ТАРИФА за таксите, които се събират от Комисията за
регулиране на съобщенията по Закона за пощенските
услуги (Загл. доп. - ДВ, бр. 31 от 2004 г., изм., бр. 103 от 2012 г.,
в сила от 28.12.2012 г.)
Приета с ПМС № 144 от 9.07.2002 г., обн., ДВ, бр. 68 от 16.07.2002 г., попр., бр. 69 от
17.07.2002 г., изм., бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 25.07.2003 г., изм. и доп., бр. 71 от
12.08.2003 г., в сила от 12.08.2003 г., бр. 31 от 16.04.2004 г., изм., бр. 24 от 22.03.2005 г.,
изм. и доп., бр. 2 от 8.01.2008 г., изм., бр. 75 от 24.09.2010 г., в сила от 24.09.2010 г., изм. и
доп., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 28.12.2012 г.

Раздел I
(Отм. - ДВ, бр. 31 от 2004 г.)
Такси по Закона за далекосъобщенията
Чл. 1. (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2004 г.).
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2003 г., отм., бр. 31 от 2004 г.).
Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2004 г.).
Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2004 г.).
Чл. 5. (Попр. - ДВ, бр. 69 от 2002 г., отм., бр. 31 от 2004 г.).
Чл. 6 - 17. (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2004 г.).

Раздел II
Такси по Закона за пощенските услуги
Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 71 от 2003 г., изм., бр. 24 от 2005 г., бр. 2 от 2008 г., бр. 75 от
2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в сила от 28.12.2012 г.) За
издаване на индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на
универсалната пощенска услуга, на територията на Република България се събира
първоначална такса в зависимост от услугите, за които се издава лицензията, както следва:
1. за извършване на всички услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска
услуга - 3500 лв.;
2. за извършване на следните услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска
услуга:
а) приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки кореспондентски пратки до 2 кг; малки пакети до 2 кг; печатни произведения до 5 кг;
секограми до 7 кг, включително допълнителни услуги "обявена стойност" и "препоръка" 2500 лв.;
б) приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети
до 20 кг, включително допълнителна услуга "обявена стойност" - 2500 лв.
(2) За издаване на индивидуална лицензия за извършване на пощенски парични
преводи на територията на Република България или на част от нея се събира първоначална

такса в размер 2500 лв.
(3) За контролиране изпълнението на лицензията по ал. 1 и 2 се събира годишна
такса в размер 1,2 на сто от нетните приходи от дейността - предмет на индивидуалната
лицензия.
(4) За контролиране изпълнението на индивидуалната лицензия за извършване на
универсалната пощенска услуга се събира годишна такса в размер 1,2 на сто от нетните
приходи от дейността - предмет на лицензията.
(5) За разглеждане на заявление за издаване на индивидуална лицензия по ал. 1 и 2 се
събира такса в размер 350 лв.
(6) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в сила от 28.12.2012 г.) За лицата, подали
документи по електронен път, таксата се намалява с 20 на сто, като се закръгля към всеки
пълен лев.
Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 71 от 2003 г., изм., бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.,
бр. 103 от 2012 г. , в сила от 28.12.2012 г.) За прехвърляне на индивидуална лицензия за
извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, и на
услугата "пощенски парични преводи" на територията на Република България се събира
такса в размер 350 лв.
Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм., бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1)
За изменение на индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на
универсалната пощенска услуга, по искане на лицензирания оператор чрез допълване на
нова услуга се събира такса в размер на първоначалната лицензионна такса за съответната
услуга.
(2) За изменение на идентификационните данни в индивидуална лицензия се събира
такса в размер 30 лв.
(3) Във всички останали случаи за разглеждане и за изменение и/или допълнение на
индивидуална лицензия по искане на лицензирания оператор се събира такса в размер 350
лв.
Чл. 19. (Доп. - ДВ, бр. 71 от 2003 г., изм., бр. 24 от 2005 г., бр. 2 от 2008 г., бр. 75 от
2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) (Предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в
сила от 28.12.2012 г.) За издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 59, ал. 5
от Закона за пощенските услуги се събира такса в размер 15 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в сила от 28.12.2012 г.) За лицата, подали
документи по електронен път, таксата се намалява с 20 на сто, като се закръгля към всеки
пълен лев.

Раздел III
Такси за издаване на документи
(Загл. изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в сила от 28.12.2012 г.)
Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в сила от 28.12.2012 г.).
Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в сила от 28.12.2012 г.).
Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в сила от 28.12.2012 г.).
Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в сила от 28.12.2012 г.).
Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в сила от 28.12.2012 г.).
Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в сила от 28.12.2012 г.) За издаване на
дубликат на документи, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията, се заплаща

такса, както следва:
1. за първа страница

5 лв.;

2. за всяка следваща страница

0,50 лв.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в сила от 28.12.2012 г.) За предоставяне на
копие на нормативен акт или технически документ, включително издаден от
международна или европейска организация, се заплаща такса, както следва:
1. на електронен носител

5 лв., и

допълнително за всеки 1 КВ

0,03 лв.

2. на хартиен носител:
а) за първа страница

5 лв.

б) за всяка следваща страница

0,50 лв.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в сила от 28.12.2012 г.) Таксите по чл. 18,
ал. 1 и 2, чл. 18а и 18б се заплащат при издаване на съответния акт или документ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в сила от 28.12.2012 г.) Таксите по чл. 18, ал. 5, чл.
19, 25 и 26 се заплащат при подаване на заявлението.
Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в сила от 28.12.2012 г.) Таксите по чл. 18, ал.
3 и 4 се заплащат на тримесечие на базата на съответните приходи, както следва:
а) за първите три тримесечия - до 30 дни след датата на изтичане на съответното
тримесечие;
б) за четвъртото тримесечие - до 30 дни след датата на одиторската заверка на
годишния счетоводен отчет.
Чл. 28. (1) Дължимите такси се превеждат по банков път по сметка на Комисията за
регулиране на съобщенията или се плащат в брой в касата й.
(2) Направените банкови плащания се удостоверяват със заверен екземпляр от
платежното нареждане.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в сила от 28.12.2012 г.) За дата на плащане,
извършено по банков път, се счита датата на постъпване на таксите по сметката на
Комисията за регулиране на съобщенията.
Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в сила от 28.12.2012 г.) Недължимо платени
такси се връщат по искане на заинтересованата страна.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Разпоредбите на чл. 12, ал. 1 и чл. 13, т. 7 се прилагат до 11 септември 2002 г.

включително.
§ 2. Разпоредбата на чл. 12, ал. 2 влиза в сила от 13 септември 2002 г.
§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2003 г., бр. 2 от 2008 г.) Съгласно § 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пощенските услуги "Български пощи" - ЕАД, се
освобождава от заплащане на лицензионните такси по чл. 18 до 31 декември 2008 г.
————————————————————————————————
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 71 на
Министерския съвет от 7 април 2004 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират
от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за далекосъобщенията
(ДВ, бр. 31 от 2004 г.)
....................................
§ 3. По неприключилите до влизането в сила на постановлението производства за
лицензиране и регистриране, както и по исканията за извършване на административни
услуги, по които са събрани дължимите такси по отменения раздел I от Тарифата за
таксите, събирани от Комисията за регулиране на съобщенията, допълнителни такси не се
събират.
....................................
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 209 на Министерския
съвет от 16 септември 2010 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от
Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за пощенските услуги и по Закона за
електронния документ и електронния подпис
(ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)
....................................
§ 6. До 31 декември 2010 г. "Български пощи" - ЕАД, на основание § 115 от
преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона
за пощенските услуги (ДВ, бр. 87 от 2009 г.) не заплаща таксите по чл. 18.

