ТАКСИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ПО ТАРИФА № 4

При предоставяне право на продължително
пребиваване на чужденец в Република
България се събират следните такси:
За продължаване срока на пребиваване в
Република България на чужденец, влязъл в
страната с валидна виза или по безвизов
режим по сериозни лични причини
Заверка на покана-декларация по чл. 16, ал. 3 от
Наредбата за условията и реда за издаване на визи и
определяне на визовия режим
За заверка на покана-декларация по чл. 16, ал. 4
– 6 от Наредбата за условията и реда за

1. до 6 месеца - 200 лв.
2. до 1 година - 500 лв.
+ такса 10 лв.
30 евро в български левове, изчислена по
централния курс на БНБ в деня на плащането.

от физическото лице се събира такса в размер
10 лв.
такса 20 лв.

издаване на визи и определяне на визовия
режим от физическото или юридическото
лице, извършващо дейност по Търговския закон,
от юридическото лице, регистрирано по Закона
за юридическите лица с нестопанска цел, или от
представителството
на
чуждестранно
юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от
Закона за насърчаване на инвестициите

За разрешаване на дългосрочно или
постоянно пребиваване на чужденец в
Република България
За разрешаване на постоянно пребиваване на
чужденец - член на семейството на български
гражданин, който е пребивавал непрекъснато
на територията на Република България през
последните пет години
При подаване на писмено искане за
предоставяне
на
информация
за
удостоверяване
наличието
на
чуждо
гражданство, за обявен адрес, за разрешен
срок за пребиваване, за влизане, напускане
или преминаване през Република България,
както и за други събития и факти, свързани с
пребиваването на чужденци в Република
България
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
При искане на лицето за издаване на
удостоверение за продължително пребиваване
или за издаване на удостоверение за
постоянно пребиваване на картов носител

такса 1000 лв. + такса 10 лв.

такса 150 лв. + такса 10 лв.

такса 10 лв. за всяко лице, но не повече от 50
лв.

такса 7 лв.

такса 18 лв.

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
Освобождават се от заплащане на такса при издаване на първи документ по чл. 45а лицата до
16-годишна възраст
Освобождават се от заплащане на такса за издаване на документ по чл. 45а лицата, навършили
70-годишна възраст
За издаване на разрешение за пребиваване на такса 45 лв.
продължително пребиваващ, дългосрочно
пребиваващ и на постоянно пребиваващ в
Република България чужденец
За издаване на разрешение за пребиваване на
продължително пребиваващ, дългосрочно
пребиваващ или постоянно пребиваващ
чужденец - член на семейство на български
гражданин, който не е гражданин на
Европейския съюз
За издаване на временно разрешение за
пребиваване на чужденец - притежател на
Синя карта на ЕС, издадена от друга държава
- членка на ЕС, и на членовете на неговото
семейство
За издаване на български личен документ на
чужденец с предоставена особена закрила се
събират следните такси:

такса 45 лв.

такса 25 лв.

1. за карта на бежанец
30 лв.
2. за карта на чужденец с
30 лв.
хуманитарен статут
3. за карта на чужденец, получил 40 лв.
убежище
4. за удостоверение за пътуване
50 лв.
зад граница на бежанец
5. за удостоверение за пътуване
50 лв.
зад граница на чужденец с
хуманитарен статут
6. за удостоверение за пътуване
55 лв.
зад граница на чужденец,
получил убежище
За издаване на удостоверение за пътуване зад такса 50 лв.
граница на лице без гражданство
За издаване на временно удостоверение за
такса 40 лв.
напускане на Република България
За издаване на удостоверение за завръщане в
такса 40 лв.
Република България на чужденец
За издаване на временна карта на чужденец
такса 45 лв.
Таксите по чл. 46, чл. 48, т. 1, 2 и 3, чл. 48а, ал. 1 и чл. 48б се заплащат в двоен размер, когато по
искане на лицето услугата се извършва в срок до 10 работни дни
За експресно издаване на документ по чл. 46 съответната такса се заплаща с увеличение пет
пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок 3 работни дни от деня след
приемане на заявлението
Експресно издаване на документ за пребиваване на постоянно или дългосрочно пребиваващ
чужденец се допуска само когато заявлението е подадено в дирекция "Миграция" - МВР.
За издаване на дипломатическа карта
За издаване на консулска карта

такса 30 лв.
такса 35 лв.

