
ТАРИФА за таксите, които се събират от Българския 
институт по метрология  

Обн. - ДВ, бр. 19 от 02.03.2007 г.  
Приета с ПМС № 37 от 19.02.2007 г. 

Раздел I  
Такси за одобряване на типа и за проверка на средства за 

измерване 
Чл. 1.(1) За издаване на удостоверение за одобрен тип, на удостоверение за 

признаване на одобрения тип и на допълнение към удостоверението за одобрен тип на 
средства за измерване (СИ) се събира такса 50 лв. 

(2) За издаването на дубликат на удостоверение по ал. 1 се събира такса 10 лв. 
Чл. 2.(1) За контрол на СИ се събират следните такси:  

   

Шифър  Наименование  Такса за  Такса за  
   на СИ  изпит-  проверка на  
      ване  едно СИ  

      на тип  първо-  послед-  
      (в лв.)  начална  ваща  
         (в лв.)  (в лв.)  

1  2  3  4  5  
С0101  Ролетки и ленти  350  3 за 1 m  3 за 1 m  
С0102  Ролетки и лот  400  4 за 1 m  4 за 1 m  
С0103  Метри търговски  250  12  12  
С0201  Везни с неавтома-           
   тично действие           
   до 100 kg  500     10  
С0202  Везни с неавтома-           
   тично действие           
   до 200 kg  500     15  
С0203  Везни с неавтома-           
   тично действие           
   до 500 kg  500     20  
С0204  Везни с неавтома-           
   тично действие           
   до 2 t  550     50  
С0205  Везни с неавтома-           
   тично действие           
   над 2 t  550     300  
С0301  Автоматични сор-           
   тиращи везни  550     100  
С0302  Автоматични гра-           
   виметрични           
   дозатори  550     100  
С0401  Теглилки единични           
   клас 2  X  2  X  
С0402  Теглилки единични           
   класове 3, 4 и 5 с           
   маса до 5 kg  X  0,50  X  
С0403  Теглилки единични           
   класове 3, 4 и 5 с           
   маса 10 kg и 20 kg  X  2  X  



С0404  Теглилки разред IV,           
   класове 3, 4 и 5 с           
   маса 250 kg           
   и 1000 kg  X  20  X  
С0405  Комплект теглил-           
   ки клас 2  X  20  X  
С0406  Комплект теглил-           
   ки класове 3 и 4  X  10  X  
С0407  Комплект теглил-           
   ки клас 5  X  10  X  
С0501  Клинични стъкле-           
   ни живачни тер-           
   мометри с устрой-           
   ство за максимум  150  3  X  
С0601  Клинични електри-           
   чески термометри           
   с максимално           
   показание  150  4  4  
С0701  Клинични електри-           
   чески термометри           
   за непрекъснато           
   измерване  150  4  4  
С0801  Топломери  1000  40  40  
С0802  Изчислителен блок           
   за топломери  750  25  25  
С0803  Преобразуватели           
   на температура за           
   топломери  750  10  10  
С0804  Преобразуватели           
   на разход за топ-           
   ломери  750  10  10  
С0901  Манометри за кръв-           
   но налягане  300  25  10  
С1001  Манометри, изпол-           
   звани в съоръжения           
   под налягане и в           
   железопътния           
   транспорт  340  20  10  
С1101  Манометри за авто-           
   мобилни гуми  300  20  10  
С1201  Мерки със скален           
   знак за напълване и           
   мерки до връх с обем,           
   по-малък от 200 ml  20     Х  
С1202  Мерки със скален           
   знак за напълване           
   и мерки до връх с           
   обем, по-голям           
   от 200 ml  30     Х  
С1301  Водомери за студена           
   вода с номинален           
   разход Qn до 5 m3/h           
   включително  350  8  5  
С1302  Водомери за студена           
   вода с номинален           
   разход Qn от 5           



   до 50 m3/h           
   включително  450  30  20  
С1303  Водомери за студена           
   вода с номинален           
   разход Qn от 50           
   до 1000 m3/h           
   включително  600  100  80  
С1304  Водомери за студена           
   вода с номинален           
   разход Qn, по-голямо           
   от 1000 m3/h  900  160  130  
С1305  Водомери за топла           
   вода с номинален           
   разход Qn 1,5 m3/h  400  9  6  
С1306  Водомери за топла           
   вода с номинален           
   разход Qn от 1,5 до           
   15 m3/h включително  500  80  50  
С1307  Водомери за топла           
   вода с номинален           
   разход Qn, по-голямо           
   от 15 m3/h  650  110  90  
С1401  Обемни разходоме-           
   ри за течности, раз-           
   лични от вода  700  80  80  
С1402  Допълнителни уст-           
   ройства към обемни           
   разходомери за теч-           
   ности, различни           
   от вода  300  Х  Х  
С1501  Измервателни сис-           
   теми за течни горива           
   (в т.ч. бензиномерни           
   колонки и газ           
   колонки)  750  60  25  
         за  за  
         всеки  всеки  
         разхо-  разхо-  
         домер  домер  
С1502  Измервателни сис-           
   теми към автоцис-           
   терни за транспорт           
   и доставка на теч-           
   ности с изключение           
   на течности за пиене  850  120  90  
С1503  Измервателни сис-           
   теми за приемане           
   или получаване на           
   течности при разто-           
   варване на танкери,           
   жп и автоцистерни  1500  150  130  
С1504  Измервателни сис-           
   теми стационарни           
   за измерване на           
   втечнени газове           
   под налягане с           
   изключение на           



   криогенни течности  750  80  70  
С1505  Измервателни           
   системи, използва-           
   ни за автоцистерни,           
   за измерване           
   на втечнен газ под           
   налягане, с изклю-           
   чение на криогенни           
   течности  950  140  110  
С1506  Измервателни сис-           
   теми за мляко  850  90  90  
С1601  Електромагнитни           
   разходомери до           
   DN-50 mm  600  65  65  
С1602  Електромагнитни           
   разходомери над           
   DN-50 mm  800  100  100  
С1701  Разходомери, кон-           
   струирани на прин-           
   ципа на разлика в           
   налягането, ултра-           
   звукови, турбинни           
   и масови до           
   DN-50 mm  600  65  65  
С1702  Разходомери, кон-           
   струирани на прин-           
   ципа на разлика в           
   налягането, ултра-           
   звукови, турбинни           
   и масови над           
   DN-50 mm  800  100  100  
С1801  Разходомери за газ:           
   с ротационни бутала           
   и турбинни  950  120  120  
С1802  Разходомери за газ           
   с деформируеми           
   камери до G4  950  40  40  
С1803  Разходомери за газ           
   с деформируеми           
   камери, по-големи           
   от G4  950  120  120  
С1901  Стендове за измер-           
   ване на спирачните           
   сили на пътни пре-           
   возни средства  300  100  50  
С2001  Алкохоломери и           
   ареометри за           
   алкохол  200  20  Х  
С2101  Стъклени живачни           
   термометри, изпол-           
   звани при опреде-           
   ляне на алкохолна           
   концентрация  X  6  X  
С2102  Съпротивителни           
   термометри, изпол-           
   звани при определя-           



   не на алкохолна           
   концентрация  X  10  10  
С2201  Димомери  300  10  10  
С2301  Газоанализатори на           
   отработени газове           
   от МПС  400  20  20  
С2401  Средства за измер-           
   ване на хектолит-           
   рова маса           
   (храномери)  400  50  20  
С2501  Дозиметри -           
   индивидуални  600  60  30  
С2502  Дозиметри -           
   клинични  600  100  60  
С2601  Уреди за радиа-           
   ционен контрол           
   на радиационния           
   фон  800  100  50  
С2602  Системи за радиа-           
   ционен контрол           
   на радиационния           
   фон  800  150  50  
С2603  Стационарни           
   системи за мони-           
   торинг на радиа-           
   ционния фон           
   (за всеки измер-           
   вателен канал)  X  200  50  
С2701  Системи за измер-           
   ване на инкорпо-           
   рираната в           
   човешкото тяло           
   активност  X  900  100  
С2801  Уреди и системи           
   за контрол на           
   радиоактивни           
   емисии в околната           
   среда (за всеки           
   измервателен           
   канал)  X  250  50  
С2901  Електромери           
   еднофазни  500  8  5  
С2902  Електромери           
   трифазни за           
   активна или           
   реактивна енергия  750  12  10  
С2903  Електромери           
   комбинирани           
   трифазни за           
   активна и           
   реактивна енергия  1500  28  25  
С3001  Трансформатори           
   измервателни  450  8  8  
С3101  Часовници за           
   превключване на           
   тарифни           



   електромери  300  10  Х  
С3201  Електрокардио-           
   графи  350  40  20  
С3301  Системи за так-           
   суване на телефон-           
   ните разговори  450  150  100  
С3401  Хронометри за           
   часово заплащане  Х  10  5  
С3501  Аудиометри  500  50  35  
С3601  Радарни           
   скоростомери  550  15  15  
С3701  Анализатори за           
   алкохол в дъха  400  20  20  
С3801  Диоптрометри  300  20  20  
С3901  Измервателни           
   шаблони за опре-           
   деляне на нетното           
   количество на           
   предварително           
   опаковани про-           
   дукти, означени           
   по обем  50  X  X  
C4001  Таксиметрови           
   апарати  550  10  X  
C4002  Система           
   таксиметров           
   апарат-автомобил  X  X  10  
C4101  Хронотахографи  400  25  X  
С4102  Тахографски           
   листове  50  X  X  
               

Шифър  Наименование  Такса за  Такса за  
   на СИ  изпит-  проверка на  
      ване  едно СИ  

      на тип  първо-  послед-  
      (в лв.)  начална  ваща  
         (в лв.)  (в лв.)  

1  2  3  4  5  
С0101  Ролетки и ленти  350  3 за 1 m  3 за 1 m  
С0102  Ролетки и лот  400  4 за 1 m  4 за 1 m  
С0103  Метри търговски  250  12  12  
С0201  Везни с неавтома-           
   тично действие           
   до 100 kg  500     10  
С0202  Везни с неавтома-           
   тично действие           
   до 200 kg  500     15  
С0203  Везни с неавтома-           
   тично действие           
   до 500 kg  500     20  
С0204  Везни с неавтома-           
   тично действие           
   до 2 t  550     50  
С0205  Везни с неавтома-           
   тично действие           



   над 2 t  550     300  
С0301  Автоматични сор-           
   тиращи везни  550     100  
С0302  Автоматични гра-           
   виметрични           
   дозатори  550     100  
С0401  Теглилки единични           
   клас 2  X  2  X  
С0402  Теглилки единични           
   класове 3, 4 и 5 с           
   маса до 5 kg  X  0,50  X  
С0403  Теглилки единични           
   класове 3, 4 и 5 с           
   маса 10 kg и 20 kg  X  2  X  
С0404  Теглилки разред IV,           
   класове 3, 4 и 5 с           
   маса 250 kg           
   и 1000 kg  X  20  X  
С0405  Комплект теглил-           
   ки клас 2  X  20  X  
С0406  Комплект теглил-           
   ки класове 3 и 4  X  10  X  
С0407  Комплект теглил-           
   ки клас 5  X  10  X  
С0501  Клинични стъкле-           
   ни живачни тер-           
   мометри с устрой-           
   ство за максимум  150  3  X  
С0601  Клинични електри-           
   чески термометри           
   с максимално           
   показание  150  4  4  
С0701  Клинични електри-           
   чески термометри           
   за непрекъснато           
   измерване  150  4  4  
С0801  Топломери  1000  40  40  
С0802  Изчислителен блок           
   за топломери  750  25  25  
С0803  Преобразуватели           
   на температура за           
   топломери  750  10  10  
С0804  Преобразуватели           
   на разход за топ-           
   ломери  750  10  10  
С0901  Манометри за кръв-           
   но налягане  300  25  10  
С1001  Манометри, изпол-           
   звани в съоръжения           
   под налягане и в           
   железопътния           
   транспорт  340  20  10  
С1101  Манометри за авто-           
   мобилни гуми  300  20  10  
С1201  Мерки със скален           
   знак за напълване и           



   мерки до връх с обем,           
   по-малък от 200 ml  20     Х  
С1202  Мерки със скален           
   знак за напълване           
   и мерки до връх с           
   обем, по-голям           
   от 200 ml  30     Х  
С1301  Водомери за студена           
   вода с номинален           
   разход Qn до 5 m3/h           
   включително  350  8  5  
С1302  Водомери за студена           
   вода с номинален           
   разход Qn от 5           
   до 50 m3/h           
   включително  450  30  20  
С1303  Водомери за студена           
   вода с номинален           
   разход Qn от 50           
   до 1000 m3/h           
   включително  600  100  80  
С1304  Водомери за студена           
   вода с номинален           
   разход Qn, по-голямо           
   от 1000 m3/h  900  160  130  
С1305  Водомери за топла           
   вода с номинален           
   разход Qn 1,5 m3/h  400  9  6  
С1306  Водомери за топла           
   вода с номинален           
   разход Qn от 1,5 до           
   15 m3/h включително  500  80  50  
С1307  Водомери за топла           
   вода с номинален           
   разход Qn, по-голямо           
   от 15 m3/h  650  110  90  
С1401  Обемни разходоме-           
   ри за течности, раз-           
   лични от вода  700  80  80  
С1402  Допълнителни уст-           
   ройства към обемни           
   разходомери за теч-           
   ности, различни           
   от вода  300  Х  Х  
С1501  Измервателни сис-           
   теми за течни горива           
   (в т.ч. бензиномерни           
   колонки и газ           
   колонки)  750  60  25  
         за  за  
         всеки  всеки  
         разхо-  разхо-  
         домер  домер  
С1502  Измервателни сис-           
   теми към автоцис-           
   терни за транспорт           
   и доставка на теч-           



   ности с изключение           
   на течности за пиене  850  120  90  
С1503  Измервателни сис-           
   теми за приемане           
   или получаване на           
   течности при разто-           
   варване на танкери,           
   жп и автоцистерни  1500  150  130  
С1504  Измервателни сис-           
   теми стационарни           
   за измерване на           
   втечнени газове           
   под налягане с           
   изключение на           
   криогенни течности  750  80  70  
С1505  Измервателни           
   системи, използва-           
   ни за автоцистерни,           
   за измерване           
   на втечнен газ под           
   налягане, с изклю-           
   чение на криогенни           
   течности  950  140  110  
С1506  Измервателни сис-           
   теми за мляко  850  90  90  
С1601  Електромагнитни           
   разходомери до           
   DN-50 mm  600  65  65  
С1602  Електромагнитни           
   разходомери над           
   DN-50 mm  800  100  100  
С1701  Разходомери, кон-           
   струирани на прин-           
   ципа на разлика в           
   налягането, ултра-           
   звукови, турбинни           
   и масови до           
   DN-50 mm  600  65  65  
С1702  Разходомери, кон-           
   струирани на прин-           
   ципа на разлика в           
   налягането, ултра-           
   звукови, турбинни           
   и масови над           
   DN-50 mm  800  100  100  
С1801  Разходомери за газ:           
   с ротационни бутала           
   и турбинни  950  120  120  
С1802  Разходомери за газ           
   с деформируеми           
   камери до G4  950  40  40  
С1803  Разходомери за газ           
   с деформируеми           
   камери, по-големи           
   от G4  950  120  120  
С1901  Стендове за измер-           
   ване на спирачните           



   сили на пътни пре-           
   возни средства  300  100  50  
С2001  Алкохоломери и           
   ареометри за           
   алкохол  200  20  Х  
С2101  Стъклени живачни           
   термометри, изпол-           
   звани при опреде-           
   ляне на алкохолна           
   концентрация  X  6  X  
С2102  Съпротивителни           
   термометри, изпол-           
   звани при определя-           
   не на алкохолна           
   концентрация  X  10  10  
С2201  Димомери  300  10  10  
С2301  Газоанализатори на           
   отработени газове           
   от МПС  400  20  20  
С2401  Средства за измер-           
   ване на хектолит-           
   рова маса           
   (храномери)  400  50  20  
С2501  Дозиметри -           
   индивидуални  600  60  30  
С2502  Дозиметри -           
   клинични  600  100  60  
С2601  Уреди за радиа-           
   ционен контрол           
   на радиационния           
   фон  800  100  50  
С2602  Системи за радиа-           
   ционен контрол           
   на радиационния           
   фон  800  150  50  
С2603  Стационарни           
   системи за мони-           
   торинг на радиа-           
   ционния фон           
   (за всеки измер-           
   вателен канал)  X  200  50  
С2701  Системи за измер-           
   ване на инкорпо-           
   рираната в           
   човешкото тяло           
   активност  X  900  100  
С2801  Уреди и системи           
   за контрол на           
   радиоактивни           
   емисии в околната           
   среда (за всеки           
   измервателен           
   канал)  X  250  50  
С2901  Електромери           
   еднофазни  500  8  5  
С2902  Електромери           



   трифазни за           
   активна или           
   реактивна енергия  750  12  10  
С2903  Електромери           
   комбинирани           
   трифазни за           
   активна и           
   реактивна енергия  1500  28  25  
С3001  Трансформатори           
   измервателни  450  8  8  
С3101  Часовници за           
   превключване на           
   тарифни           
   електромери  300  10  Х  
С3201  Електрокардио-           
   графи  350  40  20  
С3301  Системи за так-           
   суване на телефон-           
   ните разговори  450  150  100  
С3401  Хронометри за           
   часово заплащане  Х  10  5  
С3501  Аудиометри  500  50  35  
С3601  Радарни           
   скоростомери  550  15  15  
С3701  Анализатори за           
   алкохол в дъха  400  20  20  
С3801  Диоптрометри  300  20  20  
С3901  Измервателни           
   шаблони за опре-           
   деляне на нетното           
   количество на           
   предварително           
   опаковани про-           
   дукти, означени           
   по обем  50  X  X  
C4001  Таксиметрови           
   апарати  550  10  X  
C4002  Система           
   таксиметров           
   апарат-автомобил  X  X  10  
C4101  Хронотахографи  400  25  X  
С4102  Тахографски           
   листове  50  X  X  

(2) За разглеждане на заявление за одобряване типа на СИ и на представените 
документи към него, за признаване на одобрен тип и за допълнение към 
удостоверението за одобрен тип се събира такса 100 лв. 

(3) За изпитване на определени показатели на СИ се събира такса в размер 60 на 
сто от таксата по ал. 1. 

(4) За оценяване съответствието на СИ с изискванията за одобряване на типа се 
събира такса 100 лв. 

(5) За първоначална проверка на СИ по чл. 42, ал. 1 от Закона за измерванията 
се събира такса за всяко проверено средство от партидата, а за останалите СИ от нея-
20 на сто от дължимата такса. 



(6) За разглеждане на заявление за удължаване срока на валидност на 
последваща проверка на СИ, използвани за битови нужди, и за прилагане на 
статистическия метод за контрол се събира такса, както следва:  

1. за съставяне на протокол със заключение за удължаване срока на валидност 
на последваща проверка на СИ за битова употреба-20 на сто от дължимата такса за 
последваща проверка на СИ от цялата партида; 

2. за изготвяне на становище относно прилагането на статистическия метод на 
контрол-100 лв. 

Чл. 3. За контрол на всеки компонент, спомагателно оборудване или 
допълнително устройство към СИ се събира такса в размер 20 на сто от таксата по чл. 
2, ал. 1 за съответното действие.  

Чл. 4. В случаите, когато при проверката на СИ след външен оглед или след 
изпробване се установи, че то не отговаря на изискванията, се събира такса в размер 
10 на сто от таксата по чл. 2, ал. 1.  

Чл. 5. За експертиза на СИ се събира такса в троен размер на таксата за 
първоначална проверка по чл. 2, ал. 1 за съответното СИ.  

Чл. 6. За изпитване, за проверка и за експертиза на СИ, непосочени в чл. 2, ал. 
1, и за дейности, регламентирани от нормативни актове, но непосочени в тарифата, се 
събира такса, чийто размер се определя по фактически вложеното време, като таксата 
за всеки час е 15 лв.  

Чл. 7. За изпитване и за проверка на СИ на място в случаите по чл. 27 от Закона 
за измерванията притежателят заплаща разходите по организиране и извършване 
контрола на СИ и за транспорта на еталоните и оборудването на Българския институт 
по метрология.  

Чл. 8.(1) В таксите по чл. 2, ал. 1 и по чл. 6 не са включени разходите за 
използваните сертифицирани сравнителни материали. 

(2) Разходите по ал. 1 се определят по калкулация на базата на фактическите 
разходи, утвърдена от главния директор на Главна дирекция "Национален център по 
метрология" или от началника на съответния отдел на Главна дирекция "Мерки и 
измервателни уреди". 

Чл. 9. За сведения по вписванията в държавния регистър на одобрените за 
използване в страната СИ се събира такса в размер 0,50 лв. за всеки одобрен тип.  

Раздел II  
Такси за одобряване на типа, за първоначални и периодични 

проверки на игрални съо- ръжения 
Чл. 10.(1) За издаване на удостоверение за одобрен тип игрално съоръжение се 

събира такса 50 лв. 
(2) За изпитване за одобряване на типа игрално съоръжение се събират 

следните такси: 

   

Шифър  Дейност  Такса  
      (бр./лв.)  
1  2  3  

Т1600100  Изпитване на игрални автомати     
   (видео)  960  

Т1600110  Изпитване на игрални автомати     
   (видео) при модификация на     
   програмното осигуряване  880  

Т1600120  Изпитване на игрални автомати     
   (видео) при модификация със     



   съвпадащи програмни носители  800  
Т1600130  Изпитване на игрални автомати     

   (слот)  1120  
Т1600140  Изпитване на игрални автомати     

   (слот) при модификация на     
   програмното осигуряване  1040  

Т1600150  Изпитване на игрални автомати     
   (слот) при модификация със     
   съвпадащи програмни носители  960  

Т1600160  Игрални съоръжения за органи-     
   зиране на числова лотарийна     
   игра "Бинго" ("Кено")  1160  

Т1600170  Игрални съоръжения за органи-     
   зиране на игри в игрално казино     
   (маси за игра на рулетка)  560  

Т1600180  Игрални съоръжения за органи-     
   зиране на игри в игрално казино     
   (маси за игра с карти, зарове     
   или плочки)  360  

Т1600190  Джакпот при взаимносвързани     
   игрални автомати  560  

Т1600200  Съоръжения за провеждане на     
   игри "Тото" и "Лото"  800  
         

(3) За регистриране на тип игрално съоръжение и за издаване на удостоверение 
за регистрация по чл. 79, ал. 2 от Закона за хазарта се събира такса 210 лв. 

Чл. 11. За проверка на игрално съоръжение се събират следните такси:  

   

Игрално съоръжение  Първоначална  Последваща  
   проверка  проверка  
   (в лв.)  (в лв.)  

1  2  3  
Игрални автомати  160  80  
Игрални съоръжения        
за организиране на        
числова лотарийна        
игра "Бинго" или "Кено"  200  200  
Игрални съоръжения        
за организиране на игри        
в игрално казино (маси        
за игра на рулетка)  50  50  
Игрални съоръжения за        
организиране на игри в        
игрално казино (маси        
за игра с карти, зарове        
или плочки)  20  20  
Съоръжения за провеж-        
дане на игри "Тото"        
и "Лото"  100  100  
Системи за формиране        
на премия "Джакпот        
при взаимносвързани        
игрални автомати"  50  30  



         

Раздел III  
Такси за одобряване типа на устройства и системи с 

фискална памет 
Чл. 12.(1) За издаване на свидетелство за одобрен тип устройство или система с 

фискална памет, интегрирана автоматизирана система за управление на търговска 
дейност (ИАСУТД), електронен касов апарат с фискална памет (ЕКАФП) и електронен 
таксиметров апарат с фискална памет (ЕТАФП) се събира такса 50 лв. 

(2) За изпитване за одобряване типа на устройство или система с фискална 
памет се събират следните такси: 

   
Шифър  Дейност  Такса (бр./лв.)  

1  2  3  
Т1700100  ИАСУТД  550  
Т1700110  Изпитване на локална     

   мрежа от фискализирани     
   терминали  150  

Т1700120  Пълно изпитване на     
   ЕКАФП  200  

Т1700130  Изпитване на ЕКАФП     
   при промяна в програм-     
   ното осигуряване  120  

Т1700140  Изпитване на електронна     
   система с фискална памет     
   за отчитане на оборотите     
   от продажбата на течни     
   горива (ЕСФП)  200  

Т1700150  Изпитване на ЕСФП при     
   промяна в програмното     
   осигуряване  160  

Т1700160  Изпитване на одобрен     
   тип ЕСФП с нов тип     
   бензиноколонка     
   (газоколонка)  100  

Т1700170  Изпитване на фискалните     
   функции на ЕТАФП  160  

Т1700180  Изпитване на фискал-     
   ните функции на ЕТАФП     
   при промяна в програм-     
   ното осигуряване  130  
         

   

Раздел IV  
Такси за издаване на сертификат за съответствие за 

възпроизвеждане на националното знаме 
Чл. 13. За дейности, свързани с оценяване съответствието на националното 

знаме с изискванията в приложение № 2 към чл. 15, ал. 4 от Закона за държавния 
печат и националното знаме на Република България, се събират следните такси:  

1. за приемане на заявка-25 лв.; 
2. за издаване на сертификат-35 лв. 



Заключителна разпоредба  
Параграф единствен. Тарифата се одобрява на основание чл. 82, ал. 1 от 

Закона за измерванията.  


