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 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. ДВ, 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 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 4, 37 и 70 от 2016 г., бр.85 от 2017 г., бр.57 от
2018 г., бр.27, 50, 89 и 92 от 2019 г.)
Приети/
№
Подател
Бележки/ Предложения/ Констатации
Мотиви
неприети
Добър е замисълът след като повече от 15 години важи правилото за Не се приема. Промените в ПИБЛД са
1. А. Михалков
свързани с достъп до Единната
пожизнените ТЕЛК – решения на лицата навършили възраст за
пенсия да предлагате промяна в ПИБЛД с цел финансови облекчения
информационна система на
за гражданите.
медицинската експертиза чрез
Бих предложил още едно административно облекчение: Лицата
Средата за междурегистров
имащи ТЕЛК решение с 50 и над 50 % само да декларират наличието
обмен „Regix“, но при проверка
му с изписване на номер и дата върху заявлението за личен
на предоставени от граждани
документ, а служител на МВР да прави справка за верността в
решения на ТЕЛК се
системата RegiX без да се прилага копие, в което са видни данни за
установява, че в не малка част
здравния статус на лицето.
от случаите в системата липсва
В случай, че лицето е декларирало неверни данни за наличието на
информация за решението.
ТЕЛК, при явяване за връчване на готовия личен документ, следва да
Предложението може да се
заплати разликата по Т 4 до дължимата такса.
приеме след създаване на
необходимите организационни
и технически условия.

