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Важно: Възможност за подаване 
                   на заявления за български
                   лични документи онлайн

Считано от 17 февруари 
2021 г., българските граж-
дани в чужбина могат 
да подават заявления за 
български лични доку-

менти (лична карта или задграничен 
паспорт) без квалифициран електро-
нен подпис (КЕП) чрез сайта на Ми-
нистерството на външните работи.

Изискванията, на които трябва 
да отговарят гражданите, подаващи 
заявление за подновяване на лични 
документи без наличие на електронен 
подпис, са следните:

– Да са навършили 18 години и 
имат все още валидни български 
паспорт и/или лична карта, които са 
получили по лично подадено заявле-
ние до 59 месеца преди искането за 
подмяна, което гарантира, че граж-
данинът вече има снети необходи-
мите биометрични данни, които се 
изискват за новия документ. Доку-
ментът за самоличност, който ще се 
подменя, следва да е в притежание 
на заявителя, като не е загубен, от-
краднат, унищожен и т.н. При снети 
биометрични данни за паспорт (ци-
фрова снимка, пръстови отпечатъци 
и подпис) през последните 59 месеца 
може да подадете заявление както за 
нов паспорт, така и за издаване на 
нова лична карта. При снети биоме-

трични данни през последните 59 ме-
сеца само за издаване на лична карта 
(събраните данни са само снимка и 
подпис) може да подадете заявление 
за издаване само за лична карта, но 
не може да подадете заявление за из-
даване на паспорт, тъй като не са Ви 
снети пръстови отпечатъци;

– Да нямат промяна на името, 
единния граждански номер, пола, 
гражданството, постоянния адрес 
или настъпили съществени и трайни 
изменения на образа на лицето;

– Плащането се извършва с банко-
ва карта, която има функционалност 
за плащане през интернет;

– при подаване на заявление без 
електронен подпис документът, кой-
то трябва да бъде подновен, не може 
да бъде с изтекъл срок на валидност, 
като към заявлението трябва да бъде 
прикачено копие на валидния българ-
ски личен документ.

Обръщаме внимание, че предвид 
изискванията на чл. 160, ал. 1 и ал. 2 
от Закона за движението по пътищата, 
тази нова възможност за подаване на 
заявления за български лични доку-
менти без използване на квалифициран 
електронен подпис не може да бъде из-
ползвана за издаване на дубликат на 
валидна шофьорска книжка.

При заявление за издаване на бъл-

гарски личен документ, което е пода-
дено по електронен път, получаването 
на готовия документ е възможно само 
лично в съответната Консулска служ-
ба, посочена за получаване в онлайн 
формуляра, като връчването се из-
вършва само след като самоличността 
на получателя бъде установена едноз-
начно и документът, чиято подмяна 
се иска, бъде върнат. Не се допуска 
получаването на готовия документ за 
самоличност чрез лицензиран достав-
чик на пощенска или куриерска услу-
га по реда на чл. 17, ал. 7 от ЗБЛД или 
чрез упълномощено лице, тъй като 
трябва да се потвърди на място в съ-
ответната Консулска служба, че пода-
лият заявлението онлайн съответства 
на получателя на документа.

Системата е достъпна на адрес:
https://e-usluga_bds.mfa.bg/, както 

и от началната страница на МВнР: 
https://www.mfa.bg.

Преди подаването на заявлението 
препоръчваме да се запознаете с на-
личното ръководство на горепосоче-
ния адрес – Ръководство за потреби-
теля за ползване на автоматизирана 
информационна система за електрон-
ни услуги на Министерството на 
външните работи.

Плащанията са извършват в интер-
нет чрез виртуален ПОС терминал.  ◆

Уважаеми сънародници,
с дълбока скръб Ви съобщаваме, че на 

25.1.2021 г., на 57-годишна възраст, почина един 
скъп за нас приятел – г-н Георги Атанасов.

Потресени сме от внезапната му смърт! 
Не можем да повярваме, че вече няма да 

бъде сред нас...!
През 1991 г. Георги Атанасов пристига в Бра-

тислава, четири години по-късно вече е в Прага. 
От 1998 г. живее в Ливушин (Кладно). Имаше мно-
го идеи и ентусиазъм, с който ги осъществяваше.

Прекрасен човек с добро сърце. Винаги готов 
да помогне, посъветва и поглади. Ще го помним 
с неговата добрата, отзивчивост и всеотдайност. 

Той можеше перфектно да развесели всички 

с безброй забавни истории, наздравици, шеги и 
анекдоти – благодарни сме, че имахме честта да 
те познаваме! 

Изпратихме те в твоя път последен. 
Животът продължава своя ход, 
остава само мъката по тебе 
и примерът от твоя чист живот. 
За един живот изпълнен със смисъл 
и съдържание, 
за едно сърце, изпълнено с обич към всич-
ки, за прекрасния всеотдаен човек – забра-
ва няма! Днес, утре и през целия ни живот! 

С много обич и болка, свеждаме глави пред 
светлата ти памет! Спи спокойно вечния си сън!


