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Актуализация: януари 2022 

Такси за визи 

Всички информации се основават на знанията и преценките на Посолството в момента на 
съставяне на текста. То не може да  поеме гаранция за пълнотата и верността, особено 

поради междувременно настъпили промени  
 
От 02.02.2020 г. таксата за шенгенска виза възлиза на 80 евро и се заплаща при подаване на 
заявлението за виза.  
 
Таксата за национална виза възлиза на 75 евро.  
 
Както във Визовия кодекс (шенгенски визи), така също и в Наредбата за пребиваване 
(национални визи) обаче са предвидени определени обстоятелства, при които таксите са 
намалени или има пълно освобождаване от такса.  
 
Освобождаване от такса 
 

a) За шенгенска виза:  
 

Следните групи лица – независимо от гражданството им -  са освободени от визови такси за 
всички страни-членки от Шенгенското пространство: 
 

 деца под шест години,  

 ученици, студенти, специализиращи студенти и придружаващи учители в рамките на 
пътувания с цел обучение и опознавателни пътувания;  

 представители на организации с общополезни цели до 25-годишна възраст, участващи 
в семинари, конференции, спортни, културни или образователни прояви, организирани 
от организации с общополезни цели;  

 изследователи от трети страни, които пребивават с изследователска цел в общността 
(ЕС)(вж. препоръка на Европейския парламент и Съвета от 28.09.2005 (2005/761/EG)), 
както и при   

 „замяната“ на стара, но още валидна виза в „пълен“ паспорт (без свободни страници) с 
нова виза със същата продължителност в нов паспорт на заявителя.  
 
б) За национална виза:  
 

 чужденци, които са получили за престоя си в Германия стипендия от обществени 
средства, както техните съпрузи и партньори в живота и непълнолетни деца, ако те са 
предвидени в сумата на стипендията; 

 членове на намиращи се в Германия дипломатически мисии, консулства и 
международни организации, техните съпрузи и деца до 25 годишна възраст;  

 Когато Германия се е задължила за това в двустранни или многостранни договори. 
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в) За съпрузи, партньори в живота в регистрирани еднополови партньорства и ненавършили 
пълнолетие и неомъжени деца на германски граждани, както и родители на ненавършили 
пълнолетие германци и членове на семействата на граждани на ЕС/ЕИП, ако имат правото на 
свободно предвижване, всички визи се издават без заплащане на такса.  
 
Намаление на таксата:  
 
a) Спогодбите за визови облекчения с Русия, Армения и Азербайджан предвиждат за 
гражданите от тези страни такса за шенгенска виза на стойност 35 евро по целия свят и 
различни освобождавания от тази визова такса (напр. за посещения на роднини).  
За тези граждани на Сърбия, Македония, Черна гора, Босна и Херцеговина, Молдавия, 
Албания, Украйна и Грузия, които се нуждаят от виза (не притежават биометрични паспорти), 
таксата също е 35 евро на базата на Спогодбите за визови облекчения.  
 
б) За деца между 6 и 12 год. таксата е намалена на 40 евро за издаването на шенгенска виза.  
 
в) За национални визи за непълнолетни деца таксата е намалена наполовина, или 37,50 евро. 
Освен това германските задгранични представителства проверяват във всеки отделен случай, 
дали има възможност за намаляване на таксата за виза или за пълното освобождаване от 
такса, ако заявеният престой  служи за стимулиране на културни, външнополитически, 
политически и други важни обществени интереси или има хуманитарни подбуди. 
Чуждестранни изложители на германски панаири, които представят официален пропуск за 
съответния панаир, също са освободени от визова такса. 


