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ДОКЛАД 
от  

Даниел Митов - министър на външните работи 
 
Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет  
 

Уважаеми господин министър-председател, 
Уважаеми госпожи и господа министри, 

 
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация, предлагам на Вашето внимание проект на 
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 
нормативни актове на Министерския съвет. 

Министерството на външните работи приключва работата си по изпълнение 
на проект за внедряване на електронни услуги „Е-консулски услуги”, по 
приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на 
електронното управление”, подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за 
гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, 
бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08, който се финансира по Оперативна 
програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г. 

След реализирането на проекта българските граждани, живеещи в 
чужбина, ще могат да подават заявления за подновяване на паспорта и личната си 
карта по електронен път, чрез онлайн форма, която ще намерят на страницата на 
Министерството на външните работи. 

Условието за това е да притежават квалифициран електронен подпис, да 
имат вече издаден български личен документ в последните 59 месеца преди 
подаването на заявлението и да са им били снети необходимите биометрични 
данни. Заплащането на заявените услуги също ще става по електронен път.  

  За въвеждането в експлоатация на посочените електронни услуги е 
необходимо да бъдат направени изменения и допълнения в два подзаконови 
нормативни акта – Правилника за издаване на българските лични документи и 
Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на 
Министерството на външните работи по Закона за държавните такси.  

Допълнително в Тарифа № 3 се предвижда и отмяна на текст, касаещ услуга, 
която вече не се извършва, а именно – подновяване валидността на паспорт.  

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на 
Постановление и докладът бяха публикувани за обществено обсъждане в 
интернет страницата на Министерството на външните работи и Портала за 
обществени консултации.  
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Проектът е съгласуван с всички членове на Министерския съвет и няма да 
доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради 
което се прилага одобрена финансова обосновка от министъра на финансите в 
съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б” от Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата администрация. 

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

 
Уважаеми господин министър-председател, 
Уважаеми госпожи и господа министри, 

 
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 
Министерският съвет да приеме приложеният проект на Постановление за 
изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 

 
София, ......................декември 2015 г. 
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