РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВЕН ПРОТОКОЛ”

Нота №04-01-11
Министерството на външните работи на Република България,
дирекция „Държавен протокол” поднася своите почитания на
акредитираните в Република България дипломатически и консулски
представителства и представителства на международни организации със
седалище в Република България и има честта да уведоми за извършени
изменения и допълнения в българското законодателство, които засягат
режима на влизане и пребиваване в Република България на служителите в
дипломатическите
и
консулските
представителства
и
в
представителствата на международни организации със седалище в
Република България и на членовете на техните семейства.
и тя е:

Предоставена е законова уредба на видовете карти, които се издават

След регистрация при условия и по ред, определени в закон или в
акт на Министерския съвет, Министерството на външните работи издава
на чужденците, които са членове на персонала на дипломатическо или
консулско представителство, или на представителство на международна
организация, акредитирана в Република България, и на членовете на
техните семейства:
1. карта на член на дипломатическия персонал на дипломатическо
представителство или на представителство на международна организация,
акредитирана в Република България ("дипломатическа карта");
2. карта на консулско длъжностно лице в консулско
представителство ("консулска карта");
3. карта на член на административно-технически персонал на
дипломатическо или на консулско представителство, или на
представителство на международна организация, акредитирана в
Република България ("карта на административно-технически
персонал");
4. карта на член на обслужващия персонал на дипломатическо или
на консулско представителство, или на представителство на
международна организация, акредитирана в Република България ("карта
на обслужващ персонал").
След регистрация Министерството на външните работи издава
карти на членовете на семействата от същия вид, както на титуляря.
ДО

АКРЕДИТИРАНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И КОНСУЛСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
И ДО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВАТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
София 1113, ул. „Александър Жендов“ 2,
тел. +359 (2) 948 22 76, факс +359 (2) 948 30 95
e-mail: SP@MFA.BG

В частност, разпоредбите които уреждаха
издаването на
разрешения за пребиваване чрез визов стикер на децата до 14-годишна
възраст на служителите в дипломатическите и консулските
представителства и в представителствата на международни организации
със седалище в Република България, са отменени и считано от 01.01.2017 г.
на децата до 14-годишна възраст ще започнат да се издават карти от
същия вид, каквито са издадени или се издават на титуляря.
Условията и реда за заявяването на картите остават без промяна и
за издаването им, включително и при деца до 14-годишна възраст, се
използва досегашния ред, а именно:
- подаване на искане с нота до дирекция „Държавен протокол” на
Министерството на външните работи, в което се посочват име,
ранг и длъжност на титуляря, дата на пристигане, крайна дата на
изпълнение на функциите, на мястото на кого пристига
титулярят, освен ако не е новооткрита длъжност, както и имена и
качество на придружаващите го членове на семейството.
Към нотата се прилагат:
попълнено и подписано заявление/формуляр, по образец
(приложено), в два оригинални екземпляра. Заявлението за
издаване на карта на дете до 14 години се подписва от родителя титулярен служител.
- два броя снимки, съгласно изискванията по формуляра.
- национален документ за самоличност (паспорт, заместващ
паспорта документ, лична карта. За децата, които нямат
самостоятелен документ, се прилага копие от персоналната
страница и страницата от паспорта на родителя, където са
вписани).
- копие от удостоверение за раждане (само за новородени на
територията на Република България деца на титулярния
служител).
Прецизиран и дефиниран е кръга на лицата, които се считат за
членове на семейството на титуляря - член на
персонала на
дипломатическите
и
консулските
представителства
и
на
представителствата на международни организации със седалище в
Република България, на които се издава съответния вид карта.
Членове на семейството, освен ако друго не е предвидено в
двустранен или многостранен международен договор, са лицата, които
живеят с титуляря в едно домакинство и са:
1. съпруга/съпруг или регистриран партньор, с когото лицето живее
на съпружески начала;
2. низходящи, включително само на лицето по т. 1, които не са
навършили 21-годишна възраст, не са встъпили в брак и не упражняват
доходоносна дейност;
3. низходящи от 21- до 26-годишна възраст, включително само на
лицето по т. 1, които не са встъпили в брак и са записани редовна форма на
обучение в българско висше учебно заведение;
4. низходящи над 21-годишна възраст, включително само на лицето
по т. 1, които нямат собствени доходи, обективно не са в състояние да
осигуряват сами издръжката си и сериозни здравословни причини налагат

Стр. 2 от 4

титулярят да полага лично грижи за тях;
5. възходящи на титуляря или на лицето по т. 1, които са на
издръжка и сериозни здравословни причини налагат титулярят да полага
лично грижи за тях - при условията на взаимност.
Картите на членовете на персонала на дипломатическите и
консулските представителства и на представителствата на международни
организации със седалище в Република България и на членовете на
техните семейства, се издават с валидност за срока на акредитацията, но
не повече от 5 години, и удостоверяват предоставените имунитети и
привилегии по смисъла на международното право, както и правото на
многократно влизане и на пребиваване на територията на страната,
ако друго не е предвидено в международен договор, който е в сила за
Република България или не следва от условията на взаимност.
Картите ще се издават в срок от 15 работни дни от получаване на
заявлението. След изтичането на валидността им ще се издават нови
карти, което става по горепосочената процедура. Желателно е в нотатаискане да бъде посочен срокът, за който се иска преиздаването на
съответния вид карта.
Картите се връщат при изтичане на срока на акредитацията, при
смърт или при обявяване на лицето за нежелано.
Картите се връщат в дирекция “Държавен протокол” с вербална нота
и попълнен формуляр за връщане, образец от който се прилага за ползване.
Дирекция “Държавен протокол” няма да издава карти на
новопристигнали членове на дипломатическа мисия/консулство или на
членове на техните семейства, ако предварително не са върнати картите на
окончателно заминалите техни предшественици, както и ако не са
отбелязани точно рангът и длъжността, която дипломатът или служителят
изпълняват.
Дирекция “Държавен протокол” не издава карти на пристигналите
лица, временно заместващи титулярите и други командировани в
посолствата. Те подлежат само на регистрация, като за целта е необходимо с
нотата да се изпрати паспортът, два попълнени формуляра и две снимки.
Дирекция “Държавен протокол” не регистрира родители и гости на
служителите в мисиите.
Облекчени са условията и реда за издаване на разрешения за
пребиваване на новородените на територията на Република България деца
на акредитираните членове (титуляри) на персонала на дипломатическо
или консулско представителство, или на представителство на
международна организация, акредитирана в Република България, като
отпадат задълженията за притежаване на виза за дългосрочно
пребиваване и представяне на доказателствата по чл.24, ал.2 от Закона за
чужденците в Република България. За новородените деца се прилага реда
за регистрация и издаване на карта по общия ред, както за титуляря.
Друго облекчение, което засяга режима за влизане и пребиваване на
членовете на персонала на дипломатическите и консулските
представителства и на представителствата на международните
организации със седалище в Република България е отпадане на
задължението за предоставяне на пръстови отпечатъци при подаване
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на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване в
Република България.
От изискването за снемане на пръстови отпечатъци при подаване на
заявления за издаване на визи за дългосрочно пребиваване се
освобождават децата на възраст до 12 години; лицата, назначени за
ръководители на дипломатически или консулски представителства,
акредитирани за Република България, или за ръководители на
представителства на международни организации на територията на
страната – когато това е предвидено в международен договор или при
условията на взаимност; членовете на дипломатическия персонал на
дипломатическите представителства и на консулския персонал на
консулските представителства, акредитирани за Република България –
когато това е предвидено в международен договор или при условията на
взаимност; членовете на персонала на представителства на международни
организации на територията на страната, когато се ползват с
дипломатически имунитет по силата на международен договор.
На самостоятелно основание е уредена възможността за получаване
на разрешение за продължително пребиваване на лица, които притежават
виза за дългосрочно пребиваване и са други членове на домакинството на
чужденец, член на семейството на служител на персонала на
дипломатическите
и
консулските
представителства
и
на
представителствата на международните организации със седалище в
Република България или са негови частни домашни помощници (извън
тези на титулярния служител). Разрешенията се издават от дирекция
„Миграция” на Министерството на вътрешните работи и тези лица не
подлежат на регистрация и издаване на карти от Министерството на
външните работи.
Министерството на външните работи на Република България се
ползва от случая, да увери акредитираните в Република България
дипломатически и консулски представителства и представителства на
международни организации със седалище в Република България във
високата си към тях почит.

Приложение: съгласно текста

София, 3 Януари 2017 г.
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