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за резултатите от обществените консултации по проект на Закон за изменение на Валутния закон 
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Приема/не 

приема  

предложение

то 

 

Мотиви 

Асен Михалков  Предлага включване на следния текст в 

проекта на закон за изменение на Валутния 

закон: В чл.6, ал.2 да отпаднат думите „и 

документи“. 

Мотиви: 

Като счетоводител работещ с много фирми 

установявам, че това много затруднява всички 

колеги. При презгранични преводи фирмите 

масово отказват да представят копия от 

фактури или договори, които ние да 

представим пред банките мотивирайки се с 

фирмена тайна или че все още не са получили 

въпросните фактури, които ще ги имат след 

излъчване на превода. От друга страна в някои  

банки изискват оправдателни документи и за 

преводи под 30 000 лева или за суми над 30 

000 лева за държави от ЕС. Няма логика да се 

изискват документи само за преводи за 

държави извън ЕС, злоупотребите могат да 

стават и на територията на ЕС. Многократни са 

случаите, когато управителите на фирми 

Не се приема Наличието и предоставянето на подобни 

документи (например на банка), създава 

допълнителни гаранции за правомерно 

изпълнение на финансови операции и 

ограничава до голяма степен риска от 

финансови измами.  
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изискват да се правят по 2-3 превода частично 

по една фактура, за да не се представя тя  за 

превод на стойност над 30 000 лева. 

Подложени сме от страна на банкови 

служители на чести връщания, за да изпишем 

подробно всички цифри и букви от номера на 

фактурата, както и точна дата.  

Предложението ми е свързано с възможността 

да остане за попълване само Декларацията по 

Наредба 28 на БНБ, като там може да се 

вписва, че се извършва плащане на база 

автентични документи, които фирмата се 

задължава да представи при поискване от 

НАП, прокуратура, икономическа полиция или 

съд и самите документи да не се представят, 

защото те се пазят в счетоводството. 

 

 


