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§ 1 

АРБИТРАЖНА ТАКСА 

 

 

 (1) Арбитражна такса е сумата, която се внася в Борсовия  

арбитраж при Софийската стокова борса, наричан по-нататък "арбитража", 

по всяко прието за разглеждане дело.  

 

 (2) Сумата по ал.1 служи за покриване на общите разходи на 

арбитража, отнасящи се до издръжката му, както и за заплащане на 

хонорарите на арбитрите.  

 

 (3) Арбитражната такса се заплаща в зависимост от цената на иска, 

както следва: 

 

Цена на иска Арбитражна такса 

                          до   1 000 лв.      400 лв.                     

от    1 000         до 10 000 лв.      400 лв. + 4.00% за сумата 

                     над 1 000 лв. 

от  10 000         до 50 000 лв.      760 лв. + 3.50% за сумата 

                     над 10 000 лв.  

от  50 000         до 100 000 лв.  2 160 лв.  + 3.00% за сумата 

                     над 50 000 лв. 

от 100 000        до 1 000 000 лв.   3 600 лв.  + 2.00% за сумата 

                     над 100 000 лв. 

над 1 000 000 лв.  21 600 лв. + 1.00% за сумата 

                     над 1 000 000 лв. 

 

  (4) При неоценяеми искове арбитражната такса се определя от 

председателя на арбитража, но не по-малко от 400 лв. 

 

 (5) По дела, образувани по искания за задължително тълкуване на 

борсовия правилник, арбитражната такса е в размер на 1 000 лв. и се внася от 

органа, подал искането. Когато искането е направено по реда на чл.49, ал.1, 
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т.4 от арбитражния правилник, главният изпълнителен директор на борсата 

може да поиска внасянето на таксата да се извърши от лицата, които са го 

сезирали.  

 

 (6) По споровете по сключване на борсови договори всяка от 

страните заплаща арбитражна такса в размер на 1 на сто от стойността на 

сделката.   

 

 (7) По споровете по възражения на клиенти, ако няма иск за 

заплащане на парична сума, всяка от страните внася арбитражна такса в 

размер на 0.5 на сто от стойността на сделката. 

 

 (8) По дела, образувани по жалби на изключени борсови членове, 

се заплаща арбитражна такса в размер на 500 лв. 

 

 (9) Арбитражната такса се предплаща. При внасянето й чрез банков 

превод таксата се смята платена в деня, когато ищецът е дал платежното 

нареждане за превода на банката. 

 

 

§ 2 

ДЕПОЗИТ ЗА РАЗНОСКИ 

 

 

 (1) Депозитът  за разноските на арбитража се определя от 

председателя на арбитражния съд при образуване на делото и се предплаща 

от ищеца. В хода на делото решаващият орган може да задължи страната да 

внесе допълнителен депозит.  

 

 (2) Разноски на арбитража по смисъла на предходната алинея са 

разходите, които се правят по съответното дело за призоваване и съобщения, 

за връчване на книжа, за водене на протоколи от заседания, за издаване на 

удостоверения и други подобни във връзка с деловодното обслужване. 

 



4 

 

§ 3 

НАМАЛЯВАНЕ НА ТАКСАТА 

 

 

 (1) Арбитражната такса по § 1, ал.4 се намалява с 50%, ако делото 

се разглежда от един арбитър. 

 

 

§ 4 

ЧАСТИЧНО ВРЪЩАНЕ НА ТАКСА 

 

 

 (1) Когато производството по делото се прекратява, на ищеца се 

връща: 

 1. 75% от внесената такса, ако прекратяването е станало преди 

образуване на решаващия орган или преди извършването на процесуални 

действия по делото; 

 2. 50% от внесената такса, ако прекратяването е станало поради 

постигната между страните спогодба; 

 3. 25% от внесената такса, ако прекратяването е станало на други 

основания. 

 

 (2) По дела за задължително тълкуване на борсовия правилник, 

приключили с определение, с което се отказва даването на тълкуване, се 

връща 50% от внесената такса.  

 

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

постановява от решаващия орган, а когато той още не е образуван - от 

председателя на арбитража. 
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§ 5 

ТАКСА ПО НАСРЕЩЕН ИСК 

 

 

 (1) За предявяването на насрещен иск се прилагат правилата за 

арбитражната такса, отнасящи се до основния иск. 

 

 (2) Правилото на ал.1 се прилага и за възражението за прихващане. 

 

§ 6 

ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ 

 

 

 (1) Ако страните не са уговорили друго, арбитражната такса и 

разноските по § 2 се присъждат в тежест на страната, против която е 

постановено решението, а когато искът е уважен частично, те се присъждат 

съразмерно на уважената и отхвърлената част от иска. 

 

 (2) Страната, в чието полза е постановено решението, може да иска 

да й бъдат присъдени нормалните разходи, което е направила за защитата си. 

Тези разходи трябва да бъдат доказани. 

 

 

  Тази тарифа е приета от Съвета на директорите на Софийската 

стокова борса с решение по протокол № 2 от 11.014.2018 г. и влиза в сила от 

деня на приемането й. 

 

 

 

 

 


