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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на закона за българските
документи за самоличност
(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. и бр. 96, 103 и 111 от 2004 г.)

§ 1.  Създава се чл. 76а: 
“Чл. 76а. (1) С цел закрила на детето не се разрешава  напускане на страната, паспорти и заместващи ги документи не се издават, а издадените  се отнемат на малолетни и непълнолетни лица, за които са постъпили данни от български или чужд компетентен орган, че по време на пребиваването си в чужбина са били въвлечени или използвани за дейности по чл. 11 от Закона за закрила на детето - за срок две години по мотивирано предложение от председателя на Държавната агенция за закрила на детето.
(2) По изключение, когато това се налага по здравословни причини или в други нетърпящи отлагане случаи, мярката по ал. 1 не се прилага.
(3) Министърът на вътрешните работи, председателят на Държавната агенция за закрила на детето и министърът на външните работи издават съвместна инструкция за прилагането на мерките за закрила по този член.”
§ 2. В чл. 78 се създава ал. 3:
“(3) Мярката за закрила по чл. 76а се налага със заповед на министъра на вътрешните работи или на упълномощени от него длъжностни лица по мотивирано предложение на председателя на Държавната агенция за закрила на детето.”


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. В срок два месеца от обнародването на закона в “Държавен вестник” министърът на вътрешните работи, министърът на външните работи и председателят на Държавната агенция за закрила на детето издават инструкцията по чл. 76а, ал. 3.
§ 4. Законът влиза в сила два месеца след обнародването му в “Държавен вестник”.

Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на …………   …………… 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Борислав Великов)
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М  О  Т  И  В  И

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


Целта на законопроекта е синхронизиране на вътрешното законодателство с международните стандарти и подобряване защитата на правата на децата – жертви, и в частност - превенция на феномена “деца без придружител в чужбина”, съгласно Националния план за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел през 2003-2005 г., приет с Решение № 614 на Министерския съвет от 2003 г.
През последните години се увеличиха случаите на репатриране на малолетни и непълнолетни български граждани от други държави и особено от страни - членки на Европейския съюз. Често по време на пребиваването си в чужбина те са използвани за просия, джебчийски кражби или за получаване на други неправомерни доходи. Не са изключение и случаите на сексуална експлоатация. Въвличането и използването на деца за подобни дейности безспорно застрашава тяхното физическо, психическо и нравствено развитие и съответно изисква предприемането на адекватни мерки за закрила от страна на компетентните органи.
Обстоятелството, че изброените неблагоприятни за детето  действия се осъществяват в чужбина, обуславя необходимостта от предприемане на мерки за закрила, включително от административен характер, които да допълват мерките по Закона за закрила на детето.
Към момента чл. 76, т. 9  от Закона за българските документи за самоличност (ЗБДС) урежда правната възможност да не бъде разрешено напускане на страната от малолетни и непълнолетни лица единствено при липса на изрично съгласие за пътуване в чужбина от родителите, настойниците или попечителите. Тази мярка често е неприложима, тъй като децата, въвлечени в застрашаващи развитието им дейности,  в повечето случаи напускат страната със своите родители или с тяхно писмено съгласие.
Предложените изменения и допълнения в ЗБДС предвиждат нова мярка за закрила - ограничаване напускането на страната от малолетни и непълнолетни лица въз основа на получени данни от български или чужд компетентен орган. По този начин се създава интегриран подход при закрилата на детето, като се обединяват правомощията на Министерството на вътрешните работи, което чрез компетентните си органи издава документи за задгранично пътуване, съответно извършва граничен контрол на лица, с компетентността и възможностите на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) да прецени коя е най-удачната форма на закрила на детето.
Предложението за обособяване на мярката за закрила на детето в отделен чл. 76а от ЗБДС цели ясното й отграничаване от типичните принудителни административни мерки по чл. 75 и 76 от ЗБДС. Освен чрез правнотехническия подход това се постига и чрез изричното дефиниране на целта на мярката в разпоредбата на новия чл. 76а от ЗБДС.
Конкретният механизъм за прилагане на мярката за закрила по 
чл. 76а ще бъде разработен в съвместна инструкция на министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи и председателя на ДАЗД. Това дава възможност за оптимална гъвкавост и своевременно адаптиране на взаимодействието на ангажираните ведомства към констатираните проблеми от практическо естество.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Симеон Сакскобургготски)

