
ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В 
СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ 

РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

Обн. ДВ. бр.27 от 10 Март 1998г., изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари  
1999г., доп. ДВ. бр.33 от 9 Април 1999г., изм. ДВ. бр.78 от 3 Септември 
1999г.,  изм. ДВ. бр.43 от 26 Май 2000г.,  изм. ДВ. бр.65 от 8 Август  
2000г.,  изм. ДВ. бр.86 от 20 Октомври 2000г.,  попр. ДВ. бр.27 от 21 
Март 2001г., изм. ДВ. бр.106 от 7 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.108 от 
14 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.24 от 14 Март 2003г., изм. ДВ. бр.34 от 
15 Април 2003г., доп. ДВ. бр.39 от 25 Април 2003г., изм. ДВ. бр.106 от 5  
Декември 2003г., изм. ДВ. бр.111 от 22 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.15 
от 24 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 2004г., изм. ДВ. бр.32 
от 20 Април 2004г., попр. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.52  
от 27 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.21  
от 9 Март 2007г., попр. ДВ. бр.26 от 27 Март 2007г., изм. ДВ. бр.32 от 
17 Април 2007г., изм. ДВ. бр.75 от 18 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.81  
от 16 Септември 2008г.

Раздел V. Такси по Закона за движението по пътищата

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

Чл. 21. (1) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)
(3) За издаване или подмяна на контролен талон към свидетелството за управление 

се събира такса 1 лв.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2003 г., в сила от 08.12.2003 г.) За издаване на дубликат 

на контролен талон към свидетелство за управление се събира такса 1 лв.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) За издаване на свидетелство за управление на 

моторно превозно средство на чужденец се събира такса 18 лв.

Чл. 22. За издаване на международно свидетелство за управление се събира такса 
5 лв.

Чл.  23.  По молба за промяна на местоотчета на водача или кандидат-водача на 
моторно превозно средство се събира такса 2 лв.

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2000 г.)

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2003 г.) За издаване на разрешение за провеждане на 
допълнително  обучение  на  водачи  на  моторни  превозни  средства  за  частично 



възстановяване на контролните точки, потвърждаващи валидността на свидетелството за 
управление на моторно превозно средство, се събира такса 300 лв.

Чл.  25.  (1)  (Нова  -  ДВ,  бр.  86  от  2000  г.)  За  проверка  на  техническата  и 
екологичната  изправност  и  за  извършване  на  идентификация  при  първоначалната 
регистрация, за промяна в регистрацията и пускане в движение на ППС се събира такса 6 
лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) За извършване идентификация на пътни превозни 
средства при регистрация извън определените за това места се събира такса 4 лв. за всяко 
превозно средство.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)
(7)  (Нова  -  ДВ,  бр.  34  от  2003 г.)  За  извършване  на  идентификация  на  пътни 

превозни средства в пункт на "КАТ - Пътна полиция", различен от местоотчета им, се 
събира такса 40 лв. за всяко превозно средство.

(8) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2003 г.) За възстановяване на идентификационен номер от 
органите на Министерството на вътрешните работи се събира такса 80 лв.

Чл. 26. (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2000 г., попр. - ДВ, бр. 27 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 34 
от 2003 г.) За издаване и подмяна на документ за право на движение на пътно превозно 
средство и за право на ползване на табели с регистрационен номер се събират следните 
такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2003 г.,  
 в сила от 08.12.2003 г.)  
 за свидетелство за регистрация  
 на пътно превозно средство 9 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2003 г.,  
 в сила от 08.12.2003 г.)  
 за издаване на дубликат на  
 свидетелство за регистрация на  
 пътно превозно средство 9 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.)  
 за разрешение за временно движение  
 на превозни средства 5 лв.;
4. за право на ползване на  
 регистрационен номер (без транзитен) 2 лв.;
5. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.)  
 за право на ползване на  
 регистрационен номер на  
 автомобили от фирма, извършваща  
 търговска дейност с тях, се събира  
 годишна такса за един комплект 650 лв.
6. за право на ползване на реги-  
 страционен номер за автомобили  
 с четири еднакви цифри се събира  
 и такса 1000 лв.
7. за право на ползване на регистра-  
 ционен номер за автомобили с  



 комбинация от цифри: аа-вв; ав-ав;  
 ав-ва, където "а" и "в" са различни  
 числа от "0" до "9", се събира и  
 такса 30 лв.
8. за право на ползване на регистра-  
 ционен номер за автомобили с  
 комбинация от цифри по желание,  
 извън случаите по т. 6  
 и 7, се събира и такса 50 лв.
9. за право на ползване на регистра-  
 ционен номер за автомобили с  
 надпис по желание се събира и  
 такса 7000 лв.
   

Чл.  27.  При  първоначална  регистрация,  при  промяна  на  собствеността  и  при 
промяна  на  регистрационния  номер  (без  транзитен)  на  пътното  превозно  средство  се 
събират следните такси:

1. за мотопед, мотоциклет или мототриколка 2 лв.;
2. за останалите пътни превозни средства 4 лв.

Чл.  28.  (1)  За  издаване  на  удостоверение  с  данни  на  водачи  или  за  моторно 
превозно средство се събира такса 3 лв.

(2) За издаване на справка за издирвано превозно средство се събира такса 5 лв.
(3) За издаване на експертна справка за проверка на идентификационните номера 

на рамата и двигателя на моторно превозно средство се събира такса 50 лв.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)  За издаване на справки за броя на моторните 

превозни средства от един вид, марка или модел се събира такса 50 лв.
(5) Освобождават се от заплащане на такси по ал. 1, 2 и 4 държавните органи и 

органите на местното самоуправление, направили служебно запитване.

Чл. 29. Освобождават се от такси по чл. 26, т. 4 и по чл. 27 моторни превозни 
средства  на  Министерството  на  вътрешните  работи,  както  и  на  дипломатически  и 
консулски представителства в Република България при наличие на взаимност.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) (1) За изготвяне на писмено становище по 
проекти,  свързани с  организирането  на  движението  по пътищата,  се  събират  следните 
такси:

1. по проекти за стандарти и нормали - 300 лв.;
2. по проекти за строителство и реконструкция на пътища - 150 лв.;
3. по проекти за строителство и ремонтни работи - 80 лв.;
4. по проекти за изграждане на търговски и други обслужващи пътното движение 

обекти - 400 лв.
(2)  За  съгласуване  движението  на  извънгабаритно  или  тежко  пътно  превозно 

средство и/или товар се събира такса 50 лв.



Раздел VII. Такси за български граждани по Закона за българските 
документи за самоличност (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.)

Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) За издаване на свидетелство за управление на 
моторно превозно средство (МПС) се събират следните такси:

1. за свидетелство за управление на МПС на лица до 58 г. - 18 лв.;
2. за свидетелство за управление на МПС на лица от 58 до 70 г. - 8 лв.;
3.  (нова  -  ДВ,  бр.  34  от  2003  г.)  за  свидетелство  за  управление  на  МПС  на 

инвалиди с определена I, II и III група инвалидност - 2 лв.

Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) При подмяна на свидетелство за управление на 
МПС  поради  промяна  на  името,  ЕГН,  постоянния  адрес,  пола,  при  придобиване  на 
категория, при настъпили съществени и трайни изменения на образа и при изтичане на 
срока на валидност се събира такса по чл. 39.

Чл.  41.  (Нов  -  ДВ,  бр.  33  от  1999  г.)  Таксата  за  издаване  на  свидетелство  за 
управление на МПС се заплаща с увеличение 2 пъти, когато услугата по искане на лицата 
се извършва в срок до 10 дни.

Чл. 42. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) Освобождават се от заплащане на такси за 
издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) Лицата, които не могат да представят стария си 
документ за самоличност 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 
такси.  Тези  причини  се  установяват  с  документи,  издадени  от  компетентните  органи. 
Когато такива документи не бъдат представени, се събират такси съответно по чл. 32, 35, 
39 и 42.

Чл.  44.  (Нов  -  ДВ,  бр.  33  от  1999  г.)  (1)  При  подаване  на  писмено  искане  за 
предоставяне на информация за събития и факти, свързани с издаването на документи за 
самоличност, се събира такса 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) При подаване на писмено искане за предоставяне 
на  информация за  събития и  факти,  свързани с преминаването на лица през ГКПП на 
Република България и/или използваните при преминаването документи за самоличност, се 
събира такса 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.

(3)  (Предишна ал.  2,  доп.  -  ДВ,  бр.  75 о т  2007 г.)  При издаване на документ, 
удостоверяващ данните по ал. 1 и 2, се събира такса 5 лв. за всяко лице, но не повече от 25 
лв.

Чл.  45.  (Нов  -  ДВ,  бр.  33  от  1999  г.)  (1)  Бланки  на  заявления  за  издаване  на 
документи за самоличност на български граждани се получават от териториалните служби 
на Министерството на вътрешните работи срещу заплащане на такса 0,50 лв. за 1 брой.

(2) Диплянки с изисквания към снимките в заявленията за издаване на документи 
за самоличност се получават срещу заплащане на такса 30 лв. за 1 брой.


