СПРАВКА
за отразяване на бележките, предложенията и констатациите по проект Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Із-417 от 2010 г. за
организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи
(Обн. ДВ, бр. 22, изм. ДВ, бр. 42 от 2010 г., ДВ, бр. 9 и 57 от 2011 г., ДВ, бр. 52 от 2017 г.)
№

Подател

1.

Sir Humphrey

Приети/
неприети
14 календарни дни, и точно по време на най- Не се приема.
голямото струпване на почивни дни в
годината?!?
14 календарни дни, от които цели 8 са почивни,
а само 6 са работни?!?
Бележки/ Предложения/ Констатации

Мотиви
Направена е констатация относно срока за обществено
обсъждане. Няма предложения по същество.
Определеният 14-дневен срок е достатъчен и не
противоречи на закона.
Промените в инструкцията целят привеждането й в
съответствие с изменения в Правилника за издаване на
българските лични документи, приет с Постановление №
13 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 89 от 2019
г.). Предложените изменения са свързани и с
изпълнението на Решение № 704 на Министерския съвет
от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на
модела на административно обслужване.
По този начин ще се постигне:
- подробно регламентиране на възможност за подаване на
заявление за издаване на свидетелство за управление на
моторно превозно средство (СУМПС) в определени
случаи и в районни управления (РУ) към областната
дирекция на МВР (ОДМВР) по постоянен адрес на
заявителя;
- регламентиране на случаите, когато в РУ при
СДВР/ОДМВР се подават заявления за издаване на
дубликат на СУМПС;
- въвеждане на електронен дневник за регистриране на
заявленията с входящ номер в НАИФ НРБЛД;
- дейността „Контрол преди персонализация“ да се

2.

Предвид
обстоятелството,
че
част
от Приема се.
Дирекция
направените предложения са свързани с
„Български
въвеждането на електронен дневник в
документи
за
Национален автоматизиран информационен
самоличност“фонд „Национален регистър на българските
МВР
лични документи“, е необходимо измененията и
допълненията на Инструкцията да влязат в сила,
колкото е възможно по-скоро. В тази връзка и на
основание аргументите за намаляване на срока
за обществено обсъждане измененията и
допълненията на Инструкцията следва да влязат
в сила от деня на публикуването им в Държавен
вестник.
Предлага се по-прецизна редакция на следните Приема се.
разпоредби:
„Чл. 6а. (1) Приетите заявленията за издаване на
български лични документи се регистрират в
автоматизиран електронен дневник в НАИФ

извършва в отдел „Пътна полиция“ – СДВР (ОПП - СДВР)
и секторите „Пътна полиция“ при ОДМВР с отлагателно
действие;
- детайлизиране на разпоредбите, свързани с дейностите
по издаване на БЛД на чужденци с предоставена
международна закрила или убежище;
- част от тях целят редакционни промени във връзка с
измененията в структурата на МВР.
- намаляване на административната тежест и подобряване
на административното обслужване за гражданите и
бизнеса.
Предлаганите промени с в полза на гражданите и бизнеса.
Отразено е в окончателния текст на инструкцията.

Отразено е в окончателния текст на инструкцията.
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НРБЛД.
(2) Периодично, чрез дейност „Дневник на
регистрираните заявления“ в НАИФ НРБЛД, се
разпечатва част от регистрационния дневник по
приложение № 1 на приетите заявления за
избран период в съответното звено, в
зависимост от натоварването му, като всяка
разпечатана част от дневника започва с входящ
номер, следващ последния входящ номер от
предходната разпечатана част от дневника.
(3) От всички разпечатани части на дневника по
ал. 2 във всяко звено се формира
регистрационен дневник на приетите заявления
за всяка календарна година. Разпечатаният
дневник се съхранява в звеното, регистрирало
заявленията.“.
За чл. 11, ал. 1:
„Чл. 11. (1) Приетите в СДВР/ОДМВР заявления
за издаване на български лични документи на
бежанци, чужденци с хуманитарен статут и
чужденци, получили убежище, се сканират и
файловете се изпращат с писмо по
автоматизираната
информационна
система
„Документооборот“ (АИСД) на ДБДС за
съгласуване с Държавната агенция за бежанците
по електронен път, въвеждане, контрол преди
персонализация
и
персонализация,
а
оригиналите на заявленията и всички
приложени документи, комплектовани по папки,
се съхраняват съответно в отдел/сектори БДС
при СДВР/ОДМВР. При липса на техническа
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възможност
приетите
в
СДВР/ОДМВР
заявления се комплектоват по папки и с опис и
придружително писмо се изпращат в ДБДСМВР.
„Чл. 19а. (1) Дейността „Контрол преди
персонализация“ на приетите заявления за
издаване на българските лични документи на
бежанци, чужденци с хуманитарен статут и
чужденци, получили убежище, се извършва
само в ДБДС-МВР.
(2) Служителят, извършил дейността „Контрол
преди персонализация“, посочва двете си имена
и дата и се подписва на гърба на заявлението.“.
„Чл. 29а. (1) Приетите заявленията за издаване
на български лични документи се регистрират в
автоматизиран електронен дневник в НАИФ
НРБЛД.
(2) Периодично, чрез дейност „Дневник на
регистрираните заявления“ в НАИФ НРБЛД, се
разпечатва част от регистрационния дневник по
приложение № 1 на приетите заявления за
избран период в съответното звено, в
зависимост от натоварването му, като всяка
разпечатана част от дневника започва с входящ
номер, следващ последния входящ номер от
предходната разпечатана част от дневника.
(3) От всички разпечатани части на дневника по
ал. 2 във всяко звено се формира
регистрационен дневник на приетите заявления
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за всяка календарна година. Разпечатаният
дневник се съхранява в звеното, регистрирало
заявленията.“.
„Чл. 63а. (1) Приетите заявленията за издаване
на български лични документи се регистрират в
автоматизиран електронен дневник в НАИФ
НРБЛД.
(2) Периодично, чрез дейност „Дневник на
регистрираните заявления“ в НАИФ НРБЛД, се
разпечатва част от регистрационния дневник по
приложение № 1 на приетите заявления за
избран период в съответното звено, в
зависимост от натоварването му, като всяка
разпечатана част от дневника започва с входящ
номер, следващ последния входящ номер от
предходната разпечатана част от дневника.
(3) От всички разпечатани части на дневника по
ал. 2 във всяко звено се формира
регистрационен дневник на приетите заявления
за всяка календарна година. Разпечатаният
дневник се съхранява в звеното, регистрирало
заявленията.“.
„Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2, т. 5
Регистрационен дневник.
Наименованието на първа колона „Рег.“ да се
замени с „Вх.“.
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