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ТАРИФА 

 

ЗА АРБИТРАЖНИТЕ ТАКСИ И РАЗНОСКИ  

  ПО ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ АРБИТРАЖЕН СЪД 

ПРИ СДРУЖЕНИЕ „ ИНСТИТУТ ПО МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО“  

СОФИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

  

 

ЧАСТ ПЪРВА  –  ВЪТРЕШНИ ДЕЛА 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 Член 1. (1) “Арбитражна такса” е сумата, която се събира от Международния 

арбитражен съд при Сдружение „Институт по международно частно право“ по 

всяко образувано дело и служи за покриване на разходите на Международния 

арбитражен съд при Сдружение „Институт по международно частно право“. 

Основната част от тази сума е за хонорари на арбитрите. 

  

(2) “Депозит” е сумата, която Международният арбитражен съд при 

Сдружение „Институт по международно частно право“  събира за покриване 

на разноските по отделните дела, и в частност: разноски  за призоваване, за 

връчване на съобщения и други книжа, за преводач, за водене на протоколи и 

друга документация по делата, за издаване на удостоверения и други подобни. 

  

(3) “Разноски на страните” са разноските, които страните правят за защитата си 

пред Международния арбитражен съд при Сдружение „Институт по 
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международно частно право“, извън тези по ал.1 и 2. Тук се включват също 

разноските за събиране на доказателства и допълнителните разноски по 

делото. 

 

 АРБИТРАЖНА ТАКСА 

Член 2. (1) Международният арбитражен съд при Сдружение „Институт по 

международно частно право” събира арбитражна такса. Същата обхваща две 

части и се определя така: първа част – твърда сума и втора част – сума в 

процентно съотношение от цената на иска.  

(2) Арбитражната такса се изчислява по следната таблица: 

Цена на иска                      –                   Арбитражна такса 

  

1. до 1000 лв. – 200 лв. 

2. от 1 000,01 лв. до 10 000 лв. – 300 лв. + 4,2 % за сумата над 1 000 лв. 

3. от 10 000,01 лв. до 100 000 лв. – 700 лв. + 3,3% за сумата над 10 000 лв. 

4. от 100 000,01 лв. до 500 000 лв. – 4500 лв. + 2% за сумата над 100 000 лв. 

5. от 500 000,01 лв. до 1 000 000 лв. – 15000 лв. + 1% за сумата над 500 000 лв. 

6. от 1 000 000,01 лв. до 5 000 000 лв. – 24000 лв. + 0.5 % за сумата над 1 000000 

лв. 

7. от 5 000 000,01 лв. до 10 000 000 лв. – 35 000 лв. плюс 0.35% за сумата над  

5 000 000 лв. 

8. от 10 000 000,01 лв. до 25 000 000 лв. – 50 000 лв. плюс 0,23% за сумата над 10 

000 000 лв. 

9. от 25 000 000,01 лв. до 50 000 000 лв. – 67 000 лв. плюс 0.17% за сумата над 

25 000 000 лв. 

10. над 50 000 000,01 лв. – 79 500 лв. плюс 0.14% за сумата над 50 000 000 лв. 

  

(3) При неоценяеми искове размерът на таксата се определя от Председателя на 

Международния арбитражен съд при Сдружение „Институт по международно 

частно право”, но не може да бъде по-малко от 300 (триста) лева. Когато делото 

се разглежда от един арбитър, арбитражната такса е половината от  хонорара 

на арбитражен състав, като минималната в такъв случай  е 100 (сто) лева. 
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(4) Арбитражната такса се предплаща по банков път. Тя се счита платена в 

деня, когато е постъпила по банковата сметка на Международния арбитражен 

съд при Сдружение „Институт по международно частно право”. 

  

(5) При увеличение на цената на иска се внася допълнителна арбитражна такса, 

като нейният размер представлява разликата между внесената такса и тази, 

която се дължи върху цената на иска след увеличението. 

  

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗМЕРА И ЧАСТИЧНО ВРЪЩАНЕ НА 

АРБИТРАЖНАТА ТАКСА 

 Член 3. (1) Арбитражната такса се намалява с 50% (петдесет върху сто), ако 

делото се разглежда от един арбитър. 

 

(2) Независимо от основанието за прекратяване на делото на ищеца се връща: 

       - 75% (седемдесет и пет върху сто) от внесената арбитражна такса, ако 

прекратяването е станало преди Решаващият орган/едноличният арбитър да е 

извършил процесуални действия по делото; 

      -  50% (петдесет върху сто) от внесената арбитражна такса, ако 

прекратяването е станало след като Решаващият орган/едноличният арбитър е 

извършил процесуални действия. 

  

(3) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато внесената такса 

е 200 (двеста) лв. 

  

(4) Определението за връщане на част от арбитражната такса се постановява от 

Решаващия орган, а когато той още не е образуван – от Председателя на 

Международния арбитражен съд при Сдружение „Институт по международно 

частно право”. 

  

АРБИТРАЖНА ТАКСА ПО НАСРЕЩЕН ИСК И ВЪЗРАЖЕНИЕ ЗА 

ПРИХВАЩАНЕ 
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Член 4. За арбитражни такси по насрещен иск и по възражение за прихващане 

се прилагат същите правила, както и за основния иск. 

  

 

ДЕПОЗИТ ЗА АРБИТРАЖНИ РАЗНОСКИ 

 Член 5. (1) Депозитът за арбитражни разноски се определя от Председателя на 

Международния арбитражен съд при Сдружение „Институт по международно 

частно право” и се предплаща от ищеца. 

  

(2) При постановяване на решението или при прекратяване на делото 

депозитът се отчита от Решаващия орган/едноличния арбитър. Той задължава 

Секретариата на Международния арбитражен съд при Сдружение „Институт 

по международно частно право“  да възстанови на страната неизразходваната 

част от внесения депозит, съответно задължава страна да довнесе разликата 

между внесения депозит и действителния размер на направените по делото 

разноски съгласно Член 1, ал.2 от тази Тарифа. Ако Решаващият орган не е 

образуван, депозитът се отчита от Председателя на Международния 

арбитражен съд при Сдружение „Институт по международно частно право”. 

  

 

РАЗНОСКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО 

 Член 6. (1) Сумите за възнаграждение на вещи лица и техните командировки, 

ако се налагат такива във връзка с изготвяне на заключенията, както и сумите за 

извършване на оглед, се внасят предварително от страната, която  е поискала 

тези доказателства, в размер, определен от Решаващия орган/едноличния 

арбитър или от Председателя на Международния арбитражен съд при 

Сдружение „Институт по международно частно право“. 

(2) Разноските, свързани с довеждане на допуснат свидетел, се поемат от 

страната, която го е поискала. 

  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗНОСКИ 
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Член 7. (1) Когато по искане на страните заседанията на Решаващия 

орган/едноличния арбитър се провеждат извън седалището на 

Международния арбитражен съд при Сдружение „Институт по международно 

частно право”, допълнителните разноски за това се внасят предварително от 

страните по равно. След приключване на делото те се отчитат от Решаващия 

орган/едноличния арбитър, който се разпорежда за връщане на 

неизразходваната част, ако има такава, респективно, за довнасяне на разликата. 

  

(2) Страната, която е посочила арбитър, чието участие в заседанията на 

Решаващия орган е свързано с разноски по пътуването му и пребиването му в 

седалището на Международния арбитражен съд при Сдружение „Институт по 

международно частно право” в София, внася предварително сумата за тези 

разходи, които остават за нейна сметка, независимо от изхода на делото. 

 

  

ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ ЗА АРБИТРАЖНАТА ТАКСА, ДЕПОЗИТА 

ЗА АРБИТРАЖНИ РАЗНОСКИ, РАЗНОСКИТЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА 

ДОКАЗАТЕЛСТВА И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗНОСКИ   

 Член 8. (1) Ако страните не са уговорили друго, разходите за арбитражна 

такса, за депозит за арбитражни разноски, разноските за събиране на 

доказателства и допълнителните разноски се присъждат в тежест на страната, 

срещу която е постановено решението, а когато искът е уважен частично, те се 

присъждат пропорционално на уважената и на отхвърлената част от иска. 

Разходи за явяване на допуснат свидетел се присъждат, ако са доказани от 

страната, която ги претендира, но техният размер не може да надхвърля 

нормативно определените разходи за командировки съгласно приложимото 

право. 

  

(2) Страната, в полза на която е постановено решението, може да иска да й 

бъдат присъдени доказаните нормални разходи, които тя е направила за своята 

процесуална защита по делото. Тези разходи тя трябва да докаже пред 

Международния арбитражен съд при Сдружение „Институт по международно 

частно право”. 
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(3) На страната, ползвала адвокатска защита по делото, но не представила 
доказателства за платените разходи за тази защита, се присъжда минималния 
размер, определен по съответната Наредба за минималните адвокатски 
възнаграждения (или друг акт с такъв предмет), действаща към момента на 
постановяване на решението. 

 
  

АРБИТРАЖНА ТАКСА, ДЕПОЗИТ ЗА АРБИТРАЖНИ РАЗНОСКИ, 

РАЗНОСКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

РАЗНОСКИ ПРИ ЕЛЕКТРОННО АРБИТРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО 

Член 9. При електронно арбитражно производство размерът на арбитражната 

такса, на депозита за разноски по делото, на разноските за събиране на 

доказателства и на допълнителните разноски, се намалява с 20 % (двадесет 

върху сто). 

 

  

  

 

ЧАСТ ВТОРА  –  МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЛА 

  

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 Член 1. (1) “Арбитражна такса” е сумата, която се събира от Международния 

арбитражен съд по всяко образувано дело и служи за покриване на разходите 

на Международния арбитражен съд при Сдружение „Институт по 

международно частно право“. Основната част от тази сума е за хонорари на 

арбитрите. 

  

(2) “Депозит” е сумата, която Международният арбитражен съд събира за 

покриване на разноските по отделните дела, и в частност: разноски  за 

призоваване, за връчване на съобщения и други книжа, за преводач, за водене 

на протоколи и друга документация по делата, за издаване на удостоверения и 

други подобни. 
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(3) “Разноски на страните” са разноските, които те правят за защитата си пред 

Международния арбитражен съд, извън тези по ал.1 и 2. Тук се включват също 

разноските за събиране на доказателства и допълнителните разноски по 

делото. 

 

АРБИТРАЖНА ТАКСА 

  

Член 2. (1) Международният арбитражен съд при Сдружение „Институт по 

международно частно право” събира арбитражна такса. Същата обхваща две 

части и се определя така: първа част – твърда сума и втора част – сума в 

процентно съотношение от цената на иска. Арбитражната такса се изчислява 

по следната таблица: 

  

 А) при цена на иска, определена в ЕВРО 

  
    

Цена на иска                              Арбитражна такса 

    

до 50 000  5 000  

от 50 001 дo 100 000  5 000  
+ 4.2 % за сумата над 50 000  

от 100 001 дo 200 000  7100  
+ 2.5 %  за сумата над 100 000  

от 200 001 дo 500 000  9600 
+ 2 %  за сумата над 200 000  

от 500 001 дo 1 000 000  15 600  
+ 1.5 %  за сумата над 500 000  

от 1 000 001 дo 5 000 000  23 100  
+ 1.1 % for the sum over 1 000 000  

от 5 000 001 дo 10 000 000 67 100  
+ 0.80 % за сумата над  5 000 000  

from 10 000 001 to 30 000 000 107 100  
+ 0.55 % за сумата над  10 000 000  

над 30 000 001  230 000  
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Б) при цена на иска в Щатски долари или друга валута – когато 
претендираното от ищеца вземане е в Щатски долари, арбитражната такса се 
определя по горната таблица, в която EUR се заменя с USD. Когато 
претендираното от ищеца вземане е в друга валута, размерът му се 
преизчислява в EUR по курса на Европейската Централна банка в деня на 
предявяване на исковата молба. 

(2) Арбитражната такса се предплаща по банков път. Таксата се счита 
платена в деня, когато бъде заверена банковата сметка на Международния 
арбитражен съд при Сдружение „Институт по международно частно право”. 

(3) При увеличение на иска се внася допълнителна арбитражна такса, 
като нейният размер представлява разликата между внесената такса и тази, 
която се дължи върху цената на иска след увеличението. 

(4) Български предприятия и фирми, включително и тези с 
чуждестранно участие, които имат седалището си в Република България, 
плащат таксата в лева, независимо от валутата, в която искът е предявен, като се 
прилага централният курс на еврото към лева, определен от Българска народна 
банка в деня на предявяване на иска. 

(5) При неоценяеми искове размерът на таксата се определя от 
Председателя на Международния арбитражен съд при Сдружение „ Институт 
по международно частно право”, но не по-малко от 170 (сто и седемдесет) Евро. 
Когато делото се разглежда от един арбитър, арбитражната такса е половината 
от  хонорара на арбитражен състав, като минималната  е 100 (сто) Евро. 

  
  
  
  
  

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗМЕРА И ЧАСТИЧНО ВРЪЩАНЕ НА 
АРБИТРАЖНАТА ТАКСА 

  
  
  

Член 3. (1) Арбитражната такса се намалява с 50% (петдесет върху сто), ако 
делото се разглежда от един арбитър. 

  
(2) Независимо от основанието за прекратяване на делото на ищеца се 

връща: 
       - 75% (седемдесет и пет върху сто) от внесената арбитражна такса, ако 

прекратяването е станало преди Решаващият орган да е извършил 
процесуални действия по делото; 

      -  50% (петдесет върху сто) от внесената арбитражна такса, ако 
прекратяването е станало след като Решаващият орган е извършил 
процесуални действия. 
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(3) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато внесената 
такса е 170 (сто и седемдесет) Евро. 

  
(4) Определението за връщане на част от арбитражната такса се 

постановява от Решаващия орган, а когато той още не е образуван – от 
Председателя на Международния арбитражен съд при Сдружение „ Институт 
по международно частно право”. 

  
  
  

АРБИТРАЖНА ТАКСА ПО НАСРЕЩЕН ИСК И ВЪЗРАЖЕНИЕ ЗА 
ПРИХВАЩАНЕ 

  
  
  

Член 4. За арбитражни такси по насрещен иск и възражение за прихващане се 
прилагат същите правила, както и за основния иск. 

  
  
  

ДЕПОЗИТ ЗА АРБИТРАЖНИ РАЗНОСКИ 
  
  
  

Член 5. (1) Депозитът за разноски се определя от Председателя на 
Международния арбитражен съд при Сдружение „Институт по международно 
частно право” и се предплаща от ищеца. 

  
(2) При постановяване на решението или при прекратяване на делото 

депозитът се отчита от Решаващия орган/едноличния арбитър. Той задължава 
Секретариата на Международния арбитражен съд  да възстанови на страната 
неизразходваната част от внесения депозит, съответно задължава страна да 
довнесе разликата между внесения депозит и действителния размер на 
направените по делото разноски съгласно чл.1, ал.2. Ако Решаващият орган не 
е образуван, депозитът се отчита от Председателя на Международния 
арбитражен съд при Сдружение „Институт по международно частно право”. 

  
  
  

РАЗНОСКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО 
  
  
  

Член 6. (1) Сумите за възнаграждение на вещи лица и техните командировки, 
ако се налагат такива във връзка с изготвяне на заключенията, както и сумите за 
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извършване на оглед, се внасят предварително от страната, която ги е поискала, 
в размер, определен от Решаващия орган/едноличния арбитър или от 
Председателя на Международния арбитражен съд при Сдружение „Институт 
по международно частно право”. 

  
(2) Разноските, свързани с довеждане на допуснат свидетел, се поемат от 

страната, която го е поискала. 
  
  
  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗНОСКИ 
  
  
  

Член 7. (1) Когато по искане на страните заседанията на Решаващия 
орган/едноличния арбитър се провеждат извън седалището на 
Международния арбитражен съд при Сдружение „Институт по международно 
частно право”, допълнителните разноски за това се внасят предварително от 
страните по равно. След приключване на делото те се отчитат от Решаващия 
орган/едноличния арбитър, който се разпорежда за връщане на 
неизразходваната част, ако има такава, респективно, за довнасяне на разликата. 

  
(2) Страната, която е посочила арбитър, чието участие в заседанията на 

Решаващия орган е свързано с разноски по пътуването му и пребиването му в 
седалището на Международния арбитражен съд при Сдружение „Институт по 
международно частно право” в София, внася предварително сумата за тези 
разходи, които остават за нейна сметка, независимо от изхода на делото. 

  
  
  

ОТГОВОРНОСТ  НА  СТРАНИТЕ  ЗА  АРБИТРАЖНАТА  ТАКСА И 
РАЗНОСКИТЕ 

  
  
  

Член 8. (1) Ако страните не са уговорили друго, разходите за арбитражна такса, 
за депозит за арбитражни разноски, разноските за събиране на доказателства и 
допълнителните разноски се присъждат в тежест на страната, срещу която е 
постановено решението, а когато искът е уважен частично, те се присъждат 
пропорционално на уважената и на отхвърлената част от иска. Разходи за 
явяване на допуснат свидетел се присъждат, ако са доказани от страната, която 
ги претендира, но техният размер не може да надхвърля нормативно 
определените разходи за командировки. 

  



                                МЕЖДУНАРОДЕН АРБИТРАЖЕН СЪД                               
ПРИ СДРУЖЕНИЕ „ ИНСТИТУТ ПО МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО“  

СОФИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 11 

(2) Страната, в полза на която е постановено решението, може да иска да 
й бъдат присъдени доказаните нормални разходи, които тя е направила за 
своята процесуална защита по делото. Тези разходи тя трябва да докаже пред 
Международния арбитражен съд при Сдружение „Институт по международно 
частно право”. 

  
  (3) На страната, ползвала адвокатска защита по делото, но не представила 
доказателства за платените разходи за тази защита, се присъжда минималния 
размер, определен по съответната Наредба за минималните адвокатски 
възнаграждения (или друг акт с такъв предмет), действаща към момента на 
постановяване на решението. 
 
 
АРБИТРАЖНА ТАКСА, ДЕПОЗИТ ЗА АРБИТРАЖНИ РАЗНОСКИ, 
РАЗНОСКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
РАЗНОСКИ ПРИ ЕЛЕКТРОННО АРБИТРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО 
 
Член 9. При електронно арбитражно производство размерът на арбитражната 
такса, на депозита за разноски по делото, на разноските за събиране на 
доказателства и на допълнителните разноски, се намалява с 20 % (двадесет 
върху сто). 

 
  
 

БАНКОВИ СМЕТКИ на Международния арбитражен съд при Сдружение„ 
Институт по международно частно право” София, Република България: 
  

 
 
 

Тази Тарифа е приет от Управителния съвет на Института по Международно 
частно право, София с решение по Протокол № 3/13.05.2013 г., и влиза в сила 
от 14.05.2013 г. 

 


