
К онсулът, Тюркян Акиф, каза, 
че се надява гишето да бъде го-

тово до края на януари 2012 г. В мо-
мента тече усилена кореспонденция 
и Посолството изпраща в България 
необходимите за инсталиране на би-
ометричното гише данни. Цените на 
паспортите ще са различни според 
възрастовата група, като за пенсио-
нерите ще бъдат по-ниски.

По време на срещата, органи-
зирана по инициатива на БКПО, 
бяха поставени въпроси, свързани 
с услугите, които предоставя Кон-
сулската служба към Посолство-
то. Бяха отправени и  конкретни 
запитвания относно нормативна-
та база в  Чешката република, ка-
саеща чужди граждани, а именно: 
регистрация в Полицията за чуж-
денци, изисквани документи за 
издаване/продължаване на разре-
шенията за пребиваване, придо-
биване на здравно-осигурителни 
права в  ЧР за притежателите на 
Европейска здравноосигурителна 
карта и др.

Тюркян Акиф потвърди, че лич-
ната карта е валиден документ, както 
за пътуване в рамките на ЕС и ЕИП, 
така и за пребиваване в ЧР; че лич-
ната карта от стария вид е  валидна 
до изтичане на срока й  на валид-
ност; че документ за временно или 
постоянно пребиваване (prechodný 
и  trvalý pobyt) следва да се издава 
и  на базата на лична карта, чийто 
срок на валидност за лица над 18 г. 
е 10 г., а за лица над 58 г. е безсрочна. 
Това обстоятелство облекчава бю-
рократичната процедура, свързана 
с  продължаването на срока на пре-
биваване, тъй като разрешенията са 
обвързани с  валидността на доку-
ментите за самоличност.

Подробно бе обсъден въпросът 
за медицинската застраховка. Тюр-
кян Акиф потвърди, че българска-
та карта за европейска застраховка 
е валидна в Чехия. Консулът опреде-
ли като много тревожен фактът, че 
мнозина български граждани пре-
бивават на територията на Чехия 
без каквато и  да била здравна за-
страховка. „Нередки са злополуките, 
битовите инциденти, трудовите ин-
циденти ... Често пъти българските 
работници разбират, че работодате-
лите им не ги осигуряват, едва след 
попадането си в болница. Нагласата, 
че на всяка цена трябва да се спести 
сумата от 16.80 лв., която е месечна-
та вноска на самоосигуряващия се 
в Българската здравна каса, може да 
доведе до разход в размер на стотици 
хиляди крони в  чешките медицин-
ски заведения. Министерството на 
външните работи, респективно По-
солството в Прага, използва всички 
възможни средства за информиране 
на гражданите си, но проблемът все 
още има сериозни измерения“, посо-
чи г-жа Акиф.

Госпожа Акиф заяви, че за близо 
единадесетте месеца на своята служ-
ба в  Прага на никого не е  отказала 
помощ. „Каквото и да се случи – каза 
тя – обаждате ми се или посещава-
те Консулската служба, и  можем 
съвместно да потърсим решение. 
Ако не мога да помогна, най-мал-
кото ще ви посъветвам. Очаквам 
вашите сигнали за констатирани 
трудности в  комуникацията с  чеш-
ките институции, за да елиминира-
ме заедно евентуалните погрешни 
практики“. Тя се пошегува, че в слу-
чай на необходимост, Kонсулската 
служба включва и  ексклузивна на-
вигационна услуга „как да стигна до 

посолството“ – каквато неотдавна 
е  получил възрастен гражданин от 
провинцията, който се е  обаждал 
през пет минути на мобилния теле-
фон на г-жа Акиф, за да не се изгуби 
по пътя от Централна гара до Посол-
ството.

За искреността и готовността й да 
съдейства, свидетелстваше фактът, 
че в края на срещата с охота раздаде 
визитни картички с телефона си.

Всички, които живеем извън 
България, имаме въпроси, свър-
зани с  пребиваването ни тук. Ето 
защо слабата посетеност на сре-
щата с  консула беше изненадваща. 
Възможно е обаче причина да беше 
предпразничното настроение, което 
не предполага решаване на сериозни 
въпроси. 

кой В  чужбина не е  задаВал Вечните ВъпРоси, поВтаРяни от емиГРанти – ноВобРанци и „стаРи 
кРимки“? изтича ми паспоРтът (Визата, личната каРта), ще се омъжВам (РазВеждам), пРеместВам 
се, започВам (напускам) Работа и т.н. този път, по ВРеме на консулския ден на 8 декемВРи В бълГаР-
ския дом, отГоВоРът на ВъпРоса: „изтича ми паспоРтът, какВо да пРаВя?“ изненада Всички: консу-
лът, тюРкян акиф, отГоВоРи, че В посолстВото е В пРоцес на изГРаждане биометРично Гише. осВен 
да кажем „дано!“ – дРуГо не остаВа.
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