МОТИВИ
В изпълнение на чл.226з от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, в сила от 28.05.2019 г., в проекта на наредба се предлага и
българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на
Република България извън територията на страната, изпаднали в тежко
материално положение, както и български граждани – военнослужещи в състава
на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично
представителство на Република България, в международни организации или в
други международни инициативи на територията на страната и извън нея да
бъдат подпомагани с парични средства.
С новата редакция на чл.11, ал.2 от Наредбата, родителите /преживелият
съпруг/съпруга и на загиналите кадрови военнослужещи ще могат да получават
допълнително еднократни помощи по време на коледните празници въз основа
на утвърден от министъра на отбраната поименен списък.
Предлага се протоколите от заседанията на Комисията по материално
подпомагане да се утвърждават от ресорния заместник-министър.
От 1 април 2019 г. функциите на Комисията за лечение в чужбина към
Министерството

на

здравеопазването

са

поети

от

Националната

здравноосигурителна каса /НЗОК/. Това наложи да бъде променен чл.13 от
Наредба № 1 от 7 февруари 2011 г., чиято разпоредба регламентира отпускането
на еднократна помощ за лечение в чужбина. Предлага се размерът на помощта
да се утвърждава от министъра на отбраната или от оправомощено от него лице.
В изпълнение на т. 4 от Решение № 704 на Министерския съвет от 5
октомври 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на
административно обслужване и във връзка с Решение № 496 на Министерския
съвет от 29 август 2017 г. за изпълнение на Решение № 338 от 2017 г. на
Министерския съвет за приемане на мерки за намаляване на административната
тежест върху гражданите и бизнеса, чрез премахване на изискването за
представяне на някои удостоверителни документи на хартиен носител, в проекта

2

на наредба се предлага още четири документи /препис- извлечение от акт за
смърт за втори и следващ път, удостоверение за сключен граждански брак –
дубликат, удостоверение за раждане на дете –дубликат и удостоверение за
съпруг/а и родствени връзки/ да се изискват по служебен ред.
Предлага се нова редакция на §1, т.4 от Допълнителната разпоредба на
наредбата с оглед на това кои приходи не се считат за доходи по смисъла на
наредбата предвид изменението на §1, т.9 от ППЗСП

