Всеки български
гражданин има право
на документ за
самоличност. Всеки
български гражданин
е длъжен да се снабди
с документ за
самоличност!

ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

КОЙ може да подаде заявление за издаване
на документи за самоличност?


Заявленията за издаване на

документ

за

самоличност

се

подават лично.


Заявленията за издаване на

паспорт на малолетни и непълнолетни се подават лично от
малолетния или непълнолетния в присъствието на родителите,
настойниците и попечителите. Ако някой от изброените по-горе лица
не може да се яви, се представя нотариално заверено изрично

КОЙ?

съгласие. В него трябва да присъстват думите: «съгласен съм на
детето ми да бъде издаден паспорт или лична карта». Допуска се
подаване на заявление от друго лице след представяне на нотариално
заверено изрично пълномощно, в което да присъстват думите:
«Упълномощавам.....да

подаде

заявлението

и

необходимите

документи за издаване на паспорт или лична карта на детето ми.» и
заверено

от

нотариус

заявление

/заявлението

се

попълва

предварително и се носи на нотариус за заверка/.


За хора с увреждания:

- Отправя се искане по телефона до РПУ по местоживеене и
районният полицейски инспектор извършва посещение в дома, приема
заявлението/при необходимост го попълва/ и събира таксите на място.
- Лицето следва да разполага със снимка. Фотографската услуга
може да бъде извършена на място от фотографска фирма, поръчана и
заплатена от лицето предварително.

КОЙ може да се снабди със свидетелство за
управление на МПС?
КОЙ?

Свидетелство за управление на моторни превозни средства (МПС) се
издава от органите на Министерството на вътрешните работи на лице,
завършило основно образование, което е физически годно да
управлява моторни превозни средства за съответната категория,
преминало е обучение за водач на моторно превозно средство и за
оказване на първа долекарска помощ и е успешно издържало изпит за
водач на моторно превозно средство.

КАКВИ са документите за самоличност?


Лична карта;



Паспорт - за удостоверяване самоличността и

извън границите на страната;

Свидетелство за правоуправление на

моторно

превозно

средство

/издава

КАКВО?



се

едновременно или след издаването на лична
карта/.

Какви

права

ни

дава

документа

за

самоличност?


Да пътуваме свободно в страните членки на Европейския съюз

/само с лична карта/;


Да пътуваме извън територията на България и Европейския съюз

/с паспорт/;


Да получаваме социални осигуровки и помощи;



Да получаваме безплатна медицинска помощ;

 Да

получаваме

официални съобщения от

органите на държавната администрация и органите
на съдебната власт на постоянния ни адрес, който
 Да

получаваме

официални съобщения от

органите на държавната администрация и органите на съдебната
власт на постоянния ни адрес, който сме посочили в документа за

КАКВО?

сме посочили в документа за самоличност;

самоличност;
 Да участваме в избори и да бъдем избирани.

КЪДЕ да подадем заявление за издаване на
документи за самоличност?
В зависимост от избрания вид услуга за издаване на
лична

карта

или

паспорт

и

внесената

такса

КЪДЕ?

заявленията се приемат както следва:


за обикновена услуга (издаване на документа

в срок до 30 дни) - в звената "Български документи за самоличност"
към Районните полицейски управления по постоянен адрес;


за бърза услуга (издаване на документа в срок 3 работни дни)

- в звената "Български документи за самоличност" към Областна
Дирекция "Полиция".
за експресна услуга (издаване на документа в срок 8 работни часа) звената "Български документи за самоличност" към

Областна

Дирекция "Полиция".

КО ГА

се

издават

лични

 Първа лична карта - в срок от 30 дни от
навършване от лицето на 14 години.

КОГА?

документи?

 След смяна на постоянния адрес- в срок от 30 дни следва да
подадем

заявление

за

на

нова

лична

карта.

в срок от 30 дни следва да подадем

заявление за издаване на нова лична карта.
 При изтичане на валидността на личната карта - в срок от 30
дни следва да подадем заявление за нова.


КОГА?

След смяна на имената -

издаване

При повреждане, изгубване, унищожение или кражба - в срок

от 30 дни от съобщаването подаваме заявление за нов документ.

КАК да подадем документи за издаване на
лична карта или паспорт?
При подаване на заявление за издаване на
новите български лични документи не е
необходимо да закупуваме и попълваме
предварително заявление и не е необходимо
да представяме актуални снимки.
Трябва да представим:

КАК?



Документ удостоверяващ раждане - в оригинал и копие, което

се прилага към заявлението - при издаване на първа лична карта;


Предишна лична карта и/или паспорт, ако има такива;



Поименен документ за платена държавна такса, размерът на

която е определен в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в
системата на МВР по Закона за държавните такси;


Жълт отрязък от удостоверение за постоянен адрес – при

промяна на постоянен адрес;


Документ удостоверяващ гражданско състояние – при брак,

развод и други, както и документ удостоверяващ промяна на имената
– ако има такава;
При подаване на заявлението длъжностно лице заснема чрез
цифрови устройства подписа и лицето на заявителя.

КАК да подадем документи за издаване на
свидетелство за управление на МПС?
Първоначалното издаване на свидетелство за управление на МПС се
извършва въз основа на служебно изпратен от регионалните отдели
на ДАИ оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето
представя в звената "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР по постоянен
адрес на заявителя следните документи:


заявление по образец;



копие на свидетелството за завършена подготовка;



карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от

Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или
Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) за
съответната категория;

КАК?



удостоверение

за

психологическа

годност

съгласно

изискванията определени в ЗДвП за водачи от категориите С1, С, D1,
D и Ттм (трамвайна мотриса);
документ за завършен курс по оказване на първа долекарска помощ
за водачи на МПС;


декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга

държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на
валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския
съюз;


копие

от

документ

за

завършено

най-малко

основно

образование.


документ за платена държавна такса.

При подаване на заявлението длъжностно лице заснема чрез
цифрови устройства подписа и лицето на заявителя.
С едно заявление може да се поиска издаването едновременно и на
трите документа – лична карта, паспорт и шофьорска книжка. В този
случай трябва да са заплатени съответните такси за всеки документ
за един и същ вид услуга (обикновена, бърза или експресна).

КАК да постъпим когато загубим или ни
откраднат документ за самоличност?
Ако загубите документ за самоличност:
1.

Декларирате в най-близкото Районно полицейско управление

/РПУ/, че документите Ви са изгубени. /виж образец 1 във «Важни
приложения»/

КАК?

2.

Служител в управлението Ви съставя акт за установено

административно нарушение.
3.

След като Ви връчат наказателно постановление, можете да

започнете процедурата по издаване на нови документи.
Ако Ви откраднат документ за самоличност:
1.

Отивате на място, в РПУ на района, където са извършени

кражбата или грабежа и дежурният полицай записва обясненията Ви.
2.

Служител в РПУ Ви издава удостоверение, че документите Ви

са откраднати.
3.

Започвате процедурата по издаване на нов документ, като

прилагате към заявлението и удостоверението от РПУ.

КОЛКО ще ни струва издаването
на документ за самоличност?
Лична карта

Обикн. услуга

Експресна
услуга
в срок 8
раб.часа
Безплатно

13 лв.

26 лв.

65 лв.

18 лв.

36 лв.

90 лв.

11 лв.

22 лв.

55 лв.

до 30 дни
Издаване на първа лична
карта на лица между 14г. и 16г.
Издаване на следваща лична
карта на лица между 14 г. и 16
г. и за всяка карта на лица
между 16 г. и 18 г
Издаване на лична карта на
лица от 18 до 58г.(с валидност
10 г.)
Издаване на лична карта на
лица
между 58г. и 70г. (безсрочна)

КОЛКО?

Безплатно

Бърза
услуга
в срок 3
раб.дни
Безплатно

Лична карта

Обикн. услуга

Експресна
услуга
в срок 8
раб.часа
Безплатно

2 лв.

4 лв.

10 лв.

Обикн. услуга
до 30 дни

Бърза
услуга
до 3 раб.дни

10 лв.

20 лв.

Експресна
услуга
до 8
раб.часа
50 лв.

20 лв.

40 лв.

100 лв.

40 лв.

80 лв.

200 лв.

20 лв.

40 лв.

100 лв.

10 лв.

20 лв.

50 лв.

3 лв.

6 лв.

15 лв.

Обикн.
услуга

Бърза
услуга

до 30 дни
25 лв.
11 лв.
Безплатно
3 лв.

до 10
раб.дни
50 лв.
22 лв.
Безплатно
6 лв.

1 лв.

1 лв.

до 30 дни
Издаване на лична карта на
лица над 70г.
Издаване на лична карта на
лица с трайно намалена
работоспособност или вид и
степен на увреждане 50 и над
50 на сто

Паспорт
Издаване на първи паспорт на
лица до 14г
Издаване на следващ паспорт
на лица до 14г
Издаване на паспорт на лица
между 14 и 58г.
Издаване на паспорт на лица
между 58 и 70г.
Издаване на паспорт на лица
над 70г.
Издаване на паспорт на лица
с трайно намалена
работоспособност или вид и
степен на увреждане 50 и над
50 на сто

Свидетелство за
управление на МПС
Издаване на СУМПС на лица до 58г.
Издаване на СУМПС на лица от 58 до 70г.
Издаване на СУМПС на лица над 70г.
Издаване на СУМПС на лица с трайно намалена
работоспособност или вид и степен на увреждане
50 и над 50 на сто
Издаване или подмяна на контролен талон към
СУМПС

КОЛКО?

Безплатно

Бърза
услуга
в срок 3
раб.дни
Безплатно

ВНИМАНИЕ!!!
Наказва се с глоба от 50 до 300 лв. лице, което:
1. използва подправени или чужди документи за самоличност,
ако не подлежи на по-тежко наказание;
2. отнеме, задържи без съгласие на притежателя, укрие или
унищожи документ за самоличност на друго лице;
3. приеме или даде в залог или преотстъпи български
документ за самоличност;
4. не представи документ за самоличност при поискване от компетентните
длъжностни лица.
Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. български гражданин, който:
! загуби, повреди или унищожи български документ за самоличност;
! попречи на упълномощените органи да извършат проверка за
установяване на самоличността му;
! не представи документа за самоличност на органа, който го е издал, в
3-месечен срок след изтичане на неговата валидност или след
отпадане на основанието за издаването му.
Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не подаде заявление
за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни при
промяна в имената, единния граждански номер, пола, гражданството,
постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на
образа на човека от снимката.

Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не направи
необходимото като родител, настойник или попечител за снабдяване с
лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст.

ВАЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
Образец 1
Декларация за изгубени документи
ДО Началника
На РПУ
Гр...............
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният.............................................................,ЕГН.......................
/име, презиме, фамилия/
Л.к. №................................изд. на.........................от МВР-гр......................
Адрес: гр.................., ул..............................................№.......,
тел..........................
ДЕКЛАРИРАМ, че:
На...............20....г. установих липсата на документ за самоличност
/лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС/.Не мога да
посоча обстоятелствата, поради които е настъпила липсата.

Дата........................

Декларатор:/подпис/........................................

ИНСТИТУЦИИ И ОГРАНИЗАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
София, 1000
ул. „6-ти Септември” 29
9825000 - Централа МВР
ОБЛАСТНИ ДИРЕКЦИИ НА МВР- експресни заявления за издаване на лични
документи

РАЙОННИ ПОЛИЦЕЙСКИ УПРАВЛЕНИЯ- обикновени заявления за
издаване на лични документи, подаване на сигнали за извършени
престъпления
ОТДЕЛИ „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ”- издаване на СУМПС, връчване на НП за
нарушения по ЗДвП.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Закон за българските лични документи
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите
изделия
Закон за движението по пътищата
Закон за чужденците в Република България
Закон за влизането, пребиваването и напускането на РБългария на
гражданите на ЕС и членовете на техните семейства
Закон за защита на класифицираната информация
Закон за убежището и бежанците
Закон за защита на личните данни
Закон за отнемане в полза на Държавата, на имущество, придобито от
престъпна дейност
Закон за частната охранителна дейност
Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни
мероприятия
Закон за специалните разузнавателни средства
Правилник за прилагане на закона за МВР
Правилник за прилагане на закона за контрол над взривните вещества,
огнестрелните оръжия и боеприпасите
Правилник за издаване на българските лични документи
Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата
Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната
информация
Указ за борба с дребното хулиганство
Правилник за прилагане на Указ за борба с дребното хулиганство
Списък на нарушенията, за които ще се отнемат контролни точки на водачи
на МПС
Списък на категориите информации в МВР, подлежащи на класификация
като служебна тайна.

