ПРОЕКТ
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ
(обн. ДВ, бр. 93 от 1998 г., изм. и доп. ДВ, бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр.
42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71,
86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, бр. и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от
2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9, 23, 32 и 55 от 2011 г., бр. 21,
42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 33, 81, 97
и 101 от 2016 г., бр. 85 и 97 от 2017 г., бр. 14 и 24 от 2018 г., бр. 1 и 12 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 26 се създава ал. 3:
„(3) Данните по ал. 2 се посочват от заявителя в случай на първо издаване на документ
за самоличност.“.
§ 2. В чл. 31 ал. 4 се изменя така:
„(4) Личните карти се издават при обикновена услуга до 30 дни, при бърза услуга - до 3
работни дни, а при експресна услуга - до 8 работни часа от приемане на заявлението.“.
§ 3. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава нова ал.4:
„(4) Данните по ал. 3 се посочват от заявителя в случай на първо издаване на документ
за самоличност.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 4. В чл. 48 ал. 1 се изменя така:
„(1) Паспортите се издават при обикновена услуга до 30 дни, при бърза услуга - до 3
работни дни, а при експресна услуга - до 8 работни часа от приемане на заявлението.“.
§ 5. В чл. 55, ал. 1 се създава изречение второ:
„Посочените документи се издават при обикновена услуга до 30 дни, а при бърза
услуга - до 10 работни дни.“.
§ 6. В чл. 70, ал. 4 след думите „се предоставят“ се добавя „в срок до 14 дни от
регистриране на искането или подадено писмено заявление“.
§ 7. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ бр. 53 от 2014 г.,
изм. и доп. бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г.,
бр. 13, 26, 58, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 10, 48, 55 и 77 от 2018 г., бр. 7 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 125 алинея 5 се изменя така:
„(5) Положителните становища по ал. 1, т. 9, сертификатите и другите документи по
ал. 1, т. 10 влизат в сила от деня на издаването им.“.
2. Създава се нов чл. 125а:
„Чл. 125а. (1) В изпълнение на правомощията по чл. 125, ал. 1, т. 9 и 10 органите по
пожарна безопасност и защита на населението, осъществяващи държавен противопожарен
контрол, по искане на заинтересовани лица, издават:
1. становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за
пожарна безопасност;
2. становища за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна
безопасност във връзка с въвеждането им в експлоатация;
3. становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти,
инсталации, съоръжения и други документи, когато това е предвидено в нормативен акт;
4. сертификати за съответствие на обектите с правилата и нормите за пожарна
безопасност.
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(2) Становища и сертификати по ал. 1 се издават след подаване на искане от
заинтересовано или упълномощено от него лице, с приложени документи, определени в
наредбата по чл. 17, ал. 2, т. 2. Искането съдържа информацията по чл. 29, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Когато при проверката на искането по ал. 2 се установят нередовности, заявителят
се уведомява да ги отстрани в тридневен срок от съобщението за това с указание, че
неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството. В съобщението се
посочват изискванията на нормативния акт, за които органът е констатирал нередовност.
Срокът за произнасяне по искането започва да тече от датата на отстраняване на
нередовностите.
(4) При неотстраняване на нередовностите по ал. 3 производството се прекратява с
решение, което се съобщава по реда на ал. 13 и не подлежи на обжалване.
(5) За спиране на производството по издаване на становища и сертификати по ал. 1 се
прилага чл. 54 от Административнопроцесуалния кодекс. Решението за спиране се съобщава по
реда на ал. 13 и не подлежи на обжалване.
(6) Когато при проверката по същество за съответствието с правилата и нормите за
пожарна безопасност се установи липса на доказателства за факти или обстоятелства от
значение за производството, от заявителя се изисква представяне на необходимите
доказателства и доказателствени средства и се определя срок за тяхното представяне, който не
може да бъде по-кратък от 3 дни и по-дълъг от 14 дни.
(7) За издаване на сертификат по ал. 1, т. 4 органите по пожарна безопасност и защита
на населението, осъществяващи държавен противопожарен контрол, извършват
сертификационна проверка и съставят протокол.
(8) В становището по ал. 1, т. 3 и протокола по ал. 7 се установява съответствието на
обекта с:
1. строително-техническите правила и норми за пожарна безопасност, приложими за
обекта в зависимост от датата на въвеждането му в експлоатация. Допуска се, по искане на
заявителя, да се установява съответствието на обекта с действащите към момента на подаване
на искането за издаване на сертификат строително-технически правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар;
2. правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите,
действащи към момента на извършване на проверката.
(9) Срокът на валидност на сертификат по ал. 1, т. 4 е пет години. При констатиране на
изменения в условията, при които е издаден сертификатът, водещи до несъответствия с
изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, срокът на действие на
сертификата се прекратява с решение на органа, който го е издал, за което се уведомяват
притежателят на сертификата и заинтересованите лица. Решението се съобщава по реда на ал.
13 и може да бъде оспорено по реда на ал. 15.
(10) При установяване на съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност
становищата/сертификатите се издават от оправомощени от министъра на вътрешните работи
длъжностни лица.
(11) При установяване на несъответствие с правилата и нормите за пожарна
безопасност органите по ал. 10 издават решение за отказ за издаване на становище/сертификат,
в което се описват несъответствията на проекта/строежа/обекта с правилата и нормите за
пожарна безопасност.
(12) Становищата и сертификатите по ал. 1 и решенията за отказ по ал. 11 се издават в
срок до 14 дни от датата на започване на производството, съответно от отстраняване на
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нередовностите, а в случаите по ал. 6 – в срок до 14 дни от датата на представяне на
необходимите доказателства и доказателствени средства или датата на изтичане на
определения срок за тяхното представяне.
(13) Становищата и сертификатите по ал. 1 и решенията за отказ по ал. 11 се съобщават
на заинтересованите лица в тридневен срок от издаването им, за което се прилага чл. 61 от
Административнопроцесуалния кодекс.
(14) За неуредени въпроси по издаването на становища и сертификати по ал. 1 и
решения за отказ по ал. 11 се прилагат съответно разпоредбите на Глава пета, раздел I и Глава
седма „а“ от Административнопроцесуалния кодекс.
(15) Решенията за отказ по ал. 11 може да бъдат оспорени по административен ред
пред непосредствено по-горестоящия административен орган, за което се прилагат
разпоредбите на Глава шеста от Административнопроцесуалния кодекс, с изключение на чл.
88, ал. 3, чл. 90, ал. 1 и 2, чл. 91, ал. 2, чл. 93, ал. 2-5, чл. 97, ал. 5 и чл. 98, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението, освен ако
непосредствено по-горестоящият административен орган разпореди друго.
(16) В случай на оспорване по административен ред и преразглеждане на решение за
отказ по ал. 11, решението за изменение може да бъде оспорено по реда на ал. 15. В тези
случаи не се допуска повторно преразглеждане.
(17) При оспорване по административен ред, решението на непосредствено погорестоящия административен орган не подлежи на оспорване.
(18) За допълване, поправка на очевидна фактическа грешка и тълкуване на становище
и сертификат по ал. 1 и решение за отказ по ал. 11 се прилага чл. 62 от
Административнопроцесуалния кодекс. Отказ за издаване на решение за допълване/решение за
поправка/акт за тълкуване може да бъде оспорен по реда на ал. 15.
(19) Становище и сертификат по ал. 1 и влязло в сила решение за отказ по ал. 11 може
да бъде отменено или изменено от непосредствено по-горестоящия административен орган,
като производството може да бъде възобновено на основанията, посочени в чл. 99 от
Административнопроцесуалния кодекс. За реда за възобновяване на производството се
прилагат разпоредбите на Глава седма от Административнопроцесуалния кодекс, с изключение
на чл. 103, ал. 3, чл. 104 и чл. 106 от Административнопроцесуалния кодекс. Решението на
непосредствено по-горестоящия административен орган се съобщава по реда на ал. 13 и може
да бъде оспорено по реда на ал. 15.“.
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