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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 на Закона за социално подпомагане

(Обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14, 41 и 74 от 2009 г., 
бр. 15 от 2010 г., бр. 9 и 51 от 2011 г., бр. 32 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 8 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.)


§ 1. В чл. 18б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За вписване в регистъра по чл. 18, ал. 2 лицата по чл. 18, ал. 1, 
т. 3 и 4 подават до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане заявление и описание на социалната услуга по утвърдени от него образци и посочват единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ. Агенцията за социално подпомагане извършва служебна проверка в електронната база данни на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и на регистър БУЛСТАТ.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При подаване на заявление за регистрация на нова социална услуга регистрираните доставчици на социални услуги посочват единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ.“
3. В ал. 6:
а) точка 2 се изменя така:
„2. единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ;“
б) в т. 3 думите „по съдебна, съответно търговска регистрация“ се заличават.
§ 2. В чл. 18в ал. 9 се отменя.

§ 3. В чл. 18д, ал. 1, т. 2 думите „на физическото лице, регистрирано по Търговския закон“ се заменят с „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.

заключителна разпоредба

§ 4. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., 
бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40 от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 43б, ал. 3, т. 2 думата „БУЛСТАТ“ се заменя с „код по БУЛСТАТ“.
2. В чл. 43в:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) За получаване на лиценз лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане подават до председателя на Държавната агенция за закрила на детето заявление и описание на социалната услуга по утвърдени от него образци и посочват единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 за българските граждани и юридически лица се установяват служебно от Държавната агенция за закрила на детето.“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Към заявлението по ал. 2 лицата по чл. 18, ал. 1, т. 4 от Закона за социално подпомагане представят официален превод на:
1. документите, удостоверяващи регистрацията по националното им законодателство;
2. декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация;
3. свидетелство за съдимост на чуждите граждани, а за чуждите юридически лица – свидетелства за съдимост на членовете на управителните им органи.“
3. В чл. 43ж:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 доставчиците на социални услуги за деца подават заявление по образец, утвърден от председателя на Държавната агенция за закрила на детето, а ако са лица по чл. 18, ал. 1, т. 4 от Закона за социално подпомагане прилагат и документите по чл. 43в, ал. 4 не по-късно от един месец преди датата на изтичане на срока на лиценза.“;
б) алинея 3 се отменя. 
4. В чл. 43з, ал. 3  т. 4 се изменя така:
„4. не изпълни задълженията по чл. 43д, ал. 8 и чл. 43е, ал. 4;“.


Законът е приет от 44-ото Народно събрание на …………………… 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цвета Караянчева)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение на Закона 
за социално подпомагане


Основният мотив за предложените изменения в Закона за социално подпомагане и в Закона за закрила на детето е намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. 
С предлаганите промени в Закона за социално подпомагане отпада изискването към лицата, които не са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, при заявяване на административната услуга по вписване в регистъра на доставчиците на социални услуги да прилагат:
	оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние или регистрация, издадени от компетентния съд;

заверено копие на карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ.
Агенцията за социално подпомагане по служебен път ще извършва справка в електронната база данни на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и на регистър БУЛСТАТ.
Предвижда се отпадане на срока за пререгистрация на доставчиците на социални услуги, тъй като удостоверението за регистрация е безсрочно и няма основание лицата да се ограничават с конкретни срокове за подновяване на регистрацията им.  
Със заключителната разпоредба на проекта на Закон за изменение на Закона за социално подпомагане се предлагат изменения в Закона за закрила на детето. Тези изменения предвиждат доставчиците на социални услуги при заявяване на административната услуга по издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца да не представят:
	копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

удостоверение за актуално състояние;
декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация; 
свидетелство за съдимост на лицето, а за юридическите лица – свидетелства за съдимост на членовете на управителните им органи.
Държавната агенция за закрила на детето по служебен път ще извършва справка в електронната база данни на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и на регистър БУЛСТАТ. Единствено физическите лица, извършващи търговска дейност, и юридическите лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство, ще представят свидетелство за съдимост на чуждите граждани и на членовете на управителните им органи и декларация, че не са обявени в несъстоятелност, не са в производство за обявяване в несъстоятелност и не са в ликвидация. Тези лица ще представят и документите, удостоверяващи регистрацията по националното им законодателство.
Предлаганите изменения са в изпълнение на решението по т. 26 от Протокол № 36 от заседанието на Министерския съвет на 23 август 2017 г. относно доклад за изпълнението на решението по т. 30 от Протокол № 28 от заседанието на Министерския съвет на 28 юни 2017 г. за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса и т. 2 от Решение 
№ 496 на Министерския съвет от 2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)







3


Ìàø.áþðî-ÁÑ		“MA-R-SOCIALNO.doc-22.12.2017”

мб-ИА	София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа  940-29-99, факс 940-26-22	 FILENAME  \* MERGEFORMAT MA-R-SOCIALNO.doc


file_0.png

file_1.wmf


Ð å ï ó á ë è ê à   á ú ë ã à ð è ÿ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

……………………. 2017 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА






УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2017 г. проект на Закон за изменение на Закона за социално подпомагане.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение на Закона за социално подпомагане.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  (Бойко Борисов)


