МОТИВИ
към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-920 от 2017 г. за условията и
реда за изплащане на обезщетенията по глава единадесета от Закона за Министерството на
вътрешните работи
(обн. ДВ бр. 60 от 2017 г., изм. и доп. ДВ бр. 13 от 2018 г.)
1. Причини, които налагат приемането на акта:
С Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г. за приемане на мерки за
трансформация на модела за административно обслужване (РМС № 704 от 2018 г.) е
възложено на всички министри да предприемат необходимите действия за изготвяне и
внасяне за одобряване/приемане в Министерския съвет на промени в закони и подзаконови
нормативни актове, както и да издадат актовете, които са от тяхна компетентност.
В приложение № 5 към РМС № 704 от 2018 г. са направени препоръки към
Министерството на вътрешните работи (МВР) за изпълнение на мярка № 102 (услуга 2034
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път), мярка № 103
(услуга 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки), мярка № 104
(услуга 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат) и мярка
№ 110 (услуга 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат). За реализирането
им са направени препоръки общинските администрации да осигурят предоставянето на
услугата като вътрешна административна услуга, а МВР да извършва проверката по
служебен път.
В чл. 12, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8121з-920 от 2017 г. за условията и реда за
изплащане на обезщетенията по глава единадесета от Закона за Министерството на
вътрешните работи (Наредбата) е създадено задължение за законните наследници на
загинали служители на МВР при или по повод изпълнение на служебните им задължения,
когато претендират право на обезщетение по чл. 238, ал. 2 от ЗМВР, в подаденото
заявление да прилагат: копие на препис-извлечение от акт за смърт на загиналия държавен
служител; удостоверение за наследници и/или родствени връзки, издадено от съответната
община (кметство).
В съотвествие с чл. 13, ал. 2 от Наредбата е предвидено в случаите на чл. 236 от
ЗМВР (при преместване на работа в други населени места за срок, по-дълъг от 6 месеца, на
държавния служител се изплаща еднократно обезщетение в размер 50 на сто от брутното
месечно възнаграждение за длъжността в новото населено място) за удостоверяване на
фактите по преместването служителят да прилага копия на удостоверение за граждански
брак със съпруг/а и удостоверения за раждане на дете (деца).
За изпълнение на посочените мерки от РМС № 704 от 2018 г. е необходимо да се
направят промени в Наредбата, като отпадне изискването към правоимащите лица да
представят на хартиен носител: копие на препис-извлечение от акт за смърт на загиналия
държавен служител; удостоверение за родствени връзки, издадено от съответната община
(кметство), удостоверение за граждански брак със съпруг/а и удостоверения за раждане на
дете (деца), както и да се да се въведе задължение за съответните структури на МВР да
извършват проверка по служебен път в системата за междурегистров обмен Regix относно
обстоятелствата, имащи значение за изплащане на обезщетенията по чл. 12 и 13 от
Наредбата.

2. Цели, които се поставят са:
- намаляването на административната тежест по отношение на правоимащите лица;
- изпълнение на мерки № 102, № 103, № 104 и № 110 от Приложение № 5 към
РМС № 704 от 2018 г.
Целите се постигат, посредством промени в Наредбата, предвиждащи въвеждане на
задължение за съответните структури на МВР да извършват проверка по служебен път в
системата за междурегистров обмен Regix относно обстоятелства, имащи значение за
изплащане на обезщетенията по чл.12 и 13. Така отпада задължението на правоимащите
лица да представят документи на хартиен носител, за които данните са налични в системата
за междурегистров обмен.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Издаването на наредбата не води до необходимост от допълнителни финансови
средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
В резултат на приемането на промените в Наредбата ще се постигне намаляване на
административната тежест по отношение на правоимащите лица чрез отпадане на
изискването за представяне на документи на хартиен носител: копие на препис-извлечение
от акт за смърт на загиналия държавен служител; удостоверение за родствени връзки,
издадено от съответната община (кметство), удостоверение за граждански брак със съпруг/а
и удостоверения за раждане на дете (деца). Това ще им спести време и средства.
Ще се изпълнят мерки № 102, № 102, № 104 и № 110 от Приложение № 5 към РМС
№ 704 от 2018 г.
Ще се изпълни императивната разпоредба на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване
на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност,
а именно административният орган да не може да изисква предоставяне на информация или
документи, които са налични при него или при друг орган, а да ги осигурява служебно за
нуждите на съответното производство.
Промените в Наредбата ще имат положително въздействие и по отношение на
екологията.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта не се предвижда въвеждане на европейско право, поради което не е
изготвена таблица за съответствие с европейското право.
На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срокът за обществено
обсъждане на проекта е 30-дневен.

