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ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от Младен Маринов - 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.
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.
(Обн. ДВ, бр. 12 от 2010 г., изм. и доп. 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 и 50 от 2019 г.)
Предвидените в проекта на Постановление изменения и допълнения в ПИБЛД целят
намаляване на административната тежест за гражданите чрез:
- въвеждане на възможността заявление за издаване на лична карта да може да се подаде
по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на
Министерството на външните работи (МВнР) без да е необходимо ползването на квалифицирано
удостоверение за електронен подпис;
- намаляване на сроковете за издаване на паспорт, когато заявлението е подадено в
дипломатическите и консулските представителства в чужбина;
- въвеждане на възможността получаването на български личен документ да става лично
чрез използване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, когато
заявлението за издаване на български личен документ е подадено лично в дипломатическо или
консулско представителство на Република България в чужбина, което предлага тази услуга;
- осигуряване на възможност за подаване на заявление за издаване на свидетелство за
управление на моторно превозно средство в определени случаи и в районни управления към
Областната дирекция на МВР по постоянен адрес на заявителя.
Предлаганите изменения в чл. 7 и чл. 33 от ПИБЛД са свързани с изпълнението на
Решение № 704/03.10.2018 г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на
модела на административно обслужване по отношение на издаването на свидетелство за
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управление на моторно превозно средство, като с тези изменения ще се създаде възможност за
подаване на заявление за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство
в определени случаи и в районни управления към Областната дирекция на МВР по постоянен
адрес на заявителя.
Предлаганите изменения на чл. 10, чл. 18, чл. 21, чл. 22, чл. 26 и чл. 33 от ПИБЛД са във
връзка с измененията на Закона за българските лични документи (ЗБЛД), обн. ДВ, бр. 58 от 2019
г., с които се въведе възможността заявление за издаване на лична карта да може да се подаде по
електронен път, чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВнР,
без да е необходимо използването на квалифицирано удостоверение за електронен подпис.
Също така бяха намалени сроковете за издаване на лична карта и паспорт, при заявена
обикновена или бърза услуга, когато заявлението за издаването им е подадено в консулски или
дипломатически представителства в чужбина. Беше предвидено също получаването на
български личен документ да става лично чрез използване на лицензиран доставчик на пощенска
или куриерска услуга, когато заявлението за издаване на български личен документ е подадено
лично в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина,
което предлага тази услуга.
Предлаганото изменение на чл. 27 от ПИБЛД е свързано с измененията на ЗБЛД, обн.
ДВ, бр. 97 от 2016 г., с които се предвиди издаването на временен паспорт да се съгласува от
дипломатическите и консулските представителства само с Министерството на външните работи,
освен при издаване на временни паспорти на български граждани, на които след 1 септември
1999 г. не са издавани български документи за самоличност, когато издаването на такива
паспорти се съгласува с Министерството на вътрешните работи.
С предлаганата промяна на ПИБЛД ще се постигне съответствие с предвиденото в
Закона за българските лични документи, както и ще се преодолее необоснована
административна тежест за гражданите при предоставянето на административната услуга по
издаване на български лични документи.
Приемането на проекта на постановление не води до необходимост от осигуряване на
допълнителни финансови средства. Предлаганите изменения и допълнения ще се изпълняват в
рамките на утвърдения бюджет на МВР.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.
Към проекта на акт е приложена необходимата финансова обосновка за актове, които не
оказват въздействие върху държавния бюджет съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от УПМСНА,
одобрена от министъра на финансите.
С проекта на ПМС не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради
което не е изготвена и приложена таблица за съответствие с европейското законодателство.
Проектът на ПМС не предвижда въвеждане на нов регулаторен режим, поради което не
е изготвено и приложено мотивирано становище относно необходимостта от въвеждането на
такъв режим, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 7 от УПМСНА.
Проектът на ПМС беше публикуван на Портала за обществени консултации на
Министерския съвет и на интернет страницата на МВР в съответствие с чл. 26 от Закона за
нормативните актове за срок от тридесет дни. За получените в срока за обществени консултации
бележки и предложения е изготвена справка-таблица и приетите предложения са отразени в
законопроекта.
Документите за приемане на проекта на ПМС са съгласувани по реда на чл. 32 от
УПМСНА, като становищата на министрите са отразени съгласно приложената справка.

ПРОЕКТ!

Въз основа на 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, приет с Постановление
№ 13 на Министерския съвет от 2010 г.

МИНИСТЪР:
МЛАДЕН МАРИНОВ

