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							 				Проект!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 
НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

(Обн. ДВ. бр. 93/1998 г., изм. бр. 53, бр. 67, бр. 70 и бр. 113 от 1999 г., изм. бр.108 от 2000 г., изм. бр.42 от 2001 г., изм. бр. 45 и бр. 54 от 2002 г., изм. бр. 29, доп. бр. 63 от 2003 г., изм. бр. 96, бр. 103 и бр. 111 от 2004 г., изм. бр. 43, бр. 71,бр. 86, бр. 88 и бр. 105 от 2005 г., изм. бр. 30, бр. 82 и бр. 105 от 2006 г., изм. бр. 29, бр. 46 и бр. 52 от 2007 г., изм. бр. 66, бр. 88 и бр. 110 от 2008 г., изм.  бр. 35, бр. 47, бр. 82 и бр. 102 от 2009 г.)


§ 1. В чл. 17, ал. 5, т. 2 думите „до две години” се заменят с „до 59 месеца”.

§ 2. В чл. 18а, т. 1 думите „до две години” се заменят с „до 59 месеца”.

§3. В чл. 20а, ал. 2 думите “снимка на лицето, пръстовите му отпечатъци и подписа” се заменят със “ снимка на лицето и пръстовите му отпечатъци”. 

§ 4. В § 20 от Преходните и заключителни разпоредби думите “до две години” се заменят с “до 59 месеца”.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

§ 6. В тримесечен срок от влизане в сила на този закон се прекратява действието на принудителните административни мерки, приложени със заповеди на основание разпоредбите на чл. 76, т. 2, 4, 5 , 6 , 7 и 8 (отменени, ДВ, бр. 82 от 2009 г.).












МОТИВИ
КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

Препоръките на Международната организация за гражданска авиация (ICAO) (Документ 9303) са основния документ, в който са определени изискванията към съдържанието на машинночитаемия документ и в частност към съдържанието на електронния носител на данни. Съгласно него съдържанието на полето, предназначено за изображение на подписа на приносителя се определя като незадължително. 
В документите на ЕС, определящи изискванията към съдържанието на електронния носител /Регламент (ЕО) № 2252/2004 относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите членки, Регламент (ЕО) №1030/2002 относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни, изискванията на Регламент (ЕО) № 380/2008 на Съвета от 18 април 2008 г. за изменение на  Регламент (ЕО) № 1030/2002 относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни и Решение С(2006)2909 от 28.06.2006 г. на Европейската комисия установяващо техническите специфики, отнасящи се до нормите за диспозитивите за сигурност и биометричните елементи, интегрирани в паспортите и документите за пътуване, издавани от страните-членки/ също няма залегнало задължение за запис на данни в това поле. По-голяма част от страните членки на ЕС не записват изображение на подписа на приносителя на паспорта в електронния носител, но той се съдържа върху персоналната страница на документа. Държавите, които записват изображение на подписа в електронния носител, го правят с перспективата за развитие на системите за разпознаване, които на един бъдещ етап биха могли автоматизирано да извършват графологични сравнения. Вграждането на тази функция изисква допълнителни разходи и съответно оскъпява документите, а в близко бъдеще Министерството на вътрешните работи не предвижда извършване на графологични сравнения по този начин.
Във връзка с горното със законопроекта се предлага в електронния носител на информация да не се съдържа подпис на лицето.
Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 390/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Общите консулски инструкции за издаване на визи от дипломатическите мисии и консулски служби във връзка с въвеждането на биометрични данни и за включване на разпоредби относно организацията на приемането и обработването на заявления за издаване на визи се дава възможност за възпроизвеждане на заснети пръстови отпечатъци в срок до 59 месеца. 
Посоченият регламент урежда снемането на биометрични данни по отношение на чужденците. В сега действащия Закон за българските лични документи е предвиден 2 годишен срок за биометричните данни. С оглед уеднаквяване режима за българските граждани и гражданите на ЕС с по-облекчения такъв на чужденците, се предлага срокът, в който лицето може да не се явява лично за подаване на заявление за издаване на български лични документи да бъде увеличен от 2 години на 59 месеца, тоест заснетите с цифрови устройства биометрични данни - пръстови отпечатъци и снимка да са валидни до 59 месеца.
С последните изменения на Закона за българските лични документи са отменени основанията за налагане на принудителни административни мерки (ПАМ) по чл. 76, т.т. 2, 4, 5, 6, 7 и 8, с оглед премахване на ограниченията, които могат да бъдат налагани спрямо лицата, основаващи се на техни предишни осъждания и извършване на нарушения на административните процедури. Отмяната е приета с цел отразяване на принципите за свободно движение на гражданите на ЕС съгласно Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и пребивават свободно на територията на държавите членки. Липсата на изрична уредба за прекратяване действието на вече наложени ПАМ по отменените текстове, води до поставяне на засегнатите лица в неблагоприятно положение, още повече, че законодателят е приел, че не е налице обществената необходимост от прилагането им. В законопроекта е предвиден срок за прекратяване на действието на наложените ПАМ като е отчетено времето, необходимо за технологичната им обработка.
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