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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ПРОЕКТ! 

 

ДО 

       МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

  

 

Д О К Л А Д 

 

ОТ  ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

 ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне 

размера на законната лихва по просрочени парични задължения. 

  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

 На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за определяне размера на законната лихва по просрочени парични 

задължения. 

 Проектът на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на 

законната лихва по просрочени парични задължения e изготвен във връзка постъпило 

искане от Европейската комисия  (ЕК) за някои допълнителни разяснения по приетите 

мерки с оглед преценката за правилното транспониране на Директива 2011/7/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащането по 

търговски сделки. 

 В искането си Европейската комисия посочва, че съгласно член единствен от 

Постановление № 100 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на 

законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута, годишният размер на 

законната лихва се определя в зависимост от валутата на задълженията, т.е български 

левове, евро или други валути. Съгласно чл. 2, параграфи 6 и 7 от Директива  2011/7/ЕС 

на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащането по 

търговски сделки обаче не е възможно да се избира между различни валути при 

определяне на съответните законни и основни лихвени проценти. Следователно, 

основния лихвен процент за държавата-членка, чиято валута не е еврото (каквато е 

България) следва да бъде равностойният лихвен процент, определен от нейната 

национална централна банка. 

 В тази връзка се предвижда отмяна на Постановление № 100 на Министерския 

съвет от 2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в 

левове и във валута и приемане на нов проект на Постановление на Министерския 

съвет за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения, с 
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което то да бъде приведено в съответствие с разпоредбите на чл. 2, параграф 7, буква б) 

от Директива 2011/7/ЕС. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на 

законната лихва по просрочени парични задължения е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 

1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, като направените бележки и предложения са отразени съгласно 

приложената справка. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на 

законната лихва по просрочени парични задължения и докладът към него са 

публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за 

обществени консултации. Всички бележки са обсъдени и коментирани в съответната 

справка. 

С проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на 

законната лихва по просрочени парични задължения се въвеждат норми на 

европейското законодателство (Директива  2011/7/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки), поради което 

е приложена справка за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предложеният проект няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет. В тази връзка към пакета от документи по проекта на 

Постановление е приложена и необходимата съгласно новите изисквания финансова 

обосновка.  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,  
  

 С оглед на изложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам на Министерския 

съвет да приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за 

определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения. 

 

Приложения:  
 

 1. Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на 

законната лихва по просрочени парични задължения; 

 2. Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване; 

 3.Таблица за постъпилите възражения и предложения в резултат от 

публикуването на проекта на интернет страницата на Министерството на финансите и 

Портала за обществени консултации; 

 4. Таблица за постъпилите бележки и предложения от министерства и ведомства; 

 5. Таблица на съответствието с правото на Европейския съюз; 

6.  Становище на Работна група 4 „Дружествено право“ 

 

 

 

 

                     М И Н И С Т Ъ Р:  

                   ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 
 

 


