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Стотици хиляди българи,
живеещи зад граница, ще
бъдат облекчени с издаване и
подмяна на документи за
сaмоличност.

Въпрос на няколко месеца е
Министерство на външните
работи да пусне на интернет
страницата си електронна
платформа, чрез която
емигрантите ще могат да
подават заявление до МВР за
преиздаване на паспорт или
лична карта. Сега емигрантите
са принудени да бият
километри, за да стигнат до
посолство или консулство,
където могат да подадат
заявление.

Министерството на външните работи вече приключва работата си по изпълнение на проект за
внедряване на електронни услуги „Е-консулски услуги”. Условието за използване на платформата
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.

Получаването на документите в България няма да е проблем, тъй като при подаване на
заявлението може да се посочи лице, което ще вземе документите от МВР. Паспортът и личната
карта могат да бъдат изпратени чрез куриерски услуги. В момента посолствата и консулствата
също използват куриери за доставка на поща с лични документи.
Електронният подпис също може да бъде издаден дистанционно. В България има няколко фирми,
които са лицензирани за издаване на електронен подпис. Цената за година е между 24 лв. и 48
лв.

Дори и с цената за електронен подпис и куриерската такса услугата ще бъде по-евтина за хората.
За сравнение в консулствата ни в Испания вземат 40 евро за паспорт плюс 20 за куриер.
Паспортът в България струва 40 лв.

°C София Хороскоп 

ВСИЧКО ОТ: ДНЕС  | ВЧЕРА

ВХОДТВ Програма

БЪЛГАРИЯ БИЗНЕС МНЕНИЯ СВЯТ КУЛТУРА ЖИВОТ СПРАВОЧНИК ЛЮБОПИТНО СПОРТ РЕГИОНИ

ОЩЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ОЩЕ ОТ ТРУД

Образование от господари за
роби  35

10 бона заплата за здравна
чиновничка  15

Какво ни чака в Гърция след
покачването на цените

7

Борисов посочи кои
полицейски шефове ще
бъдат изгонени  3

Президентът на република
Косово Хашим Тачи:
България се превърна в
пример за региона  3

Борим градушките с
черешови костилки  1

Метеорит изгоря над
Аризона
Астероид с маса няколко
десетки тона изгоря в небе...

Роди се бебе панда след изкуственo

МНЕНИЯ

НОВО ЧЕТЕНО КОМЕНТИРАНО

ЛЮБОПИТНО

Образование от господари за
роби

Д-Р ИЛИЯ ИЛИЕВ

Какво ни чака в Гърция след
покачването на цените

ИВАН ГАРЕЛОВ

Президентът на република
Косово Хашим Тачи:
България се превърна в
пример за регионаЕМИЛ СПАХИЙСКИ

http://www.trud.bg/Rubric.asp?RubricId=448
http://www.trud.bg/Rubric.asp?RubricId=1833279
http://www.trud.bg/Rubric.asp?RubricId=335888
http://www.trud.bg/Rubric.asp?RubricId=1833262
http://www.trud.bg/Rubric.asp?CatId=5530510
http://www.trud.bg/Rubric.asp?CatId=5409151
http://www.trud.bg/Rubric.asp?CatId=5134644
http://www.trud.bg/Rubric.asp?CatId=4166360
http://www.trud.bg/Authors.asp?AuthorID=4613471
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5171301
http://twitter.com/?status=http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5171301
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5171301
http://www.trud.bg/Rubric.asp?RubricId=439
http://cache1.trud.bg/Images/Cache/413/Image_5171413_411.jpg
http://www.trud.bg/AllNews.asp
http://www.trud.bg/AllNews.asp?date=1
https://www.facebook.com/trud.bg
https://twitter.com/wwwTrud
http://www.trud.bg/rss.asp
https://plus.google.com/102672279695377793010/posts
http://www.trud.bg/ajax/login-popup.html
http://www.trud.bg/TV.asp
http://www.trud.bg/Rubric.asp?RubricId=439
http://www.trud.bg/Rubric.asp?RubricId=441
http://www.trud.bg/Rubric.asp?RubricId=1833315
http://www.trud.bg/Rubric.asp?RubricId=442
http://www.trud.bg/Rubric.asp?RubricId=20715
http://www.trud.bg/Rubric.asp?RubricId=1833347
http://www.trud.bg/Rubric.asp?RubricId=1833360
http://www.trud.bg/Rubric.asp?RubricId=445
http://www.trud.bg/Rubric.asp?RubricId=443
http://www.trud.bg/Rubric.asp?RubricId=440
http://www.trud.bg/Rubric.asp?CatId=5109005
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5171301
http://twitter.com/?status=http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5171301
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5171301
http://www.trud.bg/Rubric.asp?RubricId=439
http://www.trud.bg/
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5550533
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5550533
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5550533#comments
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5550661
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5550661
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5550661#comments
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5550496
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5550496
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5550496#comments
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5552235
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5552235
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5552235#comments
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5550505
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5550505
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5550505#comments
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5550440
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5550440
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5550440#comments
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5552860
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5552860
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5550687
javascript:;
javascript:;
http://www.trud.bg/Rubric.asp?RubricId=1833315
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.trud.bg/Rubric.asp?RubricId=445
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5550533
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5550533
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5550496
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5550496
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5550505
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5550505
http://www.trud.bg/

