Проект!

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от Христо Терзийски - министър на вътрешните работи
ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление
№ 13 на Министерския съвет от 2010 г. (Обн. ДВ, бр. 12 от 2010 г., изм. и доп. ДВ,
бр. 42 от 2010 г., бр. 51 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 31 от 2013 г., бр. 50 и 60 от
2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 4, 37 и 70 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г.,
бр. 27, 50, 89 и 92 от 2019 г. и бр. 73 от 2020 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация (УПМСНА), внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските
лични документи (ПИБЛД), приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г.
Постановлението е изготвено във връзка с необходимостта от привеждане в съответствие
на подзаконовия нормативен акт - Правилника за издаване на българските лични документи с
изменението на Закона за българските лични документи (Обн. ДВ бр. 60 от 2020 г.) (ЗБЛД). С
изменението в ЗБЛД се създаде механизъм, по който ще се издават заместващи документи, за
да се реализира правилото на чл. 68, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), при
което в случаите на потвърждаване или налагане на мярка за процесуална принуда – забрана за
напускане пределите на Република България – в съдебното производство след постановяване на
присъда, на подсъдимия могат да се отнемат документите за самоличност.
Предлага се временната карта за самоличност да се издава служебно от звената
„Български документи за самоличност“ към областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи по седалище на съда, наложил мяркат по чл. 68, ал. 2 от НПК или от
дирекция „Български документи за самоличност“ на министерството, в срок до 8 работни часа
от получаване по служебен път на съдебното разпореждане за отнемане на документите за
самоличност. Предвижда се след издаване на временната карта за самоличност, структурата,
която я е издала да уведоми за това съда и лицето, на което е издадена.
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Предлага се предадените и отнети лични карти и паспорти да се съхраняват от
съответното звено „Български документи за самоличност или в дирекция „Български документи
за самоличност“ на Министерството на вътрешните работи, където за регистрирани заявленията
за издаването на заместващия документ. Предвидено е също в случаите, когато е невъзможно
издаването на временна карта за самоличност, поради липса на някои от необходимите
биометрични данни или ако от първоначалното снемане на биометрични данни са изминали
повече от 59 месеца, при издаването на временна карта за самоличност да се спазва редът, по
който се издава личната карта. Също така е посочен и редът за подмяна на временната карта за
самоличност. Предвидена е и съответната промяна на Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1 относно
заявлението за издаване на български личен документ, в което ще бъде посочен и новият вид
документ за самоличност
За приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни
разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Министерството на вътрешните работи.
Проектът на ПМС не води до въздействие върху държавния бюджет, за което е изготвена
и приложена финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от
УПМСНА, одобрена от министъра на финансите.
С приемането на предложението за изменение и допълнение на ПИБЛД не се предвижда
въвеждане на европейско право, поради което не е изготвена таблица за съответствие с
европейското право.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация
П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление за изменение и
допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи.

МИНИСТЪР НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Христо Терзийски
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