ТАРИФА за таксите, които се събират от Комисията за
защита на конкуренцията по Закона за защита на
конкуренцията (Загл. доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм., бр.
58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.; Решение № 7842 на
ВАС на РБ - бр. 21 от 2016 г.; изм., бр. 70 от 2018 г.)
Одобрена с ПМС № 180 от 10.08.1998 г., обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г., изм., бр. 93
от 19.10.2004 г., изм. и доп., бр. 54 от 4.07.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм., бр. 58 от
15.07.2014 г., в сила от 15.07.2014 г.; Решение № 7842 на ВАС на РБ от 29.06.2015 г. - бр.
21 от 18.03.2016 г.; изм., бр. 70 от от 24.08.2018 г.
Сборник закони - АПИС, кн. 9/98 г., стр. 236; кн. 11/2004 г., стр. 584
Библиотека закони - АПИС, т. 6, р. 1, № 96
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г., доп., бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7842 от 2015
г. на ВАС на РБ - бр. 21 от 2016 г.; изм., бр. 70 от 2018 г. ) За издаване на разрешения и за
разглеждане на молби, жалби и искания се събира такса, както следва:
1.
2000 лв.;
(изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.)
на разрешение по чл. 13 от Закона за защита на конкуренцията
2.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.)
на разрешение по чл. 15, ал. 2 от Закона за защита на
конкуренцията

500 лв.;

3.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.)
на искане за издаване на разрешение по чл. 28 от Закона за
защита на конкуренцията

2000 лв.;

4.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.)
0,1 % от общия оборот
на разрешение по чл. 28 от Закона за защита на конкуренцията за предходната година
на участниците в
концентрацията, но не
повече от 60 000 лв.;

5.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.)
на молба по чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на
конкуренцията

500 лв.;

6.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.)
на искане по чл. 7, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на
конкуренцията

100 лв.;

7.

(нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм., бр. 58 от 2014 г., в сила от
15.07.2014 г.; Решение № 7842 на ВАС на РБ – бр. 21 от 2016 г.;
отм., бр. 70 от 2018 г.)
(нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм., бр. 58 от 2014 г.,
в сила от 15.07.2014 г.; Решение № 7842 на ВАС на РБ – бр. 21
от 2016 г.; отм., бр. 70 от 2018 г.)
(нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.,
отм., бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.; Решение № 7842
на ВАС на РБ – бр. 21 от 2016 г.; отм., бр. 70 от 2018 г.)

8.

9.

10.
11.
12.

(нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм., бр. 70 от 2018 г.)
(нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм., бр. 70 от 2018 г.)
(предишна т. 7 - ДВ, бр. 54 от 2006 г.)
за заверка на препис от документ

13.

(предишна т. 8 - ДВ, бр. 54 от 2006 г.)
за заверка на препис от решение

14.

(предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.)
за издаване на извлечение от регистъра по чл. 7, ал. 2, т. 5 от
Закона за защита на конкуренцията

1 лв. за първата
страница и по 0,5 лв. за
всяка следваща
страница;
1,5 лв. за първата
страница и по 1 лв. За
всяка следваща
страница;
20 лв.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) (1) Таксите по чл. 1, т. 1 - 3, 5 - 11 се събират
при подаване на молбата, жалбата или искането, а по т. 4 - при издаване на разрешението.
(2) Таксите по чл. 1, т. 12 - 14 се събират при получаване на преписа и извлечението.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г.)
Параграф единствен. (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.; Решение
№ 7842 от 2015 г. на ВАС на РБ - бр. 21 от 2016 г.; изм., бр. 70 от 2018 г. ) Тарифата се
одобрява на основание чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията.
————————————————————————————————
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Постановление № 180 на Министерския съвет от 10 август 1998 г.
за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за
защита на конкуренцията по Закона за защита на конкуренцията
(ДВ, бр. 95 от 1998 г.)
.....................................................................................................
§ 2. Дължимите такси по тарифата за образуваните производства по Закона за защита
на конкуренцията преди обнародването на тарифата се събират при приключването им.
.....................................................................................................
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 на Министерския съвет от 15 юни 1999 г.
за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
(ДВ, бр. 56 от 1999 г.)
.....................................................................................................
§ 2. В нормативните актове на Министерския съвет и в приложенията към тях, влезли
в сила преди 5 юли 1999 г., всички числа в стари левове се заменят с намалени 1000 пъти
числа в нови левове.
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.
ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 275
на Министерския съвет от 8 октомври 2004 г. за изменение
на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за защита
на конкуренцията по Закона за защита на конкуренцията
(ДВ, бр. 93 от 2004 г.)
§ 2. По висящи производства пред Комисията за защита на конкуренцията, по които е
образувана преписка по смисъла на чл. 50 от закона и по които са внесени дължимите
такси, допълнителни такси не се събират.

