
NEWS
Разпространява се безплатно Издание на Сдружение SOS-ПТПБрой 4, 2016

Действително има съществени 
изменения в Кодекса за застраховане, 
които са  в сила от 01.01.2016г. Основ-
ната разлика касаеща изплащането на 
застрахователни обезщетения на по-
страдалите в резултат на ПТП е, че пре-
дявяването на доброволна претенция 
до застрахователите  вече е задължи-
телно. Срокът за произнасяне по пре-

Адв. Вукова, от 1 януари 2016 
година има промени в Кодекса 
за застраховането. Промени ли 
се нещо, относно изплащанията 
на обезщетения на пострадали 
лица, по застраховка Гражданска 
отговорност? Кое е важното, кое-
то всеки пострадал при ПТП тряб-
ва да знае?
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Адвокат Цветомила Ву-
кова е завършила Пловдивски 
университет „Паисий Хилен-
дарски”, специалност Право, 
където се дипломира през 
2006г. От 2007 г. до 2013 г. тя 
изгражда кариерата си като 
част от екипите на правните 
дирекции на водещи застра-
хователни компании у нас, 
където специализира Застра-
хователно право и извършва 
консултации по разнообразни 
казуси в областта на Граждан-
ско-правните науки. През 2013 
г. адв. Вукова започва самосто-

ятелна практика и учредява адвокатска кантора  като започва тясно да 
си сътрудничи със сдружение за защита на пострадали при ПТП „SOS ПТП” и 
други неправителствени организации  и да оказва правна помощ на лица, 
пострадали при катастрофи с цел осигуряване на максималната им за-
щита и получаване на справедливи обезщетения за нанесените им неиму-
ществени и имуществени  вреди.
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Не се отказвайте и 
търсете правата си 
независимо от трудностите

дявената доброволна претенция остава 
непроменен,  а именно до 3 месеца. 
Едва след произнасяне на застрахова-
теля по предявената претенция постра-
далото лице разполага с възможността 
за предявяване на съдебен иск в слу-
чай на отказ за изплащане на застра-
хователно обезщетение от застрахова-
теля или определяне на размер, който 
не удовлетворява пострадалия. 

Според вас тези промени 
положително ли ще се отразят на 
човек, който е решил да си търси 
правата или напротив?

Считам, че промените в Кодекса 
за застраховане усложняват процеду-
рата за изплащане на обезщетения на 
пострадалите и удължават допълни-
телно и без това дългата процедура по 
изплащане на справедливи застрахо-

вателни обезщетения на пострадалите 
лица. До приемането на новия Кодекс 
на застраховане пострадалите разпо-
лагаха с възможността доброволно да 
предявят претенция за изплащане на 
обезщетение или директно да заведат 
дело срещу застрахователя и да  пре-
дявят претенцията си по съдебен ред. 
Практиката на застрахователите да се 
възползват максимално от дадения 
им тримесечен срок за произнасяне 
по щетата и да изискват множество 
допълнителни документи, което да 
удължава срокът им за произнасяне и 
накрая пак да отказват изплащане на 
обезщетение в повечето случаи водеше 
до директно образуване на дело срещу 
застрахователя вместо предявяване на 
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див. Регионалният представи-
тел на сдружението Цветелина 
Желязкова бе на гости на ЦДГ 
„Майчина грижа“, като огромната 
изненада за малчуганите бе при-
съствието и на Инспектор Хитами, 
който след празника в Бургас, 
директно замина за Пловдив. 
След много игри и изненади, де-
цата показаха, че знаят как да се 
държат, когато са около пътя, с 
което заслужиха своите дипломи, 
раздадени им лично от Инспектор 
Хитами.

От Сдружение SOS-ПТП от-
белязват, че продължават своята 
мисия, да дават безплатни кон-
султации на хора, пострадали 
при ПТП, и припомнят, че на все-
ки пострадал при катастрофа се 
дължи парично обезщетение по 
застраховка „Гражданска отговор-
ност“. Освен това през настоящата 
година от сдружението планират 
няколко мащабни, национални 
кампании, които ще засегнат 
сериозни проблеми, свързани с 
пътната обстановка в България.

но с Хитами духнаха свещичката 
на страхотната торта, която бе из-
работена специално за празника.

Вторият град от празненства-
та беше София, където на деца от 
68 СОУ „Акад. Никола Обрешков“ 
беше проведена презентация за 
това „как да пресичат“, „какво ни 
показва светофара“ и „как да се 
предпазим от инциденти на пътя“. 
Тази презентация бе водена от 
координатора на сдружението за 
Югозападна България – Мариела 
Китова. Естествено и тук децата 
бяха зарадвани с прекрасни по-
даръци и торта, а от училището 
са категорични, че в бъдеще ще 
продължат да си сътрудничат със 
Сдружение SOS-ПТП.

Празничната седмица на 
организацията завърши в Плов-

На 8 февруари се навършиха 
точно 4 години от създаването на 
Сдружение SOS-ПТП. С празненства 
в няколко града, организацията 
отбеляза празника, а най-радостни 
останаха децата, които успяха да се 
порадват и да играят с  добрия Ин-
спектор Хитами.

Съвсем естествено първия 
град, в който сдружението орга-
низира празненство беше Бургас, 
мястото от което преди 4 години 

започна всичко. Инспектор Хитами 
заедно с националния координа-
тор на SOS-ПТП Манол Тодоров, 
посетиха „Занималня АБВ“ в града, 
като освен задължителния час по 
обучение на пътна безопасност, за 
децата имаше много игри и изне-
нади. Всяко дете получи специално 
изработена диплома за успешно 
преминат курс, а за да бъде праз-
никът наистина незабравим, в края 
на тържеството всички деца, заед-

С О Ц И А Л Н И  Д Е Й Н О С Т И

Сдружение SOS-ПТП 
стана на 4 години!
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протакването на процеса, за да забавят 
плащането. 

Производствата по този тип дела 
могат да стигнат и до втора и трета ин-
станция по обжалване на страните. 

Следва да се има предвид обаче, 
че максимален резултат по отноше-
ние на размера на обезщетенията  се 
постига по съдебен ред, като при при-
ключване на делото застрахователят 
заплаща по – висок размер на обез-
щетенията, законна лихва дължима от 
датата на събитието до окончателното 
плащане и разноски по делата. 

От доста години се зани-
мавате със застрахователно 
право.  Започна ли българинът 
повече да се интересува за пра-
вата си?

Това е така, защото при предявя-
ване на претенция по доброволен ред 
пред застрахователя, както по стария, 
така и по новия Кодекс за застрахова-
нето, обезщетенията се определят от 
Застрахователна медицинска комисия 
на застрахователя въз основа на пред-
ставените медицински документи. В 
повечето случаи застрахователите оп-
ределят занижени обезщетения, които 
не кореспондират с вида, характера и 
степента на причинените на пострада-
лия телесни увреждания и значително 
се разминават с обезщетенията опре-
деляни по съдебен ред или изобщо 
отказват изплащане на обезщетения. 
При такава ситуация пострадалият има 
право да предяви претенцията си по 
съдебен ред за получаване на справед-
ливо обезщетение. Следва да се има 
предвид, че едно такова дело отнема 
по – дълъг период от време, защото 
се събират доказателства, разпитват 
се свидетели, изслушват се  експерти-
зи, застрахователите също подпомагат 

доброволна претенция. С въвеждането 
на чл.380, КЗ се цели преустановяване 
на  тази практика като се въвежда за-
дължение на пострадалите да отправят 
претенцията си по доброволен ред, 
което води до удължаване на срокове-
те в полза на застрахователите, както 
споменах и в началото. 

Често пострадалите при ПТП 
се оплакват, че докато се стигне 
до получаване на парично обез-
щетение минава доста време, 
защо е така?

А К А Д Е М И Я ТА  Н А  И Н С П Е К Т О Р
 Х И ТА М И

И Н Т Е Р В Ю

продължава от 1 стр.

 

Преди потегляне на заден 
ход водачът е длъжен да 

се убеди, че тази маневра 
няма да създаде затруд-

нение за движението и ще 
бъде безопасна.

При движение на заден 
ход водачът е длъжен да 

се убеди, че пътят зад 
превозното средство е 
свободен, а по време на 

движението непрекъсна-
то да го наблюдава. Ако 

не е в състояние лично да 
извършва това, осигуря-
ва лице, което да му сиг-

нализира за опасности.

СДРУЖЕНИЕ SOS - ПТП ОФИСИ: Бургас - пл. „Баба Ганка“ №4, ет.3 / София - ул. „Банат“ № 11-13, офис 5
 гр. Благоевград с адрес:  ул. „Плиска“ № 8, тел.: 0876 37 42 11; 0700 112 14,
гр. Бяла, обл. Русе - ул. „Васил Левски“ №7, тел: 0700 112 14 / 0887 688 189

Да определено, хората започнаха 
да се интересуват повече  от  правата 
си. Сдружения като „SOS -  ПТП”  опре-
делено  помагат много за разясняване 
правата на пострадалите и оказване на 
съдействие при изплащане на дължи-
мите им обезщетения. 

И накрая, един ценен съвет 
от Вас, какво да направим ако 
пострадаме при ПТП?

Не се отказвайте и търсете пра-
вата си, независимо от трудностите, 
които може да срещнете докато стиг-
нете до изплащане на застрахователно 
обезщетение, то ви се дължи. И не на 
последно място обърнете се към Сдру-
жение „SOS-ПТП” за съдействие. 
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„След ПТП-то, което претърпях през лятото на 
2014 г, имах доста сериозна травма на крака. След 
катастрофата нямах представа за това, че имам 
право на обезщетение, но благодарение на безплат-
ната консултация, което си направих в Сдружение 
SOS-ПТП разбрах, че имам подобни права. Препоръч-
вам на всеки, който е пострадал при катастрофа, 
да се обърне за съдействие към Сдружение SOS-ПТП, 
защото с тяхна помощ, ще успеете по най-бързия и 
същевременно ефективен начин, да получите свое-
то парично обезщетение от застраховател!
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НА КОГО ПОМОГНАХМЕ

(НЕ) СЕРИОЗНО НА ПЪТЯДарина Благоева 
Пострадала в ПТП, травма на крака

Катаджия дебне на паркинг пред 
една дискотека. Излиза голяма, пий-
нала компания и се качват по колите. 
Полицаят си избрал един, който едвам 
си влачел краката и го спрял.

– Проверка за алкохол, духнете 
моля!

Мъжът, без да се съпротивлява, духнал в дрегера.
– Резултат нулев? Как е възможно това?
Мъжът:
– Днес аз съм дежурен по отвличане на вниманието...

Катаджия спира странно движещ се автомобил, стъклото се 
сваля, и вътре вижда видимо неадекватен младеж, който пита:

–  Къде съм?
– Господине, документите за проверка ако обичате.
– Извинявайте, но къде съм?!?!
– ГОСПОДИНЕ, моля да видя документите Ви!
– Моля ви се, кажете ми къде съм?
– Абе момче, ти знаеш ли аз какъв съм?
– Леле какво става тука бе, аз не знам къде съм, ти не знаеш 

какъв си ?!?!?

***


