
ДЪРЖАВНИ ТАКСИ 

ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ ОБЛАСТ 

съгласно ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, 

прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм.-ДВ, бр. 15 

от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 

2005 г.) 

По жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва: 

а) от юридическите лица с нестопанска цел и от физическите лица, които не са 

търговци – 10 лв  

б) от юридически лица, без посочените в буква "а", и от физическите лица - търговци 

по смисъла на Търговския закон – 50 лв  

За издаване на:  

а) изпълнителен лист, съдебно удостоверение – 5 лв 

б) за заверен препис от решение/определение - първа страница – 2 лв, за всяка 

следваща – 1 лев  

в) за фотокопие от документи – за всяка страница - 0,10 лв, а ако фотокопието е 

повече от 50 страници – за всяка следваща по 0,07 лв 

съгласно АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

(Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 

1.03.2008 г., бр. 64 от 7.08.2007 г., бр. 94 от 31.10.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 35 от 12.05.2009 г., 

в сила от 12.05.2009 г., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 1.07.2011 г., изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 

г., изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., изм. и доп., бр. 104 от 3.12.2013 г., в сила от 

4.01.2014 г., бр. 27 от 25.03.2014 г., в сила от 25.03.2014 г., бр. 74 от 20.09.2016 г., доп., бр. 13 от 

7.02.2017 г., в сила от 7.02.2017 г., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., доп., бр. 63 от 

4.08.2017 г., в сила от 5.11.2017 г., изм., бр. 85 от 24.10.2017 г., доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 

1.01.2018 г., бр.42 от 22.05.2018 г., изм., бр. 65 от 7.08.2018 г., в сила от 1.09.2018 г., изм. и доп., бр. 

77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.; изм. с Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 

19.04.2019 г. - бр. 36 от 3.05.2019 г.) 

В КАСАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО 

При касационно обжалване се събират следните такси: 

а) за гражданите, едноличните търговци, държавните и общинските органи и за други 

лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги

- 70 лв

б) за организации – 370 лв 

Посочените такси не се прилагат в касационното производство по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания. 
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ДЪРЖАВНИ ТАКСИ 

ПРЕД ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 

В производство по частна жалба и в производството по отмяна на влезли в сила съдебни 

актове се събира такса, както следва: 

а) за граждани - 30 лв 

б) за организации - 150 лв 

Не се дължи такса от граждани за частна жалба по дела за пенсионно, здравно и 

социално осигуряване. 

При касационно обжалване се събират следните такси: 

а) за гражданите, едноличните търговци, държавните и общинските органи и за други 

лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги

- 70 лв

б) за организации – 370 лв  

По дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване: 

а) за граждани и еднолични търговци – 30 лв 

б) за организациите, държавните и общинските органи и за други лица, осъществяващи 

публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги – 200 лв 

При наличие на определяем материален интерес по делото гражданите, едноличните 

търговци, организациите, държавните и общинските органи и за други лица, осъществяващи 

публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги дължат 

пропорционална държавна такса: 

а) в размер 0,8 на сто от материалния интерес, но не повече от 1700 лв 

б) в случаите, когато материалният интерес е над 10 000 000 лв. – в размер на  4500 лв 

Държавна такса по касационно производство не се внася от прокуратурата за подаване 

на протест, както и от граждани, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства 

да я заплатят.  


