СПРАВКА
за отразяване на становищата и предложенията по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г. за
условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или
семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища

Участник в общественото
обсъждане

Предложение/Мнение

1

2

--Агенция за социално подпомагане
(предложения и бележки, постъпили
с писмо постъпило в Министерството
на труда и социалната политика на
21.02.2018 г.)

От страна на Агенция за социално подпомагане са
изразени следните предложения и бележки:
„В Наредба за изменение и допълнение на
Наредба №Н-19/02.12.2008 г- да бъдат изменени
текстовете, като „постоянен адрес" се замени с
„настоящ адрес".
По този начин всички права на хората с
увреждания, чието осигуряване се администрира
от Агенцията за социално подпомагане (АСП) и
териториалните й структури, ще се осъществява
по идентичен начин.
Също така, считам за необходимо предложения
текст на чл. 5а, ал. 4 да се измени по следния
начин :
„(4) Заявките по ал. 3 за 2018 г. се изпълняват в
срок до 3 месеца след постъпването им, а от 01
януари 2019 г. - заедно със заявения брой винетни
стикери.".

Приема/
не приема
предложението
3

Приема се

Не се приема

Мотиви
4

Текстът е прецизиран

Регламентирането на
тримесечен срок за
предоставяне на необходимите
на дирекциите „Социално
подпомагане“ е необходим, тъй
като за 2018 г. тази дейност не е
включена като разход в
бюджета на АПИ.
След влизане в сила на
измененията в наредбата, АПИ
ще има задължение за

предоставяне на нужните
количества и съответно време
необходимо за изпълнение на
тези заявки.

Агенция за социално подпомагане
(предложения и бележки, постъпили
с писмо постъпило в Министерството
на труда и социалната политика на
27.03.2018 г.)

В Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1 от Наредбата
(Заявка) да се предвиди текст за заявяване и на
необходимия брой механични устройства.
Приемането на тези предложения е от съществено
значение за обезпечаване на работния процес в
териториалните структури, като са предоставени
на членовете на междуведомствената работна
група от представителите на АСП.“

Приема се

Текстът е прецизиран.
В Приложение № 5 към чл. 5а,
ал. 3 от Наредбата е предвиден
текст за заявяване на
необходимия брой механични
устройства.

„В чл. 2, ал. 4, т. 1 думите „копие от" да се
заменят с „оригинал на", след думата „НЕЛК", да
се добави текста „(за справка) или копие от
експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в случаите, в
които същото не е налично в ДСП."
Мотиви: Въведено през 2015 г. Комплексно
административно обслужване, според което
документи,
които
са
налични
в
административната организация, не се изискват

Приема се
частично

Текстът е прецизиран

отново.
В чл. 2, ал. 4, т. 3 текстът „и копие от
застрахователна полица за сключена застраховка
„Гражданска отговорност" с едногодишен срок"
да се заличат, думата „оригиналите" да се замени
с „оригинала", а думите „с които" да се заменят с
думите „с което".
Мотиви:
Информацията
за
сключените
застраховки
„Гражданска
отговорност"
е
общодостъпна на електронната страница на
„Гаранционен фонд" към Комисията за финансов
надзор.
Да се добави нова ал. 5 с текст „За
удостоверяване на обстоятелства, водещи до
право на предоставяне на безплатен винетен
стикер, служителите на дирекции „Социално
подпомагане" извършват справка по служебен
път в Национална база данни „Население" и
„Гаранционен фонд" за наличието на сключена
застраховка
„Гражданска
отговорност"
с
едногодишен срок."
Мотиви: В актуалната редакция на Наредбата не е
регламентирано правото на служителите до
Национална база данни „Население", където
извършват справка за актуален постоянен и/или
настоящ адрес, както и за режима на
съсобственост на автомобилите. Съгласно
Общите условия за достъп в средата за
междурегистров обмен, за да се извърши справка
в регистър на дадена администрация, е
необходимо наличие на правно основание.

Приема се
частично

Приема се
частично

Необходимост от съобразяване
разпоредбите на Наредба за
административното
обслужване.

Текстът е прецизиран.
Номерацията на алинеите не се
променя, както следва:
В ал. 5: текстът „по реда на
Закона за електронния
документ и електронния
подпис" се заменя с текста „по
електронен път, съгласно
Закона за електронното
управление."
Създава се ал. 6 със следния
текст:
„(6) За удостоверяване на
обстоятелства, водещи до право
на предоставяне на безплатен
винетен стикер, служителите на
дирекции „Социално
подпомагане" извършват
справка по служебен път в
Национална база данни
„Население" и „Гаранционен
фонд" за наличието на
сключена застраховка
„Гражданска отговорност" с
едногодишен срок“

Досегашната ал. 5 да стане ал. 6 и в нея текстът
„по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис" да се замени с „по
електронен път, съгласно Закона за електронното
управление."
Мотиви:
Наименованието на Закона за
електронния документ и електронния подпис е
изменено с ДВ, бр. 85 от 2017 г. Освен това, този
закон не регламентира ред за подаване на
заявления-декларации.

Приема се
частично

Текстът е прецизиран.
Номерацията на алинеите не се
променя, както следва:
В ал. 5: текстът „по реда на
Закона за електронния
документ и електронния
подпис" се заменя с текста „по
електронен път, съгласно
Закона за електронното
управление."
Създава се ал. 6 със следния
текст:
„(6) За удостоверяване на
обстоятелства, водещи до право
на предоставяне на безплатен
винетен стикер, служителите на
дирекции „Социално
подпомагане" извършват
справка по служебен път в
Национална база данни
„Население" и „Гаранционен
фонд" за наличието на
сключена застраховка
„Гражданска отговорност" с
едногодишен срок“

В чл. 2 да се добави нова ал. 7 със следния текст:
„ В случаите на подаване на заявлениедекларация по пощата с обратна разписка
и по електронен път, оригиналите на документите
по чл. 2, ал. 4, т. 3 и т. 4 за справка се представят
в деня на получаване на винетните стикери."
Мотиви:
Регламентиране
на
текст,
при който всички лица, заявяващи
административната услуга по различен канал за

Приема се

Текстът е прецизиран

заявяване, ще бъдат поставени при еднакви
условия.
В чл. 3, ал. 2 думите „копие на" да се заменят с
„екземпляри от".

В чл. 6 след думата „дневник" да се добави „на
химизирана хартия".
Мотиви: Прецизиране на текстовете.

В чл. 7 думите „копие на" да се заменят с
„екземпляри от".
Мотиви: Прецизиране на текстовете.

Не се приема

Не се приема

Не се приема

Замяната на думите „копие на“
с „екземпляр от“ предполага
изпратените хартиени носители
в областните пътни управления
да съдържат свеж подпис от
лицата получили винетните
стикери, което ще наложи
полагането на подпис от лицата
на две места за една винетка.

Техническата спецификация на
дневника, чиито реквизити са
регламентирани в чл. 6 от
Наредбата, не следва да бъде
регламентирана, тъй като това
може да създаде предпоставки
за неспазване на наредбата, в
случай че в конкретна дирекция
„Социално подомагане“, не е
наличен регламентирания вид
дневник.
Замяната на думите „копие на“
с „екземпляр от“ предполага
изпратените хартиени носители
в областните пътни управления
да съдържат свеж подпис от
лицата получили винетните
стикери, което ще наложи
полагането на подпис от лицата
на две места за една винетка.

В § 2 след думите „дирекциите „Социално
подпомагане" да се добави „по реда, предвиден в
чл. 2, ал. 6."
В Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата в
частта „Декларирам" да се добави:
„Имам сключена застраховка „Гражданска
отговорност" от дата "
Преди частта „Прилагам следните документи" да
се добави текст със следното съдържание „
Уведомен съм, че в случаите на подаване на
заявление-декларация по пощата с обратна
разписка или по електронен път, трябва да
представя
лична
карта
и
свидетелство за регистрация, част I - лице и гръб
в
оригинал
за
справка
в
деня
на
получаване на винетния стикер."
В частта: „Прилагам следните документи":
1.
В т. 1 преди думата „копие" да се добави
думата „оригинал (за справка) или"
2.
Да отпадне т. 4.
Мотиви: Синхронизиране с предложените
изменения в Наредбата.

Приема се
частично

Текстът е прецизиран

Приема се

Текстът е прецизиран

Приема се

Текстът е прецизиран

Приема се

Текстът е прецизиран

Приема се

Текстът е прецизиран

