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ПРАВИЛНИК ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 

 

(обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г., бр. 

39 и 71 от 2008 г.; доп., бр. 105 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2009 

г.; изм. и доп., бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16 от 2012 

г.; изм. и доп., бр. 20 и 110 от 2013 г., бр. 1 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г.) 

 

§ 1. Създава се глава седемнадесета „а“ „ПРЕДОСТАВЯНЕ, ОСВОБОЖДАВАНЕ И 

УСВОЯВАНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 176В ОТ ЗАКОНА ПРИ ДОСТАВКИ НА 

ТЕЧНИ ГОРИВА“ с чл. 111б - 111з: 

 

„Глава седемнадесета “а”  

ПРЕДОСТАВЯНЕ, ОСВОБОЖДАВАНЕ И УСВОЯВАНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 

 ПО ЧЛ. 176В ОТ ЗАКОНА ПРИ ДОСТАВКИ НА ТЕЧНИ ГОРИВА 

 

Заявление за предоставяне на обезпечение при доставки на течни горива 

Чл. 111б.  (1) В случаите на чл. 176в, ал. 1 от закона всяко данъчно задължено лице 

при предоставяне на обезпечение за доставки на течни горива, посочени в приложение № 

35, е длъжно да подаде заявление по образец – приложение № 36.  

(2) Заявлението по ал. 1 се подава в компетентната териториална дирекция на 

Националната агенция за приходите по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс в 7-дневен срок преди настъпване на обстоятелствата по чл. 176в, ал. 5, т. 1-3 от 

закона.  

(3) В зависимост от вида на предоставеното обезпечение към заявлението се 

прилагат: 

1. при обезпечение в пари - копие от платежното нареждане за внесената сума;  

2. при държавни ценни книжа - извлечение от индивидуалната сметка на лицето от 

регистъра по чл. 24 от Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, 

регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (обн., ДВ, бр. 85 от 2007 г.; 

изм. и доп., бр. 100 от 2013 г., бр. 56 от 2015 г.), наричана по-долу Наредба № 5 от 2007 г., 

издадено от поддепозитаря на държавните ценни книжа, както и документ от лицето, 

водещо регистъра на държавни ценни книжа, удостоверяващ липсата на наложен залог или 

предходен запор от друг кредитор върху предлаганите за обезпечение държавни ценни 

книжа;  

3. при банкова гаранция - оригинал на банковата гаранция. 

 

Видове обезпечения 

Чл. 111в. (1) При предоставяне на обезпечение в пари лицето внася обезпечението 

в български левове по сметка на компетентната териториална дирекция на Националната 

агенция за приходите.  

(2) При предоставяне на обезпечение в държавни ценни книжа в срока по чл. 176в, 

ал. 5 от закона се налага запор от публичен изпълнител по реда на чл. 203, ал. 4 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс върху държавните ценни книжа, които се 

предоставят за обезпечение.  
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(3) При предоставяне на обезпечение в безусловна и неотменяема банкова гаранция 

банката се задължава безусловно и неотменяемо да заплати при първо писмено поискване 

от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите сумата, 

посочена в искането до размера на гаранцията.  

(4) Срокът на действие на обезпечението не може да бъде по-кратък от една година, 

смятано от датата на подаване на заявлението по чл. 111б, ал. 1. 

 

Промяна на размера на обезпечението 

Чл. 111г. (1) При промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне 

размера на обезпечението, лицето предоставя ново обезпечение и подава в 7-дневен срок 

преди промяната по реда на чл. 111б, ал. 2 и 3 ново заявление по образец - приложение 

№36. 

 (2) Когато данъчната основа на облагаемите доставки/вътреобщностните 

придобивания на течни горива или стойността на получените течни горива, освободени за 

потребление за текущия данъчен период, надхвърли размера на данъчната основа на 

облагаемите доставки, вътреобщностните придобивания или стойността на течните горива, 

освободени за потребление, за които е предоставено вече обезпечение, се предоставя ново 

обезпечение или допълнение към вече предоставеното обезпечение. Новото обезпечение е 

в размер, не по-малък от 20 на сто от данъчната основа на облагаемите 

доставки/вътреобщностните придобивания на течни горива или стойността на получените 

течни горива, освободени за потребление за тукущия данъчен период, но не по-малко от 50 

хил. лв. 

(3) Когато данъчната основа на облагаемите доставки/вътреобщностните 

придобивания на течни горива или стойността на получените течни горива, освободени за 

потребление за текущия данъчен период, е в по-малък размер от данъчната основа на 

облагаемите доставки, вътреобщностните придобивания или стойността на течните горива, 

освободени за потребление, за които е предоставено вече обезпечение, може да се 

предостави ново обезпечение в съответния размер или да се поиска частично 

освобождаване на предоставеното обезпечение. Новото обезпечение е в размер, не по-

малък от 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки/вътреобщностните 

придобивания на течни горива или стойността на получените течни горива, освободени за 

потребление за текущия данъчен период, но не по-малко от 50 хил. лв. 

(4) При усвояване на обезпечението и при наличие на условията по чл. 176в, ал. 1 от 

закона данъчно задълженото лице предоставя ново обезпечение по реда на ал. 1. Новото 

обезпечение е в размер, не по-малък от 20 на сто от данъчната основа на облагаемите 

доставки/вътреобщностните придобивания на течни горива или стойността на получените 

течни горива, освободени за потребление за предходния данъчен период, но не по-малко 

от 50 хил. лв. 

 

Освобождаване на обезпечението 

Чл. 111д. (1) При условията по чл. 176в, ал. 7 от закона и подадено искане по 

чл.111з, ал. 1 от данъчно задълженото лице, обезпечението се освобождава от 

компетентния орган по приходите в 7-дневен срок от постъпване на искането в случаите, 

когато в същия срок не е възложена ревизия. 

 (2) При прилагане на ал. 1, когато обезпечението е в пари, компетентната 

териториална дирекция на Националната агенция за приходите предприема действия за 

възстановяване на сумата по посочена банкова сметка на лицето.  
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(3) При прилагане на ал. 1, когато обезпечението е в държавни ценни книжа, 

публичен изпълнител отменя наложения по чл. 203, ал. 4 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс запор.  

(4) При прилагане на ал. 1, когато обезпечението е безусловна и неотменяема 

банкова гаранция, компетентният орган по приходите връща на данъчно задълженото лице 

оригинала на гаранцията. 

(5) При освобождаване на обезпечението компетентният орган по приходите 

заличава данъчно задълженото лице от регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона в деня на 

освобождаването.    

 

Усвояване на обезпечението 

Чл. 111е. Когато е налице непогасено изискуемо задължение за данък върху 

добавената стойност на лицето, обезпечението се усвоява по реда за принудително 

изпълнение, предвиден в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

   

Проверка за вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона 

Чл. 111ж. (1) Компетентният орган по приходите в 7-дневен срок от постъпване на 

заявлението по чл. 111б и чл. 111г извършва проверка относно предоставеното 

обезпечение по чл. 176в от закона.  

(2) Когато предоставеното обезпечение съответства на изискванията по чл. 176в от 

закона, обстоятелствата и данните за лицето се вписват в регистъра по чл. 176в, ал. 10 от 

закона.  

(3) Когато предоставеното обезпечение не съответства на изискванията по чл. 176в 

от закона, компетентният орган по приходите отказва вписване на обстоятелствата и 

данните за лицето в регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона. Отказът подлежи на обжалване 

по реда на чл. 83, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Предоставянето на 

обезпечение в по-малък размер от дължимия или след срока по чл. 176в от закона не е 

основание за отказ за вписване на данъчно задълженото лице в регистъра по чл. 176в, ал. 

10 от закона. На лицето се дава 7-дневен срок за предоставяне на пълния размер на 

обезпечението. 

 

Заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона 

Чл. 111з. (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 176в, ал. 7 от закона данъчно 

задълженото лице подава искане за заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона.  

(2) След извършване на проверка относно наличието на обстоятелствата по                        

чл. 176в, ал. 7 от закона за освобождаване на обезпечението, компетентният орган по 

приходите заличава лицето от регистъра в 7-дневен срок от постъпване на искането и 

уведомява писмено/по електронен път лицето за заличаването.   

 (3) Когато не са налице обстоятелства за заличаване от регистъра, компетентният 

орган по приходите отказва заличаване на лицето от регистъра. Отказът подлежи на 

обжалване по реда на чл. 83, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

 (4) Компетентният орган по приходите заличава лицето от регистъра по чл. 176в, 

ал. 10 от закона преди изтичането на едногодишния срок и когато констатира, че: 

1. обезпечението е усвоено по реда на чл. 111е и не е предоставено ново 

обезпечение, когато са налице основания за предоставяне; 

2. предоставеното обезпечение или остатъкът от обезпечението след усвояването му 

по реда на чл. 111е не отговаря на изискванията на закона. 
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(5) В случаите по ал. 4 компетентният орган по приходите уведомява писмено/по 

електронен път лицето за заличаването. Заличаването подлежи на обжалване по реда на 

чл.83, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“ 

 

§ 2. В § 1, ал. 1 на допълнителните разпоредби се създава т. 7:  

“7. Код по КН” са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура, установена с 

Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно 

тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, прилагана към 1 

януари 2016 г.“ 

 

§ 3. Създава се приложение № 35 към чл. 111б, ал. 1: 

 

       “Приложение № 35 към чл. 111б, ал. 1  

 

I. Втечнен нефтен газ и други газообразни въглеводороди: 

 

Код по КН Описание на горивото 

2711 12 11 

 

Втечнен пропан с чистота, равна или по-голяма от 99%: 

предназначен да бъде използван като моторно гориво или като 

гориво за отопление 

 

2711 12 91 

 

Втечнен пропан (друг) предназначен да претърпи специфична 

преработка 

 

2711 12 94 

 

Втечнен пропан (друг), предназначен за други цели: с чистота, 

превишаваща 90%, но по-малка от 99% 

 

2711 12 97 

 

Втечнен пропан (друг), предназначен за други цели: други 

 

2711 13 91 

 

Втечнени бутани, предназначени за други цели: с чистота, 

превишаваща 90%, но по-малка от 95% 

 

2711 13 97 

 

Втечнени бутани, предназначени за други цели: други 

 

2711 14 00 

 

Втечнен етилен, пропилен, бутилен и бутадиен 

 

2711 19 00 

 

Втечнен нефтен газ и други газообразни въглеводороди: други 

 

2711 29 00 Втечнен нефтен газ 

2901 10 00 Наситени ациклени въглеводороди (LPG) 

 

II. Газьол 

 

Код по КН Описание на горивото 

27102017 

 

Газьол с тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,002 %, но 

непревишаващо 0,1 %, съдържащ биодизел 
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27101943 

 

Газьол с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001 %  

 

27101946 

 

Газьол с тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,001 %, но 

непревишаващо 0,002 %  

27101947 

 

Газьол с тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,002 %, но 

непревишаващо 0,1 %  

27101948 

 

Газьол с тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,1 %  

27102011 

 

Газьол с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001 %, 

съдържащ биодизел 

 

27102015 Газьол с тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,001 %, но 

непревишаващо 0,002 %, съдържащ биодизел 

 

27102019 Газьол с тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,1 %, 

съдържащ биодизел 

 

 

III. Керосин  

 

Код по КН Описание на горивото 

2710 19 21 

 

Керосин за реактивни двигатели 

 

2710 19 25 

 

Керосин, друг 

 

 

IV. Тежки горива 

 

Код по КН Описание на горивото 

2710 19 62 

 

Тежки горива, предназначени за други цели: с тегловно съдържание 

на сяра, непревишаващо 0,1% 

 

2710 19 64 

 

Тежки горива, предназначени за други цели: с тегловно съдържание 

на сяра, превишаващо 0,1%, но непревишаващо 1% 

 

2710 19 68 

 

Тежки горива, предназначени за други цели: с тегловно съдържание 

на сяра, превишаващо 1% 

 

2710 19 99 

 

Други тежки масла, различни от смазочните 

 

2707 99 99 

 

Други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни 

каменовъглени катрани 

 

 

V. Бензин 

 

Код по КН Описание на горивото 
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2710 12 31 

 

Авиационен бензин (Оловосъдържащ бензин) 

 

 

2710 12 51 

 

Други, със съдържание на олово, превишаващо 0,013 g/l: с октаново 

число (RON), по-малко от 98 (Оловосъдържащ бензин) 

 

2710 12 59 

 

Други, със съдържание на олово, превишаващо 0,013 g/l: с октаново 

число (RON) 98 или повече (Оловосъдържащ бензин) 

 

2710 12 41 

 

Други, със съдържание на олово, непревишаващо 0,013 g/l: с 

октаново число (RON), по-малко от 95(Безоловен бензин ) 

 

2710 12 45  

 

Други, със съдържание на олово, непревишаващо 0,013 g/l: с 

октаново число (RON) 95 или повече, но по-малко от 98 (Безоловен 

бензин ) 

 

2710 12 49  

 

Други, със съдържание на олово, непревишаващо 0,013 g/l:С 

октаново число (RON) 98 или повече (Безоловен бензин ) 

 

 

VI. Природен газ 

 

Код по КН Описание на горивото 

2711 11 00 

 

Втечнен природен газ 
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§ 4. Създава се приложение № 36 към чл. 111б, ал. 1 и чл. 111 г, ал. 1: 

 
         

    “Приложение № 36 

 към чл. 111б, ал. 1 и чл. 111г, ал. 1 

 

 

ТД на 

НАП/офис…………….…..………… 

    Вх. ………………/……………...…..г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ВПИСВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ДАННИ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 176В, АЛ. 10 ОТ ЗДДС 

      

 

За предоставяне на     

обезпечение по чл. 176в, ал. 1 

от ЗДДС 

 

 

За предоставяне на 

обезпечение по чл. 176в, ал. 4 

от ЗДДС и при усвояване на 

обезпечението 
 

 

За предоставяне на 

обезпечение по чл. 176в, ал. 6 

от ЗДДС 

 

      

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от 

регистъра на НАП 

  

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК 

по ЗТР 

  

Наименование/име   

Адрес за кореспонденция   

          

Таблица 1 - Предоставено обезпечение 

Вид Сума в лева № на документ/ 

№ на емисия на 

ДЦК 

Дата на 

документ/ 

Дата на 

емисия на 

ДЦК 

Банка, издател на 

гаранция/наименова-

ние на поддепозитаря 

на ДЦК, издал 

извлечението от 

индивидуалната 

сметка на лицето от 

регистъра по чл. 24 от 

Наредба № 5/2007 г.  

Срок на 

обезпечението 

- дата 

            

            

            

Общо:    

      

Таблица 2 - Обстоятелства за определяне размера на обезпечението по реда на чл. 176в, ал. 2, 4 или ал. 6 от ЗДДС 
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Видове доставки за обезпечение Данъчни основи 

в лева 

Обезпечение в 

лева (20 на сто 

от данъчната 

основа) 

Дата на настъпване на събитието  

по чл. 176в, ал. 5 от ЗДДС 

- по чл. 176в, ал. 1, т. 1 от ЗДДС 

облагаеми доставки; 

      

- по чл. 176в, ал. 1, т. 2 от ЗДДС 

вътреобщностни придобивания; 

      

- по чл. 176в, ал. 1, т. 3 от ЗДДС 

освободени за потребление. 

      

Общо:       

  

      

Таблица 3 - Обстоятелства за определяне размера на обезпечението по реда на чл. 176в, ал. 3 от ЗДДС 

Видове доставки за обезпечение Прогнозни 

данъчни основи 

в лева 

Обезпечение в 

лева (20 на сто 

от 

прогнозната 

данъчна 

основа) 

Дата на настъпване на събитието  

по чл. 176в, ал. 5 от ЗДДС 

- по чл. 176в, ал. 1, т. 1 от ЗДДС 

облагаеми доставки; 

      

- по чл. 176в, ал. 1, т. 2 от ЗДДС 

вътреобщностни придобивания; 

      

- по чл. 176в, ал. 1, т. 3 от ЗДДС 

освободени за потребление. 

      

Общо:      

          

Таблица 4 - Промени в обстоятелствата за определяне размера на обезпечението по реда на чл. 176в, ал. 4 от 

ЗДДС 

Видове доставки за обезпечение Размер на разликата на данъчните 

основи, определящи размера на 

предоставено обезпечение в лева 

Разлика в 

обезпечение в лева 

(20 на сто от 

данъчната основа, 

променяща размера 

на предоставеното 

обезпечение) 

Дата на 

настъпване 

на събитието  

по чл. 176в, 

ал. 5 от ЗДДС 

- по чл. 176в, ал. 1, т. 1 от ЗДДС 

облагаеми доставки; 

      

- по чл. 176в, ал. 1, т. 2 от ЗДДС 

вътреобщностни придобивания; 

      

- по чл. 176в, ал. 1, т. 3 от ЗДДС 

освободени за потребление. 

      

Общо:       
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Управител 
 

(име, фамилия) подпис 

ЕГН/ЛНЧ/Сл. №   

Упълномощено лице 
 

(име, фамилия) подпис 

ЕГН/ЛНЧ/Сл. №   

Телефон за контакт   Електронен 

адрес 

  

  

  

Приложени документи, опис: 

  

      

Забележка:  

1. В полето вид на обезпечението се посочва: а) в пари; б) в банкова гаранция; в) в ДЦК.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. При предоставени за обезпечение ДЦК в поле "сума в лева" се посочва номиналната стойност на ДЦК в лева. 

3. Стойностите се посочват в лева, като сумите на данъчните основи се закръгляват към всеки пълни хиляда лева, а на 

обезпеченията - към всеки пълни сто лева. 

4. При подаване на заявление във връзка с промени в обстоятелствата, по които се определя размерът му: 

- в таблица 1 се посочва обезпечението, за което се подава заявлението, като в зависимост от случая се описват новото 

обезпечение или предоставеното обезпечение, заедно с допълнително предоставеното такова; 

- в таблица 2 се попълват данни за актуалния размер на данъчните основи за текущия период, в който се променят 

обстоятелствата, а в таблица четири съответният размер на промяната в тези обстоятелства. 

            „ 

 

 

 

                                    

 МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:  

              ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 
 
 

 


