
ТАРИФА № 11 за таксите, които се събират в системата 
на Държавната агенция за метрологичен и технически 
надзор по Закона за държавните такси (Загл. изм. - ДВ, 

бр. 115 от 2002 г., бр. 40 от 2006 г.)  
Обн. - ДВ, бр. 50 от 01.06.1999 г.; изм., бр. 10 от 04.02.2000 г.; в сила от 

04.02.2000 г.; изм. и доп., бр. 94 от 04.10.2002 г.; изм., бр. 115 от 10.12.2002 г.; бр. 17 
от 21.02.2003 г.; изм. и доп., бр. 19 от 28.02.2003 г.; попр., бр. 27 от 25.03.2003 г.; бр. 
33 от 11.04.2003 г.; изм., бр. 49 от 27.05.2003 г.; изм. и доп., бр. 32 от 20.04.2004 г.; 
доп., бр. 104 от 26.11.2004 г.; изм. и доп., бр. 15 от 17.02.2006 г.; изм., бр. 40 от 
16.05.2006 г.; в сила от 05.05.2006 г.; изм., бр. 19 от 02.03.2007 г., в сила от 02.03.2007 
г.; доп., бр. 33 от 28.03.2008 г., в сила от 01.04.2008 г. 

Утвърдена с ПМС № 97 от 19.05.1999 г. 

Раздел I  
Такси за оправомощаване на лица за проверка на средства 

за измерване 
(Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2007 г.) 

Чл. 1. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2007 г.) 
. 
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2002 г., бр. 32 от 2004 г.; отм., бр. 19 от 2007 г., в 

сила от 02.03.2007 г.) 
Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2007 г., в сила от 02.03.2007 г.).  
Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2004 г.).  
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2004 г.; отм., бр. 19 от 2007 г., в сила от 02.03.2007 

г.). 
Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2002 г.; отм., бр. 19 от 2007 г., в сила от 02.03.2007 

г.).  
Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2002 г.; отм., бр. 19 от 2007 г., в сила от 02.03.2007 

г.).  
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2002 г.; отм., бр. 19 от 2007 г., в сила от 02.03.2007 

г.).  
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г., попр., бр. 27 от 2003 г., бр. 33 от 2003 г.; 

отм., бр. 19 от 2007 г., в сила от 02.03.2007 г.). 
Чл. 8.(1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2002 г., бр. 32 от 2004 г.;отм., бр. 19 от 2007 г., в 

сила от 02.03.2007 г.). 
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.) (1) За оправомощаване на лица за 

извършване на проверка на средства за измерване се събират следните такси: 

Шифър  Дейност  Такса (в лв.)  

Т002100  За преглед на документи  100  

Т002200  За проверка на място и провеждане на изпит  100  

Т002300  За издаване на заповед за оправомощаване за извършване на 
проверка на средства за измерване  

250  

T002401  За издаване на дубликат на заповедта за оправомощаване  100  

T002410  За изменение на заповедта за оправомощаване  150  



(2) В таксите по ал. 1 не са включени разходите за командироване на 
специалистите, участващи в комисиите за проверка на място, които се определят 
съгласно действащите нормативни актове. 

(3) За издаване на лицензия за ремонт и сервиз на ЕТАФП и вписване в 
регистъра на лицата, лицензирани за ремонт на електронни таксиметрови апарати с 
фискална памет, се събират следните такси:  

1. за преглед на документите - 50 лв.; 
2. за издаване на лицензия и вписване в регистъра - 100 лв. 
Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) За регистриране на 

лица за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи се събират следните 
такси:  

1. за преглед на документи-150 лв.; 
2. за проверка на място-250 лв.; 
3. за издаване на удостоверение за извършване на монтаж или монтаж и ремонт 

на тахографи-400 лв. 
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2002 г.; отм., бр. 19 от 2007 г.). 
Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2003 г.; отм., бр. 19 от 2007 г.). 
Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2007 г., в сила от 

02.03.2007 г.)  
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 19 

от 2007 г., в сила от 02.03.2007 г.)  
Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2002 г.)  
Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2002 г.)  

Раздел II  
Такси за одобряване на типа, първоначални и 

периодични проверки на игрални съоръжения 
(Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2002 г.; отм., бр. 19 от 2007 г. 

, в сила от 02.03.2007 г.) 
Раздел IIа  

(Нов - ДВ, бр. 94 от 2002 г.) 
Такси за регистриране на сервизни звена на устройства 

и системи с фискална памет 
(Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2007 г. 

, в сила от 02.03.2007 г.) 
   

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2002 г.; отм., бр. 19 от 2007 г., в сила от 02.03.2007 
г.).  

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2002 г.).  

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2002 г.) За регистриране и издаване на 
удостоверение за регистрация на ремонтни и сервизни звена на ЕКАФП и ЕСФП се 
събира такса 45 лв.  

Раздел III  
Такси за дейности по техническия надзор върху 
съоръженията с повишена опасност (СПО) 



Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2002 г., изм. и доп., бр. 32 от 2004 г., доп., бр. 104 
от 2004 г., изм., бр. 15 от 2006 г.) За издаване на разрешения за експлоатация и за 
извършване на технически прегледи и за изпитване на съоръженията с повишена 
опасност се събират следните такси:  

Шифър 
на СПО  

Наименование на 
съоръженията 
с повишена 
опасност  

Такса (в лв.) 
 

разре- 
шение 
за ек- 
сплоа- 
тация  

техни- 
чески 
прег- 
лед  

техни- 
чески 
преглед 
с изпит- 
ване  

1  2  3  4  5  

010000  Парни и водогрейни           

   котли (за един брой)           

_________________________________________________________________________________  

010100  Промишлени парни           

   котли:           

_________________________________________________________________________________  

010101  С паропроизводство           

   до 4 t/h  10  75  100  

_________________________________________________________________________________  

010102  С паропроизводство           

   над 4 t/h до 12 t/h  20  100  120  

_________________________________________________________________________________  

010103  С паропроизводство           

   над 12 t/h  30  120  150  

_________________________________________________________________________________  

010200  Енергийни котли в           

   ТЕЦ  30  390  435  

_________________________________________________________________________________  

010300  Водогрейни котли           

_________________________________________________________________________________  

010301  С топлинна мощност  10  90  110  

   до 10 MW           

_________________________________________________________________________________  

010302  С топлинна мощност  30  120  150  

   над 10 MW           

_________________________________________________________________________________  

010400  Други видове котли  10  75  100  

   (утилизатори, с орга-           

   нични топлоноси-           

   тели и др.)           

_________________________________________________________________________________  

010500  Самостоятелни  10  60  70  

   паропрегреватели           

_________________________________________________________________________________  

010600  Самостоятелни  10  60  70  

   економайзери           



_________________________________________________________________________________  

010700  Парокотелни централи  -  80  -  

_________________________________________________________________________________  

020000  Съдове, работещи под           

   налягане (за един брой)           

_________________________________________________________________________________  

020100  Стационарни съдове           

   с налягане над 0.05 MPa           

_________________________________________________________________________________  

020101  С работен обем до 10 куб. м  15  60  80  

_________________________________________________________________________________  

020102  С работен обем над 10 куб. м  20  70  90  

_________________________________________________________________________________  

020200  Автоцистерни и           

   транспортируеми           

   съдове за сгъстени,           

   втечнени или разтворени           

   под налягане газове:           

_________________________________________________________________________________  

020201  С работен обем до 5 куб. м  15  60  80  

_________________________________________________________________________________  

020202  С работен обем над 5 куб. м  20  70  90  

_________________________________________________________________________________  

020300  Бутилки с обем над  10  16  20  

   100 куб. дм за сгъстени,           

   втечнени или разтворе-           

   ни под налягане газове           

_________________________________________________________________________________  

020400  Пълначни станции за  20  100  -  

   сгъстени, втечнени или           

   разтворени под налягане           

   газове           

_________________________________________________________________________________  

030000  Тръбопроводи за водна пара           

   и гореща вода           

   (за 1 km и за част от него)           

_________________________________________________________________________________  

030100  Тръбопроводи първа ка-  20  50  60  

   тегория           

_________________________________________________________________________________  

030200  Тръбопроводи втора ка-  15  45  50  

   тегория           

_________________________________________________________________________________  

030300  Тръбопроводи трета  10  40  45  

   категория           

_________________________________________________________________________________  

040000  Газови съоръжения и           



   инсталации           

_________________________________________________________________________________  

040100  Газови съоръжения и           

   инсталации за природен газ           

_________________________________________________________________________________  

040101  Преносни газопропроводи  20  10  15  

   и отклоненията им и           

   съоръженията към тях           

   (за 1 km и за част от него)           

_________________________________________________________________________________  

040102  Компресорни станции  30  90  110  

_________________________________________________________________________________  

040103  Газоурегулиращи станции  20  65  95  

   или газорегулиращи и           

   газоизмервателни           

   станции           

_________________________________________________________________________________  

040104  Газоизмервателни  15  50  70  

   станции           

_________________________________________________________________________________  

040105  Разпределителни газопроводи  10  7  10  

   (за 1 km и за част от него)           

_________________________________________________________________________________  

040106  Отклонения от разпределителни  5  2  3  

   газопроводи           

   (за 100 m и за част от тях)           

_________________________________________________________________________________  

040107  Газорегулаторен и  15  22  43  

   измервателен пункт,           

   газорегулаторно и           

   измервателно табло,           

   газорегулаторен пункт           

   или газорегулаторно           

   табло, с изходящо налягане           

   над 100 mbar           

_________________________________________________________________________________  

040108  Газорегулаторен и  10  5  11  

   измервателен пункт,           

   газорегулаторно и           

   измервателно табло,           

   газорегулаторен пункт           

   или газорегулаторно табло           

   с изходящо налягане до           

   100 mbar           

_________________________________________________________________________________  

040109  Газоизмервателен пункт           

   или газоизмервателно табло  5  3  5  



_________________________________________________________________________________  

040110  Промишлени газопроводи  10  7  10  

   (за 1 km и част от него)           

_________________________________________________________________________________  

040111  Промишлени газови инсталации  20  50  70  

   или горивни уредби           

_________________________________________________________________________________  

040112  Газови уреди за отопление,  5  5  -  

   топла вода и др.           

_________________________________________________________________________________  

040113  Автомобилни газоснабдителни  30  90  -  

   станции за компресиран           

   природен газ           

_________________________________________________________________________________  

040200  Газови съоръжения и           

   инсталации за втечнени           

   въглеводородни газове           

_________________________________________________________________________________  

040201  Газопроводи  10  7  10  

_________________________________________________________________________________  

040202  Газови инсталации  20  50  70  

   или горивни уредби           

_________________________________________________________________________________  

040203  Автомобилни газоснабдителни  30  90  -  

   станции           

_________________________________________________________________________________  

040204  Пункт за пълнене на  15  40  -  

   бутилки с обем до 5 dm3           

_________________________________________________________________________________  

040205  Газоснабдителни станции  30  90  -  

_________________________________________________________________________________  

040206  Газови уреди за отопление,  5  5  -  

   топла вода и др.           

_________________________________________________________________________________  

050000  Повдигателни съоръжения           

_________________________________________________________________________________  

050100  Кранове мостови и     40  50  

   козлови до 40 t           

_________________________________________________________________________________  

050200  Кранове мостови и     50  60  

   козлови над 40 t           

_________________________________________________________________________________  

050300  Кранове кулови до 160 t.m     60  80  

_________________________________________________________________________________  

050400  Кранове кулови над 160 t.m     70  90  

_________________________________________________________________________________  

050500  Кранове стрелови, монтирани     40  60  



   на автомобили или на самоходни           

   или несамоходни шасита до 16 t           

_________________________________________________________________________________  

050600  Кранове стрелови, монтирани     50  70  

   на автомобили или на самоходни           

   или несамоходни шасита над 16 t           

_________________________________________________________________________________  

050700  Портални и полупортални     50  60  

   кранове до 40 t           

_________________________________________________________________________________  

050800  Портални и полупортални     60  70  

   кранове над 40 t           

_________________________________________________________________________________  

050900  Стелажни и мостови     40  50  

   щабелни кранове           

_________________________________________________________________________________  

051000  Други видове кранове     50  60  

_________________________________________________________________________________  

060000  Асансьори           

   Забележка. Таксата за           

   издаване на разрешение           

   за експлоатация е за един           

   брой подемник, а таксата за           

   технически преглед с изпитване           

   е за един брой спирка на           

   асансьор или подемник           

_________________________________________________________________________________  

060100  Асансьори с едноскоростно        3.50  

   електрическо задвижване           

_________________________________________________________________________________  

060200  Асансьори с двускоростно        4,50  

   електрическо задвижване и           

   полуавтоматични или двукрили врати           

_________________________________________________________________________________  

060300  Асансьори с двускоростно        5.50  

   електрическо задвижване и           

   автоматични врати           

_________________________________________________________________________________  

060400  Строителни товаропътнически  20     11  

   подемници           

_________________________________________________________________________________  

060500  Асансьори с хидравлично задвижване        4,50  

_________________________________________________________________________________  

070000  Въжени линии           

_________________________________________________________________________________  

070100  Пътнически седалкови линии           

   (за първия километър и за           



   част от него)        130  

   Забележка. За всеки следващ           

   километър и за част от него        30  

_________________________________________________________________________________  

070200  Пътнически кабинкови линии           

   (за първия километър и за           

   част от него)        150  

   Забележка. За всеки следващ           

   километър и за част от него        35  

_________________________________________________________________________________  

070300  Стационарни ски        90  

   влекове           

_________________________________________________________________________________  

080000  Ацетиленови уредби           

_________________________________________________________________________________  

080100  Генератори ацетиленови  20  55  65  

   стационарни           

_________________________________________________________________________________  

080200  Станции ацетиленови  30  65  100  

_________________________________________________________________________________  

090000  Нефтопроводи,           

   нефтопродуктопроводи и           

   помпени станции           

_________________________________________________________________________________  

090100  Нефтопроводи  20  7  10  

   и нефтопродуктопроводи           

   (за 1 km и за част от него)           

_________________________________________________________________________________  

090200  Помпени станции  30  90  -  

_________________________________________________________________________________  

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2002 г., нов, бр. 32 от 2004 г., изм., бр. 15 от 2006 
г.) За издаване на удостоверение по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания 
към продуктите се събира такса 90 лв., а за извършване на проверките по чл. 36а, ал. 
1 от закона се събира такса 50 лв.  

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2002 г., бр. 32 от 2004 г., бр. 15 от 2006 г.) За 
заверка на документите по чл. 35 и за извършване на проверките по чл. 42, ал. 1 от 
Закона за техническите изисквания към продуктите се събират такси, чиито размери се 
определят по фактически вложеното време, като таксата за всеки час е 7 лв.  

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2002 г., отм., бр. 15 от 2006 г.).  
Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2006 г.) (1) За издаване на лицензии по чл. 34а от 

Закона за техническите изисквания към продуктите се събира такса 400 лв. за всеки 
вид съоръжение с повишена опасност, посочено в заявлението. 

(2) За извършване на проверките по чл. 34б, ал. 1 се събира такса 100 лв. 

Раздел IV  
(Отм. - ДВ, бр. 94 от 2002 г.) 

Такси за извършване на акредитация 
Раздел V  



(Отм. - ДВ, бр. 94 от 2002 г.) 
Такси за извършване на държавен граничен контрол на 

качеството на стоките от внос и за износ 
Раздел VI  

Такси за изпитване на смазочни материали и присадки 
(Загл. изм. - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) 

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) (1) За изпитване на смазочни материали и 
присадки се събират следните такси за всеки анализ: 

№ по ред  Анализи  Такса в 
лв.)  

1  2  3  

1.  Общи изпитвания     

1.1.  Плътност (ареометрично)  16,50  

1.2.  Вискозитет кинематичен и динамичен  39,50  

1.3.  Пепел (окисна, сулфатна)  46,00  

1.4.  Пламна температура  22,50  

1.5.  Температура на замръзване  47,50  

1.6.  Температура на течливост  47,50  

1.7.  Сяра  44,50  

1.8.  Температура на топене (втвърдяване)  19,50  

1.9.  Рефракция  7,00  

1.10  Коксов остатък по Конрадсон  49,00  

1.11.  Водоразтворими киселини и основи  13,00  

1.12.  Механични примеси чрез филтриране  64,50  

1.13.  Вода  26,00  

1.14.  Изчисляване на вискозитетния индекс от кинематичен 
вискозитет с два вискозитета  

81,00  

1.15.  Цвят  6,00  

1.16.  Корозионно действие върху метали - метод А  37,50  

1.17.  Корозионно действие върху метали - метод Б  34,50  

1.18.  Киселинност и киселинно число  33,00  

1.19.  Осапунително число  43,00  



1.20.  Определяне на рН  12,50  

1.21.  Външен вид  2,50  

2.  Минерален терпентин     

- летливост спрямо ксилол  8,00  

3.  Общи изпитвания за масла     

3.1.  Антикорозионни свойства при наличие на вода  39,00  

3.2.  Корозионно действие върху стомана и мед  48,50  

3.3.  Влияние върху каучукови вулканизати за уплътнители  62,00  

3.4.  Деемулгиращи свойства  32,00  

3.5.  Въздухоотделителна способност  32,00  

3.6.  Пенообразуване  49,50  

3.7.  Складова стабилност  41,00  

3.8.  Съвместимост  41,00  

3.9.  Определяне на присадки в масла  49,00  

3.10.  Определяне на 2,6-дитретичен паракрезол:     

- в свежи масла  27,50  

- в работили масла  29,00  

3.11.  Определяне на цинк, барий и калций комплексометрично     

- едновременно  86,50  

3.11.1.  калций  46,00  

3.11.2.  барий  53,50  

3.11.3.  цинк  46,50  

3.12.  Определяне на калций - тегловно  85,00  

3.13.  Определяне на цинк - тегловно  82,00  

3.14.  Определяне на барий - тегловно  82,00  

3.15.  Определяне на магнезий - тегловно  84,50  

3.16.  Определяне на фосфор - обемно  67,00  

3.17.  Определяне на хлор - обемно  66,50  



3.18.  Неутрализационно число чрез потенциометрично титриране  40,50  

3.19.  Групов въглеводороден състав - метод А  98,00  

3.20.  Групов въглеводороден състав - метод Б  119,50  

3.21.  Противозадирни свойства ЧСМ - 1  110,00  

3.22.  Противозадирни свойства ЧСМ - 2  110,00  

3.23.  Противозадирни и противоизносни свойства с машина ТИМКЕН  315,50  

3.24.  Стабилност на окисление с продължителност до 50 часа  153,50  

3.25.  Изпаряемост по Ноак  31,00  

4.  Масла бели     

4.1.  Вода и твърди парафини  21,00  

4.2.  Органични вещества, реагиращи на сярна киселина  14,00  

4.3.  Редуциращи вещества  13,50  

4.4.  Серни съединения  14,00  

4.5.  Разтворимост  17,00  

4.6.  Ултравиолетова абсорбция  24,00  

5.  Масла моторни     

5.1.  Динамичен вискозитет при ниски температури  44,00  

5.2.  Гранична температура на изпомпване с миниротари 
вискозиметър  

97,50  

5.3.  Стабилност срещу механична деструкция (Бош помпа)  77,50  

6.  Масла трансмисионни     

6.1.  Вискозитет при ниски температури с вискозиметър “Брукфийлд”  53,50  

6.2.  Стабилност на окисление  163,00  

7.  Масла трансформаторни     

7.1.  Прозрачност при 5°С  6,50  

7.2.  Корозионно действие върху медна пластинка - метод А  28,00  

7.3.  Стабилност на окисление (индукционен период)  142,00  

8.  Масла турбинни     

8.1.  Водоотделяща способност след обработка с пара  30,00  



8.2.  Стабилност на окисление (дългосрочен метод)  429,00  

9.  Масла хидравлични     

9.1.  Емулсионна стабилност  128,00  

9.2.  Корозионно действие на течности, съдържащи вода  247,00  

9.3.  Стабилност срещу механична деструкция (Бош помпа)  157,50  

9.4.  Стабилност на окисление (дългосрочен метод)  528,00  

10.  Отработени масла     

10.1.  Неразтворими в n-пентан (толуол) - метод А  34,00  

10.2.  Неразтворими в n-пентан (толуол) - метод Б - чрез филтриране  48,00  

10.3.  Изследване на промените в отработените масла с хартиена 
хроматография  

10,50  

10.4.  Определяне степен на окисление - ИЧС     

- директно и чрез разреждане  28,50  

- чрез диализа  102,00  

11.  Смазки     

11.1.  Температура на прокапване  29,00  

11.2.  Пенетрация  19,00  

11.3.  Механични примеси  33,00  

11.4.  Граница на якост  31,00  

11.5.  Влияние на вода  13,00  

11.6.  Измиваемост с вода в лагер  63,00  

11.7.  Неутрализационно число чрез индикаторно титриране - метод 1  33,50  

11.8.  Неутрализационно число чрез индикаторно титриране - метод 2  46,00  

11.9.  Неутрализационно число чрез потенциометрично титриране  49,00  

11.10.  Колоидна стабилност при постоянно налягане - метод 1  24,50  

11.11.  Определяне на масло и сгъстител чрез диализа  73,00  

11.12.  Склонност на изтичане (стенд “Автомобилна главина”)  112,50  

12.  Антифризи     

12.1.  Фракционен състав  27,00  



12.2.  Загуба на маса и корозионно действие  204,00  

12.3.  Въздействие върху гумено тяло  49,50  

12.4.  Пенливост  26,50  

12.5.  Алкалност  36,00  

12.6.  Устойчивост на твърда вода  22,50  

13.  Спирачна течност     

13.1.  Вискозитет кинематичен при 40°С  52,00  

13.2.  Температура на кипене  35,00  

13.3.  Устойчивост на висока температура  35,00  

13.4.  Загуби при изпарение  54,00  

13.5.  Загуба от корозия на еталонни метални пластинки  93,00  

13.6.  Изпитване с еталонно гумено тяло (маншет)  44,50  

13.7.  Нискотемпературни свойства  44,50  

13.8.  Съвместимост с вода  49,50  

13.9.  Съвместимост с еталонна течност  42,00  

14.  Смазочно-охлаждащи течности     

- емулсионна стабилност на 5%-ен воден разтвор  9,50  

15.  Други     

- експертиза за техническите характеристики на смазочни 
материали  

60,00  

(2) За изпитване на смазочни материали и присадки, включително спирачни 
течности и антифризи, които не са включени в ал. 1, се събират такси, чиито размери 
се определят по фактически вложеното време и използваните консумативи. Таксата за 
всеки час е 6 лв. 

(3) Разходите по чл. 25 от Наредбата за изискванията за качеството на течните 
горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на 
Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 66 от 2003 г.), се определят по калкулация на 
базата на фактическите разходи, която се утвърждава от главния директор на Главна 
дирекция "Контрол на качеството на течните горива". 

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2004 г.).  

Раздел VII  
(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2003 г.) 

Такси за издаване на разрешения за оценяване на 
съответствието 



Чл. 27.(1) За издаване на разрешения за оценяване на съответствието се 
събират следните такси: 

Шифър  Дейност  Такса 
(в лв.)  

001  Установяване съответствието на документите с изискванията на чл. 
10, ал. 1 и 2 ЗТИП  

100  

002  Проверка на място за установяване на техническата компетентност 
и способността за изпълнение на заявените процедури за 
оценяване на съответствието:  

   

002.1  По процедура “Изследване на типа”  500  

002.2  По процедура “Съответствие с типа”  600  

002.3  По процедура “Осигуряване качеството на производството”  600  

002.4  По процедура “Осигуряване качеството на продукта”  600  

002.5  По процедура “Проверка на продукта”  400  

002.6  По процедура “Проверка на единичен продукт”  300  

002.7  По процедура “Пълно осигуряване на качеството”  800  

002.8  По специфични процедури в допълнение на предходните  200  

003  Мотивирано решение и издаване на разрешение  250  

(2) В таксите по ал. 1 не са включени разходите за командироване на 
експертите, участващи в проверката на място или в контрола, когато такъв се изисква 
от наредбите по чл. 7 ЗТИП. Разходите са за сметка на лицата, кандидатстващи или 
получили разрешение за оценяване на съответствието. 

(3) При представяне на сертификат за акредитация съгласно изискванията на 
наредбите по чл. 7 ЗТИП в зависимост от продуктите и процедурите, за които се 
кандидатства, се заплаща 70 на сто от таксата по ал. 1. 

(4) За разширяване обхвата на оценяване на съответствието по издадено 
разрешение за съответната наредба по чл. 7 ЗТИП се заплаща 50 на сто от таксата по 
ал. 1. 

(5) За издаване дубликат на разрешение се заплаща такса в размер 100 лв. 

Раздел VIII  
Такси за предоставяне на цифров електронен запис при 
възпроизвеждане на герба на Република България 
(Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2007 г., в сила от 02.03.2007 

г.) 
Чл. 28.(1) За предоставяне на цифров електронен запис на герба се събира 

такса в размер 50 лв. 
(2) За удостоверяване на съответствието при възпроизвеждане изображението 

на герба се събират следните такси:  
1. за пластичен образец - 150 лв.; 
2. за графичен и цветен образец - 100 лв. 
Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2007 г., в сила от 02.03.2007 г.)  



Раздел IX  
Такси за одобряване на идентификационен знак на 

производители на бутилки 
(Нов - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) 

Чл. 30. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) За одобряване на 
идентификационен знак на производителите на бутилки по чл. 67, ал. 1 от Закона за 
измерванията се събира такса 150 лв.  

Заключителни разпоредби  
§ 3. Постановлението се приема на основание § 4, ал. 2 от преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за деноминация на лева .  
§ 4. Постановлението влиза в сила от 5 юли 1999 г.  


