
 

 
 

Размер на таксите за консулски услуги и визи събирани в шведски 
крони 

 

На основание чл. 3, ал. 1, от Тарифа №3 за таксите, които се събират за 
консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона 
за държавните такси и във връзка с Постановление № 333/28.12.2007 г. на 

Министерски съвет на Република България за изменение на Тарифа № 3 за таксите, 
които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на 

външните работи по Закона за държавните такси и във връзка с изменения на Тарифа 
№ 4 за таксите които се събират в системата на МВР по закона за държавните, 
обнародвана на 05 март 2010 г. 

 
СЕ ОПРЕДЕЛЯ 

 
събирането на следните такси в шведски крони за консулски услуги в 

посолството на Република България в Кралство Швеция, считано от 16.03.2010 г.:  
 

І. Такси за подаване на заявление за извършване на административна или 

консулска услуга до МВнР и до ДП на Република България  
 
Нормативно основание чл. 7 от Тарифа № 3  

 
- Съдействие за установяване на наследство в чужбина      500 

- Съдействие за издирване в чужбина на физическо лице      200 
- Съдействие за издаване дубликат на удостоверение за гражданско състояние  200 
- Издаване на удостоверения, служебни бележки и други документи   100 

- Друга административна или консулска услуга        50 
 

ІІ. Такси за удостоверяване на подпис и/или потвърждаване на истинността на 
подпис и печат върху документи и други книжа: 
 
Нормативно основание чл. 8 от Тарифа № 3  

 

Удостоверяване на подпис и/или потвърждаване на истинността на подпис и печат 
върху документи и други книжа се събират следните такси: 
 

- На документи, издадени от български учреждения      150 
- На документи, издадени от чуждестранни учреждения или от дипломатически или 

консулски представителства         200 
 
 

 
ІІІ. Такси за визови услуги 

 
Нормативно основание чл. 9 от Тарифа № 3  

 

За издаване на визи се събират следните такси : 
- За летищен транзит, за транзитно преминаване или  
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за краткосрочно пребиваване          600 

- За издаване в срок до 3 работни дни на виза за летищен транзит, 
за транзитно преминаване или за краткосрочно пребиваване            1200 
- Виза за дългосрочно пребиваване по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ             1000 

- Виза за дългосрочно пребиваване по чл. 15, ал. 2 от ЗЧРБ             2000 
 

ІV. Такси за преводи 
 
Нормативно основание чл. 11 от Тарифа № 3  

 
- От шведски на български         100 

- От български на шведски         150 
       
Таксата включва до 3 екземпляра превод на представения документ.  

За всеки следващ екземпляр се събира такса като за нов превод.  
 

V. Такси за приемане, обработване и препращане на документи до  
Министерството на правосъдието и/или до общински администрации в  Република 
България . 

 
Нормативно основание чл. 12 от Тарифа № 3  

 
- За придобиване, възстановяване, освобождаване  и установяване на българско 
гражданство            500 

- За установяване на ЕГН         200 
- За издаване на свидетелство за съдимост       200 

 
Нормативно основание чл. 55 от Тарифа № 1  

 

- По молби за придобиване и възстановяване на българско гражданство от:  
а) лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е 

от българска народност          150 
б) за лица до 18–годишна възраст и за учащи се до 26–годишна възраст    50 
в) други лица           500 

 
Нормативно основание чл. 56 от Тарифа № 1  

 
- По молби за освобождаване от българско гражданство     250 
 

Нормативно основание чл. 57 от Тарифа № 1  

 

- По молби за издаване на удостоверения за гражданство по чл. 39 от Закона за 
българското гражданство            250 
 
Нормативно основание чл. 59 от Тарифа № 1 

 

- За удостоверения за придобиване или възстановяване на българско гражданство 
или за издаване на дубликати в изпълнение на указ от:  
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а) лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или 

от българска народност          250 
б) за лица до 18–годишна възраст и за учащи се до 26–годишна възраст  100 
в) други лица                   1250 
 
 Нормативно основание чл. 60а от Тарифа № 1  

 
- За удостоверения, издавани във връзка с укази за отмяна на  
натурализацията или за лишаване от българско гражданство              1250 
 
Нормативно основание чл. 61 от Тарифа № 1  

 
- За издаване на удостоверения по движението на преписките, за тълкуване на 
отделни случаи или за установяване на различни факти, свързани с промени в 

гражданството на лицата           150 
 

VІ. Такси във връзка с издаване и продължаване на срока на български документи за 
самоличност 
 

Нормативно основание чл. 13 от Тарифа № 3  

 

- Издаване на паспорт          200 
- Издаване на лична карта          200 
- Продължаване на срока на валидност на паспорт      400 

- Издаване на временен паспорт за завръщане в Република България            1200 
- Издаване на временен паспорт        500 

- Издаване на удостоверение за завръщане в Република България  
на чужденец                    1200 
- Издаване на временен документ за пътуване на гражданин на Европейския съюз  200 

 
Нормативно основание чл. 35 от Тарифа № 4 

 
Такси за издаване на паспорти и други документи заместващи паспорта на български 
граждани: 

- за издавана на паспорт на лица между 14 и 58 години     200 
- за издавана на паспорт на лица между 58 и 70 години     100 

- за издавана на паспорт на лица над 70 години        50 
- за паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на 
увреждане 50 и над 50 на 100            15 

- временен паспорт           150 
- за удостоверение за завръщане в Република България на чужденец    200 

 
 
 

 
Нормативно основание чл. 36 от Тарифа № 4  

 
- за издаване на първи паспорт на лица до 14 години     50 
- за издаване на следващ паспорт на лица до 14 години     100 
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Нормативно основание чл. 32 от Тарифа № 4  

 
- Издаване на лична карта със срок на валидност 10 години    95 
- Издаване на лична карта със срок на валидност 4 години    70 

- Издаване на безсрочна лична карта         60 
- Издаване на лични карти на лица с трайно намалена работоспособност  

или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на 100       10 
 
Нормативно основание чл. 33 и чл. 33а от Тарифа № 4 

 
- Освобождават се от заплащане на такси при издаване на първа лична карта лица от 

14 до 16 годишна възраст; 
- Лица навършили 70 годишна възраст; 
 

 
VІІ. Такси за гражданска регистрация  

 
Нормативно основание чл. 14 от Тарифа № 3  

 

- молба за сключване на граждански брак        100 
- подаване на заявление за избор на постоянен адрес в РБ     100 

 
VІІІ. Такси за нотариални удостоверявания 
 
Нормативно основание чл. 15 от Тарифа № 3  

 

- Удостоверяване на подписа върху частен документ      150 
- Удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа: 
а) за първата страница           100 

б) за всяка следваща страница по           50 
- Удостоверяване на датата, съдържанието и подписа на частен документ, 

 който не подлежи на вписване: 
а) за първата страница           300 
б) за всяка следваща страница по         150 

За извършване на нотариално завещание                2000 
 

 
 
 

ІХ. Други такси 
 

Нормативно основание чл. 16 от Тарифа № 3  

 
- За издаване на временен акт за националност или на временно свидетелство за 

плаване под знамето на Република България се събират следните такси:  
1. на морски кораби: 

а) с големина до 40 БТ          500 
б) с големина от 40 до 500 БТ                 1000 
в) с големина над 500 БТ                  2000 
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2. на речни кораби: 

а) с дължина до 20 м включително                1000 
б) с дължина над 20 м                  2000 

 
Нормативно основание чл. 17 от Тарифа № 3  

 

За продължаване срока на валидност на свидетелства за плаване под знамето на 
Република България се събират 50 на сто от таксите, предвидени за тяхното издаване 
по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 

транспорта, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г.  
 
Нормативно основание чл. 18 от Тарифа № 3  

 
- За съставяне и заверяване на морски протест се събира такса    500 

 
Х. Заключителни разпоредби 

 
1. Нормативно основание чл. 5 от Тарифа № 3: 

 Таксите за консулско обслужване се събират с 50 на сто увеличение, 

когато по искане на гражданите или на представителите на юридическите 
лица услугата се извършва в срок до 8 работни часа от момента на 

подаване на заявлението, както и когато консулските услуги се 
извършват извън консулските помещения, но в населеното място, в което 

е седалището на българското дипломатическо или консулско 
представителство. 

 Таксите за консулско обслужване се събират със 100 на сто увеличение, 

когато по искане на лицата и при наличие на административен капацитет 
консулското обслужване се извършва в срок до 4 работни часа от 

момента на подаване на заявлението. 

 Таксите за консулско обслужване се събират със 100 на сто увеличение , 
за извършване на действия по консулско обслужване извън приемното 

време, в друго населено място в съответния консулски окръг или в 
неработни дни на дипломатическото или консулското представителство. 

2. Нормативно основание чл. 37а от Тарифа 4: 

 За бързо издаване на лична карта и/или паспорт по искане на лицето 

услугата се извършва в срок до 60 дни и съответната такса се заплаща с 
увеличение 2 пъти 

 Издаването на документи по същия член се извършва в случай, че 

лицето е заявило желание за ползване на услуга „препращане чрез 
куриерска фирма” и е заплатило за нея; 

3. При промяна на обменния курс на шведската крона спрямо еврото, таксите 
подлежат на осъвременяване. 

 

 


