
Мотиви 

към проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № 1 от 18 април 2006 г. 

за издаването на дипломатически и служебни паспорти от Министерството 

на външните работи на Република България, издадена от министъра на 
външните работи (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.) 

 

1. Причини, които налагат приемането на акта: 

Инструкция № 1 от 18 април 2006 г. за издаването на дипломатически и служебни 
паспорти от Министерството на външните работи на Република България е 
издадена от министъра на външните работи на основание § 6 от Преходните и 
заключителните разпоредби на Правилника за издаване на българските 
документи за самоличност, приет с Постановление № 61 на Министерския съвет от 
1999 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 14 и 76 от 2000 г., бр. 15 и 49 от 
2004 г., бр. 59 и 96 от 2005 г., бр. 83 от 2006 г., бр. 38, 40 и 49 от 2007 г.; Решение № 
15416 на Върховния административен съд от 2009 г. - бр. 103 от 2009 г.) 

С параграф единствен на Постановление № 13 на МС от 08.02.2010 г. за приемане 
на Правилник за издаване на българските лични документи е отменен 
Правилникът за издаване на българските документи за самоличност. 

Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за нормативните актове, актът по прилагане на 
закон губи изцяло или отчасти сила едновременно с пълното или частичното 
отменяване на закона, съобразно обсега на отменяването. С отмяната в цялост на 
Правилника за издаване на българските документи за самоличност е отпаднало и 
правното основание за издаване на Инструкцията, поради което същата следва да 
се счита за мълчаливо отменена, при положение, че няма изрична разпоредба по 
смисъла на чл.13, ал.2 от ЗНА, с която временно да е оставена в сила инструкцията 
или отделни нейни разпоредби. Макар разпоредбата на чл.13, ал.1 от Закона за 
нормативните актове да решава еднозначно въпроса за действието във времето на 
цитираната Инструкция, от съображения за правна сигурност относно обхвата и 
съдържанието на действащите нормативни административни актове, 
Инструкцията следва да бъде отменена изрично. 

Към настоящия момент редът за издаване на дипломатически и служебни 
паспорти от Министерството на външните работи на Република България е уреден 
в Наредбата за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни 
паспорти от Министерството на външните работи. 

2. Цели, които се поставят: 

Да бъде отменен подзаконов нормативен акт, чието основание за издаване към 
настоящия момент не съществува и да се възпрепятства уреждането на една и съща 
материя с два акта.  

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 

Отмяната на инструкцията не води до необходимост от допълнителни финансови 
средства. 

4. Очакваните резултати от прилагането: 

С издаване на Инструкция за отмяна на Инструкция № 1 от 18 април 2006 г. за 
издаването на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на 
външните работи на Република България, издадена от министъра на външните 
работи  ще бъде отменен подзаконов нормативен акт, чието основание за издаване 



към настоящия момент не съществува и ще се възпрепятства уреждането на една 
и съща материя с два акта.  

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 

Проектът на акт не е свързан с изпълнение на актове на Европейския съюз, поради 
което не се прилага справка за съответствие с европейското право. 

 


