 2. В чл. 31, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1.  Създава  се  изречение  първо:  "За  издаване  на  допълнителен  лиценз  за  извършване  на
застраховане  по  застраховка  по  т.  10.1  от  раздел  II,  буква  "А"  на  приложение  №  1  се
представя и документ за банкова гаранция в съответствие с устава на Националното бюро на
българските  автомобилни  застрахователи,  както  и  презастрахователен  договор  в
съответствие с критерии, определени с решение на комисията."
2. Досегашният текст става изречение второ.
§ 3. В чл. 32, ал. 1 се създава т. 10:
"10. програма за мерките за предотвратяване изпирането на пари."
§ 4. В чл. 33, ал. 4 думите "ал. 1" се заменят с "ал. 2".
§ 5. В чл. 42, ал. 1 т. 11 се изменя така:
"11. когато се иска лиценз за застраховане, който обхваща застраховка по т. 10.1 от раздел II,
буква "А" на приложение № 1:
а) името и адреса на представителя за уреждане на претенции по тази застраховка във всяка
от държавите членки;
б)  документ  за  банкова  гаранция  в  съответствие  с  устава  на  Националното  бюро  на
българските автомобилни застрахователи, и
в)  презастрахователен  договор  в  съответствие  с  критерии,  определени  с  решение  на
комисията;".
§ 6. В чл. 102 ал. 3 се изменя така:
"(3)  Одиторите  по  ал.  1  уведомяват  незабавно  в  писмена  форма  комисията  за  всяко
обстоятелство, което им е станало известно при извършване на одита и което се отнася до
застрахователя  или  до  лице  по  чл.  299,  ал.  1  или  2,  когато  застрахователят  е  част  от
застрахователна група, и:
1. съставлява съществено нарушение на този кодекс или на актовете по прилагането му;
2. може да повлияе неблагоприятно върху осъществяването на дейността на застрахователя;
3.  представлява основание  за  отказ  за  изразяване на  мнение,  основание  за  изразяване  на
резерви или основание за изразяване на отрицателно мнение;
4. е свързано с действия на лицата по чл. 13 или на лицата, заемащи ръководни длъжности в
застрахователя, причиняващи или можещи да причинят значителни вреди на застрахователя
или на потребителите на предлаганите от него застрахователни услуги, или
5.  е  свързано  с  неверни  или  непълни  данни  в  отчетите,  справките  и  докладите,  които
застрахователят представя в комисията."
§ 7. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:



1. Създава се нова ал. 4:
"(4)  Заместник-председателят  заличава  от  списъка  по  чл.  102,  ал.  1  регистриран  одитор,
който не изпълни някое от задълженията си по чл. 102, ал.  3 или 4 или който е заверил
неверен  отчет  на  застраховател  или  презастраховател,  без  това  да  е  било  отразено  в
изразеното от него мнение. Одиторът може да кандидатства за ново включване в списъка не
по-рано от три години от датата на влизане в сила на решението за заличаване."
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 8. В чл. 162 се създава ал. 3:
"(3)  Застрахователният  брокер  представя  в  комисията  годишни  и  периодични  отчети  и
справки по образец, утвърден със заповед на заместник-председателя."
§ 9. В чл. 237, ал. 2, изречение второ след думата "ако" се добавя "не".
§ 10. В чл. 282 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създават изречения второ, трето и четвърто: "Членството в бюрото се прекратява
само с отнемане на издадения лиценз по изречение първо, съответно когато застрахователят
от  държава  членка  е  престанал  да  предлага  задължителна  застраховка  "Гражданска
отговорност"  на  автомобилистите  в  Република  България.  Дейност  по  предлагане  на  тази
застраховка не може да се извършва, без застрахователят да е член на бюрото. Членовете на
бюрото са длъжни да представят и да поддържат банкова гаранция в съответствие с устава по
ал. 6 и презастрахователен договор в съответствие с критерии, определени от бюрото."
2. В ал. 6 се създават изречения второ и трето: "Членовете на бюрото плащат в полза на
бюрото  членски  внос  и  други  вноски,  предвидени  в  устава.  Дължимите  плащания  се
установяват по основание и размер с решение на управителния съвет на бюрото."
3. Създава се ал. 7:
"(7) Бюрото подлежи на надзор по този кодекс, като се прилагат съответно чл. 297, ал. 1, чл.
298, 302, 303 и 304."
§ 11. В чл. 287 се правят следните изменения и допълнения:
1.  В ал.  3,  изречение първо след  думата "фонда" се  добавя  "или по  своя инициатива",  а
думата "ежегодно" се заличава.
2. В ал. 4, изречение първо след думата "фонда" се добавя "или по своя инициатива".
3. В ал. 5 се създава изречение второ: "Вземанията на фонда за вноски и лихви по тях се
определят по основание и размер с решение на управителния съвет на фонда."
4. В ал. 6 се създават изречения второ и трето: "Фондът закупува покритие на отговорностите
си по този кодекс на международния презастрахователен пазар в съответствие с критерии,
определени с решение на комисията. Комисията може да освободи фонда от задължението
по изречение второ при достигане на достатъчен финансов капацитет."
§ 12. В чл. 292 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а)  в  т.  3  след  думите  "регистрационния  номер"  се  добавя  "и  номер  на  рама  (шаси)  на
моторното  превозно  средство,  име/наименование  и  адрес/адрес  на  управление  на
собственика";
б) в т. 8 думите "ал. 5" се заменят с "ал. 4".
2. В ал. 2, изречение трето думата "три" се заменя с "5".
§ 13. В чл. 295 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:



"(3) Информационният център предоставя на компетентните органи по ал. 1 ежеседмично до
петък  информация,  актуална  към  края  на  предходната  календарна  седмица  за  всички
моторни  превозни  средства  със  сключени  и  действащи  застрахователни  договори  по
задължителна  застраховка  "Гражданска  отговорност"  на  автомобилистите  и  за  всички
превозвачи  на  пътници  със  средства  за  обществен  превоз  със  сключени  и  действащи
застрахователни  договори  по  задължителна  застраховка  "Злополука"  на  пътниците.
Информационният център уведомява собствениците на моторни превозни средства, за които
не  е  сключен  договор  за  задължителна  застраховка  "Гражданска  отговорност"  на
автомобилистите или сключеният застрахователен договор е бил прекратен и не е подновен,
и им дава срок 14 дни от датата на изпращане на уведомлението да представят доказателства
за  наличие  на  сключен  и  действащ  застрахователен  договор  за  тази  застраховка.
Информационният  център  предоставя  ежеседмично  на  компетентните  органи  на
Министерството на вътрешните работи списък на моторните превозни средства, за които не
са  били  представени  доказателствата  по  изречение  второ.  Информационният  център
уведомява органите, които осъществяват държавния надзор върху превозвачите на пътници
със  средства  за  обществен  превоз,  за  превозвачите,  които  не  са  сключили  задължителна
застраховка "Злополука" на пътниците."
2. В ал. 4 думите "по ал. 2" се заличават, а накрая се добавя "когато не е била сключена
задължителна застраховка".
3. Създава се ал. 7:
"(7) Документите, изготвени от фонда въз основа на данните от Информационния център, до
доказване на противното, удостоверяват застрахователя, номера на договора за задължителна
застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите или "Злополука" на пътниците,
началната и крайната дата на покритието, регистрационния номер и номер на рама (шаси) на
моторното  превозно  средство,  име/наименование  и  адрес/адрес  на  управление  на
собственика на моторното превозно средство или  превозвача  на пътници със средства за
обществен превоз."
§ 14. В чл. 315 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите "или 2" се добавя "или което управлява моторно превозно
средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за
задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите";
б) в т. 1 думите "100 до 500" се заменят с "400 до 600";
в) в т. 2 думите "500 до 5000" се заменят с "2000 до 5000".
2.  В ал. 2 думите "от 200 до 1000" се заменят с "2000", а думите "от 1000 до 10 000" се
заменят с "10 000".
§ 15. В чл. 320 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата "упълномощени" се заменя с "оправомощени".
2. В ал. 2 накрая се добавя "или от оправомощено от него длъжностно лице".
§  16.  В  преходните  и  заключителните  разпоредби  се  правят  следните  изменения  и
допълнения:
1. В § 6:
а) в ал. 2:
аа) в изречение първо думите "една година от влизането в сила на кодекса" се заменят с "1
септември 2006 г.";
бб) в изречение второ съюзът "и" се заменя със запетая и накрая се добавя "банкова гаранция



в съответствие с изискването на устава на Националното бюро на българските автомобилни
застрахователи и презастрахователен договор в съответствие с критерии, определени с
решение на комисията";
б)  в  ал.  7  се  създава  изречение  второ:  "От  датата  на  влизане  в  сила  на  Договора  за
присъединяване  на  Република  България  към  Европейския  съюз  Националното  бюро  на
българските  автомобилни  застрахователи  изпълнява  задълженията  си  по  Вътрешните
правила на Съвета на бюрата,  приети в гр.  Ретимно,  остров Крит,  на 30 май 2002 г.,  по
отношение  на  застрахователните  договори  по  задължителна  застраховка  "Гражданска
отговорност"  на автомобилистите,  сключени валидно от всеки застраховател в Република
България, независимо дали застрахователят е получил по реда на ал. 2 лиценз по т. 10.1 от
раздел II, буква "А" на приложение № 1."
2. В § 8, ал. 4 думите "6 месеца" се заменят с "10 месеца".
§  17. В  приложение  №  1,  раздел  I,  т.  6,  буква  "е"  думата  "безработица"  се  заменя  с
"невъзможност за упражняване на професия или занаят вследствие на телесно увреждане".
Заключителна разпоредба
§ 18. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; попр., бр. 1
от 1999 г.; изм., бр. 44, 62, 64, 103 и 111 от 1999 г., бр. 63, 78 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001
г., бр. 28, 45 и 117 от 2002 г., бр. 37, 42, 86 и 109 от 2003 г., бр. 53, 70 и 108 от 2004 г., бр. 28,
43, 76, 94, 95, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр.  30 от 2006 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 29, ал. 6, т. 1 думите "чл. 20, т. 5, букви "а" и "б" се заменят с "§ 1, т. 10, букви "а" и
"б" от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс".
2. В чл. 42 т. 7 се отменя.
3. В чл. 50 думите "Закона за акцизите и/или" се заличават.
4.  В  чл.  64,  ал.  4  думите  "Данъчния  процесуален  кодекс"  се  заменят  с  "Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс".
5. В чл. 65, ал. 6, в изречение първо и второ думата "данъчен" се заличава.
6. В чл. 75, ал. 2 думата "данъчните" се заменя с "органите по приходите".
7. В чл. 78, ал. 1, т. 4 думите "посочения от него адрес в заявлението му за регистрация по
този закон" се заменят с "адреса за кореспонденция по чл.  28 от  Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс".
8.  В  чл.  104,  ал.  6  думите  "Данъчния  процесуален  кодекс"  се  заменят  с  "Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс".
9. В чл. 111, ал. 5 думите "данъчен орган" се заменят с "орган по приходите".
10.  В  чл.  116,  ал.  2,  т.  2,  буква  "б"  думите  "данъчен  адрес"  се  заменят  с  "адрес  за
кореспонденция по чл. 28 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс".
11. В чл. 125, ал. 4 думите "данъчния акт" се заменят с "акта".
12.  В  чл.  131,  ал.  2  думите  "главния  данъчен  директор"  се  заменят  с  "изпълнителния
директор на Националната агенция за приходите".
13. В чл. 137а, ал. 1, т. 1, буква "а" думите "заверен от органите по приходите" се заличават.
14. В чл. 137б:
а) в ал. 3 думите "данъчният орган" се заменят с "органът по приходите";
б) в ал. 4 думите "данъчният орган" се заменят с "органът по приходите".
15. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби след думата "акцизите" се добавя "и
данъчните складове".



Законът е приет от 40-то Народно събрание на 22 юни 2006 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.


