СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩАТА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № Н-9/18.03.2011 г.
ЗА ВОЕННО-ПОЧИВНОТО ДЕЛО
Портал за
обществени
консултации

Коментар
от
Aziti, получено
по електронната
поща
на
Портала
за
обществени
консултации на
МС
на
26.09.2019 г.

Предложение

Приема / не
приема
предложени
ето

Изискването справката за настоящ адрес е Не
нужно при разпределението на картите, при приема
изготвянето
на
картите
ИЛИ
при
настаняването?!

Мотиви

се Доказване статута на съответната категория почиващи се извършва
към момента на ползване на почивките.

Изискването справката за настоящ адрес се
изисква само на титуляра на картата или и на
придружителите?

Текстът на §1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № Н9/18.03.2011 г. за военно-почивното дело, касаещ доказване статута на
член семейство за лицата, живеещи във фактическо съпружеско
съжителство с военнослужещия или цивилния служител, което се
удостоверява с лична карта или съответно с удостоверение за настоящ
адрес, ясно регламентира, че удостоверението за настоящ адрес се
отнася както за военнослужещия или цивилния служител, така и за
лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство с тях.

Кой има право да придружава титуляра?

В чл. 3 от Наредба № Н-9/18.03.2011 г. за военно-почивното дело са
посочени лицата, които могат да ползват военно-почивните домове и
хотели.

Изричният отказ от Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно
обслужване“ към МРРБ на ИА „ВКВПД“ да
бъде предоставен достъп до регистъра на
населението – Национална база данни
„Население“, чрез присъединяване към
средата за междурегистров обмен – Regix е
свързан с искането на справка за настоящ
адрес при разпределението на картите, при
изготвянето
на
картите
ИЛИ
при
настаняването.

Постъпилият отказ от Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ към МРРБ на ИА „ВКВПД“ да бъде
предоставен достъп до регистъра на населението – Национална база
данни „Население“, чрез присъединяване към средата за
междурегистров обмен – Regix, касае като цяло невъзможността от
страна на Агенцията справката да се извършва по служебен път.
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Поизборно отпадането на туристическия Не
данък и застраховките при настаняване не е приема
дискриминационно и не ощетява ли
общините?!

се Премахването на възможността заплащането на туристическия данък
и застраховките от почиващите да става на място във военнопочивните домове и хотели не е дискриминационно и не ощетява
общините. Въвежда се изискване заплащането им да става
предварително, чрез включването на туристическия данък и
застраховките в крайната цена. Размерът на платените предварително
от почиващите туристически данък и застраховки, както и досега, ще
бъдат превеждани от страна на Агенцията на съответните общини,
респективно застрахователни дружества.
По този начин разпоредбите на Наредба № Н-9/18.03.2011 г. за
военно-почивното дело, касаещи плащането/начина на формиране на
цената се привеждат в съответствие с разпоредбите на чл. 27, ал. 2 от
Закона за защита на потребителите, съгласно изискването на чл. 15,
ал. 1 от Закона за нормативните актове.

