МОТИВИ
към проекта на Наредба за реда за създаване, поддържане и водене на регистъра на
доброволните формирования

1. Причини, които налагат приемането на акта:
Причините за изготвяне на проекта на настоящата наредба са свързани с
установените затруднения съпътстващи вписването на доброволни формирования,
създадени от юридически лица за своя сметка, в Регистъра на доброволните
формирования, съобразяване с възможността заявителите за вписване на данни и
обстоятелства в регистъра, да подават и по електронен път заявлението и документите
към него, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление, както и съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от
23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при
електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB,
L 257/73 от 28 август 2014 г.), привеждане в съответствие с общите изисквания на
Административнопроцесуалния кодекс, както и синхронизиране с влезлия в сила Общ
регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), в който са разписани
изискванията за обработване на личните данни и със Закона за защита на личните
данни.
2. Цели, които се поставят:
Основната цел на проекта е да се подобри дейността по вписване в Регистъра на
доброволните формирования, да се облекчи и регламентира по по-ясен начин редът за
вписване на данни и обстоятелства в този регистър и кръгът на доброволните
формирования, които следва да бъдат включени в регистъра да се разшири. Цели се
оптимизиране задълженията на заявителите, като същевременно се намалява обема на
изискваните от заявителите документи. Цели се и синхронизиране с влезлите в сила
нови изисквания към обработването на личните данни на потребителите, както и
подобряване и улесняване подаването на заявления за вписване на данни и
обстоятелства в Регистъра на доброволните формирования.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на акта:
За прилагането на новата наредба не са необходими финансови средства. От
прилагането на нормативния акт не се очакват финансови резултати, както и
въздействие върху държавния бюджет.
4. Очаквани резултати от прилагането на акта:
Приемането на наредбата ще подобри дейността по вписване в Регистъра на
доброволните формирования. Ще се разшири кръгът на доброволните формирования

вписани в регистъра, чрез създадената възможност за вписването и на доброволни
формирования създадени от юридически лица, за чието създаване съществува
законоустановена възможност, по силата на чл. 41, ал. 4 от Закона за защита при
бедствия. Отделни действия ще се съобразят с изискванията на Регламент (ЕС) №
910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно
електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции
на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август
2014 г.), на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и
на Закона за електронното управление. Ще се синхронизира дейността по вписване в
Регистъра на доброволните формирования и неговото поддържане с Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно
защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.) и със Закона за защита на личните
данни.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
След извършен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз се
установи, че предлаганата наредба не противоречи на европейското законодателство.
Изготвеният проект на Наредба за реда за създаване, поддържане и водене на регистъра
на доброволните формирования не въвежда изисквания на правото на Европейския
съюз, но е синхронизиран с изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО
(Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.).
Тези изисквания са въведени в българското законодателство. Отделни закони от
националното законодателство на Република България имплементират изискванията на
тези регламенти, поради което не се налага изготвяне на таблица за съответствие с
европейското право.

