ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ
И ПРЕБИВАВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА
СЪЮЗНИЧЕСКИ И НА ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ (Обн. ДВ. бр.102 от 2005 г.,
изм. и доп. ДВ. бр. 35 от 2009 г., бр.23 от 2011 г., бр.13 и 98 от 2016 г., бр. 14 от 2018 г.)
§ 1. Член 40 се отменя.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В преходните и заключителни разпоредби на Закона за българските лични
документи (Обн. ДВ. бр. 93 от 1998 г., изм. и доп. бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108
от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111
от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от
2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г.,
бр. 9, 23, 32 и 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 33, 81, 97 и 101 от 2016 г., и бр. 85 и 97 от 2017 г.)
се създава § 9г:
„§ 9г До създаването на техническите и организационни условия за издаване на
картата по чл. 14, ал. 6, на военнослужещите и членовете на цивилния компонент на
структура на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), разположена в
Република България, както и на техните зависими лица се издават разрешение за
пребиваване при условията на чл. 25д от Закона за чужденците в Република България
или удостоверение за пребиваване при условията на чл. 14а от Закона за влизането,
пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския
Съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства.Министерство
на отбраната предоставя с писмо необходимата информация на Министерството на
вътрешните работи за издаване на разрешенията и удостоверенията за пребиваване“.
§ 3. В Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на
гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на
техните семейства (Обн. ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. и доп. бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 36, 93 и 102 от 2009 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 21 от 2012 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр.14 и 79 от 2015 г., и бр. 97 от 2016 г. , бр.97 от 2017 г., бр.14 и бр.56 от 2018 г.) член
14а се изменя така
„чл. 14а Военнослужещите и членовете на цивилния компонент на структура на
Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), разположена в Република
България, както и техните зависими лица пребивават в Република България, без да са
налице изискванията на този закон.“.
§ 4 В Закона за чужденците в Република България (Обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм. и
доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003
г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52,
63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009
г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и
108 от 2013 г. и бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 15, 33, 97, 101 и 103 от
2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 14, бр. 24 и бр. 56 от 2018 г.) член 25д се изменя така:
„чл. 25д На военнослужещите и членовете на цивилния компонент на структура на
Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), разположена в Република
България, както и техните зависими лица се предоставя пребиваване в Република
България, без да са налице изискванията на този закон. Периодът на пребиваването
може да бъде по-дълъг от една година.“.
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1. Одобрява проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за преминаването през и пребиваването на територията на
Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили.
2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме
законопроекта по т.1.

3. Министърът на отбраната да представи законопроекта в
Народното събрание.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

/п/ Веселин Даков

ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА
АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ
ДИРЕКТОР НА ДПНДО-МО
КЛИМЕНТИНА ДЕНЕВА-ВЪРБАНОВА

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Д О К Л А Д
от
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА И МИНИСТЪР НА
ОТБРАНАТА
ОТНОСНО: Проект на Решение за одобряване на Закон за изменение и
допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на
Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР– ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Решение за
одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за преминаването
през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и
на чужди въоръжени сили.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и
пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на
чужди въоръжени сили (обнародван в ДВ, бр. 14 от 13.02.2018 г.) бяха
извършени изменения и допълнения в Закона за българските лични
документи/ЗБЛД/, с които се въвежда нов документ– карта на служител в
структура на НАТО и на зависимо лице на такъв служител.
Създаването на въпросния нов вид български личен документ следва не
само от законодателството на страната, но и от ратифициран със закон и влязъл
в сила международен договор, а именно - Споразумение между Република
България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени Сили в
Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за
допълнение към Парижкия протокол(Допълнителното Споразумението към
Парижкия протокол) (обнародвано в ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г.). В чл.10, т.4 от
Споразумението се предвижда, че с цел да осигури техния статус съгласно
приложимите международни договори Република България чрез своите
компетентни органи предприема всички мерки за издаване на необходимите
документи за удостоверяване на престоя и статуса на членовете на Съюзното
командване и техните зависими лица за целия период на тяхното назначение
и/или наемане в/от това командване.
Въпреки наличието на този нов документ в законовата уредба, съществува
практическа невъзможност за неговото издаване. Към настоящия момент

доставката на бланки за български лични документи се осъществява по договор,
сключен през 2016 г., в който не е предвидена бланка на карта на служител в
структура на НАТО и на зависимо лице, поради което не са налице условия за
издаване на такива документи.Такава бланка се предвижда да бъде изготвена
при провеждане на процедура за избор на изпълнител по обществената поръчка
за реализиране на Модел за централизирано персонализиране на български
лични документи поколение 2019, одобрен от Министерския съвет. По
информация предоставена от Министерство на вътрешните работи (МВР)
издаването на този вид документи може да започне най-рано средата на 2020 г.,
след пускане в експлоатация на новата система за издаване на български лични
документи.
Във връзка с това бяха проведени редица работни срещи между
представители на двете министерства за обсъждане на реда за издаване на карта
на служител в структура на НАТО или на зависимо лице от Министерството на
отбраната и с цел решаване на въпросите по издаването на български лични
документи на чуждестранните военнослужещи от НАТО, цивилния компонент и
техните зависими лица, работещи в структури на НАТО на територията на
Република България, до реализиране на техническата възможност да се издават
на тези категории лица карти съгласно в чл. 14, ал. 6 от Закона за българските
лични документи (ЗБЛД). В резултат на срещите и работата между експертите на
двете ведомства съвместно беше изготвен проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на
Република
България
на
съюзнически
и
на
чужди
въоръжени
сили(ЗППТРБСЧВС).
В проекта на ЗИД е предвидено да се отмени чл.40 от ЗППТРБСЧВС,
доколкото пребиваването на лицата ще се удостоверява по реда на ЗБЛД и поконкретно с картата на служител в структура на НАТО и на зависимо лице на
такъв служител. В преходните и заключителните разпоредби на ЗППТРБСЧВС е
регламентирано да се извършат промени в Закона за българските лични
документи(ЗБЛД), в чл. 14а от Закона за влизането, пребиваването и
напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които
не са български граждани и членовете на техните семейства
(ЗВПНРБГЕСБГЧТС) и в чл. 25д от Закона за чужденците в Република
България(ЗЧРБ). Съгласно тях военнослужещите и членовете на цивилния
компонент на структура на Организацията на Северноатлантическия договор
(НАТО), разположена в Република България, както и техните зависими лица
пребивават в Република България, без да са налице изискванията на ЗЧРБ и
ЗВПНРБГЕСБГЧТС.
Във връзка с тази промяна е предвидено да се създаде преходна
разпоредба в ЗБЛД, съгласно която до създаването на техническите и
организационни условия за издаване на картата по чл. 14, ал. 6, на
военнослужещите и членовете на цивилния компонент на структура на
Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), разположена в
Република България, както и на техните зависими лица се издават разрешение за
пребиваване при условията на чл. 25д от Закона за чужденците в Република
България или удостоверение за пребиваване при условията на чл. 14а от Закона
за влизането, пребиваването и напускането на Република България на
гражданите на Европейския Съюз, които не са български граждани и членовете
на техните семейства. Министерство на отбраната предоставя с писмо

необходимата информация на Министерството на вътрешните работи за
издаване на разрешенията и удостоверенията за пребиваване.
Мотивите за тези промени са до наличието на техническа възможност за
издаване на карти по чл. 14, ал. 6 от ЗБЛД да се създаде бърз и лесен механизъм
за уреждане на пребиваването на чуждестранните военнослужещи от НАТО,
цивилния компонент и техните зависими лица, работещи в структури на НАТО
на територията на Република България. Същият не би следвало да натоварва
административно чуждестранните военнослужещи и да е лесно приложим от
съответните компетентни структури.
Към проекта на акт е приложена и финансова обосновка, съгласно чл. 35,
ал.1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация.
Предложеният проект на акт не предвижда хармонизация на актове на
правото на Европейския съюз, поради което не е представена справка за
съответствие в табличен вид с европейското законодателство.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните
актове, проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за преминаването
през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на
чужди въоръжени сили, мотивите към него и оценката на въздействието са
публикувани на интернет страницата на Министерство на отбраната и на Портала
за обществени консултации за 14 дни, тъй като законодателните промени следва
да се извършат в най-кратък срок, с оглед своевремнно създаване на ред, който да
направи възможна регистрацията на служители в структури на НАТО на
територията на Република България и техните зависими лица с цел издаването им
на български лични документи.
Документите относно проекта на ЗИД на ЗППТРБСЧВС са съгласувани
по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, като получените становища са отразени съгласно
приложената справка.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 4, т.1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам
Министерският съвет да приеме предложения проект на Решение за одобряване
на Закон за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и
пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на
чужди въоръжени сили.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА И
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ И ПРЕБИВАВАНЕТО НА
ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА СЪЮЗНИЧЕСКИ И
НА ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за преминаването през
и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на
чужди въоръжени сили (обнародван в ДВ, бр. 14 от 13.02.2018 г.) бяха
извършени изменения и допълнения в Закона за българските лични
документи/ЗБЛД/, с които се въвежда нов документ– карта на служител в
структура на НАТО и на зависимо лице на такъв служител.
Създаването на въпросния нов вид български личен документ следва не
само от законодателството на страната, но и от ратифициран със закон и
влязъл в сила международен договор, а именно - Споразумение между
Република България и Върховното Главно Командване на Обединените
Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по
трансформацията за допълнение към Парижкия протокол(Допълнителното
Споразумението към Парижкия протокол) (обнародвано в ДВ, бр. 87 от
31.10.2017 г.). В чл.10, т.4 от Споразумението се предвижда, че с цел да
осигури техния статус съгласно приложимите международни договори
Република България чрез своите компетентни органи предприема всички
мерки за издаване на необходимите документи за удостоверяване на престоя и
статуса на членовете на Съюзното командване и техните зависими лица за
целия период на тяхното назначение и/или наемане в/от това командване.
Въпреки наличието на този нов документ в законовата уредба,
съществува практическа невъзможност за неговото издаване. Към настоящия
момент доставката на бланки за български лични документи се осъществява
по договор, сключен през 2016 г., в който не е предвидена бланка на карта на
служител в структура на НАТО и на зависимо лице, поради което не са
налице условия за издаване на такива документи.Такава бланка се предвижда
да бъде изготвена при провеждане на процедура за избор на изпълнител по
обществената поръчка за реализиране на Модел за централизирано
персонализиране на български лични документи поколение 2019, одобрен от
Министерския съвет. По информация предоставена от Министерство на
вътрешните работи (МВР) издаването на този вид документи може да започне
най-рано средата на 2020 г., след пускане в експлоатация на новата система за
издаване на български лични документи.
Във връзка с това бяха проведени редица работни срещи между
представители на двете министерства за обсъждане на реда за издаване на
карта на служител в структура на НАТО или на зависимо лице от
Министерството на отбраната и с цел решаване на въпросите по издаването на

български лични документи на чуждестранните военнослужещи от НАТО,
цивилния компонент и техните зависими лица, работещи в структури на
НАТО на територията на Република България, до реализиране на
техническата възможност да се издават на тези категории лица карти съгласно
в чл. 14, ал. 6 от Закона за българските лични документи (ЗБЛД). В резултат
на срещите и работата между експертите на двете ведомства съвместно беше
изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
преминаването през и пребиваването на територията на Република България
на съюзнически и на чужди въоръжени сили(ЗППТРБСЧВС).
В проекта на ЗИД е предвидено да се отмени чл.40 от ЗППТРБСЧВС,
доколкото пребиваването на лицата ще се удостоверява по реда на ЗБЛД и поконкретно с картата на служител в структура на НАТО и на зависимо лице на
такъв служител. В преходните и заключителните разпоредби на
ЗППТРБСЧВС е регламентирано да се извършат промени в Закона за
българските лични документи(ЗБЛД), в чл. 14а от Закона за влизането,
пребиваването и напускането на Република България на гражданите на
Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните
семейства(ЗВПНРБГЕСБГЧТС) и в чл. 25д от Закона за чужденците в
Република България(ЗЧРБ). Съгласно тях военнослужещите и членовете на
цивилния
компонент
на
структура
на
Организацията
на
Северноатлантическия договор (НАТО), разположена в Република България,
както и техните зависими лица пребивават в Република България, без да са
налице изискванията на ЗЧРБ и ЗВПНРБГЕСБГЧТС.
Във връзка с тази промяна е предвидено да се създаде преходна
разпоредба в ЗБЛД, съгласно която до създаването на техническите и
организационни условия за издаване на картата по чл. 14, ал. 6, на
военнослужещите и членовете на цивилния компонент на структура на
Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), разположена в
Република България, както и на техните зависими лица се издават разрешение
за пребиваване при условията на чл. 25д от Закона за чужденците в Република
България или удостоверение за пребиваване при условията на чл. 14а от
Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на
гражданите на Европейския Съюз, които не са български граждани и
членовете на техните семейства. Министерство на отбраната предоставя с
писмо необходимата информация на Министерството на вътрешните работи
за издаване на разрешенията и удостоверенията за пребиваване.
Мотивите за тези промени са до наличието на техническа възможност за
издаване на карти по чл. 14, ал. 6 от ЗБЛД да се създаде бърз и лесен
механизъм за уреждане на пребиваването на чуждестранните военнослужещи
от НАТО, цивилния компонент и техните зависими лица, работещи в
структури на НАТО на територията на Република България. Същият не би
следвало да натоварва административно чуждестранните военнослужещи и да
е лесно приложим от съответните компетентни структури.

Предлаганият проект на закон осигурява изпълнението от Р България на
поетите в рамките на НАТО задължения като страна-домакин на структури на
Алианса. Предлаганите изменения и допълнения в действащата нормативна
база ще създадат необходимите условия за прилагане на международните
договори, уреждащи статуса на тези структури и техните членове докато са на
територията на страната.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Бойко Борисов)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 16 от
Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието
(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи
Институция:
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

За включване в
законодателната/оперативната програма на
Министерския съвет за периода:
Второто полугодие на 2018г.
Контакт за въпроси: г-жа Нина Веселинова –
ст.експерт в отдел „Международно право” в
дирекция „Правно-нормативна дейност в
отбраната” – МО

Нормативен акт: Закон за изменение и
допълнение на Закона за преминаването през и
пребиваването на територията на Република
България на съюзнически и на чужди
въоръжени сили.

Дата: ___.09.2018 г.
Телефон: 02 9220318
Email: n.veselinova@mod.bg

1. Дефиниране на проблема: създаването на необходимите нормативни условия на ред, който да
направи възможна регистрацията на служители в структури на НАТО на територията на
Република България и техните зависими лица с цел издаването им на български лични
документи, до наличието на техническа възможност за издаване на карти по чл. 14, ал. 6 от
ЗБЛД - карта на служител в структура на НАТО и на зависимо лице на такъв служител.
……………………….………………………………………………………………………………………..
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които
обосновават нормативната промяна.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на
територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (обнародван в ДВ,
бр. 14 от 13.02.2018 г.) бяха извършени изменения и допълнения в Закона за българските лични
документи(ЗБЛД), с които се въвежда нов документ– карта на служител в структура на НАТО и на
зависимо лице на такъв служител.
Създаването на въпросния нов вид български личен документ следва не само от законодателството на
страната, но и от ратифициран със закон и влязъл в сила международен договор, а именно Споразумение между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените
Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за
допълнение към Парижкия протокол(Допълнителното Споразумението към Парижкия протокол)
(обнародвано в ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г.). В чл.10, т.4 от Споразумението се предвижда, че с цел да
осигури техния статус съгласно приложимите международни договори Република България чрез
своите компетентни органи предприема всички мерки за издаване на необходимите документи за
удостоверяване на престоя и статуса на членовете на Съюзното командване и техните зависими лица
за целия период на тяхното назначение и/или наемане в/от това командване.
Въпреки наличието на този нов документ в законовата уредба, съществува практическа
невъзможност за неговото издаване. Към настоящия момент доставката на бланки за български лични
документи се осъществява по договор, сключен през 2016 г., в който не е предвидена бланка на карта
на служител в структура на НАТО и на зависимо лице, поради което не са налице условия за издаване
на такива документи.Такава бланка се предвижда да бъде изготвена при провеждане на процедура за
избор на изпълнител по обществената поръчка за реализиране на Модел за централизирано
персонализиране на български лични документи поколение 2019, одобрен от Министерския съвет.
Издаването на този вид документи може да започне най-рано средата на 2020 г., след пускане в
експлоатация на новата система за издаване на български лични документи.

Междувременно на територията на Република България са и установени и функционират няколко
структури на НАТО – Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО в Р България и Център за
изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и
реагиране при бедствия. В тях за назначени военнослужещи от редица страни-членки на НАТО,
които във връзка с изпълняваните от тях длъжности пребивават дълготрайно в страната. До
създаването на възможност за издаване на новите документи съгласно ЗБЛД- карта на служител в
структура на НАТО и на зависимо лице на такъв служител, следва да се създаде ред, който да
направи възможна регистрацията на тези лица с цел издаването им на български лични документи.
Във връзка с това беше създадена неформална работна група между представителите на
Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи. Анализът, направен в рамките на
работна група, доведе до изводът, че е необходимо чрез промени в националното законодателство да
се създаде такъв ред. Поради това на първо място се предлага изменение и допълнение в Закона за
преминаване през и пребиваване на територията на Р България на съюзнически и/или чужди
въоръжени сили(ЗППТРБСЧВС) като се отменя чл.40 от закона, доколкото пребиваването на лицата
ще се удостоверява по реда на ЗБЛД и по-конкретно картата на служител в структура на НАТО и на
зависимо лице на такъв служител. В предложения законопроект също е предвидено в преходните и
заключителните разпоредби на ЗППТРБСЧВС да се извършат промени в Закона за българските лични
документи(ЗБЛД), в чл. 14а от Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република
България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на
техните семейства(ЗВПНРБГЕСБГЧТС) и в чл. 25д от Закона за чужденците в Република
България(ЗЧРБ). Съгласно тях военнослужещите и членовете на цивилния компонент на структура на
Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), разположена в Република България, както
и техните зависими лица пребивават в Република България, без да са налице изискванията на ЗЧРБ и
ЗВПНРБГЕСБГЧТС.
Във връзка с тази промяна е предвидено да се създаде преходна разпоредба в ЗБЛД, съгласно
която до създаването на техническите и организационни условия за издаване на картата по чл. 14, ал.
6, на военнослужещите и членовете на цивилния компонент на структура на Организацията на
Северноатлантическия договор (НАТО), разположена в Република България, както и на техните
зависими лица се издават разрешение за пребиваване при условията на чл. 25д от Закона за
чужденците в Република България или удостоверение за пребиваване при условията на чл. 14а от
Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на
Европейския Съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства. Министерство
на отбраната предоставя с писмо необходимата информация на Министерството на вътрешните
работи за издаване на разрешенията и удостоверенията за пребиваване.
……………………………………………………………………….…………………………………………………………
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или
възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете
възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез
промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности
(например съвместни инспекции между няколко органа и др.)
Ако не се пристъпи към изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването
на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и съответно на
ЗБЛД, ЗЧРБ и ЗВПНРБГЕСЧТС, т.е. ако се приложат към посочената категория лица- членове на
структури на НАТО настоящите законови разпоредби, въпреки, че има предвидени специални
български лични документи за тези лица, реално няма процедури по влизане и пребиваване в
страната на небългарски граждани, които да се приложат спрямо тях, което ще възпрепятства
заемането от страна на граждани от други страни членки на Алианса на длъжности в структури на
НАТО на територията на Република България.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършвани последващи оценки и анализи по тази точка.
2. Цели:
- Създаване на ред за регистрацията на служителите в структури на НАТО на територията на Р
България и на техните зависими лица с цел издаването им на български лични документи до

създаването на техническа възможност за издаване на карта на служител в структура на НАТО и на
зависимо лице на такъв служител по ЗБЛД
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и
график, ако е приложимо за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата
стратегическа рамка?
-Регламентиране на статуса на структура на НАТО, разположена в Р България, на нейния личен
състав и придружаващите ги членове на семействата
-Създаване на бърза и действаща административна процедура за осигуряване на тяхното пребиваване
и удостоверяване на качеството им на членове на структура на НАТО/член на семейство/.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
-Структури на НАТО, разположени в Р България по решение на Северноатлантическия съвет;
Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи,
-Членове на личния състав на структури на НАТО, разположени на територията на страната и
членовете на техните семейства, които ги придружават.
-Всички административни органи, в чийто функции е извършване на дейности и издаване на актове
по престоя на тези лица и осигуряване на техния статус.
-Юридически и физически лица, влизащи в правоотношения с тези лица при необходимост от
упражняване на техните интереси и права, докато са на територията на страната
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще
окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи,
неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.)
4.Варианти на действие:
1.При вариант „действие“– приемане на предлаганите изменения и допълнения в ЗПППТРБСЧВС и
съответно- ЗБЛД, ЗЧРБ и ЗВПНРБГЕСЧТС ще се създаде на ред, който да направи възможна
регистрацията на служители в структури на НАТО на територията на Република България и техните
зависими лица с цел издаването им на български лични документи, до наличието на техническа
възможност за издаване на карти по чл. 14, ал. 6 от ЗБЛД - карта на служител в структура на НАТО
и на зависимо лице на такъв служител.
2. При вариант-"без действие“-при липса на адаптация на правната регламентация, свързана с
влизане и пребиваване на тези групи от чужди граждани, се създават условия за нарушаването на
ангажиментите, които Р България има по международните договори, посочени по-горе. Това
възпрепятства работата на структурите на НАТО и нарушава имиджа на страната в рамките на
Организацията на северноатлантическия договор. Изразено е и опасение от държавите, изпращащи
личен състав за изпълнение на задачи в Р България, че при липса на условия за това, ще се наложи
той да бъде оттеглен от страната.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от
страна на държавата, включително варианта "без действие".
5.Негативни въздействия:
При вариант „действие“, т.е. приемане на предложението нормативни промени не се предвиждат
негативни въздействия.
При вариант „бездействие“ Р България няма да има практическа възможност да изпълни
задълженията си като страна домакин на структури на НАТО като по този начин ще наруши поетите
от нея ангажименти с международни договори, ратифицирани и влезли в сила за нея.
…………………………………………………………………………………………………………
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални
икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в
т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на
предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
6.Положителни въздействия:
При вариант „действие“ – приемане на предлаганите изменения и допълнения в ЗПППТРБСЧВС и
съответно- ЗБЛД, ЗЧРБ и ЗВПНРБГЕСЧТС чрез създаването на ред, който да направи възможна
регистрацията на служители в структури на НАТО на територията на Република България и техните
зависими лица с цел издаването им на български лични документи, до наличието на техническа

възможност за издаване на карти по чл. 14, ал. 6 от ЗБЛД - карта на служител в структура на НАТО
и на зависимо лице на такъв служител, ще се осигури изпълнение на международните договори в
сила за Р България, отнасящи се до членството и в НАТО и създаване на регламентация по
осигуряване на престоя на чуждите граждани, които са членове на структури на НАТО, разположени
в Р България.
При вариант-"без действие“-не води до положителни въздействия.
…………………………………………………………………………………………………………...………
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални
икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за
всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните
ползи кореспондират с формулираните цели.
7. Потенциални рискове:
От приемането на предложените промени в нормативната база не се очакват потенциални рискове,
вкл. и съдебни спорове.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване
на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
Ще се повиши
Ще се намали
х

Няма ефект

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?
Не се изисква създаване на нови регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
Не се създават нови регистри
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те…...……………………………………………………...
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
Актът засяга пряко МСП
Актът не засяга МСП
х

Няма ефект

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
Да
х

Не

12. Обществени консултации:
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на
въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове.
Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.
Най – важните въпроси за обществената консултация са:
В1: Приемането на акта ще способства ли изпълнението на поетите международни ангажименти
от Република България като страна домакин на структури на НАТО.
В2: Какви биха били последиците за служителите в структурите на НАТО на територията на
Република България и за техните зависими лица от приемането или не на предлагания проект на акт.
Проектът на закон ще се съгласува със заинтересованите министерства и ведомства по реда на
чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и
пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили,
ще бъде публикуван за 14 дни на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на

Министерството на отбраната, тъй като законодателните промени следва да се извършат в най-кратък
срок, с оглед своевремнно създаване на ред, който да направи възможна регистрацията на служители
в структури на НАТО на територията на Република България и техните зависими лица с цел
издаването им на български лични документи. Справката за отразените становища ще бъде
публикувана на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на
отбраната.
13. Приемането на нормативният акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
Да
х

Не

…………………………………………………………………………………………………………………...
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по
т. 8.1. и 8.2. дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете
(или посочете връзка към източника).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на
нормативния акт:
Име и длъжност: Климентина Денева– дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната” –
МО
Дата: ___.09.2018 г.
Подпис:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М И Н И С Т Е Р С К И
С Ъ В Е Т

Проект!

ПРОЕКТ ЗА СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРЕДСТВАТА
ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ
Днес, .................2018 г. Министерският съвет прие проект на Решение за

одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и
пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди
въоръжени сили.

Проектът на Решение за одобряване на ЗИД на Закона за преминаването през и
пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди
въоръжени сили е изготвен с оглед необходимостта от създаване на бърз и лесен
механизъм за уреждане на пребиваването на чуждестранните военнослужещи от
НАТО, цивилния компонент и техните зависими лица, работещи в структури на
НАТО на територията на Република България до наличието на техническа
възможност за издаване на карти по чл. 14, ал. 6 от Закона за българските лични
документи - карта на служител в структура на НАТО и на зависимо лице на такъв
служител.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА” – МО
АЛЕКСАНДЪР УРУМОВ

