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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 гражданската регистрация

(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 
2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и 39 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г. и бр. 66 и 68 от 2013 г. и бр. 53 и 98 от 2014 г.)

§ 1. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Акт за раждане на мъртвородено дете се съставя въз основа на писмено съобщение не по-късно от 48 часа от настъпването на раждането.“
§ 2. В чл. 43, ал. 1 се създава изречение второ:
„Мъртвото раждане се съобщава не по-късно от 48 часа от настъпването му.“
§ 3. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „смърт” се добавя „или от акта за раждане на мъртвородено дете“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато е необходимо за извършване на погребение, препис- извлечението от акта за смърт може да се издава и на трети лица, без да е необходимо упълномощаване по реда на чл. 88а, ал. 2.“
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
§ 4. В чл. 96, ал. 1 се създава изречение второ:
„Български гражданин, живеещ в чужбина, заявява настоящ адрес - държавата, в която живее, пред органите по чл. 92, ал. 1 по постоянния си адрес.”


§ 5. В чл. 99 ал. 2 се изменя така:
„(2) Адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава в общината или кметството, където лицето живее. Когато български гражданин живее в чужбина, адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава пред общината или кметство по постоянен адрес. Адресната карта се обработва веднага за актуализация на Национална база данни „Население“.”
§ 6. В чл. 115, ал. 1, т. 1 изречение второ се изменя така:
„От заявленията се предоставят данни за име (на български език и на латиница) и друго гражданство.“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.


Законът е приет от 43-ото Народно събрание на ………………...… 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)
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МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (ЗИД на ЗГР) има за цел да регламентира съставянето на документ, който да представлява разрешение за погребение на мъртвородените деца.
Законопроектът е изготвен във връзка с инициатива на група неправителствени организации (Български хелзинкски комитет, Сдружение „Естествено“, Фондация „Родители за родители“, Асоциация „Родители“, Фондация „ Асоциация Анимус“ Алианс на българските акушерки, Асоциация на българските дули, Българско дружество по психодрама и групова терапия, Психотерапевтичен институт по социална екология на личността, Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“, фондация „Същност“, Сдружение „Родилница“, Сдружение „Център за образователни инициативи“), насочена към създаване на нормативни предпоставки, които да осигурят хуманното отношение към мъртвородените деца и по-конкретно - регламентиране съставянето на документ, който да разрешава извършването на погребение на тези деца.
Съгласно чл. 61, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) препис-извлечението от акта за смърт представлява разрешение за погребение и се издава безплатно. Акт за смърт се съставя само за лице, което е родено живо и впоследствие е  починало, като преценката дали има живо- или мъртвородено дете се прави от компетентно медицинско лице (чл. 45, ал. 3 от ЗГР). Когато едно дете е родено мъртво, се съставя акт за раждане, в който на мястото на „име на новороденото“ се изписва „мъртвородено дете“ (чл. 45, ал. 2 от ЗГР) и в този случай не се съставя акт за смърт. 
В ЗГР не е регламентирано съставянето на документ, който да представлява разрешение за погребение на мъртвородените деца. 
Проектът предвижда препис-извлечението от акта за раждане на мъртвородено дете да представлява разрешение за погребение, както и безплатното издаване на документа. За целта е допълнен текстът на чл. 61, 
ал. 1 от ЗГР. 
Допълнени са и разпоредбите на чл. 42 и 43 от ЗГР, като по този начин се ускорява съставянето на акт за раждане на мъртвородено дете 
(48 часа от настъпване на раждането) в съответствие със срока за съставяне на акт за смърт (48 часа след настъпването на смъртта).
Съгласно чл. 88а от ЗГР препис-извлечението от акт за раждане на мъртвородено дете може да бъде издадено само при изрично поискване от страна на родител или на изрично упълномощено от родител лице. Документът следва да бъде издаден незабавно (чл. 57, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс), тъй като същият се издава въз основа на акт за гражданско състояние, с който компетентното длъжностно лице разполага (чл. 88, ал. 1 от ЗГР).
В проекта на ЗИД на ЗГР е предвиден текст (чрез създаването на изречение второ към чл. 61, ал. 1), съгласно който препис-извлечението от акт за смърт може да се издава и на трети лица, когато е необходимо за извършване на погребение, без да е необходимо изрично упълномощаване от наследниците. Това изменение е продиктувано от факта, че не са малко случаите, в които наследниците на починало лице не желаят да се ангажират с извършването на погребение или починалият няма наследници. В тези случаи погребението се организира от близки или от служители в общинската администрация, които обаче съгласно действащия закон нямат право да получат документа, разрешаващ извършването на погребение.
В законопроекта са включени и разпоредби относно възможността за заявяване на настоящ адрес в чужбина. Съгласно чл. 94, ал. 3 от ЗГР българските граждани, на които мястото на живеене е в чужбина, заявят като настоящ адрес държавата, в която живеят. Същевременно в закона не е посочен орган, пред който може да бъде заявен адрес в чужбина. С допълнението на чл. 96 и изменението на чл. 99 се регламентира органът, пред който може да бъде заявен настоящ адрес в чужбина, и администрацията, в която се подава адресната карта за промяна на адреса.
Данните за постоянния адрес в регистъра на населението се поддържат въз основа на заявленията, които гражданите са подали пред органите на местно самоуправление съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗГР. Предвид това не е необходимо ЕСГРАОН да получава данни от Министерството на вътрешните работи за постоянния адрес, посочени в заявленията за издаване на български лични документи. В тази връзка е предложеното изменение на чл. 115, ал. 1, т. 1 от ЗГР.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов) 


