ПРОЕКТ!

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИСЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №…
от ……………………… 2019 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. 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.)

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

§ 1. В чл. 7, ал. 1, т. 6 се изменя така:
„6. за свидетелство за управление за моторно превозно средство (МПС) на български
граждани – в звената „Пътна полиция“ при ОДМВР по постоянен адрес, в РУ на МВР, определени
от главния секретар на МВР или от упълномощени от него длъжностни лица по предложение на
директорите на ОДМВР, или в дипломатическите или консулските представителства на Република
България в чужбина. Заявлението може да се подаде и в РУ при ОДМВР по постоянен адрес, в
случаите на подмяна на СУМПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на
валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация,
както и при издаване на дубликат на СУМПС;“.
§ 2. В чл. 10 се създава ал. 9:
„(9) При получаване на български личен документ лично чрез използване на лицензиран
доставчик на пощенска или куриерска услуга или при отказ да бъде издаден такъв документ
заявителят или упълномощен от него представител попълва собственоръчно на указаното място в
заявлението имената си, дата и място на получаване на документа или отказа и полага подпис пред
представителя на доставчика на пощенска или куриерска услуга.
§ 3. В чл. 18, ал. 3, т. 2 думите „с притежавания от тях квалифициран електронен подпис“
и запетаята преди тях се заличават.
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§ 4. В чл. 21 се правят следните изменения:
1.
в ал. 5 думите „7 работни дни“ се заменят с „2 работни дни“, а думите „един месец“
се заменят със „7 работни дни“;
2.
в ал. 8 думите „7 работни дни“ се заменят с „2 работни дни“, думите „3 месеца“ се
заменят с „20 работни дни“, а думите „3-месечният срок“ се заменят със „срока от 20 работни
дни“.
§ 5. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. в ал. 2 думите „60 дни“ се заменят с „30 дни“;
2.
в ал. 3 т. 2 думите „с притежавания от тях квалифициран електронен подпис“ и
запетаята преди тях се заличават.
§ 6. В чл. 26, ал. 5 думите „7 работни дни“ се заменят с „2 работни дни“, а думите „един
месец“ се заменят със „7 работни дни“.
§ 7. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1.
в ал. 3 след думата „заявителя“ се добавят думите “и снетите пръстови отпечатъци“,
а думите „чрез МВнР за съгласуване с ДБДС – МВР“ се заменят с думите „и ги изпращат за
съгласуване с МВнР, а в случаите на издаването на временни паспорти на български граждани, на
които след 1 септември 1999 г. не са издавани български документи за самоличност ги изпращат за
съгласуване чрез МВнР до ДБДС – МВР“;
2.
в ал. 4 след думите „МВР“ се добавят думите „в случаите на съгласуване на
издаването на временни паспорти на български граждани, на които след 1 септември 1999 г. не са
издавани български документи за самоличност,“;
3.
създава се ал. 7:
„(7) В случаите, когато е невъзможно снемането на биометрични данни от лицето поради
временна физическа невъзможност, може да се издаде временен паспорт с кратък срок на
валидност, съобразен с необходимото време за завръщане в Република България по обичаен
маршрут.“.
§ 8. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Свидетелство за управление на МПС се издава след придобиване на
правоспособност по Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Свидетелство за управление на
МПС се издава и подменя въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 2, подадено
лично в звената "Пътна полиция" при ОДМВР по постоянен адрес, в РУ на МВР, определени от
главния секретар на МВР или от упълномощени от него длъжностни лица по предложение на
директорите на ОДМВР, или в дипломатическите или консулските представителства на Република
България в чужбина и след представяне на лична карта или паспорт. Заявление за издаване на
свидетелство за управление на МПС може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с
нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите по чл. 17, ал. 5 от ЗБЛД. При подаване на
заявлението лицето може да посочи, че желае да получи готовото СУМПС в районно управление
или звеното „Пътна полиция“ при ОДМВР по постоянния си адрес.“;
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(2) В случаите, изброени в чл. 7, ал. 1, т. 6, изречение второ, заявление за издаване на
свидетелство за управление на МПС на български граждани може да се подаде и в РУ при ОДМВР
по постоянен адрес или в РУ на МВР, определени от главния секретар на МВР или от
упълномощени от него длъжностни лица по предложение на директорите на ОДМВР.“;
2. В ал. 4, т. 2 думите „с притежавания от тях квалифициран електронен подпис“ и
запетаята преди тях се заличават.
§ 9. В чл. 48, ал. 4 думите: „в срок до 30 дни“ се заменят с „при обикновена услуга до 30
дни, а при бърза услуга до 10 работни дни.“
Заключителна разпоредба
§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО БОРИСОВ
Г
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

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