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Приложение № 3. ТАКСИ ЗА УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ  

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 

СРОК ЗА 

ИЗВЪРШВАНЕ 

КРАЙНА 

ЦЕНА 

1 2 3 4 5 

1. За издаване на удостоверение за наследници чл. 24, ал. 2 от ЗГР 7 дни 7.00 лв. 

2. За издаване на удостоверение за 
идентичност на имена 

чл. 24, ал. 2 от ЗГР 7 дни 5.00 лв. 

3. За издаване на удостоверение, че не е 
съставен акт за раждане или акт за смърт 

чл. 88 ал. 4 от ЗГР 7 дни 5.00 лв. 

4. За издаване на дубликат на удостоверение за 

раждане или за граждански брак, както и за 

повторно издаване на препис-извлечение от 

акт за смърт 

чл. 88 ал. 1 от ЗГР 

обикновена - 7 дни 5.00 лв. 

бърза – 3 дни  10.00 лв. 

експресна – 24 часа 15.00 лв. 

5. За издаване на удостоверение за семейно 
положение чл. 24, ал. 2 от ЗГР 

7 дни 5.00 лв. 

бърза – 3 дни 10.00 лв. 

експресна – 24 часа 15.00 лв. 

6. За издаване на удостоверение за семейно 
положение при сключване на брак с 
чужденец в чужбина 

чл. 24, ал. 2 и чл. 106 от ЗГР 7 дни 30.00 лв. 

7. За издаване на удостоверение за родствени 
връзки 

чл. 40 и 88 от ЗГР 7 дни 7.00 лв. 

8. За адресна регистрация и / или издаване на 
удостоверение за постоянен или настоящ 
адрес 

чл. 96 и 99 във вр. с чл. 5, т. 3 

от ЗГР 
7 дни 5.00 лв. 

9. Заверка на документи по гражданското 
състояние за чужбина чл. 106 от ЗГР 

обикновена 7 дни 15.00 лв. 

бърза – 3 дни 20.00 лв. 

експресна – 24 часа 25.00 лв. 

10. За издаване удостоверение за осиновяване 

чл. 24, ал. 2, чл. 88, ал. 1, чл. 

106 от ЗГР 
7 дни 

 

5.00 лв. 
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11. За издаване удостоверение за родените от 

майката деца ЗГР 

обикновена - 7 дни 5.00 лв. 

бърза – 3 дни 10.00 лв. 

експресна – 24 часа 15.00 лв. 

12. За всички други видове удостоверения по 
искане на граждани 

ЗГР 7 дни 5.00 лв. 

13. Искане за ЕГН, създаване на запис, 
анкетиране и попълване на ЛРК 

чл. 92, ал. 3 от ЗГР 7 дни 50.00 лв. 

14. Издаване на удостоверение за вписване в 
картотечния регистър 

чл.24, ал.2 7 дни 5.00 лв. 

15. Издаване на Удостоверение за снабдяване на 
чужд гражданин с документ за сключване на 
граждански брак в Република България 
 

ЗГР 7 дни 15.00 лв. 

16. Издаване на Удостоверение за приемно 
семейство 
 

ЗГР 7 дни 5.00 лв. 

17. Възстановяване и промяна на име 
 

19а ЗГР 7 дни 15.00 лв. 

18. Процедура по признаване на чуждестранни 
решения и актове, свързани с гражданското 
състояние. 

чл. 118 и чл. 119 от КМЧП 7 дни 25.00 лв. 

 


