ПРАВИЛА
за обявяване на невалидни и на анулирани знаци по смисъла на Наредба № 49 за
задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност" на
автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз
І. Общи положения
1. Тези правила уреждат реда и условията за обявяване на невалидните и на анулираните
знаци по чл. 10 от Наредба № 49 за задължителното застраховане по застраховки
"Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата
за обществен превоз, наричана по-нататък „Наредбата“.
2. За целите на тези правила под „знак“ се разбира самозалепващият се стикер, заедно с
трите отрязъка и контролния талон, съгласно чл.11 от Наредбата, както и всеки един от
тези елементи поотделно. Загубването, унищожаването или кражбата, както и
погрешното попълване или перфориране, или нарушената цялост, на всеки един от
елементите на знака, водят до описаните в тези правила обстоятелства за целия знак.
3. Срокът на знака следва да удостоверява винаги срока на валидност на
застрахователното покритие по застрахователната полица.
ІІ. Обявяване на знак за анулиран
1. За анулиран се обявява всеки знак, който е погрешно попълнен или погрешно
перфориран или е с нарушена цялост или анулиран във връзка с анулиране на запис,
корекция, промяна, прекратяване по полица „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите, независимо дали това обстоятелство е възникнало при застрахователя
или при оправомощено от него лице или след предаването на знака на застраховащия.
2. Ежедневно, застрахователите, предлагащи задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите, предоставят на Информационния център към
Гаранционния фонд информация за обявените за анулирани през предходния ден знаци.
Анулирането на знака се извършва от застрахователя.
ІІІ. Обявяване на знак за невалиден
1. За невалиден се обявява всеки знак, който е изгубен, откраднат или унищожен,
независимо дали това обстоятелство е възникнало при застрахователя, при
оправомощено от него лице или след предаването на знака на застраховащия.
2. При изгубен, откраднат или унищожен знак, застрахователят обявява знака за
невалиден и издава нов, със срок на валидност до изтичането на срока на застраховката,
съответно срока, за който е платена застрахователната премия.
3. Ежедневно застрахователите, предлагащи задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите, предоставят на Информационния център към
Гаранционния фонд информация за обявените от тях за невалидни знаци, които са
унищожени, изгубени или откраднати, за които съответният застраховател е бил
уведомен през предходния ден.
ІV. Унищожен знак или знак с нарушена цялост. Особени случаи.
1. За унищожен знак или за знак с нарушена цялост, който следва да се обяви в
Информационния център към Гаранционния фонд, подходът трябва да е казуистичен,

като се вземат предвид описаните по долу критерии.
2. За унищожен знак следва да се приеме всеки знак, който преди или след предаването
на знака на застраховащия или на друго лице, което държи моторното превозно средство
на законно основание, е напълно физически унищожен, например изгорял. Такъв знак
трябва да бъде обявен в Информационния център към Гаранционния фонд като
невалиден.
3. Знак, чийто отрязък № 1 е поставен върху предното стъкло на моторно превозно
средство, което впоследствие е счупено или повредено, което е наложило неговата
подмяна, т.е. отрязък № 1 е унищожен - такъв знак се обявява в Информационния
център към Гаранционния фонд като невалиден. Същото се отнася и за случаите на
унищожаване на всеки един отделен елемент от знака.
4. За знак с нарушена цялост, който преди или след предаването на знака, е повреден,
като например леко скъсан, намокрен или вече нечетлив и не би могъл да бъде използван
или неговото използване би било затруднено, то знакът следва да се обяви в
Информационния център към Гаранционния фонд като анулиран.
5. Знак, който по време на съхранение от застрахователя или по време на съхранение
(използване) от застраховащия или от друго лице, което държи моторното превозно
средство на законно основание е с нарушена цялост, например разкъсан, частично
стопен, деформиран се обявява като анулиран.
V. Изгубен или откраднат знак
1. За изгубен или откраднат знак следва да се приема всеки знак, който е изгубен или
откраднат от офисите на застрахователя, от упълномощените от него лица или, за който
застраховащият декларира пред застрахователя, че е изгубен или откраднат, като тези
знаци се обявяват за невалидни.
VІ. Регистър на анулираните и невалидните знаци.
1. Гаранционният фонд поддържа регистър на анулираните и на невалидните знаци.
VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Информацията за обявените за анулирани или невалидни знаци се подава в
Информационния център към Гаранционния фонд по начин и във формат съгласно
Решение № 529 – РГФ от 27.03.2017 г. на Комисията за финансов надзор и съобразно
функционалностите на ЕИСОУКР.
§2. Тези Правила са приети с Решение № 21-5/ 15.06.2017г. на Управителния съвет на
Гаранционния фонд и отменят Правилата, приети с Решение № 34-5/27.11.2014 г. и
допълнени с Решение № 22-5/ 27.05.2015 г. на Управителният съвет на Гаранционния
фонд.

Приложение 1
Номенклатура на причините за подмяна/обявяване на статус на знак
Код
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Описание
Подмяна – предоставяне на нов знак при заплащане на поредна дължима
вноска по полицата
Невалиден - изгубен
Невалиден - унищожен
Невалиден - откраднат
Анулиран - погрешно попълнен
Анулиран - погрешно перфориран
Анулиран – знак с нарушена цялост
Анулиран – във връзка с анулиране на запис, корекция, промяна или
прекратяване по полица.
Грешно регистриран*

*Код 9 се използва за „подмяна“ на номер на знак, който поради някаква причина е погрешно регистриран
към полица (обикновено поради техническа грешка при изписването на номера на знака/стикера).

Приложение 2
Илюстративно представяне на хипотезите за обявяване като анулирани или като
невалидни на знаците

Погрешно попълнен
или погрешно
перфориран знак
Знак с нарушена
цялост
Унищожен знак
Откраднат знак
Изгубен знак

В застрахователя, преди
предоставянето на
застрахования
Анулиран

В застраховащия, след
получаването на знака от
застрахователя
N/A

Анулиран

Анулиран

Невалиден
Невалиден
Невалиден

Невалиден
Невалиден
Невалиден

