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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
_________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№…
от…………......……. 2020 година

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.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:

§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето:
„Заявлението за издаване на временна карта за самоличност е по образец съгласно Приложение №
2 и се разпечатва служебно от НАИФ НРБЛД.“.
2. В ал. 3:
а) Създава се ново изречение второ:
„Заявленията, въз основа на които са издадени временни карти за самоличност се съхраняват в
структурата на МВР, в която са регистрирани.“;
б ) Досегашното изречение второ става изречение трето.
§ 2. Създава се глава втора „а“ с чл. 21а - 21в:
„Глава втора „а“
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КАРТА ЗА САМОЛИЧНОСТ
Чл. 21а. (1) Временната карта за самоличност се издава служебно от ОДМВР по седалище на съда,
наложил мярката по чл. 68, ал. 2 от НПК или от ДБДС - МВР, в срок до 8 работни часа от
получаване по служебен път на съдебното разпореждане за налагането.
(2) След издаване на временната карта за самоличност структурата по ал. 1 уведомява за това
съда, постановил мярката по чл. 68, ал. 2 от НПК и лицето, на което е издадена.
(3) Предадените и отнети лични карти и паспорти се съхраняват от съответното звено „БДС“ при
ОДМВР/СДВР или в ДБДС – МВР, където са регистрирани заявленията, въз основа на които са
издадени.

(4) В случаите на невъзможност за издаване поради липса на някои от необходимите биометрични
данни или ако от първоначалното снемане на биометричните данни са изминали повече от 59
месеца, при издаване на временна карта за самоличност се спазва редът на чл. 31а от ЗБЛД.
Чл. 21б. (1) Временна карта за самоличност се подменя по постоянен адрес на лицето или по
седалище на съда, наложил мярката по чл. 68, ал. 2 от НПК, въз основа на заявление по образец
съгласно приложение № 2, подадено лично от заявителя. Заявлението може да се подаде и от
лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите по чл.
17, ал. 5 от ЗБЛД.
(2) При подмяна на временна карта за самоличност към заявлението се прилагат:
1. при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на временната карта за самоличност декларация по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези
обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи и той не може да бъде
изискан по служебен път;
2. при съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните
компетентни органи;
3. при изтичане срока на валидност на временната карта за самоличност, при повреждане и в
случаите по т. 2 - предходната временна карта за самоличност.
(3) При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в Националната
база данни „Население“, към заявлението за подмяна на временната карта за самоличност се
прилагат предходната временна карта за самоличност и:
1. при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администрация по
постоянен адрес на заявителя;
2. при промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната, както и
удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето
за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;
3. при промяна на постоянен адрес - удостоверителен документ от съответната общинска
администрация;
4. при промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи.
Чл. 21в. При отмяна на постановената мярка по чл. 68, ал. 2 от НПК, отнетите или върнати лични
карти, които не са обявени за невалидни, срокът им на валидност не е изтекъл и няма промяна в
личните данни на лицето се връщат на лицето от органа, който ги съхранява. Лицето предава на
ОДМВР или ДБДС издадената му временна карта за самоличност.“.
§ 3. Създава се чл. 32а:
„Чл. 32а. При отмяна на постановената мярка по чл. 68, ал. 2 от НПК, паспортите,
дипломатическите паспорти, служебните паспорти, моряшките паспорти и военните карти за
самоличност, които не са обявени за невалидни, срокът им на валидност не е изтекъл и няма
промяна в личните данни на лицето се връщат на лицето от органа, който ги съхранява. Лицето
предава на ОДМВР или ДБДС издадената му временна карта за самоличност.“.
§ 4. В чл. 33, ал. 1 след думите „лична карта“ се поставя запетая и се добавя „временна карта за
самоличност“.
§ 5. В чл. 50 се създава ал. 10:
„(10) При получаване на служебно издадената временна карта лицето предава на ОДМВР или
ДБДС издадената му лична карта.“.

§ 6. В § 1 на преходните и заключителните разпоредби след думите „чл. 31, ал. 1“ се поставя
запетая и се добавят думите „чл. 32 б, ал. 1“.
§ 7. В § 5 на преходните и заключителните разпоредби се създава ал. 4:
„(4) Министърът на вътрешните работи, министърът на правосъдието и органите на съдебната
власт могат да издават съвместни указания относно издаването на временна карта за
самоличност.“.
§ 8. Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1 се изменя така:
Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1
Снимка 3,5/4,5

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на документи за самоличност на български граждани
Вх. номер

До
Вярно
Невярно

__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І
ЕГН

Вярно
Невярно

___/___/_____ г.
Дата на раждане

Вид на услугата:
обикновена

бърза

експресна

Вид на искания документ:
лична карта
паспорт
дипломатически паспорт
служебен паспорт
моряшки паспорт
СУМПС

временна карта за самоличност
временен паспорт
служебен открит лист за
преминаване на границата
врем. паспорт за окончателно
напускане на РБ

Вярно

Невярно

Място на раждане (Населено място, община, област или държава)

Подпис

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Вярно

Невярно

Имена на кирилица (име, презиме, фамилия)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Променени имена на кирилица (име, презиме, фамилия)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Имена на латиница (име, презиме, фамилия)

Вярно

Невярно

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Променени имена на латиница (име, презиме, фамилия)

Вярно
Постоянен адрес (област, община, населено място, бул./ул., номер, вход, етаж, апартамент)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Невярно

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Променен постоянен адрес

Пол

М Ж

Цвят на очите:

Ръст

Друго гражданство

черни

кафяви

Телефон за връзка

Указ

сини
сиви
зелени
червени
пъстри
различни
Попълва се в случай, че заявителят иска да бъде уведомен, когато
документа е готов
Ел. поща

В заявлението се съдържат автоматично попълнени актуални данни по гражданското състояние от НБД „Население“
чрез НАИФ „НРБЛД“, както и снимка и подпис от последно издаден български личен документ.
Заявявам, че за декларирани от мен неверни данни в това заявление нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Имена ……………………………………………………………………………………………..
Лична карта №

издадена на _____/_____/___________ г.

от МВР

Дата: _____/_____/___________ г.

Подпис на заявителя

Имена на служителя приел заявлението

Подпис на служителя

Долуподписаните родители на лица под 18 годишна възраст, настойници,
попечители или други законни представители заявяваме издаването на документ за
самоличност:
ЕГН

Имена

Лична карта №

издадена на _____/_____/___________ г.

от МВР

Дата: _____/_____/___________ г.

подпис
ЕГН

Имена

Лична карта №

издадена на _____/_____/___________ г.

от МВР

Дата: _____/_____/___________ г.

подпис

Попълва се, само ако заявения/те документ/и за самоличност ще се получава/т от
упълномощено лице.
Данни за упълномощено лице:
ЕГН

Имена

Лична карта №

издадена на _____/_____/___________ г.

от МВР

Дата: _____/_____/___________ г.

подпис

Попълва само от лица, живеещи предимно в чужбина при подаване на заявление за
издаване на лична карта.

………………………………………………………………………………………………................................................................

С попълването на това
поле не се заявява
настоящ адрес.

Адрес на територията на държавата, където пребивават.

Попълва се в случай на първо издаване на документ за самоличност.
Семейно положение: женен/омъжена
Съпруг/а
Родители

разведен(а)

Имена

вдовец/вдовица

неженен/неомъжена
ЕГН

Имена

Дата на раждане

майка
баща

Подпис на служителя

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 9. Постановлението влиза в сила на 2 август 2021 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО БОРИСОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
ВЕСЕЛИН ДАКОВ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР НА МВР:
БОЙКО СЛАВЧЕВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПНД - МВР:
РОСИЦА ГРУДЕВА

