
ДЪРЖАВНИ ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ 
(бърза поръчка – до 60 дни) 

 
СТЪПКА № 1 – НАПРАВЕТЕ ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ ЗА УСКОРЕНА ДОСТАВКА ! 

Вашият нов документ за самоличност (паспорт/лична карта) може да бъде доставен в 
Посолството в Москва значително по-бързо.  
За целта следва допълнително да бъдат заплатени 36 евро и 34 цента.  
 
Заплащането за ускорена доставка чрез лицензираната куриерска фирма (DHL), с която 
Министерството на външните работи има сключено споразумение, се осъществява по 
банков път, в евро, по сметка на DHL, както следва: 
 

BENEFICIARY: DHL EXPRESS BULGARIA EOOD 
IBAN: BG88TTBB94001526716237 
BENEFICIARY’S BANK: SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK 
BIC/SWIFT CODE: TTBBBG22 
BENEFICIARY’S BANK ADDRESS: 73, AL. STAMBOLIJSKI BLVD., SOFIA 1000 
BULGARIA 

  
Забележка:  В платежното нареждане – като основание за плащане посочете: PASSPORT 
RENEWAL 
 
Моля, когато идвате в Консулска служба „Москва“, носете със себе си оригинал и 
ксерокопие на извършеното от Вас платежно нареждане! 

 
СТЪПКА № 2 – ЛИЧНО ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НОВ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ ! 

Вид на услугата  

„Приемане на заявление за издаване на…“ 

Цена на 
консулската 

услуга в 
евро  

/заплаща се 
в брой/ 

Лична карта на лице от 14 до 16 г. възраст (за първа лична карта) 21 

  Втора и следваща лична карта на лице от 14 до 18 г. възраст  35 

Лична карта на лице от 18 до 58 г. възраст (валидност 10 год.) 41 

Лична карта на лице от 58 до 70 г. възраст (безсрочна) 33 

Лична карта на лице, което е навършило 70 г. възраст (безсрочна) 21 

Лична карта на лице с трайно намалена работоспособност или вид и 
степен на увреждане 50 и на 50 %  

23 

Паспорт  на лице до 14 г. възраст  (за първи паспорт) 32 

Втори и следващ паспорт   на лице до 14 г. възраст 42 

Паспорт  на лица от 14 до 58 г. възраст   62 

Паспорт  на лице от 58 до 70 г. възраст   42 

Паспорт  на лице над 70 г. възраст   32 

Паспорт  на лице с трайно намалена работоспособност или вид и 
степен на увреждане 50 и на 50 %  

24 

Паспорт  от лица, от които е невъзможно да бъдат снети биометрични 
данни (валидност до 12 месеца) 

37 

 


