
ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 

 
 
 

З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№    Ав-02-29 от 12-04-2019 г., изменена със Заповеди № Ав-02-81 от 12.08.2019 г. и № Ав-02-30 
от 30.06.2020 г. 

 
 На основание чл.84, ал.1 и ал. 3 от Закона за българските лични документи (ЗБЛД) и 
Заповед № 95-00-68 / 30.03.2010 г. на Министъра на външните работи, 
 

Р А З П О Р Е Ж Д А М : 
 
1. При установяване на административно нарушение по смисъла на чл. 80 или чл. 81 от 
“Закона за българските лични документи” (ЗБЛД) г-н Даниел Данов, пълномощен министър, 
завеждащ “Консулска служба“,  г-жа Мариана Минкин, II. секретар и експертните сътрудници в 
„Консулската служба“ г-жа Блага Стоева и г-жа Светла Йотова да съставят “Акт за установяване 
административно нарушение” по образеца на  Приложение №1 и  да подготвят “Наказателно 
постановление” по образеца на  Приложение № 2 към Заповед № 95-00-68 от 30.03.2010 г. на 
Министъра на външните работи. 
 Наказателните постановления по чл. 80 и чл. 81 от  ЗБЛД се издават от ръководителя на  
представителството. 
 
2.   Определям г-н Даниел Данов, пълномощен министър, завеждащ “Консулска служба“ и  
г-жа Любомира Шуманова, I. секретар, за компетентни длъжностни лица, които : 

 
2.1. да извършват проверки и да представят становища на ръководителя на  

представителството по подадени възражения срещу съставени актове за установени 
административни нарушения по реда на т.1 от тази Заповед; 

 
2.2. да изготвят становища до ръководителя на  представителството по подадени 

жалби срещу съставените наказателни постановления по чл. 80 и чл. 81 от ЗБЛД. 
 
3. За нарушения по чл. 80 и чл. 81 от Раздел втори “Административно-наказателни  
разпоредби”  на Глава седма “Мерки за административна принуда” от  ЗБЛД се налагат глоби в 
български лева, преизчислени в евро съгласно чл. 81, ал. 4 от ЗБЛД по фиксирания курс на 
Българската народна банка 1,00000 евро = 1,95583 лв. 
 
4. Глобите по реда на т. 3 се налагат : 

              Вид на нарушението 
 

Глоба  
(лева) 

 
Платима глоба  

(евро) 

4.1.  по чл. 80, т.1 от ЗБЛД  - на лице, което използва подправени или 
чужди български лични документи, ако не подлежи на по-тежко 
наказание 

 
293,375 

 
150  

4.2.  по реда на чл. 80, т.2 от ЗБЛД  - на лице, което е отнело или 
задържало без съгласие на притежателя, укрило или унищожило 
български личен документ на друго лице   

 
293,375 

 
150 

4.3.  по реда на чл. 80, т.3 от ЗБЛД  - на лице, което е  приело или дало в 
залог, или преотстъпило български личен документ 

 
293,375 

 
150 

4.4. по реда на чл. 80, т.5 от ЗБЛД - на лице, което не е представило 
български личен документ при поискване от компетентното 
длъжностно лице (завеждащия “Консулска служба”, или определено 

 
293,375 

 
150 
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със заповед на ръководителя на представителството друго 
длъжностно лице, изпълняващо консулски функции, или длъжностно 
лице, изпълняващо функции на физическа охрана)   
 

4.5.  по реда на чл. 81, ал.2, т.7 от ЗБЛД - на лице, което попречи на 
упълномощените органи (завеждащия “Консулска служба”, или 
определено със заповед на ръководителя на представителството 
друго длъжностно лице, изпълняващо консулски функции, или  
длъжностно лице, изпълняващо функции на физическа охрана)  да 
извършат проверка за установяване на самоличността му 

 
293,375 

 
150 

4.6.  по реда на чл. 81, ал.1, т.1 от ЗБЛД - на лице, което не е подало 
заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 
30 дни при промяна в имената, единния граждански номер, пола, 
гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и 
трайни изменения на образа (лицето)  

 
97,7915 

 
50  

4.7.  по реда на чл. 81, ал.1, т.3 от ЗБЛД  - на лице, което не е подало 
заявление за издаване на лична карта в срок до 30 дни, след като е 
заявило, че тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната  

 
97,7915 

 
50 

4.8.  по реда на чл. 81, ал.1, т.5 от ЗБЛД - на лице, което  не е подало 
заявление в срок до 30 дни за подмяна на личната карта след 
изтичане на нейната валидност 

 
97,7915 

 
50  

4.9.  по реда на чл. 81, ал.1, т.6 от ЗБЛД - на лице, което  не е върнало 
паспорта си или заместващия го документ на органа, който го е издал, 
в тримесечен срок след изтичане на неговата валидност или след 
отпадане на основанието за издаването и ползването му 

 
97,7915 

 
50  

4.10.  по реда на чл. 81, ал.1, т.2 от ЗБЛД - на лице, което  не е 
направило необходимото като родител, настойник или попечител за 
снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст 

 
97,7915 

 
50  

4.11.  по реда на чл. 81, ал.1, т.4 от ЗБЛД - на лице, което  е навършило 
18 години и не е подало заявление за издаване на лична карта 

 
97,7915 

 
50  

4.12.  по реда на чл. 81, ал.2, т.1 от ЗБЛД - на лице, което е български 
гражданин и не обявило пред компетентните български органи 
придобиването на документи за самоличност,  издадени от друга 
държава 

 
97,7915 

 
50 

4.13.  по реда на чл. 81, ал.2, т.1 от ЗБЛД - на лице, което е български 
гражданин и в определения за това срок не обявило пред 
компетентните български органи придобиването на документи за 
самоличност,  издадени от друга държава 

 
 39,1166 

 
20 

4.14.  по реда на чл. 81, ал.2, т.2 от ЗБЛД - на лице, което е изгубило, 
повредило или унищожило български личен документ – за всеки 
документ  

 
97,7915 

 
50 

4.15.  по реда на чл. 81, ал.2, т.3 от ЗБЛД - на лице, което не е 
декларирало в 3-дневен срок изгубване, кражба, повреждане или 
унищожаване на  български личен документ – за всеки документ по  

 
97,7915 

 
50 

4.16.  по реда на чл. 81, ал.2, т.4 от ЗБЛД - на лице, което е декларирало 
български личен документ за повреден, унищожен, изгубен или 
откраднат и е установено, че продължава да го използва  – за всеки 
документ по  

 
97,7915 

 
50 

4.17.  по реда на чл. 81, ал.2, т.5 от ЗБЛД - на лице, което при подаване 
на заявление за издаване на български личен документ е 

 
97,7915 

 
50 
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декларирало неверни данни, ако не подлежи на по-тежко наказание 
по друг закон  

4.18.  по реда на чл. 81, ал.2, т.6 от ЗБЛД - на лице, което използва 
нередовни български лични документи 

 
97,7915 

 
50 

 
5. Глобите за всяко от нарушенията, посочени в т. 4.12, т. 4.13, т. 4.14, т. 4.15, т. 4.16, т. 4.17 
и т. 4.18, да се налагат в двоен размер,  съгласно чл. 81, ал. 3 от ЗБЛД, когато нарушението е 
извършено повторно в рамките на 12 месеца, предшестващи датата на установяване на 
нарушението. 
 
6.  Определям г-жа Блага Стоева и г-жа Светла Йотова, експертни сътрудници в „Консулска 
служба“ за компетентни длъжностни лица за събиране на сумите от наложени глоби по чл. 80 и 
чл. 81 от Закона за българските лични документи.  
 
7. На гражданите, които заплащат наложените глоби, да бъдат издавани финансово-
отчетни документи, съгласно указанията на Министерството на външните работи. 
 Съставените актове и наказателни постановления на граждани, които не са заплатили 
наложените глоби, да бъдат изпращани чрез Министерството на външните работи за 
принудително събиране на дължимите суми. 
 

8. Тази Заповед влиза в сила от 00.00 ч. на 15 април 2019 г. и отменя Заповед № Ав-02-34 
от 20.07.2016 г., изменена със Заповед № КВ-12-30/03.07.2017 г.  
 
9. Текстът на Заповедта да бъде поставен на видно място в приемните помещения на 
“Консулската служба” в ДП-Берлин.  
 
10. Ръководителят на “Финансово–административна служба” да предостави копие от тази 
Заповед на посочените в нея служители за изпълнение, срещу подпис. 
 

 
 
ПОСЛАНИК: 
   /Елена Шекерлетова/ 

 


