ТАКСИ ЗА ГРАЖДАНИ НА ЕС ПО ТАРИФА 4
ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МВР ПО ЗДТ
Такси за граждани на Европейския съюз (ЕС) и членове на техните семейства по Закона за
влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския
съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства и по Закона за българските
лични документи (Раздел VII "а")
Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в
сила от 05.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от
2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) За издаване на удостоверение за продължително или постоянно
пребиваване на гражданин на ЕС, на гражданин на държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство (ЕИП), на гражданин на Конфедерация Швейцария и
членовете на семейството му, които са граждани на ЕС, на държава - страна по Споразумението за
ЕИП, или на Конфедерация Швейцария и на член на семейството на гражданин на Европейския
съюз, който не е гражданин на Европейския съюз - за издаване на временно удостоверение, се
събира такса 7 лв.
(2) При искане на лицето за издаване на удостоверение за продължително пребиваване или
за издаване на удостоверение за постоянно пребиваване на картов носител се събира такса 18 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2013 г.) Таксата по ал. 2 се събира и за издаване на разрешение за
пребиваване на продължително или постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на
ЕС, който не е упражнил правото си на свободно придвижване, с отбелязване "член на семейство",
на разрешение за пребиваване на продължително или постоянно пребиваващ член на семейството на
гражданин на ЕС с отбелязване "бенефициент съгласно чл. 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО"
и на "карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза" на продължително или
постоянно пребиваващ член на семейство на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС и който е
упражнил правото си на свободно придвижване.
Чл. 45б. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в
сила от 03.04.2012 г.) За бързо издаване на документите по чл. 45а съответната такса се заплаща с
увеличение два пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 3 работни дни.
Чл. 45в. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)
Чл. 45г. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в
сила от 03.04.2012 г.) (1) Освобождават се от заплащане на такса при издаване на първи документ по
чл. 45а лицата до 16-годишна възраст.
(2) Освобождават се от заплащане на такса за издаване на документ по чл. 45а лицата,
навършили 70-годишна възраст.
Чл. 45д. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в
сила от 03.04.2012 г.) (1) За издаване на свидетелство за управление на МПС се събира такса 25 лв.
(2) За бързо издаване на свидетелство за управление на МПС, когато по искане на лицето
услугата се извършва в срок до 10 дни, таксата се заплаща с увеличение два пъти.
Чл. 45е. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в
сила от 03.04.2012 г.) (1) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за
събития и факти, свързани с издаването на документи по този раздел, се събира такса 2 лв. за всяко
лице, но не повече от 10 лв.

(2) При издаване на документ, удостоверяващ обстоятелствата по ал. 1, се събира такса 5 лв.
за всяко лице, но не повече от 25 лв.
Чл. 45ж. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г.,
в сила от 03.04.2012 г.) (1) Лицата, които не могат да представят стария си български личен
документ поради това, че е насилствено отнет, повреден или унищожен по независещи от
притежателя му причини, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и оказване на
неотложна медицинска помощ, се освобождават от заплащане на такса. Тези причини се установяват
с документи, издадени от компетентните органи. Когато такива документи не бъдат представени, се
събират съответните такси.
(2) Лицата, които представят документ с електронен носител на информация, недостъпен за
четене поради повреждане, причинено от скрити недостатъци в електронния носител на информация
и в компонентите, свързани с него, вградени в документа, се освобождават от такса за издаването на
документ със срок на валидност на повредения.
Чл. 45з. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)
Чл. 45и. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2016 г.) От заплащане на посочените в този раздел такси се
освобождават членовете на военния и цивилния състав на щабове, командвания и други структури
на НАТО и зависимите от тях лица, които влизат и пребивават в Република България във връзка със
службата им в тях.

