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12. ÎÁÑÒÎßÒÅËÑÒÂÀ

Ïîñòðàäàë è/ (äîðè ëåêî)Ìÿñòî............................................................................

..........................................................................................

àñ× Ìåñòîïîëîæåíèå

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 êúì ÷ë. 5, àë. 1

Äúðæàâà ..........................

îñâåí ïî ïðåâîçíè ñðåäñòâà “À” è “Á” ïî îáåêòè îñâåí ïðåâîçíèòå ñðåäñòâà

ÄÂÓÑÒÐÀÍÅÍ ÊÎÍÑÒÀÒÈÂÅÍ ÏÐÎÒÎÊÎË
ÇÀ ÏÚÒÍÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎ ÏÐÎÈÇØÅÑÒÂÈÅ

Ñâèäåòåëè (èìå, àäðåñ, òåëåôîí) ...................................................................

Ïîñòàâåòå “Õ” â ñúîòâåòíîòî êâàäðàò÷å

ñ öåë óòî÷íÿâàíå íà ñõåìàòà íà ÏÒÏ

*çà÷åðêíåòå êúäåòî å íåîáõîäèìî

А Б

ïðè ïàðêèðàíå

ïðè ñìÿíà íà ëåíòèòå

ïàðêèðàíî/ â ñïðÿëî ñúñòîÿíèå

ïðè òðúãâàíå/ ïðè îòâàðÿíå
íà âðàòà

ïðè èçëèçàíå îò ïàðêèíã,
÷àñòåí òåðåí, ÷åðåí ïúò

ïðè âëèçàíå â ïàðêèíã,
÷àñòåí òåðåí, ÷åðåí ïúò

ïðè âëèçàíå â êðúãîâî äâèæåíèå

êðúñòîâèùå ñ êðúãîâî äâèæåíèå

óäàð â çàäíàòà ÷àñò íà äðóãî
ïðåâîçíî ñðåäñòâî ïðè äâèæåíèå
â åäíà ïîñîê à è â ñúùàòà ëåíòà

äâèæåíèå â åäíà ïîñîêà,
íî â ðàçëè÷íè ëåíòè

ïðè èçïðåâàðâàíå

ïðè çàâèâàíå íà äÿñíî

ïðè çàâèâàíå íà ëÿâî

ïðè îáðàòåí çàâîé

íàâëèçà â ëåíòà çà
íàñðåùíî äâèæåíèå

èäâàéêè îò äÿñíî (íà êðúñòîâèùå)

íåñïàçâàíå íà çíàê
èëè ÷åðâåíà ñâåòëèíà

çà ïðåäèìñòâî

Посочете броят на квадратчетата,
отбелязани с “Х”

Да се подпише от двамата водачи.
Íå ñëóæè çà ïðåìàõâàíå íà îòãîâîðíîñòòà.

Ñúäúðæà äàííè çà ñàìîëè÷íîñò è ôàêòèòå, íåîáõîäèìè
çà áúðçîòî èçïëàùàíå íà çàñòðàõîâàòåëíîòî îáåçùåòåíèå.

Îòáåëåæåòå: 1) òðàñåòî íà ïúòÿ; 2) ïîñîêàòà íà àâòîìîáèëèòå
÷ðåç ñòðåëêè; 3) ïîçèöèÿ â ìîìåíòà íà ñáëúñúêà; 4) ïúòíè çíàöè;

5) èìåíà íà óëèöèòå èëè ïúòèùàòà.
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Äàòà íà ÏÒÏ

Ìàòåðèàëíè ùåòè

ÍÅ ÄÀ

ÍÅ ÍÅÄÀ ÄÀ
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.....................................................................................................................................................

13 Скица на пътната обстановка и ПТП

ÁÀ

ИМЕ
Застрахователна полица №
Зелена карта №
Застрахователен сертификат или зелена карта валиден от............... до..................
Агенция/или бюро/или брокер
ИМЕ
Адрес
Държава
Тел. или ел.поща
Покрива ли застрахователната полица материални щети на превозното средство

ÍÅ ÄÀ

6

7

8

10

11

ЗАСТРАХОВАН ПРИТЕЖАТЕЛ на застрахователна
полица (виж застрахователен сертификат)

ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

ЗАСТРАХОВАТЕЛ (виж застрахователния сертификат)

Отбележете зоната на
първоначалния удар за превозното
средство със стрелка

Видими щети на
превозното средство “А”

ФАМИЛИЯ:
Име:
Адрес
Пощ. код: Държава
Тел или ел.поща:

:

.

МПС Ремарке
Модел, марка

Регистрационен № Регистрационен №

Модел, марка

Държава, в която е извършена
регистрацията

Държава, в която е извършена
регистрацията

41 Забележка 14 Забележка

ФАМИЛИЯ:
Име:
Дата на раждане:
Адрес:

Държава:
Тел. или ел.поща:
Свидетелство №:
Категория (А, Б,........)
Валидна до:

9 ВОДАЧ (провери в свидетелството за управление)

ИМЕ
Застрахователна полица №
Зелена карта №
Застрахователен сертификат или зелена карта валиден от............... до..................
Агенция/или бюро/или брокер
ИМЕ
Адрес
Държава
Тел. или ел.поща
Покрива ли застрахователната полица материални щети на превозното средство

ÍÅ ÄÀ

6

7

8

10

11

ЗАСТРАХОВАН ПРИТЕЖАТЕЛ на застрахователна
полица (виж застрахователен сертификат)

ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

ЗАСТРАХОВАТЕЛ (виж застрахователния сертификат)

Отбележете зоната на
първоначалния удар за превозното
средство със стрелка

Видими щети на
превозното средство “Б”

ФАМИЛИЯ:
Име:
Адрес
Пощ. код: Държава
Тел или ел.поща:

:

.

МПС Ремарке
Модел, марка

Регистрационен № Регистрационен №

Модел, марка

Държава, в която е извършена
регистрацията

Държава, в която е извършена
регистрацията

ФАМИЛИЯ:
Име:
Дата на раждане:
Адрес:

Държава:
Тел. или ел.поща:
Свидетелство №:
Категория (А, Б,........)
Валидна до:

9 ВОДАЧ (провери в свидетелството за управление)
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51 Подписи на водачите 51

ÏÐÅÂÎÇÍÎ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÁÏÐÅÂÎÇÍÎ ÑÐÅÄÑÒÂÎ À

ОРИГИНАЛ



УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДВУСТРАННИЯ
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПТП

1. Този двустранен констативен протокол е в два екземпляра и се попълва при ПТП, ко-
гато са налице следните условия:

• няма пострадали лица;
• няма увредено друго имущество, освен двете превозни средства;
• между двамата участници има съгласие относно обстоятелствата и вината, свързани 

с ПТП;
• и двамата водачи не са употребили алкохол или упойващи вещества;

Във всички останали случаи се издава протокол за ПТП от компетентните органи 
на МВР – КАТ.

2. Попълнете данните за МПС, управлявано от участника, виновен за настъпване на 
ПТП, в сектор „Превозно средство А” и предоставете протокола на другия водач да попълни 
данните за неговото МПС в сектор „Превозно средство Б”.

3. При попълване на протокола да се съблюдават следните указания:
• протоколът се попълва на мястото на произшествието;
• в т. 5 се попълват имената, адресите и телефоните на свидетелите на ПТП, ако има 

такива;
• в т. 8 се попълват данните от застрахователните полици (сертификати или др. доку-

менти)
• в т. 9 се попълват данните от свидетелството за правоуправление на водача;
• в т. 10 се обозначава със стрелка мястото на удара върху МПС-то;
• в т. 11 се описват видимите щети по двата автомобила;
• в т. 12 се обозначават с кръстче съответните обстоятелства (от 1 до 17), които се 

отнасят до отразяваното произшествие и се посочва броя на задрасканите от Вас полета;
• в т. 13 нарисувайте скица и обозначете мястото на произшествието (път, улица, №, 

посоката на движение, елементи от пътната сигнализация).
4. Подпишете протокола и предоставете той да бъде подписан и от другия водач. Първи-

ят екземпляр задръжте за себе си, а вторият дайте на другия участник в произшествието.
5. Не променяйте и не поправяйте данните в настоящия протокол след подписва 

нето му от двамата водачи. Всяка допълнителна корекция обезсилва този протокол.
6. След попълването на протокола, двамата водачи не по-късно от 7 дни, от датата на 

събитието, уведомяват съвместно застрахователя на виновния водач, като предоставят на 
застрахователя превозните средства за оглед и свидетелствата за правоуправление.
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12. ÎÁÑÒÎßÒÅËÑÒÂÀ

Ïîñòðàäàë è/ (äîðè ëåêî)Ìÿñòî............................................................................

..........................................................................................

àñ× Ìåñòîïîëîæåíèå

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 êúì ÷ë. 5, àë. 1

Äúðæàâà ..........................

îñâåí ïî ïðåâîçíè ñðåäñòâà “À” è “Á” ïî îáåêòè îñâåí ïðåâîçíèòå ñðåäñòâà
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ñ öåë óòî÷íÿâàíå íà ñõåìàòà íà ÏÒÏ

*çà÷åðêíåòå êúäåòî å íåîáõîäèìî

А Б
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ïðè ñìÿíà íà ëåíòèòå

ïàðêèðàíî/ â ñïðÿëî ñúñòîÿíèå

ïðè òðúãâàíå/ ïðè îòâàðÿíå
íà âðàòà

ïðè èçëèçàíå îò ïàðêèíã,
÷àñòåí òåðåí, ÷åðåí ïúò

ïðè âëèçàíå â ïàðêèíã,
÷àñòåí òåðåí, ÷åðåí ïúò

ïðè âëèçàíå â êðúãîâî äâèæåíèå

êðúñòîâèùå ñ êðúãîâî äâèæåíèå

óäàð â çàäíàòà ÷àñò íà äðóãî
ïðåâîçíî ñðåäñòâî ïðè äâèæåíèå
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íàñðåùíî äâèæåíèå
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Посочете броят на квадратчетата,
отбелязани с “Х”

Да се подпише от двамата водачи.
Íå ñëóæè çà ïðåìàõâàíå íà îòãîâîðíîñòòà.

Ñúäúðæà äàííè çà ñàìîëè÷íîñò è ôàêòèòå, íåîáõîäèìè
çà áúðçîòî èçïëàùàíå íà çàñòðàõîâàòåëíîòî îáåçùåòåíèå.

Îòáåëåæåòå: 1) òðàñåòî íà ïúòÿ; 2) ïîñîêàòà íà àâòîìîáèëèòå
÷ðåç ñòðåëêè; 3) ïîçèöèÿ â ìîìåíòà íà ñáëúñúêà; 4) ïúòíè çíàöè;

5) èìåíà íà óëèöèòå èëè ïúòèùàòà.
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13 Скица на пътната обстановка и ПТП

ÁÀ

ИМЕ
Застрахователна полица №
Зелена карта №
Застрахователен сертификат или зелена карта валиден от............... до..................
Агенция/или бюро/или брокер
ИМЕ
Адрес
Държава
Тел. или ел.поща
Покрива ли застрахователната полица материални щети на превозното средство

ÍÅ ÄÀ

6

7

8

10

11

ЗАСТРАХОВАН ПРИТЕЖАТЕЛ на застрахователна
полица (виж застрахователен сертификат)

ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

ЗАСТРАХОВАТЕЛ (виж застрахователния сертификат)

Отбележете зоната на
първоначалния удар за превозното
средство със стрелка

Видими щети на
превозното средство “А”

ФАМИЛИЯ:
Име:
Адрес
Пощ. код: Държава
Тел или ел.поща:

:

.

МПС Ремарке
Модел, марка

Регистрационен № Регистрационен №

Модел, марка

Държава, в която е извършена
регистрацията

Държава, в която е извършена
регистрацията

41 Забележка 14 Забележка

ФАМИЛИЯ:
Име:
Дата на раждане:
Адрес:

Държава:
Тел. или ел.поща:
Свидетелство №:
Категория (А, Б,........)
Валидна до:

9 ВОДАЧ (провери в свидетелството за управление)

ИМЕ
Застрахователна полица №
Зелена карта №
Застрахователен сертификат или зелена карта валиден от............... до..................
Агенция/или бюро/или брокер
ИМЕ
Адрес
Държава
Тел. или ел.поща
Покрива ли застрахователната полица материални щети на превозното средство

ÍÅ ÄÀ

6

7

8

10

11

ЗАСТРАХОВАН ПРИТЕЖАТЕЛ на застрахователна
полица (виж застрахователен сертификат)

ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

ЗАСТРАХОВАТЕЛ (виж застрахователния сертификат)

Отбележете зоната на
първоначалния удар за превозното
средство със стрелка

Видими щети на
превозното средство “Б”

ФАМИЛИЯ:
Име:
Адрес
Пощ. код: Държава
Тел или ел.поща:

:

.

МПС Ремарке
Модел, марка

Регистрационен № Регистрационен №

Модел, марка

Държава, в която е извършена
регистрацията

Държава, в която е извършена
регистрацията

ФАМИЛИЯ:
Име:
Дата на раждане:
Адрес:

Държава:
Тел. или ел.поща:
Свидетелство №:
Категория (А, Б,........)
Валидна до:

9 ВОДАЧ (провери в свидетелството за управление)
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51 Подписи на водачите 51

ÏÐÅÂÎÇÍÎ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÁÏÐÅÂÎÇÍÎ ÑÐÅÄÑÒÂÎ À

КОПИЕ


