
Лични документи вече се  
поръчват и получават в Прага

Какъв е  срокът за получаване 
на готовите документи и  каква 
е таксата?

Таксата за издаване на български 
личен документ се определя в зави-
симост от възрастта на апликанта, 
като най-често издаваният паспорт /
на лица от 14–58 г./ струва 1096 ч.кр. 
Размерът на таксата за издаване на 
лична карта се запазва. Срокът за 
издаване е 90 дни.

Каква е процедурата за издава-
не на паспорти с биометрия?

Апликантът попълва заявление 
по образец, след което консулско-
то длъжностно лице заснема с  ци-
фрови устройства подписа, лицето 
и  пръстовите му отпечатъци. При 
приема на заявлението, длъжност-
ното лице въвежда в автоматизира-
на информационна система: 1. лич-
ните данни, вписани в заявлението; 
2. информация за приложените до-
кументи; 3. подписа; 4. снимката и 5. 
пръстовите отпечатъци на заявите-
ля и  регистрира заявлението като 
„Искане за издаване на паспорт“.

Искането за издаване на паспорт 

се изпраща в  МВР, по електронен 
път чрез защитена комуникационна 
връзка. В срок до 5 работни дни МВР, 
по електронен път, връща отговор 
до дипломатическото или консул-
ско представителство относно въз-
можността за издаване на паспорт. 
В случай, че има пречка за издаване 
на паспорт поради определени несъ-
ответствия на попълнените данни, 
МВР изпраща до представителство-
то по електронен път указания за 
отстраняване на несъответствия-
та. Представителството, в срок до 7 
работни дни, уведомява заявителя. 
В случай, че в срок до един месец от 
уведомяването всички несъответ-
ствия не бъдат отстранени, проце-
дурата по искането за издаване на 
паспорт се прекратява от МВР.

След издаване на паспорт от МВР, 
той се изпраща чрез МВнР до дипло-
матическото или консулско предста-
вителство, което уведомява заявите-
ля за издадения му документ в срок 
до 7 работни дни. Министерство на 
външните работи може да изпра-
ща персонализираните паспорти до 
дипломатическите или консулски 

представителства на Република Бъл-
гария в  чужбина по служебен път 
или чрез сертифицирана за пренос 
на ценни пратки фирма, осъществя-
ваща куриерски услуги, ако заяви-
телят е поискал използването на ус-
лугата „препращане чрез куриерска 
фирма“ и е заплатил за тази услуга.

Казано накратко, заявленията 
се изпращат до МВР по електронен 
път, но получаването на готовите 
лични документи зависи от графика 
на дипломатическите куриери към 
МВнР. Призоваваме гражданите, за 
които не е възможно да изчакат по-
лучаването на готовия личен доку-
мент по стандартния ред, да заявят 
доставка чрез куриерска фирма.

Има ли интерес от страна на 
българските граждани? И от друга 
страна – няма ли опашки?

Броят на подадените заявления 
за издаване на лични карти на този 
етап е изравнен с броя на молбите за 
биометрични паспорти. Консулски-
те длъжностни лица полагат мак-
симални усилия за бързо обслуж-
ване на гражданите. Въпреки това 
понякога се стига и  до забавяне по 
независещи от нас обстоятелства /
по-трудно се взимат пръстови от-
печатъци от възрастни хора, както 
и  от такива, практикуващи профе-
сии, свързани с работа с лепила, ня-
кои видове строителни материали 
и др./

Имаше ли някакви специални 
въпроси, които трябваше да бъ-
дат решени при инсталирането на 
техниката? Проблеми?

Единствената трудност произти-
чаше от обстоятелството, че тряб-
ваше да пригодим съществуващото 
гише към наложените стандарти. 
Проблеми в работата със системата 
не са констатирани. �

БИОМЕТРИЧНОТО ГИШЕ В КОНСУЛСКИЯ ОТДЕЛ НА БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО В ПРАГА БЕШЕ ИНСТАЛИРАНО 
НА 19–20 ФЕВРУАРИ Т.Г. БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТОВА ВЕЧЕ НЯМА НУЖДА ДА ПЪТУВАМЕ ДО СЪСЕДНИТЕ СТРАНИ 
(ИЛИ ДО БЪЛГАРИЯ) И  МОЖЕМ ДА СИ ПОРЪЧАМЕ ОТ НОВИТЕ ПАСПОРТИ С  БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ В  ПРАГА. 
ЖЕЛАЕЩИТЕ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8.30 ДО 11.30 Ч., 
КАКВОТО Е ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ НА КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА.
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� Информация от Консулски отдел на Българското посолство в Чехия


