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, 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 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г., бр. 27 и 50 от 2019 г.)
№
1.

Подател
asene

Бележки/ Предложения/ Констатации
Облекчаване на административната тежест
Уважаеми Дами и Господа,
Добре е, че се предприемат мерки за облекчаване на
административната тежест за български граждани при издаване на
СУМПС, но би било добре в чл.7 ал.1 относно издаване на ЛК обикновена поръчка да се предвиди възможността лицата да могат да
подават заявление във всяко РУ на МВР от ОДМВР, на чиято
територия е постоянния им адрес.
Ако се въведе тази възможност при подмяна на ЛК при изтичане
срока на валидност ще бъдат значително облекчени българските
граждани, защото ще могат да подават заявление близо до
местоработата им или учебно заведение, или ще могат да ползват
звена с непрекъснато или удължено работно време, тъй като в някои
паспортни служби има обявена обедна почивка. Също така хора ще
могат да придружават свои близки до най-близкото РУ на МВР, за
подаеане на заявление за ЛК, в случай, че те имат притеснения от
попълване на документи и др.
Считам, че даденото от мен предложение е ценно в името на
облекчаване на административната тежест за българските граждани.
С уважение: Асен Михалков
31 август 2019 г. 13:00:09

Приети/
неприети
Не се приема.

Мотиви
При
формалното
тълкуване
на
разпоредбата на чл. 7, ал.
1, т. 1 от ПИБЛД се
налага
извода,
че
заявления за издаване на
лична
карта
и/или
паспорт могат да се
подават във всяко РУ на
МВР на територията на
съответната
областна
дирекция.
Такава е и установената
към момента практика
по
издаване
на
посочените
български
лични документи. В този
смисъл са указания УРИ
8121р-6604/08.04.2019 г.
до директорите на СДВР
и ОДМВР.

2. tish

Не се приема.
лични документи
Уважаеми Дами и Господа,
Предвид миграцията на населението в цялата страна, издаването
на лични документи да се случва във всички МВР-та без значение
постоянен или настоящ адрес. Не може в днешно време да се
оправдавате, че нямате подобна техническа възможност и това ще е
истинско облекчаване на административната тежест.
20 септември 2019 г. 14:26:13

Към настоящия момент
личните
карти
и
паспортите
се
персонализират в 29
пункта
за
персонализация
в
областните градове, а
прием на заявление и
връчване на документ се
извършва
в
250
структури на МВР в
страната.
Разпределението
на
приема на заявления в
рамките на ОДМВР по
постоянен
адрес
е
съобразено
със
създадената към момента
организация
на
системата за издаване на
български
лични
документи.
Натоварването
в

различните области в
страната е различно и
при
промяна
на
организацията
това
трябва
да
бъде
съобразено
с
броя
граждани,
които
се
обслужват, необходим
брой
служители
и
техника, обезпечаващи
необходимия капацитет
на
технологични
дейности.

3.

Сирма

Неточности в променените разпоредби на Правилника за издаване на
българските лични документи
Уважаеми дами и господа,
Разпоредбите на чл.7, ал.1, т. 6 и на чл. 33 разкриват известни Липсва конкретно
неточности:
предложение.
На първо място, хипотезата на чл.7, ал.1, т.6 е сложно и неясно
формулирана- казва се, че заявление за СУМПС може да се подаде в
звената „Пътна полиция“ при ОДМВР по постоянен адрес (хубаво е
да се уточни, че става въпрос за постоянен адрес на лицето, което
заявява услугата).
По-нататък, в първото изречение на същата разпоредба се казва, че
заявление се подава в РУ на МВР, определени от главния секретар
на МВР или от упълномощени от него длъжностни лица по

Адресат на правните
норми в чл. 7, ал. 1, т. 6 и
в чл. 33, ал. 2 от ПИБЛД
предложени в Проекта е
заявителят и не се
визират други категории
лица, поради което не се
налага уточнението с
израза „на заявителя“,

предложение на директорите на ОДМВР, а в хипотезата на второто
изречение се казва, че в изрично изброените там случаи, може
заявление да се подаде в РУ при ОДМВР по постоянен
адрес(постоянен адрес на кого отново). Създава объркване какво се
има предвид под РУ, определени от главния секретар на МВР, а
после са описани хипотези, при които заявление може да се подаде
пак в РУ и каква е разликата между тях.
До тук проблемите са главно в неясното формулиране на
компетентните органи.
По-надолу в чл. 33, ал.2 се казва:
(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.“;
Налице е несъответствие между текста на разпоредбата на чл.7, ал.1, Приема се.
т.6, изр.2 и текста на разпоредбата на чл. 33.,ал.2, където се
увеличава броя на органите, компетентни да издадат СУМПС в
изрично определените хипотези - при СУМПС, който е пред
изтичане, е вече изтекъл или е налице промяна в данните на водача.
В хипотезата на чл.7 компетентността принадлежи на РУ при
ОДМВР по постоянен адрес единствено, докато в хипотезата на
чл.33, ал.2 се дава компетентност и на РУ на МВР, определени от
главния секретар на МВР или от упълномощени от него длъжностни
лица по предложение на директорите на ОДМВР.
Последно, в хипотезата на промяна на данните на водача в чл.7 Не се приема.
ал.1.,т.6,изр.2, визирайки смяната на фамилно име, е ограничаваща.
При лице, което е сменило постоянния си адрес от едно населено
място в друго, излиза, че трябва да заяви услуга 2168 в звената

който е предложен да се
добави след „постоянен
адрес“.
Следва да се съобрази,
че
предлаганата
в
Проекта нова редакция
на чл. 7, ал. 1, т. 6 на
ПИБЛД съдържа три
различни хипотези на
възможността
за
подаване на заявление за
издаване на свидетелство
за
управление
на
моторно
превозно
средство (СУМПС).
Първата е заявление да
може да се подаде в
звената „Пътна полиция“
при
ОДМВР
по
постоянен
адрес
на
заявителя.
Втората
възможност
предвижда заявление да
може да се подаде в РУ
на МВР, определени от
главния секретар на МВР
или от упълномощени от
него длъжностни лица по

„Пътна полиция“ при ОДМВР по постоянен адрес, като за целта
трябвало да носи Удостоверение за здравословното състояние на
водач на МПС. Би следвало да се даде възможност на гражданите да
могат да подадат заявление за издаване на СУМПС във всяко РУ при
ОДМВР по постоянния им адрес, след промяна на адресната им
регистрация.

предложение
на
директорите на ОДМВР.
С това се цели да се
запази гъвкавостта на
функционирането
на
системата за издаване на
български
лични
документи в динамична
обстановка, като при
настъпване
на
извънредни
обстоятелства,
посочените органи да
предприемат мерки за
осигуряване приема на
заявления в определени с
изрична заповед РУ на
МВР.
Третата възможност за
подаване на заявление за
издаване на СУМПС е
това да става в РУ при
ОДМВР по постоянен
адрес при изчерпателно
посочени хипотези.
Предложенията
за
предвиждане
на
възможност при смяна

на постоянния адрес
лицето
да
поиска
издаване на СУМПС, във
всички структури на
МВР не може да се
приеме,
поради
противоречието му с
действащата
правна
уредба, свързана с отчета
на водачите на МПС. С
разпоредбата на чл. 159,
ал. 1, т. 3 от Закона за
движение по пътищата, е
възложено на МВР да
определи реда за отчет
на водачите на МПС.
Във връзка с тази
разпоредба е издадена
Наредба № I-157 от 1
октомври 2002 г. за
условията и реда за
издаване на свидетелство
за
управление
на
моторни
превозни
средства,
отчета
на
водачите
и
тяхната
дисциплина. В чл. 4, ал.
1 от Наредбата е посочен

общият принцип при
издаване на СУМПС, а
именно: „Свидетелство
за управление на МПС се
издава от звената "Пътна
полиция" при Столична
дирекция на вътрешните
работи
(СДВР)
и
Областните дирекции на
Министерството
на
вътрешните
работи
(ОДМВР),
според
постоянния адрес на
лицето.“ Този принцип е
свързан и с разпоредбата
на чл. 5, ал. 1 от
Наредбата
звената
"Пътна полиция" при
СДВР и ОДМВР по
постоянния адрес водят
на отчет водачите на
МПС, наложените им
наказания
и
приложените
принудителни
административни мерки.
Тази действаща към
момента правна уредба е

съобразена
и
в
предложените промени в
§ 1 и § 8 от Проекта, в
които са предложени
изменения
на
разпоредбите на чл. 7,
ал. 1, т. 6 и чл. 33, ал. 2
от
Правилника
за
издаване на български
лични документи.
Целта на предложените
промени не е да се
изменя организацията за
водене на отчет на
водачите на МПС, което
би създало съществени
затруднения, а е да се
постигне
по-голяма
яснота
на
регламентацията
при
уточняване
на
възможностите
за
подаване на заявление за
издаване на СУМПС.
Тази цел следва да се
постигне
при
съобразяване
с
принципа, че водачите

на МПС са на отчет,
именно в СДВР/ОДМВР
по постоянния адрес на
водача и СУМПС следва
да се издава в рамките
именно
на
тази
структура на МВР. При
подмяна на лична карта,
поради
смяна
на
постоянния адрес на
заявителя
е
нецелесъобразно да се
предвижда възможност
същият
да
подава
заявление за издаване на
СУМПС във всяко РУ на
МВР, тъй като такава
промяна предполага и
промяна
на
компетентната структура
на МВР, която ще го
води на отчет като водач
на МПС.

