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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е

Проект!

З  А  К  О  Н

з а  изменение и допълнение на
Закона за българските  документи за самоличност

(обн., ДВ., бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г.,
бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г. и бр. 45 и 54 от 2002 г.)

§ 1. В чл. 13, ал. 1, т. 2 след думите "дипломатически паспорт" се поставя
запетая и се добавя "служебен паспорт".

§ 2.  В чл. 14 се създава т. 13:

"13. карта на чужденец, акредитиран като служител в дипломатическо или
консулско представителство или в международна организация със седалище на
територията на Република България."

§ 3.  В чл. 35 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите “т. 2” се заменят с "т. 3”.

2. В ал. 2 и 3 думите “чл. 38, т. 2” се заменят с “чл. 38, т. 3”.

§ 4. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се нова т. 2:

"2. служебен паспорт - издава се от Министерството на външните работи на
лица, определени с акт на Министерския съвет;"

3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно  т. 3 и 4;

4. Създава се ал. 2:

"(2) Лицата по ал. 1, т. 2 и 4 имат право само на един паспорт от съответния
вид."

§ 5. В чл. 40, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 2:

"2. служебен паспорт - масленозелен;"

2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.

§ 6.  Създава се чл. 47а:
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"Чл. 47а. Условията и редът за издаване на служебни паспорти се определят с

акт на Министерския съвет."

§ 7.  В чл. 49 се създава ал. 3:

"(3) Лицата, за които е отпаднало основанието за издаване на
дипломатически, служебен или моряшки паспорт, са длъжни да го върнат на
органа, който го е издал. Невалидността на паспортите се обявява по реда на
ал. 2."

§ 8.  В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създават т. 12 и 13:

"12. временно удостоверение за напускане на Република България – издава се
от Министерството на външните работи;

13. карта на чужденец, акредитиран като служител в дипломатическо или
консулско представителство или в международна организация със седалище на
територията на Република България - издава се от Министерството на външните работи
със срок на валидност - срокът на акредитация.”

2. В ал. 2, изречение първо след думите "се издава" се добавя "от
дипломатическите и консулските представителства".

§ 9. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

"(2) Българските документи за самоличност на чужденци по чл. 14, т. 13
освен данните по чл. 16, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 съдържат и данни за:

1. дипломатическото или консулското представителство или международната
организация, към която е акредитиран чужденецът;

2. дипломатическия ранг и/или длъжност."

2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

§ 10.  В чл. 75 т. 5 се изменя така:

“5. данъчно задължени лица, за които е поискана забрана по реда на чл. 145,
ал. 8, т. 2, букви “а” и “б” от Данъчния процесуален кодекс.”

§ 11. В чл. 76 се правят следните изменения:

1. Точки 5 и 6 се изменят така:

“5. лица, които по време на пребиваването си в друга държава са извършили
нарушения на нейното законодателство –  за срок  две години от получаване на
официално писмо от Министерството на външните работи или на документите за
принудително извеждане или експулсиране, посочващи извършеното нарушение, от
компетентните органи на съответната държава;

6. лица, принудително изведени или експулсирани от друга държава за
нарушения на режима за влизане и пребиваване – за срок две години от получаване на
официално писмо от Министерството на външните работи за извършеното нарушение
или от датата на получаване от компетентните органи на документите за принудително
извеждане или експулсиране, посочващи извършеното нарушение.”

§ 12. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
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“(1) Издаването на заповедите по чл. 78 и тяхното обжалване се извършва по

реда на Закона за административното производство.”

2. В ал. 4 думите "ал. 2" се заменят с “ал. 1”.

§ 13. В чл. 81, ал. 1, т. 5 накрая се добавя “или след отпадане на основанието
за издаването му”.

§ 14. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните
допълнения:

1. В § 4 накрая се добавя "и на министъра на външните работи".

2. В § 19 след думата "дипломатически" се добавя "и служебен".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 15. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен
вестник”, с изключение на  § 1, § 4, т. 2, § 5, 6 и 15, които влизат в сила 6 месеца след
обнародването му.

§ 16. Министерският съвет приема актовете по чл. 38, ал. 1, т. 2 и по чл. 47а и
утвърждава образците на служебен паспорт и на заявление по § 3 и 4 от Преходните и
заключителните разпоредби в срок 6 месеца от обнародването на закона.

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на ……………………… 2002 г.
и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)

М  О  Т  И  В  И

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

Предложените със законопроекта промени се отнасят основно до:

- въвеждане на служебни паспорти като документ за задгранично пътуване на
българските граждани;

- издаване на “карта на чужденец”, акредитиран като служител в
дипломатическо или консулско представителство или в международна организация със
седалище на територията на страната;
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- отстраняване на съществуващи противоречия и празноти в

законодателството, уреждащо издаването на съответните документи за самоличност.

Мотивите за това са следните:

1. Отменянето на служебните паспорти като документ за задгранично
пътуване от самото начало предполагаше създаването на затруднения при изпълнение на
служебните задължения на голяма част от българската администрация. С обикновени
паспорти започнаха да пътуват на задграничен мандат служителите в българските
дипломатически мисии, които нямат дипломатически ранг, както и всички служители от
държавната администрация, пътуващи краткосрочно в чужбина в изпълнение на
служебните си ангажименти и непритежаващи дипломатически паспорт.

По отношение на притежателите на обикновени паспорти, работещи в
българските задгранични мисии, започнаха да не се прилагат разпоредбите на Виенската
конвенция за дипломатическите отношения. Спрямо тях приемащата държава не
предоставя полагащите им се по право привилегии и имунитети, с които те следва да се
ползват по време на официалната им  акредитация.

От сключените и действащи спогодби за безвизов режим по отношение на
притежателите на дипломатически и служебни паспорти страната ни не може в пълен
обем да се възползва от предоставения облекчен визов режим и на практика реално не се
прилага принципът на реципрочност, характерен за този вид договори.

Липсата на служебни паспорти се отрази негативно и върху  процеса на
договаряне на нови спогодби за облекчен визов режим, както и при реадмисионните
спогодби. В желанието си да бъде спазен принципът на реципрочност при договарянето
на взаимни облекчени условия за пътуване съответната договаряща страна трудно
приема българската позиция, която обикновено се изразява в две насоки: да се договаря
безвизов режим само за дипломатически паспорти или обикновените български
паспорти да се приравнят на служебните, издавани от съответната договаряща се страна.
Поради принципните различия в позициите между Република България и съответната
договаряща се страна към настоящия момент са спрени преговорите за безвизови
споразумения за притежателите на дипломатически и служебни паспорти с Мексико,
Чили, Казахстан и други държави.

2. Предлага се допълнение на разпоредбата на чл. 14 за въвеждане на нов
документ за самоличност на чужденците, акредитирани в чуждите дипломатически
мисии на територията на страната.

Сега действащата нормативна уредба и по-специално текстът на чл. 28, ал. 5
от Закона за чужденците в Република България въвежда задължение за регистрация в
Министерството на външните работи на чужденците, акредитирани като членове на
чуждестранни дипломатически, консулски и търговски представителства, както и на
представителства на междуправителствени организации в Република България. С какъв
документ те  пребивават на територията на страната за времето на своята акредитация,
законът не посочва. На практика Министерството на външните работи издава и сега
документ, удостоверяващ привилегиите и имунитетите на тази категория чужди
граждани, без да има правна регламентация за това. Предлагаме тази празнота да бъде
отстранена, като се допълни разпоредбата на чл. 14 и се въведе нов документ за
самоличност по отношение на тази категория чужди граждани, а именно “карта на
чужденец”, чийто срок на валидност да съвпада с периода на акредитация на служителя.

3. Предлага се да се създаде нов чл. 47а, по който ще се определи редът за
ползване на служебните паспорти от българските граждани, които ще имат право на
такъв паспорт. След изменението на закона ще се приеме наредба, която ще определи
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кръга от лица, имащи право на дипломатически и служебен паспорт, както и реда за
тяхното издаване.

4. Предложението за създаване на нова т. 12 към чл. 59,
ал. 1 цели да се отстрани съществуващото несъответствие между текстовете на чл. 14 и
чл. 59 от закона. Разпоредбата на чл. 14 посочва видовете документи за самоличност,
които се издават на чуждестранните граждани, пребиваващи краткосрочно или
дългосрочно на територията на страната. Член 59, ал. 1 определя органа, който издава
посочените в чл. 14 документи за самоличност. В сега действащия текст на чл. 59, ал. 1 е
пропуснат посоченият в т. 8 на чл. 14 документ за самоличност на чужденец, поради
което предлагаме разпоредбата на чл. 59 да се допълни в този смисъл.

Предлагаме да се допълни и разпоредбата на ал. 2 на чл. 59, като се посочи
органът, който е компетентен да издава удостоверение за завръщане в Република
България на чужденец, когато е лице без гражданство или има статут на бежанец и е
изгубил в чужбина българския си документ за самоличност по ал. 1, т. 5 и 6 на чл. 59.

5. Законопроектът предвижда и промени в разпоредбите на чл. 75, чл. 76, т. 5
и 6 и чл. 79, продиктувани от следните съображения:

- Предложеното изменение на редакцията на т. 5 от чл. 75 се налага, тъй като
установяването на парични задължения в големи размери с цел тяхното събиране,
включително като се наложат принудителни мерки за погасяването им в случай на
неизпълнение от страна на длъжника, се регулира от нормите на Данъчния процесуален
кодекс (ДПК). В глава тринадесета от него – "Доброволно изпълнение", разпоредбата на
чл. 145, ал. 8, т. 2, букви “а” и “б” урежда случаите, когато към длъжника успоредно с
поканата за доброволно изпълнение може да бъдат предприети и други действия от
страна на органите на Министерството на вътрешните работи, посочени в букви “а” и
“б” от същата алинея. Доколкото текстът на т. 5 на чл. 75 от закона възпроизвежда
разпоредбите на т. 2 от ал. 8 на чл. 145 от ДПК, предлагаме за по-голяма прецизност той
да бъде коригиран в този смисъл.

Предложеното изменение в чл. 76, т. 5 и 6 цели оптимизиране на законовите
механизми за ограничаване на незаконната миграция на български граждани. Срокът за
забрана за напускане на страната и отнемане на паспорти на лица, които по време на
пребиваването си в друга държава са извършили нарушения на нейното законодателство
и на паспортно-визовия режим, се увеличава от една на две години. Съгласно
предлаганото допълнение налагането на тази принудителна мярка ще може да става и
въз основа на експулсационните документи, които са задължителен реквизит при
обратното приемане на лица по реда на реадмисионните спогодби.

- Допълнението в разпоредбата на чл. 76 е във връзка със сключените
реадмисионни спогодби, договори за екстрадиция, както и с двустранните споразумения
за полицейско сътрудничество. Като изпълнител по тези споразумения обикновено се
посочват съответните компетентни звена и структури от системата на Министерството
на вътрешните работи на Република България и вътрешното ведомство на другата
договаряща се страна. Поради тази причина в случай на констатирани нарушения на
български граждани, пребиваващи на територията на друга държава, информацията
може да бъде предадена не само на нашите задгранични представителства, които да
уведомят компетентните органи на МВР, но може и да се обмени между компетентните
органи, посочени като изпълнители по силата на сключени двустранни договори.

- Редакцията на ал. 1 на чл. 79 е предложена с цел въвеждане на единна
процедура при издаването и обжалването на административните актове, издавани по
реда на чл. 75. Сега действащата разпоредба на чл. 79, ал. 1 определя ред на обжалване
на издадените заповеди по чл.75, т. 1 и 3 пред Върховния административен съд. Но
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самият закон с разпоредбата на чл. 78 е предвидил възможността министърът на
вътрешните работи да упълномощи определени длъжностни лица, които да налагат
предвидените в закона мерки за административна принуда. Издадените от тези лица
административни актове ще могат да се обжалват по реда на Закона за
административното производство. Процедурите за обжалване на административните
актове съгласно Закона за административното производство (ЗАП) са по-бързи и
гъвкави, което ще позволи на заинтересуваното лице да потърси и получи бърза защита
на своите права, в случай че те са нарушени. Препращането към ЗАП не отменя
възможността тези актове да бъдат обжалвани пред Върховния административен съд, в
случай че са издадени от министър.

Предлаганите промени в Закона за българските документи за самоличност
имат за цел да доусъвършенстват вътрешното законодателство и да отстранят
съществуващите противоречия и празноти.

Въз основа на изложеното Министерският съвет предлага на Народното
събрание да разгледа и приеме предложения законопроект.

3.12.2002 г.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Николай Василев)


