ТАРИФА № 5 за таксите, които се събират в системата на
Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.,
бр. 96 от 2011 г.)
Одобрена с ПМС № 81 от 10.05.2000 г., обн., ДВ, бр. 41 от 19.05.2000 г., попр., бр. 54 от
4.07.2000 г., изм. и доп., бр. 97 от 28.11.2000 г., в сила от 14.12.2000 г., бр. 18 от 27.02.2001 г., бр.
47 от 18.05.2001 г., бр. 62 от 13.07.2001 г., в сила от 13.07.2001 г., доп., бр. 104 от 30.11.2001 г., в
сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 49 от 17.05.2002 г., в сила от 17.05.2002 г., изм., бр. 68 от
16.07.2002 г., изм. и доп., бр. 71 от 23.07.2002 г., в сила от 23.07.2002 г., бр. 17 от 21.02.2003 г.,
бр. 101 от 16.12.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 29.12.2005 г., бр. 77 от 19.09.2006
г., в сила от 19.09.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 22.12.2006 г., изм., бр. 38
от 11.05.2007 г., изм. и доп., бр. 64 от 18.07.2008 г., изм., бр. 78 от 5.09.2008 г., в сила от 5.09.2008
г., бр. 79 от 9.09.2008 г., в сила от 9.09.2008 г., бр. 100 от 15.12.2009 г., в сила от 15.12.2009 г., бр.
64 от 17.08.2010 г., в сила от 17.08.2010 г., изм. и доп., бр. 96 от 6.12.2011 г., изм., бр. 67 от
31.08.2012 г., изм. и доп., бр. 45 от 30.05.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.
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Глава четвърта

ТАКСИ ЗА СВИДЕТЕЛСТВА, УДОСТОВЕРЕНИЯ,
ЛИЦЕНЗИИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ,
ИЗДАВАНИ ОТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАЖДАНСКА
ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Чл. 113. (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване и за годишна заверка на удостоверение за
експлоатационна годност на летище и летателна площадка се събират следните такси:

(в лева)

№
по
ред

1.

Вид летище/летателна площадка

Такса за
издаване

Такса за
годишна
заверка

5 000

1 000

20 000

5 000

35 000

10 000

2 000

500

Летище за обществено ползване за
обслужване на международни и
вътрешни превози на пътници и
товари:

а) с до 5 хил. Броя обслужени
самолети годишно

б) с над 5 до 15 хил. Броя обслужени самолети годишно

в) с над 15 хил. Броя обслужени
самолети годишно

2.

Летище за обслужване на полети за
авиационни услуги (без превозни
услуги) срещу заплащане, технологично летище или летателна площадка

Чл. 114. (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване и за годишна заверка на лиценз за летищен
оператор се събират следните такси:

(в лева)
№
по
ред

1.

В зависимост от вида на
ползваното летище

Такса за
издаване

Такса за
годишна
заверка

2 500

500

15 000

3 000

30 000

8 000

2 000

100

Летище за обществено ползване за
обслужване на международни и
вътрешни превози на пътници и
товари:

а) с до 5 хил. Броя обслужени
самолети годишно

б) с над 5 до 15 хил. Броя обслужени самолети годишно

в) с над 15 хил. Броя обслужени
самолети годишно

2.

Летище за обслужване на полети за
авиационни услуги (без превозни
услуги) срещу заплащане

Чл. 115. (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване и за годишна заверка на лиценз за оператор по
наземно обслужване се събират следните такси:
(в лева)
№
по
ред

Вид летищна
дейност

Такса за издаване в
зависимост от годишния
брой обслужени самолети
на летището
с до
5 хил. Бр.

1.

Наземно администриране и надзор

Такса
за
годишна
заверка

с над 5
с над15 хил.
До 15 хил. Бр.
Бр.

800

1 500

3 000

500

Обслужване на
пътници

1 200

1 500

4 000

1 000

3.

Обработка на багажи

1 200

2 000

5 000

1 000

4.

Обработка на товари
и поща

1 200

2 000

5 000

1 000

Перонно обслужване
на въздухоплавателни средства

1 200

2 000

5 000

1 000

Обслужване на
въздухоплавателни
средства

1 200

1 500

3 000

1 000

Обслужване на
въздухоплавателни
средства с горива
и масла

2 000

5 500

16 200

5 000

Техническо обслужване на въздухоплавателни средства

800

1 500

3 000

1 000

Полетни операции и
администриране на
екипажите

800

2 500

3 000

500

2.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наземен транспорт

800

1 500

3 000

500

11.

Обслужване на
бордния бюфет

800

1 500

3 000

500

Чл. 115а. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2001 г.) Броят на обслужените самолети годишно за съответните
летища се определя въз основа на статистическите отчети за предходната календарна година.
Чл. 115б. (Нов – ДВ, бр. 64 от 2008 г.) (1) За издаване и за годишна заверка на удостоверение за
експлоатационна годност на системите и съоръженията за обслужване на пътници, обслужване и
осигуряване на въздухоплавателните средства, за товарене и разтоварване на багажи, товари и
поща се събират следните такси:

(в лева)
№
по
ред

Видове системи и съоръжения

Такса за
издаване

Такса за
годишна
заверка

1

2

3

4

1.

Стационарни багажни ленти в пътническите терминали

300

100

2.

Транспортни ленти за товарене или разтоварване на багажи
и товари

300

150

3.

Гишета за регистрация на пътниците (транспортна лента и
теглилка)

100

50

4

Теглилки за багажи и товари

250

100

5.

Информационни системи за пътници

150

50

500

300

200

100

500

300

300

200

6.

7.
8.

9.

Системи за регистрация на пътници и обработка на
багажите им
Техника за транспортиране на багажи, товари и поща
Техника за натоварване и разтоварване на багажи, товари и
поща
Перонни автобуси

10.

Средства за наземно електрозахранване

300

200

11.

Горивозареждащи машини и транспортни авиоцистерни

500

300

250

100

12.

Средства
самолетите

за

обслужване

на

санитарните

възли

на

13.

Подвижни стълби за качване и слизане на пътниците

100

50

14.

Средства за зареждане на самолетите с вода за пиене

200

100

15.

Средства за противообледенителна
въздухоплавателни средства

на

300

100

16.

Влекачи, включително влекачи на въздухоплавателни
средства

350

200

300

100

17.

обработка

Машини за зареждане на бордния бюфет

(2) Таксите по ал. 1 са за издаване на едно удостоверение или за извършване на една заверка
на една система или съоръжение.
Чл. 116. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2001 г., бр. 101 от 2005 г., бр. 64 от 2008 г.) За издаване на
удостоверение за експлоатационна годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация
и кацане, свързани с предмета на дейност на Държавно предприятие “Ръководство на
въздушното движение”, се събират следните такси:

(в лева)
№
по
ред

Вид на навигационните съоръжения
за въздушна навигация и кацане

Такса

1

2

3

1.

Лаборатория за тест на навигационните съоръжения за въздушна
навигация и кацане
20 000

2.

Курсо-глисадна система за точен
подход за кацане
30 000

3.

Първичен радиолокатор

50 000

4.

Вторичен радиолокатор

40 000

5.

Автоматизирана система за изобразяване на многорадарна и
планова информация

250 000

6.

Радиолокатор за обзор на летателното поле
7 000

7.

Метеорологичен радиолокатор

7 000

8.

Автоматизирана метеорологична
наблюдателна система

8 000

9.

Всенасочен радиофар

6 000

10.

Приводна радиостанция

6 000

11.

Далномерна система

7 000

12.

Автоматичен радиопеленгатор

6 000

13.

Светотехническа система за кацане

4 000

14.

Автоматизирана система за комуникация “земя-земя” и “въздух-земя”

30 000

Система за управление на въздушното пространство

10 000

15.

16.

17.

Система за управление на потока от
въздушно движение

10 000

Система за аеронавигационно информационно обслужване

10 000

Чл. 116а. (Нов – ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване, изменение и/или продължаване на срока на
валидност на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване се събира такса в
зависимост от видовете предоставяни обслужвания, определена по следната формула:
Т = ОВД + КНО + МЕТ + АИО,
където: Т е общият размер на таксата;
ОВД – таксата за предоставяне на обслужване на въздушното движение;
КНО – таксата за предоставяне на обслужване по комуникация, навигация и обзор;
МЕТ – таксата за предоставяне на метеорологично обслужване;
АИО – таксата за предоставяне на аеронавигационно информационно обслужване, определена,
както следва:

(в лева)
№
по
ред

1.

Вид предоставяно аеронавигационно
обслужване

Такса

За предоставяне на обслужване на въздушното
движение (ОВД)
50 000

2.

3.

4.

За предоставяне на обслужване по комуникация,
навигация и обзор (КНО)

40 000

За предоставяне на метеорологично обслужване
(МЕТ)

30 000

За предоставяне на аеронавигационно информационно обслужване (АИО)

20 000

Чл. 116б. (Нов – ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За изпълнение на изискванията на чл. 7 и 8 на Регламент
(ЕС) 550/2004, на Регламент (ЕК) 2096/2005, на чл. 16в от Закона за гражданското
въздухоплаване и на Наредба № 2096 от 2006 г. За условията и реда за издаване и отнемане на
свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване в обслужваното гражданско
въздушно пространство на Република България (ДВ, бр. 102 от 2006 г.) доставчиците на
аеронавигационно обслужване (ДАНО), притежаващи свидетелство за аеронавигационно
обслужване, заплащат годишна такса в размер 385 000 лв. До 21 юни на текущата година.
Чл. 117. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2005 г., бр. 64 от 2008 г.) (1) (Предишен текст на чл. 117 – ДВ, бр.
45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) За издаване на свидетелство за идентифициране и достъп до
зоните за сигурност се събират следните такси:
(в лева)
№
по
ред

1.

2.

3.

Видове свидетелства

Такса

Идентификационна карта:
а) първоначално издаванe
б) издаване при изтичане срока на валидност
в) издаване при други случаи

20
20
60

Пропуск за достъп на лица:
а) първоначално издаванe
б) издаване при изтичане срока на валидност
в) издаване при други случаи

20
20
60

Пропуск за достъп за моторни превозни
средства:
а) първоначално издаванe
б) издаване при изтичане срока на валидност
в) издаване при други случаи

20
20
60

(2) (Нова – ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) За издаване на сертификат за
компетентност на персонал по сигурност се събират следните такси:
(в лева)
№
по
ре
д

Вид на дейността

Такса

1

2

3

.

.

.

.

За издаване на сертификат за компетентност за работа с конвенционален рентген:
а) на ръчен багаж и носени вещи от персонала

198

б) на регистриран багаж

198

в) на товари и поща и други стоки и материали

198

За издаване на сертификат за компетентност за проверка на регистриран
багаж чрез EDS

198

За издаване на сертификат за компетентност за извършване на ръчна проверка:
а) на лица

176

б) на ръчен багаж и носени вещи от персонала

176

в) на регистриран багаж

176

За издаване на сертификат за компетентност за проверка за сигурност чрез ETD:
а) на ръчен и регистриран багаж

176

б) на товари и поща

176

За издаване на сертификат за компетентност за проверка на МПС

176

.

.

За издаване на сертификат за компетентност за управление и контрол на
служителите по сигурността

198

.

За издаване на сертификат за компетентност за контрол на достъпа,
наблюдение и патрулиране

176

.

За издаване на сертификат за компетентност за лица, изпълняващи
дейности по контрол на качеството

385

.

За издаване на сертификат за компетентност за лица, извършващи
обучение по сигурността, предвидено в Националната програма за обучение

231

За преиздаване на сертификат за компетентност в случай на
0. изгубен/унищожен/откраднат/повреден

33

(3) (Нова – ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) За издаване на сертификати за
компетентност на персонал по сигурността, осъществяващ проверки и контрол за сигурност, се
събират следните такси:
(в лева)
№ по ред

Издаване на сертификати за компетентност на персонал по
сигурността, осъществяващ проверки и контрол за сигурност

Такса

1

2

3

1.

За служители по сигурността, изпълняващи функционални задължения в пунктове
за проверка за сигурност на лица/пътници, ръчен багаж и носени вещи от персонала и
извършващи:
а) проверка с конвенционален рентген на ръчен багаж и носени
вещи от персонала, ръчна проверка на лица, ръчна проверка на
ръчен багаж и носени вещи, контрол на достъпа, наблюдение и
патрулиране

396

б) проверка с конвенционален рентген на ръчен багаж и носени
вещи от персонала, ръчна проверка на лица, ръчна проверка на
ръчен багаж и носени вещи, проверка за сигурност чрез ETD на
ръчен и регистриран багаж, контрол на достъпа, наблюдение и
патрулиране

462

в) проверка с конвенционален рентген на ръчен багаж и носени

528

вещи от персонала, ръчна проверка на лица, ръчна проверка на
ръчен багаж и носени вещи, проверка за сигурност чрез ETD на
ръчен и регистриран багаж, контрол на достъпа, наблюдение и
патрулиране, управление и контрол на служителите по сигурността
2.

3.

4.

За служители по сигурността, изпълняващи функционални задължения в пунктове
за проверка за сигурност на регистриран багаж и извършващи:
а) проверка с конвенционален рентген на регистриран багаж,
ръчна проверка на регистриран багаж, контрол на достъпа,
наблюдение и патрулиране

330

б) проверка с конвенционален рентген на регистриран багаж,
ръчна проверка на регистриран багаж, проверка за сигурност чрез
ETD на ръчен и регистриран багаж, контрол на достъпа, наблюдение
и патрулиране

396

в) проверка с конвенционален рентген на регистриран багаж,
ръчна проверка на регистриран багаж, проверка за сигурност чрез
ETD на ръчен и регистриран багаж, контрол на достъпа, наблюдение
и патрулиране, управление и контрол на служителите по
сигурността

462

За служители по сигурността, изпълняващи функционални задължения в пунктове
за проверка за сигурност на товари, поща и други стоки и материали и извършващи:
а) проверка с конвенционален рентген на товари, поща и други
стоки и материали, проверка за сигурност чрез ETD на товари и
поща, контрол на достъпа, наблюдение и патрулиране

330

б) проверка с конвенционален рентген на товари, поща и други
стоки и материали, проверка за сигурност чрез ETD на товари и
поща, контрол на достъпа, наблюдение и патрулиране, управление и
контрол на служителите по сигурността

396

За служители по сигурността, изпълняващи функционални задължения в пунктове
за проверка за сигурност на МПС и извършващи:
а) проверка на МПС, проверка за сигурност чрез ETD, контрол
на достъпа, наблюдение и патрулиране

306

б) проверка на МПС, проверка за сигурност чрез ETD, контрол
на достъпа, наблюдение и патрулиране, управление и контрол на
служителите по сигурността

372

(4) (Нова – ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) Таксите за издаване на сертификатите
по ал. 1, 2 и 3 се заплащат от:
3. летищния оператор, авиационния оператор, оператора по наземно обслужване и
авиационния учебен център, чиито работници или служители са лицата, получаващи такива
сертификати;
2. всяко физическо лице, когато не е в правоотношение със субектите по т. 1.
Чл. 117а. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2005 г.) (1) За издаване на свидетелство за правоспособност по
реда на Наредба № 1 от 2003 г. За свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
(обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. И доп., бр. 84 от 2003 г. И бр. 56 и 112 от 2004 г.) се събират
следните такси:

(Лева)
№
по ред
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Административни действия

Такса

Първоначално издаване на
свидетелство за правоспособност

40

Преиздаване на свидетелство
за правоспособност

25

Вписване на квалификационен
клас и/или разрешение към него

10

Потвърждаване валидността на
квалификационен клас и/или
разрешение към него

10

Възстановяване на квалификационен клас

10

Признаване на свидетелство за
правоспособност, издадено от друга
държава

100

Подмяна на свидетелство за
правоспособност, издадено от друга
държава

100

(2) (Нова – ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване на свидетелство за правоспособност на
инженерно-техническия персонал се събират следните такси:

(в лева)
№
по
ред

Инженерно-технически
състав по ТО на ВС

Първо-нач Периодич Допълни-т
ално
но
елни
освидетел- освиде-тел отметки
стване
стване
(за една
отметка)

1.

За промяна в съществуващо свидетелство за правоспособност
в Part-66 AML (съгласно)
Регламент № 2042/03

45

25

10

2.

За издаване на ново свидетелство за правоспособност по
Part-66 AML (съгласно Регламент № 2042/03)

100

50

20

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За явяване на теоретичен изпит за свидетелство за
правоспособност и за квалификационен клас се събират следните такси:

(Лева)
№ Теоретичен изпит
по ред

Такса

1.

За свидетелство за правоспособност

30

2.

За квалификационен клас

15

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 64 от 2008 г.) Стойността на използваните книжки за
свидетелства за правоспособност не е включена в таксите и се заплаща отделно.

Чл. 117б. (Нов – ДВ, бр. 64 от 2008 г., изм., бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) (1) За
издаване на удостоверение на организации, свързани с поддържането на летателната годност, се

събират следните такси:
(в лева)
№ по
ред

1.

Първоначално
издаване на
удостоверение

Годишен
надзор

Допълнение/
изменение на
удостоверение

· Категория от клас А

12000

3000

1500

· Категория от клас В

6000

2000

1000

· Категория от клас C

3000

1000

500

· Категория от клас D

1000

500

500

1000

500

500

· Категория от клас А

6000

1500

500

· Категория от клас В

3000

1000

500

· Категория от клас C

1500

500

500

· Категория от клас D

500

500

500

· Организация, в която работи само едно

500

500

500

Организации

Организации за техническото обслужване
на големи ВС или ВС, използвани за търговски
въздушен
транспорт,
и
техническото
обслужване на компоненти, предназначени да
бъдат монтирани в тези ВС, съгласно част 145
на Регламент (ЕО) № 2042 от 2003 г. Относно
поддържане на летателната годност на
въздухоплавателните средства и авиационните
продукти, части и устройства и за одобряване
на организациите и персонала, изпълняващ
тези задачи, ЕАSA форма 3

· Организация, в която работи само едно
лице

2.

Организации за техническо обслужване на
малки ВС съгласно част М, подчаст F на
Регламент (ЕО) № 2042 от 2003 г., ЕАSA
форма 3

лице

3.

Организация за управление поддържането
на постоянна летателна годност – Регламент
(ЕО) № 2042 от 2003 г., част М, раздел “А”,
буква “Ж”, ЕАSA форма 14
Самолети категория А1 – над 5700 kg

12000

6000

3000

Самолети категория А2 – 5700 kg и
по-леки

3000

1000

500

3000

1000

500

1500

1500

500

6000

2000

1200/700

Вертолети категория А3
Въздухоплавателни средства
А4, различни от А1, А2 и А3

4.

категория

Организация за обучение на персонал по
техническо обслужване Регламент (ЕС) №
2042 от 2003 г., част 147, EASA форма 11

(2) Таксите за първоначално издаване на удостоверение се заплащат за най-високата категория,
към която се отнася организацията, и не зависят от броя типове/класове обслужвани ВС,
двигатели или компоненти.
(3) Организациите категория от клас А (с персонал до 10 души) заплащат 50 на сто от
съответната такса.
(4) Таксите за допълнение или изменение на удостоверението се заплащат за всеки нов тип/клас
ВС, двигател или компонент, който се включва в одобрението, като:
3. допълнение или изменение на удостоверение е налице при включване на допълнителен
тип/клас ВС/двигател/компонент;
2. допълнение или изменение на удостоверение на организация по част 147 от Регламент (ЕС) №
2042 от 2003 г. Е налице при включване на нова категория персонал за базово обучение, като
съответната такса е в размер 1200 лв., или на програма за обучение за нов тип ВС, като
съответната такса е в размер 1200 лв. За въздухоплавателно средство, класифицирано като
самолет с максимална излетна маса повече от 5700 kg или вертолет с повече от един двигател –
голямо ВС, а за всички останали ВС таксата е в размер 700 лв.
(5) При промени в организацията, свързани с отпадане на тип/клас ВС, двигател или компонент,
не се заплаща такса.
Чл. 117в. (Нов – ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване на удостоверения на въздухоплавателни
средства се събират следните такси:

А. Удостоверения с неограничена валидност или еднократни:

(в лева)
№

Видове удостоверения
по
ред

1.

Такса за
първоначално
издаване
или за
промяна

За издаване на удостоверение за летателна
годност (съгласно Регламент № 1592/02)

500

За издаване на ограничено удостоверение за
летателна годност (съгласно Регламент № 1592/02)

300

За издаване на удостоверение за авиационен
шум (съгласно Регламент № 1592/02)

300

За издаване на разрешение за полет (съгласно
Регламент № 1592/02)

500

5.

За издаване на удостоверение за регистрация

500

6.

За издаване на удостоверение за летателна годност за износ

500

2.

3.

4.

Б. Удостоверения с ограничена валидност:

(в лева)
№
по
ред

Видове удостоверения

7.

За издаване на удостоверение за
преглед на летателната годност
(съгласно Регламент № 1592/02)

Такса за
първоначално
издаване
или за
промяна

Годишна
такса за
поддържане
на
валидност

500

500

Чл. 117г. (Нов – ДВ, бр. 64 от 2008 г., изм., бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) (1) За
одобряване на документация, на промени в документацията на организации, одобрени по реда на
Регламент (ЕО) № 2042 от 2003 г., както и по реда на Наредба № 145 от 2004 г. За условията и
реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна
техника (ДВ, бр. 87 от 2004 г.), се събират следните такси:
(в лева)

№ по
ред

1.
2.

3.

4.

5.

Документация

Технически борден
дневник
Програма за
техническо
обслужване
Списък на
минималното
техническо
оборудване (MEL)
Описание на
организация по
Наредба № 145 от
2004 г. За условията
и реда за издаване на
лицензи на
организации за
техническо
обслужване и ремонт
на авиационна
техника в зависимост
от обхвата на
одобрението
Ръководство за
контрол върху

ВС група I
(Въздухоплавателни
средства (ВС), които
се използват за
търговски въздушни
превози, или
въздухоплавателни
средства със сложна
моторна тяга, в т.ч. и
ВС със сложна
моторна тяга,
използвани за лични
нужди)

ВС група II
ВС група III
(Въздухоплавателни
(Въздухоплавателни
средства (ВС), които
средства (ВС), които се
се използват за
използват за лични нужди –
авиационни
без права за търговски
дейности, различни операции и непопадащи в
от търговски
категория “ВС със сложна
превози, непопадащи
моторна тяга”)
в категория “ВС със
сложна моторна
тяга”)

100

100

--

800

600

400

800

--

--

800

600

400

--

600

400

техническото
обслужване съгласно
Наредба № 24 от
2000 г. За издаване
свидетелства на
авиационните
оператори,
извършващи
специализирани
авиационни работи
(ДВ, бр. 88 от 2007 г.)

(2) За регистрация, пререгистрация, за издаване на удостоверение за летателна годност и на
удостоверение за съответствие с нормите на авиационен шум на ВС група II и ВС група III се
събира обща такса в размер 500 лв.
Чл. 117д. (Нов – ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За вписване на промени в Регистъра на Гражданските
въздухоплавателни средства (ГВС) на Република България се събират следните такси:

(в лева)
№
по
ред

Видове вписвания

1.

2.

Такса за вписване
или за
промяна

Вписване на залог в регистъра на ГВС:
а) в размер до 100 000 лв.;
б) в размер до 1 000 000 лв.;
в) в размер над 1 000 000 лв.

500
1000
5000

Вписване на лизингов договор в регистъра
на ГВС

1000

Чл. 117е. (Нов – ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване на разрешения за използване на радиостанции
на въздухоплавателни обекти се събира такса в размер 1000 лв.
Чл. 117ж. (Нов – ДВ, бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) (1) За издаване на удостоверение
на лице по чл. 119е от Закона за гражданското въздухоплаване се събира такса в размер 10 лв.
(2) Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” събира такси за:
3. издаване на удостоверение за летателна годност на свръхлеко ВС, попадащо в обхвата на
Приложение № ІІ от Регламент № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20

февруари 2008 г. Относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за
създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива
91/670/ЕИО на Съвета – 100 лв.;
2. издаване на типово удостоверение за летателна годност на свръхлеко ВС, попадащо в обхвата
на Приложение № ІІ от Регламент № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20
февруари 2008 г. Относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за
създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива
91/670/ЕИО на Съвета – 100 лв.;
3. продължаване на срока на валидност на удостоверение за преглед на летателната годност на
свръхлеко ВС, попадащо в обхвата на Приложение № ІІ от Регламент № 216/2008 на
Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. Относно общи правила в областта на
гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и
за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета – 100 лв.;
4. издаване на експортно удостоверение за летателна годност на свръхлеко ВС, попадащо в
обхвата на Приложение № ІІ от Регламент № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от
20 февруари 2008 г. Относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за
създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива
91/670/ЕИО на Съвета – 100 лв.;
5. вписване или отписване на свръхлеко ВС, попадащо в обхвата на Приложение № ІІ от
Регламент № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. Относно
общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция
за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, в регистъра на ВС –
100 лв.;
6. издаване на удостоверение за регистрация на свръхлеко ВС, попадащо в обхвата на
Приложение № ІІ от Регламент № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20
февруари 2008 г. Относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за
създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива
91/670/ЕИО на Съвета – 100 лв.
(3) Таксите по ал. 2, както и тези по чл. 117а, ал. 1 се събират в размер 10 на сто от посочените
стойности, когато подготовката, проверката на съответствието и комплектуването на заявлението
за издаване на документ по ал. 2, т. 1 – 6 са извършени от лице по чл. 119е от Закона за
гражданското въздухоплаване.

Чл. 118. (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2005 г., отм., бр. 64 от 2008 г.).
Чл. 119. (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2005 г., отм., бр. 64 от 2008 г.).
Чл. 120. (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2005 г., отм., бр. 64 от 2008 г.).
Чл. 121. (Отм. – ДВ, бр. 64 от 2008 г.).
Чл. 122. (Отм. – ДВ, бр. 64 от 2008 г.).
Чл. 123. (Отм. – ДВ, бр. 64 от 2008 г.).

Чл. 124. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2005 г.) (1) За издаване или продължаване срока на свидетелство
за авиационен учебен център се събира такса 900 лв.
(2) За изменение на свидетелството за авиационен учебен център се събира такса 180 лв.
Чл. 125. (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм., бр. 64 от 2008 г.) (1) За издаване на свидетелство за
авиационен оператор за търговски въздушен превоз се събира такса в размер 10 000 лв.
(2) За издаване на свидетелство за авиационен оператор за специализирани авиационни работи
се събира такса в размер 5000 лв.
(3) За изменение и/или продължаване срока на валидност на издадено свидетелство за
авиационен оператор за търговски въздушен превоз или на издадено свидетелство за авиационен
оператор за специализирани авиационни работи се заплаща такса в размер 30 на сто от таксите
по ал. 1 и 2.
Чл. 126. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2005 г.) (1) За издаване или за продължаване срока на
свидетелство на авиационен оператор с основен предмет на дейност “авиохимическа работа” се
събира такса 900 лв. За изменения на свидетелството и/или за промени в спецификацията се
събира такса 180 лв.
(2) За издаване или продължаване срока на свидетелство на авиационен оператор, експлоатиращ
свръхлеки типове ВС с максимално излетно тегло до 0,85 т, се събира такса в размер 25 на сто от
таксата за I група самолети по чл. 125. За изменения на свидетелството и/или за промени в
спецификацията се събира такса 50 лв.
(3) (Нова – ДВ, бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) За издаване или за продължаване срока
на валидност на свидетелство на авиационен оператор, експлоатиращ ВС с максимална излетна
маса до 2000 kg за самолети и 3175 kg за вертолети, се събират следните такси:
3. за извършване на полети, започващи и завършващи в една и съща точка (полети от А до А) –
250 лв.;
2. за извършване на полети, започващи и завършващи в различни точки (полети от А до Б) – 500
лв.
Чл. 126а. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2005 г.) (1) За издаване на лицензия за въздушен превозвач се
събира такса 1500 лв.
(2) За изменения на лицензията се събира такса в размер 30 на сто от таксата по ал. 1.
(3) За заверка на лицензията се събира таксата по ал. 1.
Чл. 127. (Попр. – ДВ, бр. 54 от 2000 г., отм., бр. 64 от 2008 г.).
Чл. 128. За издаване на справки, свързани с въздухоплаването, с изключение на тези, издавани за
нуждите на органите на държавната администрация, се събира такса 10 лв. За всяка започната
страница.
Чл. 128а. (Нов – ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За провежданите от Главна дирекция “Гражданска
въздухоплавателна администрация” теоретични изпити за издаване на свидетелства за
правоспособност и квалификационни класове по реда на Наредба № 1 от 2003 г. За
свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. И
доп., бр. 84 от 2003 г., бр. 56, 87 и 112 от 2004 г., бр. 99 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г. И бр. 28 и 47

от 2008 г.) кандидатите заплащат такса в размер 50 лв. За допускане до изпит и по 10 лв. За всеки
изпит.
Чл. 129. Когато инспектори или експерти от Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна
администрация” бъдат командировани в страната или в чужбина за извършване на дейностите по
глава четвърта, разходите за командировки се заплащат от заявителя в размери съгласно
действащите разпоредби.
Чл. 129а. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2005 г.) Таксите, събирани от Главна дирекция “Гражданска
въздухоплавателна администрация” по глава четвърта от тарифата , са за административно
обслужване и извършване на процедури и не подлежат на връщане.

…….
————————————————————————————————
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
към Постановление № 183 на Министерския съвет от 6 юли 2001 г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(ДВ, бр. 62 от 2001 г., в сила от 13.07.2001 г.)
§ 3. (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) Навсякъде в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на
транспорта и съобщенията думите "Гражданска въздухоплавателна администрация" и
"Гражданската въздухоплавателна администрация" се заменят съответно с "Главна дирекция
"Гражданска въздухоплавателна администрация".
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
към Постановление № 265 на Министерския съвет от 6 декември 2005 г.
за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират
в системата на Министерството на транспорта и съобщенията
(ДВ, бр. 101 от 2005 г.)
§ 64. Навсякъде в глава първа, раздели I - IV думите "щатските долари", "щатския долар" и "щ.
д." се заменят с "евро".
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353
на Министерския съвет от 21 декември 2006 г.
за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите,
които се събират в системата на Министерството на транспорта
(ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г.)
........................................................................
§ 23. Навсякъде думите "Кодекса на търговското мореплаване" се заменят с "Кодекса на
търговското корабоплаване".
........................................................................
ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА
към Постановление № 163 на Министерския съвет от 7 юли 2008 г.
за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират

в системата на Министерството на транспорта
(ДВ, бр. 64 от 2008 г.)
§ 68. Параграф 28 в частта за създаване на ал. 2 в чл. 83е не се прилага в случаите на § 17 от
преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата (ДВ, бр. 103 от 2007
г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Постановление № 319 на Министерския съвет от 24 ноември 2011 г.
за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират
в системата на Министерството на транспорта
(ДВ, бр. 96 от 2011 г.)
§ 24. Разпоредбите на § 20 относно чл. 112а и на § 23 относно чл. 112д влизат в сила от 15
декември 2011 г.
........................................................................
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
към Постановление № 126 на Министерския съвет от 21 май 2014 г.
за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират
в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
(ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.)
§ 21. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г., с изключение на § 1 и 15, които влизат в
сила от деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник", и § 13, който влиза в
сила от 1 юни 2014 г.

