РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

З А К О Н
за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация
Обн. - ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 23.03.2001 г., в сила от 01.07.2001 г.;
доп., бр. 37 от 13.04.2001 г., в сила от 13.04.2001 г.; изм. и доп., бр. 54 от 31.05.2002 г., в сила
от 01.12.2002 г.; доп., бр. 63 от 15.07.2003 г.; изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 01.01.2005
г.; изм. и доп., бр. 96 от 29.10.2004 г.; изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.;
изм. и доп., бр. 48 от 15.06.2007 г.; изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 01.03.2008 г.; доп.,
бр. 105 от 09.12.2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. и доп., бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от
01.05.2009 г.; доп., бр. 19 от 13.03.2009 г.; изм. и доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от
01.10.2009 г.; изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г.; изм., бр. 82 от 16.10.2009 г.;
изм., бр. 33 от 30.04.2010 г.; изм. и доп., бр. 9 от 28.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 39 от
20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г.; изм. и доп., бр. 42 от 05.06.2012 г.; изм., бр. 66 от
26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.; изм., бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г.;
изм., бр. 53 от 27.06.2014 г.; изм., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г.

§ 1. В чл. 92 се правят следните промени:
1.1. В ал. 8 след думите „документ
запетая и се добавя текста:

по

ал.

2“

се

поставя

„както и при постъпил сигнал за извършени адресни
регистрации в нарушение на чл. 93, ал. 4 и чл. 99а“
1.2. В ал. 9, изречение второ, след думите „органите по ал. 1
извършват“ се поставя запетая и се добавя текста:
„съответно незабавно заличават“.
1.3. В ал. 9, изречение второ, преди думите
добавя текста „чл. 93, ал. 4 или на“.

„чл.

99а“

се

1.4. Създава се нова ал. 10 със следното съдържание:
„Актовете на органите по ал. 1, постановени във връзка с
решения на комисиите по ал. 8, подлежат на обжалване
пред компетентния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира
изпълнението, като решението на административния съд е
окончателно.
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§ 2. В чл. 93 се създава
нова ал. 4, като сегашния ал. 4, 5 и 6 стават съответно 5,6 и
7:
Ал. 4: „В случаите по предходната алинея, броят на лицата,
които могат да се регистрират по постоянен адрес на адреса на
едно жилище със съгласието на собственик на жилището, не може
да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат
да обитават съответното жилище. При определяне на общия брой
на лицата се вземат предвид и регистрираните на адреса
собственици или титуляри на вещно право на ползване. В
случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права
линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или
по сватовство до втора степен включително, се допуска
трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат
да обитават жилището.“
§ 3. В чл. 99, се създава нова ал. 4 със следното съдържание,
а досегашните алинеи 4, 5, 6 се преномерират съответно 5, 6,
7:
(4) Не се допуска регистриране на настоящ или постоянен адрес
за повече от 4 месеца в хотел, мотел, почивен дом или друго
място за подслон. Ограничението по предходното изречение важи
и когато се извършва пререгистрация от едно място за подслон
в друго на територията на същата община.

§ 4. В чл. 99а се правят следните промени:
3.1. В изречение второ, след думите „повече от три пъти“ се
заменят с „повече от два пъти“
3.2. Добавят се нови изречения трето и четвърто със следния
текст:
„При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и
регистрираните на адреса собственици или титуляри на вещно
право на ползване. В случаите, когато жилището се обитава
само от роднини по права линия, по съребрена линия до
четвърта степен включително или по сватовство до втора
степен, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата,
които обичайно могат да обитават жилището.“

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
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§ 5. По смисъла на този закон „лица, които обичайно могат да
обитават жилище“ е максималният брой лица, които могат да обитават
дадено жилище, без да си създават съществени неудобства, изчислен
по следния начин: разгънатата застроена площ на жилището,
разделена на броя на обитателите му, като на едно лице се падат не
по-малко от 15м/2 самостоятелна жилищна площ.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 6. Органите по чл. 92 разглеждат по реда на този закон
подадените заявления за регистрация на постоянен или настоящ
адрес, по които липсва произнасяне, както и сигналите за
незаконосъобразно извършени адресни регистрации на постоянен и
настоящ адрес.
§ 7. В двумесечен срок от влизане в сила на този закон,
собствениците или титулярите на вещно право на ползване привеждат
в съответствие с него броя на лицата, регистрирани в техния имот
по постоянен или настоящ адрес.
§ 8. След изтичането на срока по пар. 6, органите по чл. 92,
ал. 1 извършват служебни проверки за съответствието на броя на
лицата, регистрирали постоянен или настоящ адрес през последните
12 месеца жилищата на територията на общината (района), като
регистрациите в нарушение на този закон се заличават служебно, а
лицата се уведомяват за предприемане на съответните действия по
Закона за българските лични документи.

ВНОСИТЕЛИ:
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МОТИВИ
към законопроекта за изменение и допълнение
на Закона за гражданската регистрация
Законът за гражданската регистрация урежда вписването в регистъра на
населението на постоянен и настоящ адрес, посочен пред съответните общински
(районни) администрации, както за български граждани, така и за чужденци, в това
число и лицата, получили статут на бежанец или хуманитарен статут, на които е
предоставено убежище в Република България.
В последно време зачестиха оплакванията на граждани, за регистриране на
един адрес на десетки, а в някои случаи и на стотици лица, в нарушение на ЗГР.
Оплаквания от граждани постъпват и във връзка с т.нар. „изборен туризъм“.
Всичко това налага прецизиране и засилване на контрола по ЗГР за
установяване и заличаване на нереални регистрации по настоящ и постоянен адрес,
включително и за създаване на ясен ред за подаване на сигнали за нарушения и
тяхното разглеждане. Последното е в интерес както на засилване на сигурността и
безопасността на българските граждани, така и на честния изборен процес и
елиминиране на възможността за неговото манипулиране.
Законопроектът отчита и обстоятелството, че на даден адрес може да живее
многочленно семейство, заедно със своите възходящи и/или роднини по сватовство
или по съребрена линия. В такива случаи, когато няма други лица, регистрирани на
същия адрес извън роднини, ограниченията на чл. 93, ал. 4 и 99а не се прилагат, а се
допуска трикратно надвишаване на броя лица, които обичайно могат да обитават
даденото жилище.

ВНОСИТЕЛИ:

