СПРАВКА
за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за
нормативните актове на документи относно 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. ДВ, бр. 42
от 2010 г., изм. ДВ, бр. 51 от 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 31 от 2013 г., изм. ДВ, бр. 50 и 60 от 2014 г., изм. ДВ, бр. 57 от 2015
г., изм. ДВ, бр. 4 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 37 от 2016 г., изм. ДВ, бр. 70 от 2016 г.)
№
1.

Подател
Дирекция
„Български
документи за
самоличност“ МВР

Бележки/ Предложения/ Констатации
1. Предлага се текстът на чл. 6, ал. 1 от ПИБЛД да придобие
следната редакция:
„Чл. 6. (1) В заявлението имената се изписват без съкращения
съгласно отразеното в Национална база данни „Население” или в
представените удостоверение за раждане, удостоверение за сключен
граждански брак, удостоверение за придобиване на българско
гражданство или влязло в сила съдебно решение.“.
МОТИВИ: Предложението за изменение на чл. 6, ал. 1 от ПИБЛД е
във връзка с Решение № 496 на Министерския съвет от 29 август
2017 г., с което се премахва изискването за предоставяне на някои
официални удостоверителни документи на хартиен носител, сред
които е и удостоверение за сключен граждански брак.
Съгласно разпоредбата на чл. 112, ал. 1 от Закона за гражданската
регистрация, Министерство на вътрешните работи получава
ежедневно актуална информация от Национална база данни
„Население“ (НБДН) с цел издаването на български лични
документи. С предлаганата редакция се цели основният източник на
данни, въз основа на които се изписват имената на гражданите, да е
НБДН, като в случай на липса на актуално отразяване, имената да се
изписват съгласно представените – удостоверение за раждане,
удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за
придобиване на българско гражданство или влязло в сила съдебно
решение.

Приети/
неприети
1. Приема се. Отразено е
в § 1, а останалите
параграфи са
преномерирани.

Мотиви

2. Предлага се текстът на чл. 23, ал. 3 т. 4 от ПИБЛД от да придобие
следната редакция:
„4. препис-извлечение от акт за смърт, ако починалия родител е чужд
гражданин и информацията не е отразена в Национална база данни
„Население”.
МОТИВИ: Предлаганото изменение в чл. 23, ал. 3 т. 4 от ПИБЛД
цели намаляване на административната тежест върху гражданите и
бизнеса и е продиктувано от обстоятелството, че информацията от
актовете за смърт на българските граждани се отразява в НБДН и е
включена в посочения обмен на данни, които МВР получава. Тъй
като НБДН не предоставя на МВР такива данни, свързани с чужди
граждани, следва да се предвиди представянето на преписи на акт за
смърт на родител, само в случаите в които той е чужд гражданин.

2. Приема се. Отразено е
в § 5, а останалите
параграфи са
преномерирани.

3. Предлага се текстовете на чл. 54, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ПИБЛД да
придобият редакциите, както следва:
„2. от секторите/отдел БДС при ОДМВР/СДВР - за данните по чл. 70,
ал. 1, т. 2 ЗБЛД;
3. от секторите/отдел БДС при ОДМВР/СДВР - за данните по чл. 70,
ал. 1, т. 3 ЗБЛД;“.
МОТИВИ: Предлаганото изменение е във връзка с предложение от
ОДМВР-Пловдив за отмяна на т. 2 от чл. 54, ал. 1 от ПИБЛД.
Въпреки че в предложението е посочено, че се иска отмяна на текста
на чл. 54, ал. 1, т. 2 от ПИБЛД, с пълната отмяна на посочената точка
ще остане неуредена възможността заявителите да поискат
информация за издаваните им български лични документи от
службите БДС.
В тази връзка се предлага с цел намаляване на административната
тежест върху гражданите и бизнеса информацията за издаваните
български лични документи да може да бъде заявявана и получавана

3. Приема се. Отразено е
в § 6, а останалите
параграфи са
преномерирани.

във всички служби БДС в предвидените хипотези към чл. 54, ал. 1, т.
2 и т. 3 от ПИБЛД, когато се изисква информация от физически
лица, юридически лица или орган на съдебната власт. Служителите в
секторите/отдел БДС при ОДМВР/СДВР разполагат в реално време с
цялата информацията от НАИФ НРБЛД, като достъпа до нея е
независимо от местоживеенето на заявителя, седалището на
юридическото лице или местонахождението на органа на съдебната
власт.

