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ТАРИФА ЗА АРБИТРАЖНИТЕ ТАКСИ И РАЗНОСКИ,  

СЪБИРАНИ ПО ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ ПОСТОЯННИЯ АРБИТРАЖЕН СЪД КЪМ 

ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИАЛНО-ТЪРГОВСКА КАМАРА 

 
§ 1. Такса за образуване на арбитражно дело 

 
1. С подаване на искането за арбитраж всеки ищец заплаща административна такса за 
водене на арбитражното дело в размер на 500 /петстотин/ евро. В противен случай 
арбитражно дело не се образува.  
 
2. Таксата за образуване на арбитражно дело не подлежи на връщане, включително при 
прекратяване на делото поради оттегляне или отказ от иска или поради сключване на 
спогодба между страните.  
 
§ 2. Арбитражна такса 

 
1.  Дължимата арбитражна такса включва сумата, събирана за покриване на общите 
разноски на Постоянния Арбитражен съд към Германо – Българската индустриално-търговска 
Камара (ГБИТК), както и възнаграждението на арбитрите.  
 
2. Размерът на арбитражната такса се определя в евро в зависимост от цената на иска по 
следния начин:  
 
а. при разглеждане на искове с материален интерес от 1 до 10 000 евро с участието на трима 
арбитри се събира арбитражна такса в размер на 3 800 евро, а при участието на един арбитър 
– в размер на 1 600 евро; 
 
б. при разглеждане на искове с материален интерес от 10 001 до 50 000 евро с участието на 
трима арбитри се събира арбитражна такса в размер на 3 800 евро плюс 5 % за сумата над 
10 000 евро, а при участието на един арбитър – арбитражна такса в размер на 1 600 евро плюс 
5 % за сумата над 10 000 евро; 
 
в. при разглеждане на искове с материален интерес от 50 001 до 75 000 евро с участието на 
трима арбитри се събира арбитражна такса в размер на 5 800 евро плюс 4 % за сумата над 
50 000 евро, а при участието на един арбитър – арбитражна такса в размер на 2 400 евро плюс 
4 % за сумата над 50 000 евро; 
 
г. при разглеждане на искове с материален интерес от 75 001 до 100 000 евро с участието на 
трима арбитри се събира арбитражна такса в размер на 6 800 евро плюс 3 % за сумата над 
75 000 евро, а при участието на един арбитър – арбитражна такса в размер на 2 800 евро плюс 
3 % за сумата над 75 000 евро; 
 
д. при разглеждане на искове с материален интерес от 100 001 до 200 000 евро с участието на 
трима арбитри се събира арбитражна такса в размер на 9 500 евро плюс 2,5 % за сумата над 
100 000 евро, а при участието на един арбитър – арбитражна такса в размер на половината от 
таксата, посочена по-горе в настоящата точка; 
 
е. при разглеждане на искове с материален интерес от 200 001 до 300 000 евро с участието на 
трима арбитри се събира арбитражна такса в размер на 11 900 евро плюс 2 % за сумата над 
300 000 евро, а при участието на един арбитър – арбитражна такса в размер на половината от 
таксата, посочена по-горе в настоящата точка;  
 
ж. при разглеждане на искове с материален интерес от 300 001 до 500 000 евро с участието на 
трима арбитри се събира арбитражна такса в размер на 14 500 евро плюс 1,75 % за сумата 
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над 300 000 евро, а при участието на един арбитър – арбитражна такса в размер на 
половината от таксата, посочена по-горе в настоящата точка; 
 
з. при разглеждане на искове с материален интерес от 500 001 до 1 000 000 евро с участието 
на трима арбитри се събира арбитражна такса в размер на 19 000 евро плюс 1,5 % за сумата 
над 500 000 евро, а при участието на един арбитър – арбитражна такса в размер на 
половината от таксата, посочена по-горе в настоящата точка;  
 
и. при разглеждане на искове с материален интерес над 1 000 000 евро с участието на трима 
арбитри се събира арбитражна такса в размер на 27 500 евро плюс 1 % за сумата над 
1 000 000 евро, но не повече от 250 000 евро, а при участието на един арбитър – арбитражна 
такса в размер на половината от таксата, посочена по-горе в настоящата точка; 

 (1) 
§ 3. Разпределение на арбитражната такса 
 
1. Арбитражната такса се разпределя между Постоянния арбитражен съд и 
арбитъра/арбитрите в съотношение 1/5 (една пета) но не повече от 2 500 евро към 4/5 (четири 
пети) в полза на арбитъра/арбитрите.  
 
2. При разглеждане на делото в състав от трима арбитри Председателят на Арбитражния 
съд получава 40 % от дължимото арбитражно възнаграждение, а всеки от останалите двама 
членове на Арбитражния съд получава 30 % от него.  
 
 
§ 4. Увеличаване на размера на арбитражна такса 
 
При установяване на явна фактическа и правна сложност на делото до приключване на 
последно арбитражно заседание Арбитражният съд има право в съответствие с изречение 
второ да увеличи размера на дължимата арбитражна такса съгласно § 2. При разпит на един 
свидетел увеличението в размер на 10%, на двама свидетели 20 %, на повече от двама 
свидетели 25 %, на вещи лица 25 %, както и при провеждане на две или повече устни 
заседания увеличението е в размер на 25 % от дължимата съгласно § 2 арбитражна такса. 
При наличие на няколко предпоставки за увеличение на таксата общият размер на 
увеличението не може да надхвърля 50 % от дължимата съгласно § 2 арбитражна такса. 
Арбитражният съд може да увеличи размера на дължимата арбитражна такса до размера, 
посочен в предходното изречение, и ако е сезиран с повече от два обективно съединени иска.    
 
§ 5. Заплащане на таксата за образуване на арбитражно дело и арбитражната такса  
 
Таксата за образуване на арбитражно дело и арбитражната такса се заплащат по банков път 
по сметка на Постоянния арбитражен съд, посочена от Секретариата на Постоянния 
арбитражен съд. Дължимите суми се смятат за платени в деня на заверяването на банковата 
сметка на Постоянния арбитражен съд.   
 
§ 6. Арбитражна такса при насрещен иск и възражение за прихващане 
 
За разглеждане на насрещни искове и възражения за прихващане Арбитражният съд 
определя арбитражна такса съгласно разпоредбите на §§ 2 до 4. За тях не се дължи такса за 
образуване на арбитражно дело. 
 
§ 7. Връщане на арбитражната такса 
 
При оттегляне на иска, отказ от иска или прекратяване на делото по първоначалния или 
насрещния иск поради сключване на извънсъдебна спогодба Арбитражният съд постановява 
връщане на 75 % от авансово внесената арбитражна такса за съответния иск, ако 
Арбитражният състав не е конституиран или е конституиран, но не е предприел никакви 
действия по разглеждане на делото. В случай, че арбитражното дело завърши със спогодба 
между Страните, одобрена от Арбитражния съд, то Арбитражният съд постановява връщане 
на 25 % от авансово внесената такса, включваща и евентуално допълнително определената 
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такса по реда на § 4. При други случаи на прекратяване на арбитражното дело арбитражната 
такса не подлежи на връщане. 
 
§ 8. Депозит за други разноски  
 
За покриване на други разноски съгласно чл. 43 ал. 4 от Процесуалния правилник на 
Постоянния арбитражен съд към ГБИТК по арбитражното дело Арбитражният съд може във 
всеки един момент след образуване на делото да разпореди авансово внасянето им от 
страната/страните. Всяка от страните може да заплати дължимия от другата страна депозит в 
случай, че последната откаже да стори в това.  
 
§ 9. Други такси  
 
В съответствие с чл. 2, ал. 3 от Процесуалния правилник на Постоянния арбитражен съд към 
ГБИТК страната, непредставила в срок хартиено копие за попълване на досието на 
арбитражното дело, заплаща на Секретариата на Постоянния арбитражен съд такса в размер 
на 0,50 евро на липсваща страница във формат А4. За документи, които не могат да бъдат 
репликирани във формат А4, Секретариатът определя такса съобразно размера на пазарните 
разходи, необходими за попълване на досието.  
 
§ 10. Присъждане на разноски за процесуално представителство 
 
В случай че някоя от страните по арбитражното дело е ползвала адвокатска защита по 
процесуално представителство по делото, но не е представила доказателства за извършените 
разходи, на страната се присъжда минималният размер, определен съгласно Наредба № 1 от 
9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия 
адвокатски съвет, ако процесуалният представител е адвокат или чуждестранен адвокат по 
смисъла на Закона за адвокатурата. 
 
 
Настоящата Тарифа е приета с Решение на Управителния съвет на ГБИТК от 16.09.2016 
г. и влиза в сила на на същия ден, изменена на 15.06.2017.  

  

 


