
ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 
   

№  Ав-02-05 / 16.02.2021 г.     
 
На основание на Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на 
Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, Тарифа № 1 за държавните 
такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на 
правосъдието, Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 
вътрешните работи и Тарифа № 5 за таксите, които събират в системата на Министерство на 
транспорта,  

НАР Е Ж Д А М : 
 

1. Дължимите държавни такси са платими преди началото на консулското обслужване чрез 
заплащане в евро на пълната сума по сметка на Посолството чрез ПОС – терминално устройство 
в „Консулската служба“ или в брой, на гише.  

Заплащането на  държавните такси в брой се удостоверява с приходни квитанции, 
издадени от оправомощени  със заповед на ръководителя на ДП Берлин служители в 
„Консулската служба“,  като за заплатените такси по сметка на Посолството чрез ПОС – 

терминално устройство в „Консулската служба“ се отпечатват и касови чекове. 
 

2. Таксите по Тарифа № 3 се плащат 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  
подаване на заявлението. 
 
3.  Таксите по Тарифа № 3  се плащат със 100 на сто увеличение, когато по искане на 
гражданите и при наличие на административен капацитет консулското обслужване се извършва 
в срок до 4 работни часа от  подаване на заявлението. 
 
4.  Таксите по Тарифа № 3  се плащат с 50 на сто увеличение, когато по искане на гражданите 
или на представителите на юридическите лица консулските услуги се извършват извън 
помещенията на “Консулската служба” на ДП-Берлин, на територията на Берлин.  

В останалите случаи, в които консулското обслужване се извършва извън помещенията на 
“Консулската служба” на Посолството извън територията на Берлин, въз основа на писмената 
заповед на ръководителя на дипломатическото представителство,  таксите по Тарифа № 3  се 
плащат с увеличение от 100 на сто. 
 
5.  Увеличението на таксите по Тарифа № 3  не се прилага по отношение на : 
 

5.1. таксите за визи, както и когато са налице “извънредни обстоятелства” по смисъла на пар.1, 
т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗЧРБ или при държавен интерес, 

 
5.2.  физически лица, които са освободени от плащане на такси: 

 
а) по силата на българското законодателство, на правото на Общността или на 
международни договори, по които Република България е страна,  
б) по решение на министъра на външните работи - в отделни случаи и при държавен 
интерес,   
в) по предложение на ръководителя на ДП в отделни случаи и при държавен интерес -  
след получаване на писмено разрешение от МВнР,   
г) за издаване на удостоверения за съставени актове по гражданско състояние (раждане, 
брак или смърт) в “Консулска служба” на Посолството на България във Федерална 
република Германия– когато са предназначени за първична регистрация на събитията в 
България,   
 



 

5.3. българските граждани – за преводи от чужд на български език на  удостоверения за 
съставени актове по гражданско състояние (раждане, брак или смърт) и заверяване на 
подписа на преводач – когато са предназначени за първична регистрация на събитията в 
България, 

 
5.4. компетентните органи на съдебната власт – за преводи, заверяване и обработване на 

съдебни поръчки по наказателни дела от общ характер, 
 

5.5. чужденци, които към датата на подаване на заявлението за издаване на виза не са 
навършили 6-годишна възраст. 

 
6.  Получаването на издадените документи, за които са заплатени такси съгласно т. 2, т. 3 и т. 4  
от тази Заповед се извършва в приемното време на „Консулската служба“, освен по решение на 
завеждащия „Консулска служба“ при извънредни обстоятелства (стихийни и природни бедствия, 
аварии, катастрофи, грабежи и обстоятелства, довели до прилагането на неотложна медицинска 
помощ, както и други подобни събития, настъпили не по волята на лицето, които то не е могло да 
предвиди или предотврати), по хуманитарни причини или при наличие на държавен интерес. 
 
7. Консулски услуги могат да бъдат предоставяни и на граждани, които не са в състояние да 
платят дължимите такси, след като дължимите суми бъдат внесени в Централното управление на 
Министерството на външните работи в София и ДП-Берлин получи официално съобщение за 
извършеното плащане. 
 
8. В случаите, в които консулската услуга е свързана с плащане на местни такси, в това число и 
за пощенски и куриерски услуги,  услугата може да бъде предоставена след предварително 
заплащане на дължимите местни такси.  
 
9. В Консулската служба на ДП-Берлин се заплащат следните такси (в евро) за предоставените 
консулски услуги: 
 

 

9.1. Административни и нотариални услуги 
 

Вид на услугата 
Такса по 

Тарифа № 3  
 

Такси  с 
увеличение      

по т.2, респ. т. 3  
Местни такси 

Издаване на удостоверения, служебни бележки, 
сертификати и други 

10 15 /20 - 

Други административни или консулски услуги 5 7,50 / 10 
действителни 
разходи 

Удостоверяване на подпис и/или за потвърждаване 
на истинността на подпис и печат върху документи и 
други книжа, издадени от български учреждения  

15 22,50/30 - 

Удостоверяване от МВнР на подпис и/или за 
потвърждаване на истинността на подпис и печат 
върху документи и други книжа, издадени от 
български учреждения (чрез „апостил”) 

15 - - 

Удостоверяване на подпис и/или за потвърждаване 
на истинността на подпис и печат върху документи и 
други книжа, издадени от чужди ДП/КП 
(легализация) 

20 30/40 - 

Удостоверяване на подпис и/или за потвърждаване 
на истинността на подпис и печат върху документи и 
други книжа, издадени от чуждестранни учреждения 
(легализация) 

20 30/40 
действителни 
разходи 

Преводи на документи и частни книжа от немски на 
български език (при наличие на административен 
капацитет; за всяка страница; до 3 екз.)  

10                    
(до 3 раб. дни) 

15/20 - 



 

Преводи на документи и частни книжа от български 
на немски език (при наличие на административен 
капацитет; за всяка страница; до 3 екз.)  

15                          
(до 3 раб. дни) 

22,50/30 - 

Удостоверяване на датата или на подписа върху 
частен документ  

15 22,50/30 - 

Удостоверяване на съдържанието на частен 
документ, който не подлежи на вписване – за първа 
страница   

30 45/60 - 

Удостоверяване на съдържанието на частен 
документ, който не подлежи на вписване – за втора 
и всяка следваща страница   

15 22,50/30 - 

Удостоверяване на верността на  препис  или 
извлечение от документи и книжа – за първа 
страница   

10 15/20 - 

Удостоверяване на верността на  препис  или 
извлечение от документи и книжа – за втора и всяка 
следваща страница   

5 7,50/10 - 

За извършване на нотариално завещание 200 300/400 - 

Съдействие за установяване на наследство в чужбина 
50  

действителни 
разходи 

 

 

9.2. Издаване на български лични документи 
 

Вид на услугата 

Такса по 
Тарифа    

№ 3  
 

Такси с 
увеличение 
по т.2, респ. 

по т. 3  

Такса по 
Тарифа 

№ 4 
(МВР)                        

Увеличена 
такса по 
Тарифа           

№ 4  

Приемане на заявление за издаване на лична карта на 
граждани от 14 до 16-годишна възраст (за първа лична 
карта) 

20 - 0 - 

Приемане на заявление за издаване на втора и следваща 
лична карта на граждани от 14 до 18-годишна възраст  

20 - 7 14 

Приемане на заявление за издаване на лична карта на 
граждани от 18 до 58-годишна възраст (валидност 10 
год.) 

20 - 10 19 

Приемане на заявление за издаване на лична карта на 
граждани от 58 до 70-годишна възраст (безсрочна) 

20 - 6 12 

Приемане на заявление за издаване на лична карта на 
граждани, навършили 70-годишна възраст (безсрочна) 

20 - 0 - 

Приемане на заявление за издаване на лична карта на 
гражданин с трайно намалена работоспособност или 
вид и степен на увреждане 50 и над 50 %  

20 - 2 3 

Приемане на заявление за издаване на паспорт  на 
граждани до 14 -годишна възраст  (за първи паспорт) 

20 - 6 11 

Приемане на заявление за издаване на паспорт   на 
граждани до 14 -годишна възраст  (за втори и следващ  
паспорт) 

20 - 11 21 

Приемане на заявление за издаване на паспорт  на 
граждани от 14 до 58-годишна възраст   

20 - 21 41 

Приемане на заявление за издаване на паспорт  на 
граждани от 58 до 70-годишна възраст   

20 - 11 21 

Приемане на заявление за издаване на паспорт  на 
граждани над 70-годишна възраст   

20 - 6 11 

Приемане на заявление за издаване на паспорт  на 
граждани с трайно намалена работоспособност или вид 
и степен на увреждане 50 и на 50 %  

20 - 2 4 

Приемане на заявление за издаване на паспорт  на 
граждани, от които е невъзможно да бъдат снети 
биометрични данни (валидност до 12 месеца)  

20 - 8 16 



 

Приемане на заявление за издаване на временен 
паспорт 

50 75/100 - - 

Приемане на заявление за издаване на временен 
документ за пътуване на гражданин на ЕС, който не е 
български гражданин 

20 - - - 

Приемане на заявление за издаване на Удостоверение за 
завръщане в Република България на чужденец  

120 - - - 

Искане на информация за събития и факти, свързани с 
издаването на  български документ за самоличност  5 - 

1 евро за 
док., но 
не повече 
от 6  

- 

Получаване на удостоверение за събития и факти, 
свързани с издаването на  български документ за 
самоличност  

5 - 

3 евро за 
док., но 
не повече 
от 13  

- 

Искане на информация за събития и факти, свързани с 
преминаването на граждани през ГКПП на РБ и/или за 
използваните  български документи за самоличност  

5 - 

1 евро за 
док., но 
не повече 
от 6  

- 

Получаване на удостоверение за събития и факти, 
свързани с преминаването на граждани през ГКПП на РБ 
и/или за използваните  български документи за 
самоличност 

10 - 

3 евро за 
док., но 
не повече 
от 13  

- 

Приемане на заявление за издаване на 
дипломатически или служебен паспорт    

20 - 23 - 

Приемане на заявление за издаване на дипломатически 
или служебен паспорт  от граждани, от които е 
невъзможно да бъдат снети биометрични данни 
(валидност до 12 месеца) 

20 - 8 - 

 
 

 

9.3. Услуги във връзка с гражданското състояние 
 

Вид на услугата 
Такса по 

Тарифа № 3  
 

Такси с 
увеличение по 
т.2, респ. по т. 3 

Местни такси  

Молба за сключване на граждански брак в 
дипломатическото представителство (ДП)  

10 - - 

Заявление  за издаване на препис от акт  по 
гражданско състояние, съставен в ДП/КП, когато не е 
предназначен за първична регистрация   

20 30/40 - 

Съдействие за издаване на дубликати, преписи или 
извлечения на документи по гражданско състояние от 
български органи по гражданско състояние 

20 
(за всеки 

документ) 
- 

действителни 
разходи 

Издаване на многоезични преписи или извлечения от 
актове за раждане, за брак или за смърт на български, 
английски и немски  език 

20 
(за всеки 

документ) 
30/40  

Обявяване на събития по гражданско състояние   
(раждане, брак, смърт) и съставяне на актове по 
гражданско състояние, предназначени за първична 
регистрация   

0 - - 

Издаване на дубликати, преписи или извлечения на 
документи по гражданско състояние, на базата на 
осъществен достъп до НРГС (за събития по 
гражданско състояние след 01.01.2000 г., за които 
компетентната община в България е съставила акт, 
който фигурира в регистъра) 

10 
15/20                       

(за всеки 
документ) 

- 

Преводи на удостоверителни документи по 
гражданско състояние  (раждане, брак, смърт), когато 
са предназначени за първична регистрация   

0 
(до 3 раб. дни) 

- - 

Приемане на заявление за избор на постоянен адрес в 
България 

10 - 
действителни 

разходи 



 

 
9.4. Услуги във връзка с българското гражданство 

 

Вид на услугата 
Такса по 

Тарифа № 3  
 

Такса по 
Тарифа № 1 

(МПр)                           
Приемане на заявление за придобиване или за възстановяване на 
българско гражданство от граждани, чиито родители или поне 
единият от тях е от български гражданин или от българска народност  

50 15 

За удостоверение  за придобиване или за възстановяване на 
българско гражданство от граждани, чиито родители или поне 
единият от тях е от български гражданин или от българска народност  

5 25 

Приемане на заявление за придобиване или за възстановяване на 
българско гражданство от граждани до 18-годишна възраст 

50 5 

За удостоверение  за придобиване или за възстановяване на 
българско гражданство от граждани до 18-годишна възраст 

5 10 

Приемане на заявление за придобиване или за възстановяване на 
българско гражданство от граждани до 26-годишна възраст, които 
продължават образованието си в редовна форма на обучение  

50 5 

За удостоверение  за придобиване или за възстановяване на 
българско гражданство от  граждани до 26-годишна възраст, които  
продължават образованието си в редовна форма на обучение  

5 10 

Приемане на заявление за придобиване или за възстановяване на 
българско гражданство от граждани, извън посочените по-горе   

50 50 

За удостоверение  за придобиване или за възстановяване на 
българско гражданство от граждани, извън посочените по-горе   

5 125 

Приемане на заявление за освобождаване от българско гражданство  50 25 
За удостоверение  за укази за освобождаване или за лишаване  от 
българско гражданство или за отмяна на натурализация   

5 125 

Приемане на заявление за издаване на удостоверения за движение по 
преписки за придобиване или възстановяване на българско 
гражданство, или за освобождаване от българско гражданство  

50 15 

За  получаване на удостоверения за движение по преписки за 
придобиване или възстановяване на българско гражданство, или за 
освобождаване от българско гражданство  

5  

Приемане на заявление за тълкуване на отделни случаи, свързани с 
българско гражданство или за установяване на различни факти  

50 15 

За  получаване на удостоверения за тълкуване на отделни случаи, 
свързани с българско гражданство  или за установяване на различни 
факти 

5  

Приемане на заявление за установяване на българско гражданство 
(наличие или отсъствие) по чл. 39 от ЗБГ  

50 25 

Приемане на заявление за установяване на единен граждански 
номер (ЕГН) 

20  

Приемане на заявление за издаване на свидетелство за съдимост 10 3 
Приемане на заявление за издаване на свидетелство за съдимост, 
заверено с „апостил“ от Министерството на правосъдието  

10 6 

 
 

 
9.5. Услуги във връзка с корабоплаване 

 

Вид на услугата 

Такса по 
Тарифа № 3  

 

Такси  с 
увеличение  
по т.2, респ. 

по т. 3 

Такса по Тарифа 
№ 5 (МТ)                           

За издаване на временен акт за националност или на 
временно свидетелство за плаване под знамето на 
Република България на морски кораби до 40 БТ 

50 75/100 50 

За издаване на временен акт за националност или на 
временно свидетелство за плаване под знамето на 
Република България на морски кораби от 40 до 500 БТ  

100 150/200 100 



 

За издаване на временен акт за националност или на 
временно свидетелство за плаване под знамето на 
Република България на морски кораби над 500 БТ 

200 300/400 200 

За издаване на временен акт за националност или на 
временно свидетелство за плаване под знамето на 
Република България на речни кораби с дължина до 20 
м., вкл. 

100 150/200 100 

За издаване на временен акт за националност или на 
временно свидетелство за плаване под знамето на 
Република България на речни кораби с дължина над 20 
м. 

200 300/400 200 

За съставяне на акт за морски протест 50 75/100  

 

 
9.6 Такси за визи 

 

Вид на заявената виза 
Такса по 

Тарифа № 3  

Приемане на заявление за издаване на виза за летищен транзит (виза вид “А”) 60 

Приемане на заявление за издаване на виза за краткосрочно пребиваване (виза вид “С”)  60  
Приемане на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид “D”) 
по чл.15, ал.1 от ЗЧРБ 

100  

Приемане на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид “D”) 
по чл.15, ал.2 от ЗЧРБ 

200 

Изготвяне и връчване на формуляр за отказ да бъде издадена виза  0 

 

10. Завеждащите “Консулска служба” и “Финансово–административна служба” и служителите 
на “Консулска служба” да бъдат запознати със съдържанието на тази Заповед и да получат копия 
срещу подпис. 
 
11. Тази Заповед да бъде поставена на видно място в приемните помещения на “Консулската 
служба”. 
 
12. Тази Заповед влиза в сила  от 00.00 ч. на 17.02.2021 г. и отменя Заповед  № Ав-02-33 от 
19.07.2016 г., изменена и допълнена със Заповед №  Ав-02- 43 /09.10.2018 г. 
 

 
 
 

ПОСЛАНИК  
  /ПОДПИС/ 

  Елена Шекерлетова  


