
 

Т А Р И Ф А 

за таксите, които се събират по Закона за експортния 
контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и 

технологии с двойна употреба 

 

 

Раздел І 

Видове такси 

 

Чл. 1. За разглеждане на заявления и за издаване на 
документи от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия 
и сигурност на доставките към Министерския съвет, наричан по-
нататък „Междуведомствения съвет”, се заплащат следните такси:  

1. за разглеждане на заявление за издаване на лиценз за 
износ и внос и за транспортиране на продукти, свързани с 
отбраната, на сертификат за получател на продукти, свързани с 
отбраната, на удостоверение за регистрация за трансфер и на 
удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти, 
свързани с отбраната - 150 лв.;  

2. за разглеждане на заявление за изменение и/или 
допълнение на лиценз за износ и внос и за транспортиране на 
продукти, свързани с отбраната, на сертификат за получател на 
продукти, свързани с отбраната, на удостоверение за регистрация 
за трансфер или на удостоверение за регистрация за брокерска 
дейност с продукти, свързани с отбраната - 150 лв.; 

3. за издаване на лиценз за износ и внос на продукти, 
свързани с отбраната - 820 лв.;  

4. за издаване на лиценз за транспортиране на продукти, 
свързани с отбраната - 400 лв.;  

5. за издаване на сертификат за получател на продукти, 
свързани с отбраната - 820 лв.;  

6. за издаване на удостоверение за регистрация за 
трансфер на продукти, свързани с отбраната - 400 лв.; 

7. за издаване на удостоверение за регистрация за 
брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната - 400 лв.; 

8. за издаване на изменен и/или допълнен лиценз за 
износ и внос и за транспортиране на продукти, свързани с 
отбраната, сертификат за получател на продукти, свързани с 
отбраната, удостоверение за регистрация за трансфер и 
удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти, 
свързани с отбраната - 50 на сто от съответната такса за 
първоначално издаване. 



 

 
 

2 

Чл. 2. За разглеждане на заявления и за издаване на 
документи от Междуведомствената комисия за експортен контрол и 
неразпространение на оръжията за масово унищожение към 
министъра на икономиката, енергетиката и туризма, наричана по-
нататък „Междуведомствената комисия”, се заплащат следните 
такси: 

1. за разглеждане на заявление за издаване на 
разрешение за износ, внос, трансфер, превоз, транзит, участие в 
търговски изложения и брокерска сделка с продукти, свързани с 
отбраната, или на заявление за изменение и/или допълнение, 
и/или за продължаване срока на валидност на издадено разрешение 
за износ, внос, трансфер, превоз, транзит, участие в търговски 
изложения и брокерска сделка с продукти, свързани с отбраната – 
50 лв.; 

2. за разглеждане на заявление за издаване на 
разрешение за износ, трансфер, транзит или брокерски услуги или 
за изменение и/или допълнение, и/или за продължаване срока на 
валидност на издадено разрешение за износ, трансфер, транзит 
или брокерски услуги с изделия и технологии с двойна употреба - 
30 лв.;   

3. за издаване на индивидуално разрешение за износ или 
за внос, или за трансфер на продукти, свързани с отбраната - 
100 лв.;  

4. за издаване на глобално разрешение за износ или за 
внос, или за трансфер на продукти, свързани с отбраната - 200 
лв.;  

5. за издаване на разрешение за транзит или за превоз 
на продукти, свързани с отбраната - 50 лв.;  

6. за издаване на разрешение за участие в търговски 
изложения или за брокерска сделка с продукти, свързани с 
отбраната - 100 лв.;  

7. за издаване на разрешение за транзит или за 
брокерски услуги с изделия с двойна  употреба – 30 лв.;  

8. за издаване на индивидуално разрешение за износ или 
за трансфер на изделия с двойна употреба - 30 лв.;  

9. за издаване на глобално разрешение за износ или за 
трансфер на изделия с двойна употреба – 120 лв.; 

10. за издаване на изменено и/или допълнено, и/или на 
продължено разрешение - 50 на сто от съответната такса за 
първоначално издаване; 

11. за издаване на международен сертификат за внос на 
продукти, свързани с отбраната, или на международен сертификат 
за внос на изделия и технологии с двойна употреба - 20 лв.  

Чл. 3. (1) За разглеждане на заявления и за издаване на 
документи от Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма се заплащат следните такси: 

1. за разглеждане на заявление за издаване на 
удостоверение за регистрация за износ и трансфер на изделия и 
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технологии с двойна употреба и/или за регистрация за извършване 
на брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба – 
50 лв.;  

2. за разглеждане на заявление за изменение и/или 
допълнение на регистрация за износ и трансфер на изделия и 
технологии с двойна употреба и/или за регистрация за извършване 
на брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба – 
50 лв.; 

3. за издаване на удостоверение за регистрация за износ 
и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба и/или за 
регистрация за брокерска дейност с изделия и технологии с 
двойна употреба - 200 лв.; 

4. за издаване на изменено и/или допълнено 
удостоверение за регистрация за износ и трансфер на изделия и 
технологии с двойна употреба и/или удостоверение за регистрация 
за извършване на брокерска дейност с изделия и технологии с 
двойна употреба - 50 на сто от съответната такса за 
първоначално издаване. 

(2) За издаване от Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма на удостоверение за трансфер на 
продукти, свързани с отбраната, или на удостоверение за внос на 
изделия и технологии с двойна употреба се заплащат следните 
такси: 

1. за удостоверение за трансфер на продукти, свързани с 
отбраната – 30 лв.; 

2. за удостоверение за внос на изделия и технологии с 
двойна употреба - 15 лв.; 

 

Раздел ІІ 

Плащане на таксите 

 

Чл. 4. Заявителят представя документ за платена такса в 
следните случаи: 

1. при подаването на заявление до Междуведомствения 
съвет и до Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма за издаване на лиценз, на сертификат за получател и/или 
на удостоверение за регистрация; 

2. при получаването на лиценз, на сертификат за 
получател и/или на удостоверение за регистрация, издадени от 
Междуведомствения съвет и от Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма; 

3. при подаването на заявление до Междуведомствената 
комисия за издаване на разрешения; 

4. при получаването на разрешение, издадено от 
Междуведомствената комисия; 
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5. при подаването на заявление за регистрация на 
трансфер на продукти, свързани с отбраната, и за регистрация на 
внос на изделия с двойна употреба от министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма. 

Чл. 5. (1) Не се заплаща такса за разглеждане на 
заявление, за издаване на удостоверение и на разрешение, 
подавани от и издавани на структура на централната 
администрация на изпълнителната власт, ръководена от министър, 
на Държавна агенция „Национална сигурност", на Националната 
разузнавателна служба и на Националната служба за охрана, или 
когато крайната употреба на продуктите, свързани с отбраната, 
и/или на изделията с двойна употреба е за техни нужди.  

(2) При отпадане на структура на централната 
администрация на изпълнителната власт, ръководена от министър, 
на Държавна агенция „Национална сигурност", на Националната 
разузнавателна служба и на Националната служба за охрана като 
краен потребител таксата става дължима. 

Чл. 6. (1) Дължимите такси по чл. 1 се превеждат по 
банков път по сметката на Министерския съвет. 

(2) Дължимите такси по чл. 2 и 3 се превеждат по банков 
път по сметката на Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма. 

(3) За дата на плащане на таксата се счита денят, в 
който преведената сума е постъпила по сметката на Министерския 
съвет или на Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма. 

(4) Направените банкови плащания се удостоверяват със 
заверен екземпляр от платежното нареждане. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

Параграф единствен. Тарифата се одобрява на основание 
чл. 71, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, 
свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна 
употреба. 

 

 


