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Наредба за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни 
произшествия и реда за информиране между Министерство на Вътрешните 
работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към 

Гаранционния фонд 
 
 Чл. 1. С тази наредба се определят документите, редът за тяхното съставяне и 
редът за предоставяне на информация от Министерство на вътрешните работи на 
Информационния център към Гаранционния фонд за настъпили пътнотранспортни 
произшествия /ПТП/. 
 Чл. 2 (1) За настъпило ПТП се съставят следните документи: 
 1. констативен протокол за ПТП с пострадали лица; 
 2. протокол за ПТП с материални щети; 
 3. двустранен констативен протокол за ПТП. 
 (2) Органите  „Пътна полиция” – МВР при посещение на ПТП заснемат 
разположението на пътните превозни средства /ППС/  и причинените щети с цифров 
фотоапарат.  

(3) Информацията по ал. 2 се съхранява за срок до три месеца в АИС в 
структурата на МВР, на чиято територия е настъпило произшествието и се предава на 
Информационния център към Гаранционния фонд по реда на чл. 7, ал. 1.  

(4) Препис от документите по ал. 1, т. 1 и 2 се издават на трети лица, претърпели 
вреди от ПТП, както и при загубване на оригинала. Преписът се издава от структурното 
звено, съставило документа, въз основа на писмено искане. Преписът се заверява, като 
в горният ляв ъгъл се отбелязва „Препис” и се полага подпис и печат. 

Чл. 3 (1) При ПТП с пострадали лица се съставя констативен протокол за ПТП – 
Приложение № 1 и се изготвя подробна план-схема на ПТП от органите на „Пътна 
полиция”- МВР. 

(2) Протоколът по ал. 1 се съставя в едномесечен срок от датата на ПТП. 
Чл. 4 При ПТП с материални щети се съставя протокол за ПТП – Приложение № 

2. 
Чл. 5. (1) Когато при произшествието са причинени само материални щети, 

които не възпрепятстват движението на МПС на собствен ход и между участниците в 
произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те попълват 
своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП – Приложение № 3. 

(2) Застрахователите, които сключват договор за задължителна застраховка 
„Гражданска отговорност” на автомобилистите, са длъжни да предоставят безплатно в 
два екземпляра бланка за двустранен констативен протокол за ПТП– приложение № 3 
при сключване на договора, както и при поискване. 

(3) Двустранният констативен протокол – Приложение № 3 е валиден и когато 
бланката не е предоставена от застрахователя.  

(4) Ежемесечно до 20-о число на месеца застрахователите изпращат информация 
до Информационния център към Гаранционния фонд за произшествията, 
документирани с двустранен констативен протокол, във формат и по образец, приети от 
Управителния Съвет на Гаранционния фонд и утвърдени от заместник-председателя на 
Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”.   

(5) Ежемесечно до 25-о число на месеца Информационният център към 
Гаранционния фонд предоставя на МВР информацията по ал. 1 във формат и по 
образец, утвърдени от министъра на вътрешните работи. 

Чл. 6. Не се посещават от органите на МВР – „Пътна полиция” и не се съставят 
документи за: 

1. повреди на МПС,  възникнали в резултат на природни бедствия; 
2. пожар на МПС; 
3. повреди на МПС, възникнали в паркирано състояние; 
4. повреди на МПС, които не са причинени от друго ППС; 
5. повреди по стъклата на автомобила. 
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Чл. 7 (1) Ежемесечно до 25-о число на месеца Министерство на вътрешните 
работи предоставя на Информационния център към Гаранционния фонд по чл. 287 от 
Кодекса за застраховането следната информация, необходима за индивидуализиране на 
причинените през предходния месец ПТП: 

1. вид и номер на съставения протокол по чл. 2, ал. 1, т. 1 или 2; 
2. снимките по чл. 2, ал. 2, когато такива са направени; 
3. дата на ПТП,  
4. място на ПТП, 
5. МПС, участвали в ПТП – с посочване на регистрационния номер и номера на 

рама (шаси) за всяко МПС, участвало в ПТП; 
6. МПС, което е причинило ПТП. 
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя в електронен вид, подписана с 

електронен подпис, във формат и по образец, утвърден от министъра на вътрешните 
работи.  

(3) Гаранционният фонд съхранява информацията, получена по ал. 2 в срок от 
седем години от датата на настъпване на ПТП.  

(4) Управителният съвет на Гаранционния фонд приема правила за архивиране, 
съхранение и достъп до базите данни, създадени на основата на информацията по ал. 1, 
и ги предоставя за одобрение на заместник-председателя на Комисията за финансов 
надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”. 

(5) Информационният център към Гаранционния фонд чрез страницата си в 
Интернет и/или чрез друго комуникационно средство предоставя възможност за 
проверка за виновно причинени ПТП от МПС,  въз основа на отделна база данни, 
съдържаща само информацията по т. 6.  

(6) При поискване от застраховател във връзка с предявена пред него претенция 
Информационният център му предоставя информация и по ал. 1, т. 1-5, отнасяща се за 
съответната претенция.  

(7) За искане на информация по ал. 6 застрахователят оправомощава до две 
длъжностни лица. Искането се изпраща под формата на електронен документ, подписан 
с електронен подпис.  

Чл. 8 Техническото оборудване по документиране на ПТП, посетени от органите 
на МВР, може да се осигурява по реда на чл. 288б от Кодекса за застраховането.  

 
Преходни и заключителни разпоредби. 
 
§ 1 Тази наредба се издава на основание чл. 125а, ал. 2 от Закона за движението 

по пътищата. 
§ 2 Задължението по чл. 2, ал. 2 се изпълнява след осигуряване на необходимите 

технически средства за контролните органи. 
§ 3 (1) До 30 дни след публикуване на наредбата в „Държавен вестник” 

застрахователите при сключване на застрахователния договор за задължителна 
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите или при поискване  
предоставят бланки за  двустранен констативен протокол за ПТП съгласно други 
образци, като могат да предоставят бланки за двустранен констативен протокол за 
ПТП– приложение № 3. 

(2) Когато договорът за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на 
автомобилистите е сключен преди 01.01.2009 г., застрахователят, след влизане в сила 
на чл. 5, ал. 2, е длъжен да предостави бланка за двустранен констативен протокол за 
ПТП – приложение № 3 при поискване от застрахования.  

(3) До 01.01.2010 г. участниците в ПТП по чл. 5, ал. 1 могат да попълват и 
подписват двустранен констативен протокол и по други образци, предоставени от 
застраховател. 
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(4) Информацията по чл. 5, ал. 4  започва да се предоставя на 20 април 2009 г. 
като съдържа данните считано от 01.01.2009 г., а информацията по чл. 5, ал. 5 се 
предоставя за първи път на 25 април 2009 г. 

§ 4 Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в „Държавен вестник.
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Приложение № 1, към чл. 3, ал. 1 
     

 

     КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПТП С ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА № 
            
 
ОТНОСНО: Посетено ПТП от ........................................................ дежурен ПТП
при ОД на МВР, на ......................г. около............ч. в гр/с/път...........................   на
ул/км........................................ между:      
  
 
УЧАСТНИК 1         

 ППС с рег. №................................марка ...............................модел...............................
 рама № ................................................... св. за рег. № ..................................................

СОБСТВЕНОСТ НА:......................................................................................................
 ЕГН:............................ АДРЕС: гр./с.................................. ул.................................№...
 кв........................... вх........... ет............. ап.............     
 ВОДАЧ:............................................................................................................................
 ЕГН:............................АДРЕС:гр./с..................................  ул.................................№...
 кв........................... вх........... ет............. ап.............     
 СУМПС №.....................................валидно до...........................   
 алкохол:............................................................................................................................
 застраховка “ГО” в ........................................................ ................................................
 полица № ............................................ валидна до ........................................................
            
  

УЧАСТНИК 2         
 ППС с рег. №................................марка ...............................модел...............................
 рама № ................................................... св. за рег. № ..................................................

СОБСТВЕНОСТ НА:......................................................................................................
 ЕГН:............................ АДРЕС: гр./с.................................. ул.................................№...
 кв........................... вх........... ет............. ап.............     
 ВОДАЧ:............................................................................................................................
 ЕГН:............................АДРЕС:гр./с..................................  ул.................................№...
 кв........................... вх........... ет............. ап.............     
 СУМПС №.....................................валидно до...........................   
 алкохол:............................................................................................................................
 застраховка “ГО” в ........................................................ ................................................
 полица № ............................................ валидна до ........................................................
            
  

УЧАСТНИК 3         
 ...........................................................................................................................................
 ЕГН:............................АДРЕС:гр./с..................................  ул.................................№...
 кв........................... вх........... ет............. ап.............     
            
  

ВИДИМИ ЩЕТИ ПО ППС:...................................................................................
 ...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................
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Приложение № 2 към чл. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е  Р А Б О Т И 

ПРОТОКОЛ  ЗА  ПТП   № 000000  
ДНЕС ……………….....…В .....……........ ПОДПИСАНИЯТ: …………………………………………………………………………………………………………………………... 
                          ДАТА                               ЧАСА                                                                                                                              ЗВАНИЕ, ИМЕ, ФАМИЛИЯ 

…………………………… …….……….......……………...…………..……....… ОДМВР …….....…...……......................................…….…..  СЪСТАВИХ ПРОТОКОЛ ЗА ПТП 
ДЛЪЖНОСТ  В ПП - (РУ)      

НА    …….……………...…В  ……………..…  В(НА)…………………………..……....………….…………………..…………………….……………..…………………….……….…  
          ДАТА                           ЧАСА         ГРАД, СЕЛО (ПЪТ , ВИД, №) БУЛ./УЛ., № (КМ. М.) 

………………………………………………………………..…….………………………………………………………………..…  ОБЩИНА …….…………………..……….……… 

УЧАСТНИЦИ В ПТП УЧАСТНИК  1 УЧАСТНИК  2 
ВИД РЕГ. № / РЕГ. № / ВИД ППС  №    №    
СВ. ЗА РЕГ. СЕРИЯ, № /ВАЛИДНОСТ           ДА НЕ           ДА НЕ 

№ РАМА(ШАСИ)                                   
МАРКА  -  МОДЕЛ                              
ВИД ПРЕВОЗ/ ТОВ.А-Л С ДОП. 
МАКСИМАЛНА МАСА Вид превоз       маса (т.)      Вид превоз  маса (т.)   

РЕМАРКЕ РЕГ. №  (ППС)   
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ   
ФАМИЛИЯ (ФИРМА)   
ЕГН (БУЛСТАТ)                           

ГР. (С.)                           ГР. (С.) 
Ж.К.                       Ж.К. 
БУЛ. (УЛ.)                                              БУЛ. (УЛ.) С

О
Б
С
Т
В
Е
Н
И
К

 

АДРЕС 

БЛ. №                               ВХ.         ЕТ.        АП.             БЛ. №                               ВХ.         ЕТ.        АП.             
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ   
ФАМИЛИЯ   
ЕГН / код на участие                         

ГР. (С.) ГР. (С.) 
Ж.К. Ж.К. 
БУЛ. (УЛ.) БУЛ. (УЛ.) 

 

АДРЕС 

БЛ. №                              ВХ.      ЕТ.         АП.             БЛ. №                             ВХ.         ЕТ.        АП.             
СВ. ЗА УПРАВЛ. НА МПС №          ВАЛИДНО ДА НЕ №          ВАЛИДНО ДА НЕ 

   
   

   
   

АЛКОХОЛ ДА НЕ < 0,5 0,5-1,2 >1,2 ТАЛОН ЗА КРЪВНА ПРОБА ДА НЕ ДА НЕ < 0,5 0,5-1,2 >1,2 ТАЛОН ЗА КРЪВНА ПРОБА ДА НЕ 

ЗАСТРАХОВКА "ГО" В       
ПОЛИЦА  №/ ВАЛИДНОСТ   
   

  
  
 1

2

3

5

4

6 10

7
9

8

 1

2

3

5

4

6 10

7
9

8

ВИДИМИ ЩЕТИ НА МПС 

    
 
 ДРУГИ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ  

 БРОЙ СНИМКИ  
 
ОБСТОЯТЕЛСТВА НАРУШЕНИЯ, ПРИЧИНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПТП: ………….…………..………….……….... 

………………………………………………………….…………………………….……………………….. 

………………………………………………………….…………………………….……………………….. 

………………………………………………………….…………………………….……………………….. 

………………………………………………………….…………………………….……………………….. 

БРОЙ УЧАСТВАЛИ ППС   - брой ленти за движение  ПЪТНИ УСЛОВИЯ   

ВИД ÍÀ ПТП   ПЪТНО ПОКРИТИЕ  ПЛАН И ПРОФИЛ ÍÀ ПЪТЯ  

МЯСТО НА ПТП   Състояние  РЕГУЛИРАНЕ  

ХАРАКТЕРНО МЯСТО  ПЪТНО ПЛАТНО  ОСВЕТЛЕНИЕ  

ВХОД/ПОСОКА ÍÀ ППС1  Ляв бянкет  ОБЕЗОПАСЯВАНЕ: 

НЕИЗПРАВНОСТИ ПО ППС   Десен банкет  УЧАСТНИК 1  УЧАСТНИК 2  

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ  Средна разделителна ивица  НАРУШЕНИЯ: 

ПЛАТНО ЗА ДВИЖЕНИЕ  Лента за принудително спиране  УЧАСТНИК 1  

- широчина  ДВИЖЕНИЕ  УЧАСТНИК 2  

 
СВИДЕТЕЛ: 1.………….…………………………………………………..……………………….…..……..                     

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ 

………………………………………………………………ЕГН      
 ФАМИЛИЯ         

АДРЕС:.…………………………………………………………….…………….…………………..……….  

СВИДЕТЕЛ: 2..……………………………………………...……….………………..……………..………..  
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ             

………………………………………………………………ЕГН      
  ФАМИЛИЯ          

АДРЕС:.………………………………………………………………………………….…………………….   

ПОДПИС: УЧАСТНИК   1.   УЧАСТНИК 2.   СЪСТАВИЛ : 

СХЕМА НА  ПТП  № ………. 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

       ПОСЕТЕНО НА МЯСТО 

          ПРЕПИСКА № ...................../........................           
                    дата 

ДА НЕ 

 

ВЗЕТО АДМИНИСТРАТИВНО ОТНОШЕНИЕ 

КЪМ ЧЛЕН АЛ. Т. Б. П.

УЧАСТНИК 1          

АКТ  С.  №        

УЧАСТНИК 2          

АКТ С.  №        

 Рег. № 
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Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, стр. втора 
ДОКЛАД ДО ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ ЗА ПЪТНОТРАНСПОРТНОТО ПРОИЗШЕСТВИЕ 

Да се попълни от застрахования и се изпрати незабавно на застрахователите 
 (Използвайте допълнителен лист ако е необходимо) 

Застрахован 1. Професия /ако е повече от една посочете всички/ 

2.Марка/ Модел/ Вид Обем на 
двигателя 

Ако е товарно МПС, 
посочете товароносимост и 
допустима максимална маса 

Дата на първа 
регистрация 

Регистрационен 
номер 

     
Моля, дайте инструкции от мое/ наше име за ремонт /когато това е уместно/ 
3. Вие ли сте собственик?                         

 Да 
 Не                          Ако не, посочете името и адреса на собственика: ......................................................................... 

       .................................................................................................................................................................................................. 
4. С каква цел е използвано превозното средство по време на ПТП? ...................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 

Застраховано 
МПС 

5. В движение ли е още превозното средство? 
 Да  
 Не                         Ако не, къде се намира в момента ................................................................................................... 

......................................................................................................... Телефон: ....................................................................... 
 
6.  Име и адрес на финансовата институция /ако има такава/: ................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 

7. Дата на 
раждане 

Професия 
(ако е повече от една посочете 

всички) 

Дата на издаване на 
свидетелството за 

управление 

С ваше разрешение 
ли е шофирал 
водачът? 

Ваш служител ли 
е? 
 

   да  не  да  не  
8. Отбележете ако е налице влошено зрение, слух или друг физически дефект ................................................................... 
9. Пълно описание на всички санкции за шофиране, включително висящи производства  

Дата Нарушение Санкция 
   
   

Водач или 
лице 

отговорно за 
превозното 

средство /ако е 
застрахованият 
тази секция да 
се попълни, 
където е 

необходимо/    

10. Име, адрес и приблизителна възраст Описание на увреждането 

В кое превозно 
средство са се 

намирали пътниците, 
ако е имало такова? 

С предпазни 
колани ли са 

били? 

    
    
    

Увредени лица 

    

11. Име и адрес на собствениците Описание на превозното 
средство и имуществото 

Характер на 
вредите 

Име и адрес на 
застрахователя 
/ако го знаете/ 

    
    

Щети на 
имущество и 
превозно 

средство /освен 
тези на превозни 
средства А и Б/     

12. Докладвано ли е пътностранспортното 
произшествие на полицията? да   не   

 

Ако да, попълнете номера на полицейското управление и името и номера на полицая, приел съобщението: 
........................................................................................................................................................................................ 
13. Образувано ли е съдебно 
производство? да   не   

 

Действия на 
полицията 

Ако да, срещу кого? .................................................................................................................................................... 
14. Климатични условия ............................................................................................................................................. 
15. Скорост на МПС-та А   Б    
16. Какви предупредителни сигнали са дадени от водача или другата страна? ................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
17. Включено ли е било уличното осветление?  да   не    
18. Какви светлини са били включени на вашето МПС/ на другото МПС? .......................................................... 
19. Ако превозното средство е товарно, посочете тежестта на товара, превозван по време на ПТП? ............... 
........................................................................................................................................................................................ 

Подробности 
за ПТП 

20. Опишете как е станало ПТП, посочвайки широчината на пътя, ограничение на скоростта и др.: ................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
Декларирам истинността на горепосочените обстоятелства. Декларация 
Подпис на застрахования: .............................                                            Дата: ............................................ 
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