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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 допълнение на 

Единна процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък върху добавената 

стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно 

Споразумението между правителството на Република България и правителството на 

Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ

  

 

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 допълнени на Единна процедура за осигуряване на средства за 

заплащане на данък върху добавената стойност и/или митни сборове на бенефициенти 

по проекти, финансирани съгласно Споразумението между правителството на 

Република България и правителството на Съединените американски щати за 

икономическа, техническа и съответна друга помощ, съставено в София на 27 юли 

1998г. (ДВ, бр. 14 от 1999 г.), ратифицирано със закон (ДВ, бр. 154 от 1998 г.), 

наричано по-нататък Споразумението. 

 Предложеното допълнение с проекта на Постановление на Министерския съвет 

има за цел прецизиране на разпоредбата на т. 5.2 , буква „б“  от Единна процедура за 

осигуряване на средства за заплащане на данък върху добавената стойност и/или митни 

сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно Споразумението между 

правителството на Република България и правителството на Съединените американски 

щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ..  

 С предложеното допълнение се предлага  разширяване на кръга на лицата, които 

могат да се възползват от клаузите в Споразумението, като това са предимно 

юридически лица извършващи дейност в областта на образованието, културата и 

здравеопазването. По този начин с предложената промяна ще се постигне 

равнопоставеност между икономическите оператори извършващи облагаеми и 



 

2 

 

освободени доставки по смисъла на Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), 

изпълняващи проекти финосирани със средства по фондове от Споразумението.   

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по 

проекта на акт е проведено публично обсъждане, като проектът на постановление, 

докладът към него, частичната предварителна оценка на въздействието и становището 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския 

съвет от съгласуването на извършената частична предварителна оценка на 

въздействието са публикувани за обществени консултации на Интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации. Направените 

бележки и предложения са отразени съгласно приложената справка. 

Проектът на акт е съгласуван с всички министри и с дирекциите от 

администрацията на Министерския съвет, с чиято функционална компетентност е 

свързан, съгласно чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация, като становищата им са отразени съгласно приложената 

към доклада справка. 

 Проектът на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Единна 

процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък върху добавената 

стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно 

Споразумението между правителството на Република България и правителството на 

Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ 

няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради 

което към проекта е приложена финансова обосновка по приложение № 2.2 към чл. 35, 

ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация.  

 Проектът на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Единна 

процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък върху добавената 

стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно 

Споразумението между правителството на Република България и правителството на 

Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ 

не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не е 

приложена справка за съответствие с европейското право. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,  
  

 С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагаме 

Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на постановление на 

Министерския съвет.  

 

 

 

Приложения:  
 

 1. Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Единна 

процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък върху добавената 

стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно 

Споразумението между правителството на Република България и правителството на 

Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ; 

 2. Проект на Съобщение за средствата за масово осведомяване; 
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3.Таблица на постъпилите бележки и предложения от министерства и ведомства; 

4. Съгласувателни писма; 

5. Финансова обосновка. 

6. Частична предварителна оценка на въздействието 

 

 

 

 

               М И Н И С Т Ъ Р:  

                   ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 

 
Съставил:   ___________________ 

           Ивайло Ангелов гл.експерт, отдел „Косвени данъци” 

 

Съгласували:__________________ 

                         Мина Янкова – н-к отдел „Косвени данъци” 

      

                         _________________  

           Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика” 


