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ПРОЕКТ

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Обн., ДВ, бр. 93 от 11.08.1998 г., в сила от 1.04.1999 г., изм. и доп., бр. 53 от 11.06.1999
г., в сила от 1.08.1999 г., бр. 67 от 27.07.1999 г., изм., бр. 70 от 6.08.1999 г., в сила от

1.01.2000 г., бр. 113 от 28.12.1999 г., изм. и доп., бр. 108 от 29.12.2000 г., в сила от
29.12.2000 г., бр. 42 от 27.04.2001 г., в сила от 27.04.2001 г.

§ 1. Текстът на чл. 78 се изменя и допълва така:
"Чл. 78. Принудителните административни мерки се прилагат с

мотивирана заповед, издадена от :
1. директора на Национална служба "Сигурност" — в случаите по чл.75,т.

1;
2. директора на Национална служба "Полиция", директорите на Столична

и регионалните дирекции на вътрешните работи, както и от началника на направление
"Документи за самоличност и чужденци" — Дирекция на национална служба "Полиция"
в случаите по чл. 75, т. З, 4 и 5 ипочл.76."

§ 2. Алинея 1 на чл. 79 се изменя така:
"Чл. 79. (1) Издаването на заповедите по чл. 78 освен тези по чл. 75, т. 1 и

3 се извършва по реда, предвиден в Закона за административното производство, а
тяхното обжалване - по съдебен ред чрез органа, който ги е издал в сроковете по Закона
за административното производство."
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МОТИВИ

за проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските
документи за самоличност

С предложените изменения и допълнения в чл. 78 от Закона за българските
документи за самоличност (ЗБДС) се постига точно и изчерпателно посочване (в т.1 и 2)
на длъжностните лица, които могат да издават мотивирани заповеди за прилагането на
принудителни административни мерки, като в същото време се провежда
диференциране на отделните хипотези по чл. 75 и чл. 76 от ЗБДС.

Очакваният резултат от тези промени е да се представи гаранция за
законосъобразното процедиране в производството по прилагане на принудителните
административни   мерки.   Предложението   за законодателно разрешение (промяната в
чл. 78) е за възлагане правомощия на точно определен кръг от длъжностни лица,
дефинирани съобразно функционалната им компетентност) с ная-ввсокият по степен
нормативен акт— закон.

Тази конкретизация и изчерпателност, обективирана в законова норма създава
условия за прилагане на принудителни административни мерки от легално определен
субект и е признак за законосъобразност на действията на органите на изпълнителната
власт, както и гаранция за стабилност на техните актове.

Второто предложение ( в чл. 79, ал.1) за промяна на подсъдността при
обжалването, е необходимо с оглед измененията и допълненията в чл.78 от ЗБДС.


