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ДОКЛАД
от Младен Маринов - министър на вътрешните работи
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.)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация (УПМСНА), внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи
(ПИБЛД), приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г.
В разпоредбата на чл. 7, ал. 5 от ПИБЛД е предвидено, че за удостоверяване на трайно
увреждане при подаване на заявление за издаване на български личен документ се представя
валиден удостоверителен документ, издаден от компетентен орган, копие от който се прилага
към заявлението.
Съгласно разпоредбите на чл. 32, т. 1, б. „г“ и т. 2, б. „д“ и чл. 37, ал. 1, т. 3 от Тарифа
№ 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи за
издаване на лична карта, паспорт и СУМПС лицата с трайно намалена работоспособност или
вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто заплащат такса в намалени размери.
Съгласно § 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Правилника за прилагане
на Закона за социалното подпомагане (ППЗСП), хората с трайни увреждания, на които
намалената работоспособност е установена след навършване на възрастта за придобиване право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ТЕЛК
(НЕЛК), ползват правата си по правилника пожизнено, независимо от определения в
експертното решение срок. В обхвата на правата по посочения правилник влизат единствено
тези, свързани с отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги. Поради
това е невъзможно прилагането на разпоредбата на §2 от Преходните и Заключителни
разпоредби на ППЗСП и за решения на ТЕЛК (НЕЛК), представени при предоставяне на услуги
за издаване на български лични документи, които се издават при условията на Закона за
българските лични документи и ПИБЛД.
На следващо място по силата на чл. 101, ал. 5 (предишна ал. 4) от Закона за здравето
(ЗЗ), за да бъде прието за пожизнено определянето на неработоспособността, експертното

решение следва да бъде издадено след придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст. В резултат на това лицата, които придобият това право на по-късен етап след издаване
на експертното решение не могат се ползват с намаления размер на държавна такса в Тарифа №
4 при издаване на български лични документи, освен ако не поискат преосвидетелстване,
съгласно същия текст на ЗЗ. Последното е свързано с нова административна процедура по
издаване на ново решение на ТЕЛК (НЕЛК), като по този начин се създава необосновано висока
административна и финансова тежест за гражданите. Предвиденото в проекта допълнение на
ПИБЛД цели намаляване на финансовата тежест за лицата, на които намалената
работоспособност е установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия
за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК);
прецизиране и по-подробно регламентиране на разпоредбата на чл. 7, ал. 5 от ПИБЛД;
намаляване на административната тежест, в синхрон с приети решения на Министерски съвет
от 2017 г., 2018 г. и 2019 г.
Приемането на предложението за допълнение на чл. 7, ал. 5 от ПИБЛД ще доведе до
намаляване на административната и финансова тежест за лицата, на които намалената
работоспособност е установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия
за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК).
За приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни
разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Министерството на вътрешните работи.
Проектът на ПМС не води до въздействие върху държавния бюджет, за което е
изготвена и приложена финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4,
б. „б“ от УПМСНА, одобрена от министъра на финансите.
С приемането на предложението за допълнение на ПИБЛД не се предвижда въвеждане
на европейско право, поради което не е изготвена таблица за съответствие с европейското
право.
Документите по проекта на ПМС за допълнение на ПИБЛД са съгласувани по реда на
чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като
получените становища са отразени в справка.
В изпълнение на изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове, документите
по проекта на ПМС за допълнение на ПИБЛД са публикувани за обществено обсъждане на
Портала за обществени консултации на Министерския съвет и на интернет страницата на МВР,
като получените в 30-дневния срок бележки, предложения и констатации са отразени в справка.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация
П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление за допълнение
на Правилника за издаване на българските лични документи.
МИНИСТЪР НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МЛАДЕН МАРИНОВ

