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МОТИВИ 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс 

 

 

I. Относно измененията и допълненията на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс 

 

1. Мерки в областта на фискалния контрол на стоки с висок фискален риск: 

 Причините, които налагат приемането на предложената мярка 

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс се предлага пакет от мерки в областта на фискалния контрол на стоки с 

висок фискален риск, които имат за цел по-ефективна превенция и противодействие срещу 

данъчните измами и укриването и невнасянето на данъци. Предложението има за цел да 

осигури надграждане и усъвършенстване на фискалния контрол чрез въвеждане на 

задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки на територията на 

Република България. Съществуващата в закона възможност за доброволно предварително 

деклариране на данни показва много добра ефективност и оптимизиране както на 

контролната дейност, осъществявана от органите по приходите на Националната агенция за 

приходите, така и облекчаване на лицата, избрали прилагането на този режим, във връзка със 

задълженията им, произтичащи от фискалния контрол на стоки с висок фискален риск. 

Предвижда се на задължително предварително деклариране да подлежат конкретни 

данни за превоза на стоки, който започва от територията на друга държава - членка на 

Европейския съюз или трета страна и завършва на територията на страната или започва от 

територията на страната и завършва на територията на друга държава членка, както и превози 

на територията на страната. Задължени лица за предварително деклариране на превозите се 

предвижда да бъдат получателят/купувачът/придобиващият стоката в тристранна операция 

или крайният получател във верига последователни доставки, доставчикът, 

продавачът/прехвърлител в тристранна операция или първият доставчик във верига 

последователни доставки, съответно вносителят – след приключване на митническия режим 

при внос. Към настоящия момент в тези хипотези, с изключение на вноса и превозите на 

територията на страната, Данъчно-осигурителният процесуален кодекс дава възможност за 

предварително доброволно деклариране на стоки с висок фискален риск. 

По подобие на доброволното предварително деклариране на данни, лицата ще 

декларират данните чрез електронна услуга на Националната агенция за приходите (НАП), 

която ще предоставя уникален номер за всеки отделен превоз на стока. Валидността на 

уникалния номер за превоза е 14 дни от предоставянето му от НАП. Когато при 

осъществяване на фискален контрол се установи, че определен превоз на стока с висок 

фискален риск не е предварително деклариран, уникалният номер за превоза ще се издава 

служебно от органите на НАП. Получаването на стоката или изпращането ѝ извън 

територията на страната също ще се потвърждава чрез електронна услуга на НАП.  

Предлага се правилата за предварително деклариране на данни за превоз на стоки да 

се прилагат само по отношение на превозите на стоки с висок фискален риск, извършвани с 

транспортни средства над 3,5 тона, движещи се по пътната мрежа на територията на страната.  

От обхвата на предварителното деклариране се изключват също така и превозите за 

крайно потребление и превозите на течни горива, за които има изисквания за подаване на 

информация за доставките по реда на друг закон. Също така изключение от задължението за 

деклариране е допуснато за превози между обекти на територията на страната, стопанисвани 

от лицето и за обект/обекти, стопанисвани от различни лица на територията на страната, 

когато стоките, предназначени за всеки отделен обект, са с тегло до 500 кг. и/или стойността 

на стоките е в размер до 5 000 лв. без данък върху добавената стойност 
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 Целите, които се поставят 

Основната цел на предлаганата мярка е усъвършенстване на фискалния контрол за по-

ефективна превенция и борба с данъчните измами и укриването и невнасянето на данък върху 

добавената стойност, корпоративен данък и данък върху доходите на физическите лица. 

Предимство на предложения механизъм за предварително деклариране е, че се 

намалява времето за обслужване на икономическите оператори и същевременно се 

ограничават контролните мерки, тъй като органите по приходите ще разполагат 

предварително с необходимата информация. Това ще позволи прецизен анализ на риска и 

съсредоточаване на усилията на администрацията спрямо нелоялните задължени лица и 

минимизиране на административните мерки спрямо добросъвестните лица.  

Също така на задължените лица ще бъде осигурен достъп по електронен път до 

актуална информация относно действията по фискален контрол, които са предприети спрямо 

тях и на какъв етап са тези действия. По този начин икономическите оператори ще бъдат 

своевременно информирани за предприетите от администрацията производства и ще могат 

да извършат дължимото с оглед защита на своите права и законни интереси. 

При неспазване на реда за предварително деклариране на данни за превоз на стока или 

несъответствие между предварително декларираното и установеното при проверката вид 

и/или количество на стоката, се предвижда налагането на предварителни обезпечителни 

мерки или обезпечаването на доказателства и изземването на стоката по отношение на 

доставчик/продавач във връзка със задълженията му за предварително деклариране на данни 

за превоз на стока.  

С проекта се предвиждат административнонаказателни разпоредби в случай на  

неизпълнение на задължението за предварително деклариране на превоз на стоки с висок 

фискален риск или когато лицата предоставят невярна информация и данни при 

предварителното деклариране, предвидени в закона. Санкциите са неразделна част от 

проекта за въвеждането на режима за предварително деклариране на данни за превоз на 

стока, имат възпиращ ефект и ще стимулират доброволното спазване на закона от страна на 

лицата. 

 

 Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба 

Промените, които се предвиждат във връзка с надграждането и усъвършенстването на 

фискалния контрол, няма да бъдат свързани със съществени разходи за бизнеса, доколкото 

предварителното деклариране на данни и достъпът до информационна система „Фискален 

контрол“ ще се извършва посредством безплатна електронна услуга, предоставяна от НАП. 

Подаването и проверката на данни чрез квалифициран електронен подпис също няма 

да доведе до значителни допълнителни разходи за лицата, доколкото използването на 

електронните услуги на държавната и общинската администрация (подаване на декларации, 

жалби, молби и други документи, които се обменят с държавните органи) и към момента 

изисква задължително квалифициран електронен подпис с оглед правна сигурност относно 

удостоверяването и сигурността на данните. В определени случаи е възможно да възникне 

допълнителна административна тежест, изразяваща се в осигуряване на кадрови и 

технически капацитет за въвеждане на данните при предварителното деклариране на стоките 

с висок фискален риск и за закупуване на квалифициран електронен подпис. Следва да се 

отбележи, че лицата, които ще попаднат в обхвата на задължителното предварително 

деклариране на данни, към настоящия момент също декларират данните доброволно по реда 

на действащия чл. 127и от ДОПК. Направено е допитване сред задължените лица, което 

показва, че електронната услуга за предварително деклариране на данни е ефективна и 

допринася за оптимизиране на разходите за бизнеса.  

Предложените промени в проекта на акт няма да доведат до въздействие върху 

държавния бюджет. Разходите за реализиране на предложените промени с проекта ще бъдат 

в рамките на утвърдения бюджет на Министерството на финансите, съответно на НАП. 
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Надграждането на фискалния контрол ще бъде осъществено от експертите на НАП, с 

изключение на услугите „Разработване на справки от ИС „Фискален контрол“ и проверка от 

задължените лица на осъществяваните от тях доставки или придобивания“ и „Разработване 

на екранна форма за въвеждане на данни относно предварително деклариране от 

задължените лица на предстоящи доставки и/или придобивания“, както и интеграция с ИС 

„Фискален контрол“, които са възложени и финансово обезпечени по сключен договор.  

 

 Очаквани резултати от прилагането 

В резултат на предложените промени се очаква оптимизиране на процеса за 

извършване на фискален контрол, което ще доведе до по-ефективна превенция срещу ДДС 

измамите и укриването и невнасянето на данъци и до увеличаване на бюджетните приходи.  

Едновременно с това оценката на риска ще бъде обвързана не само с вида на 

превозваната стока, а и с поведението на задълженото лице за предходни периоди. В тази 

връзка очакванията са за намаляване обема и честотата на измамите свързани с прилагане на 

режима на облагане с данък върху добавената стойност. 

 

 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

С предложенията не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз. 

Предлаганата мярка е в съответствие с основните принципи и свободи, залегнали в 

Договора за функционирането на Европейския съюз. 

Мярката не нарушава две от основните свободи на ЕС - свободното движение на стоки 

и свободното предоставяне на  услуги. 

Предварителното задължително деклариране на данни е мярка, пропорционална на 

преследваната цел. Мярката е съобразена с принципа на пропорционалност, като същата е 

подходяща и необходима за постигане на по-ефективна превенция срещу данъчните измами 

и укриването на данъци и тази цел не може да бъде постигната чрез други средства, които да 

налагат по-малка тежест на лицата. Мярката не е прекомерна по отношение на целта, която 

се очаква да бъде постигната.  

Предварителното деклариране на данни се ограничава само до това, което е 

действително подходящо за постигане на целта, без да създава ограничения върху 

свободното движение на стоки с висок фискален риск. 

Мярката е съобразено с принципа за равенство и еднакво третиране, тъй като се 

предвижда да се прилага еднакво от всички лица и за всички превози на стоки с висок 

фискален риск на територията на страната, независимо от произхода на стоката - от страната, 

от друга държава членка на ЕС или от трета страна. 

Мярката не нарушава конкуренцията на вътрешния пазар и не създава конкурентни 

предимства за определени икономически субекти, тъй като ще се прилага еднакво за всички 

лица. Мярката е съобразена с принципа за недискриминация. 

Предварителното деклариране на данни е в съответствие с принципа, свързан със 

свободата на стопанска инициатива, залегнали в чл. 16 от Хартата на основните права на 

Европейския съюз. Предлаганата мярка не ограничава свободната стопанска инициатива и 

правото на всички граждани и юридически лица на еднакви правни условия за стопанска 

дейност.  

 

2. Мерки относно условията и реда за разплащанията на разпоредителите с 

бюджет по договори: 

 Причините, които налагат приемането на предложената мярка 

Предлага се въвеждане на режим за уведомяване на приходните агенции за 

предстоящи плащания от бюджета към физически и юридически лица. Плащанията ще са по 

сключени договори на стойност над 10 000 лв., както и за предявени изпълнителни листове 

на стойност над 1 000лв. 
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Този режим е законово развитие на постановките на Решение № 592/21.08.2018 г. на 

Министерския съвет за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по 

договори (РМС 592, Решението), което е действащо и понастоящем. Чрез него ще се въведе 

още един начин за информиране на публичните изпълнители и органите на Агенция 

„Митници“ за наличие на вземания на лица с публични задължения. Като следствие ще се 

извършва проверка на лицата, които ще получават плащанията, и при наличие на непогасени 

публични задължения на тези лица ще се налагат съответните обезпечителни мерки и ще се 

осигурява събирането на дължимите средства от сумата на предстоящото разплащане. Този 

режим е много ефективен, постигащ икономия на административни и контролни действия и- 

с оглед данните от практиката на петгодишното му прилагане – максимално безспорен и 

непротиворечив. Чрез прилагането на правилата на този режим значително се е повишила 

събираемостта на публичните вземания, като за 5 години приложение са събрани над 1,76 

млрд. лв. публични вземания.  

Предлага се разширяване на кръга на задължените лица спрямо този по Решение № 

592 на Министерския съвет, като включва всички разпоредители с бюджет, 

публичноправните организации, лечебните заведения – търговски дружества по чл. 36 – 37 

от Закона за лечебните заведения, собственост на държавата и/или общините, на които 

повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета 

на Националната здравноосигурителна каса, както и лицата по чл. 6 от Закона за 

обществените поръчки. Това разширяване, с включване на субекти извън рамките на 

изпълнителната власт, изисква разписване на правилата на режима в законов нормативен акт, 

тъй като не би било законосъобразно и конституционносъобразно орган на изпълнителната 

власт, какъвто е Министерският съвет, да определя правила за действие на органи от 

законодателната и съдебната власт. Също така, нормата на §2в от допълнителните 

разпоредби на ДОПК, която е законово основание за издаването и действието на РМС 592, 

не предвижда възможност за ангажиране с режима на други лица, извън разпоредителите с 

бюджет.  

 

 Целите, които се поставят 

Със законовото въвеждане на този режим се цели предоставяне на информация на 

приходните администрации за предстоящи плащания, т.е. за налични финансови средства на 

максимално широк кръг лица. По този начин тези администрации ще могат да предприемат 

действия по събиране на непогасени публични вземания, дължими от тези лица, имайки 

сигурност за наличие на средства за частично или цялостно погасяване на тези вземания. 

Прилагането на режима осигурява спазването на принципната постановка да не се допуска 

изплащане на публични средства на лица, които имат дължими, но непогасени в срок 

парични задължения към обществото. В тази връзка именно са разширени и основанията, при 

наличието на които задължените лица ще извършват уведомяване на приходните 

администрации.  

 

 Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба 

Предлаганите изменения ще изискват разходи по надграждане на информационните 

системи на органите от държавната администрация, ангажирани по изпълнението на режима 

с оглед включването на новите задължени лица и договори/изпълнителни листи.  

 

 Очаквани резултати от прилагането 

В резултат на предложените промени се очаква повишаване на събираемостта на 

публичните вземания от лицата, на които се заплащат бюджетни средства от страна на 

задължените по режима лица. Очаква се мярката да има и дисциплиниращ ефект спрямо 

лицата – получатели на средства от държавния бюджет, тъй като се предполага, че ще ги 

стимулира да погасят предварително публичните си задълженията с оглед избягване 
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налагането на обезпечителни мерки и пристъпването към принудително изпълнение 

вследствие прилагането на режима. 

 

 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

С предложенията не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз. 

Предлаганата мярка е в съответствие с основните принципи и свободи, залегнали в 

Договора за функционирането на Европейския съюз. 

Мярката е от организационен характер и няма да представлява въвеждане на нови 

лицензионни, регистрационни или уведомителни задължения за стопанските субекти, 

несъвместими с основните принципи и свободи на ЕС. 

  

3. Други мерки, свързани с отстраняване на непълноти и прецизиране на 

разпоредби в ДОПК 

Със законопроекта се предлагат и други изменения в разпоредби на ДОПК, 

обусловени от установени в практиката несъвършенства и непълноти, което налага 

необходимостта от изменения и допълнения на определени законови норми. 

В чл. 171 от ДОПК се урежда погасяването по давност на лихвите върху публични 

вземания, за които е погасена, изцяло или частично, сумата по главницата преди изтичане на 

срока на давността за нея. Към момента при такива случаи, съгласно установената съдебна 

практика, лихвата от акцесорно се превръща в главно задължение и за нея продължава да 

тече срокът на давността. Това положение на нещата създава неравнопоставеност спрямо 

лицата, които са платили изцяло главниците по задълженията си, и тези, които са извършили 

само частични плащания за тях или въобще не са извършвали плащания и главницата се е 

погасила по давност. На практика длъжниците с погасена по давност главница или с 

частично платена се поставят в по-благоприятно положение от длъжника, който е заплатил 

в пълен размер главницата по задължението си. В първия случай лихвата остава акцесорно 

вземане и се погасява по давност с основното вземане, докато при погасена изцяло главница 

лихвите, за които не е изтекъл давностният срок, остават дължими.  

С предложената промяна ще се постигне справедливост и равнопоставеност между 

субектите при прилагане на института за погасяване по давност на публичните вземания, 

независимо от наличието/липсата на плащане за главното вземане. С приемането на това 

предложение правилата за спиране и прекъсване на давностния срок на лихвите не се 

променят, като същите са допустими в рамките на давностния срок за главното вземане. 

В чл. 182 от ДОПК се допълва институтът на публикуване на данни за длъжници с 

непогасени публични задължения. Понастоящем такова разгласяване е уредено като 

възможност съгласно чл. 182, ал. 3, т. 2, за длъжници с общ размер на задължението над 

5 000 лв. С промяната тази опция се запазва за всички публични взискатели, но се въвежда и 

задължително разгласяване за лица с образувано изпълнително производство за събиране на  

задължения, установявани от Националната агенция за приходите, със сума на задълженията 

над 10 000 лв., като се изключват задължения, които са по невлезли в сила актове, такива, 

които са обезпечени и които са отсрочени и разсрочени – по аналогия на изискванията на чл. 

87, ал. 6, 10 и 11 от ДОПК, както и с действащо разрешение за неотложно плащане по чл. 

229 от ДОПК. Данните ще се публикуват и за длъжници с открито производство по 

несъстоятелност, независимо дали има образувано изпълнително производство по реда на 

този кодекс, с прекратено изпълнително производство на основание чл. 225, ал. 1, т. 4 или 

със задължения, декларирани след изтичане на срока по чл. 171, ал. 1. Няма да се публикуват 

данни за лица, за които по закон не се допуска принудително изпълнение. Чрез този 

механизъм ще се гарантира публичното обявяване на лица, чиито дълг произтича от 

изпълнително основание, ползващо се със стабилитет  (не е в процес на обжалване, респ. не 

е и със спряно изпълнение), или които имат издадено разрешение за отсрочване или 

разсрочване на задълженията си и спазват погасителния си план, както и които са 

предоставили в обезпечение годно свое имущество, спрямо което да се насочи принудително 
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изпълнение при необходимост или имат действащо разпореждане за неотложни плащания 

по чл. 229 от ДОПК.  

Съгласно изведени статистически данни близо 27 % (над 33 хил. бр.) от лицата, 

отговарящи на критериите за разгласяване по чл. 182, ал. 3, т. 2 са с необезпечен остатък от 

дълга с размер в диапазона от 5 000 лв. до 10 000 лв., но сумата на техния дълг представлява 

едва 1,4 % от общия размер на необезпечения остатък от размера на дълга на всички лица, 

отговарящи на критериите за оповестяване, с необезпечен дълг над 5 000 лв. Увеличаването 

на прага на необезпечения остатък от дълга от 5 000 лв. на 10 000лв., при наличието на който 

лицата ще бъдат задължително разгласявани в Интернет по реда на предлаганата ал. 4 на чл. 

182, ще гарантира в по-висока степен от наличната използването на това средство за търсене 

на непокрити публични задължения, а същевременно ще доведе до значително редуциране 

на общия брой на длъжниците, без това да повлияе съществено на общия размер на 

задълженията, които ще бъдат обявени по новия ред.  

С изменение в чл. 195, ал. 6 от ДОПК се цели постигане на равнопоставеност на 

субектите в обезпечителния процес, като се предлага обезпеченията за физическите и 

юридическите лица да се извършват чрез унифициран подход. Към настоящия момент за 

физическите лица обезпеченията се извършват по данъчна оценка/застрахователна 

стойност/придобивна стойност, докато за юридическите лица водеща е балансовата стойност 

на активите. С промяната се предлага спрямо всички лица обезпеченията да се извършват по 

данъчна оценка за недвижими имоти, съответно по застрахователна стойност за моторни 

превозни средства или други движими вещи, а ако активът/вещта не е застрахован/а - по 

балансова, съответно придобивна стойност. С промяната се цели във възможно по-малка 

степен стойността на една вещ да зависи от нейния притежател – физическо или юридическо 

лице, респективно от счетоводната му политика. Данъчната и застрахователната стойности 

се определят от лица, които не са страни в обезпечителния или изпълнителния процес (не се 

определят нито под контрола на длъжника, нито от публичния изпълнител) въз основа на 

еднакви критерии за всички. В практиката на НАП, при действащата нормативна уредба, са 

налице редица случаи, в които балансовите стойности на активи са в пъти по-големи от 

пазарните им стойности, определени по реда на ДОПК, съответно и от продажната им цена. 

Предложената промяна кореспондира и с разпоредбите на чл. 235, ал. 3 и чл. 241, ал. 1 от 

ДОПК, тъй като първоначалната продажна цена за недвижимите имоти е обвързана с 

данъчната оценка, а на моторните превозни средства със застрахователната им стойност, а 

целта на налагането на обезпечителната мярка е да гарантира успешното протичане на  

изпълнителния процес с оглед събиране на публичните вземания и в този смисъл следва да 

е налице съпоставимост на стойностите за целите на обезпечението и изпълнението. Във 

връзка с предложението и за еднозначното тълкуване на понятието „застрахователна 

стойност“ на моторно превозно средство се предлага и въвеждане на определение в 

допълнителните разпоредби на кодекса, идентично на определението в Закона за местните 

данъци и такси. 

 Променя се и принципът за определяне на случаите по чл. 221, ал. 8 от ДОПК, при 

които се започва принудително изпълнение, когато разходите за обезпечаването и 

събирането му са съразмерни с неговия размер, т.е. разширява се обхватът на разходите с 

тези за налагане на обезпечителни мерки, както и с разходите по изпълнение на всички 

видове имущества, а не само на тези, подлежащи на публична продан. Понастоящем в тези 

случаи не се започва принудително изпълнение по решение на публичния изпълнител. С 

промяната съразмерността на публичните вземания ще се определя ежегодно на база 

извършени разходи за предходната година с решение на Управителния съвет на 

Националната агенция за приходите. По този начин ще се избегне субективният фактор при 

вземане на решения в тези случаи. Трябва да се подчертае, че независимо от необразуването 

на изпълнително дело, несъразмерните вземания ще продължат да се визуализират в 

системите и електронните услуги на НАП и спрямо тях от органите на НАП ще се прилагат 

действията за стимулиране на доброволното им изпълнение, предвидени в чл. 182 от ДОПК; 
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ще се посочват в издаваните от НАП удостоверения по чл. 87, чл. 191 от ДОПК, както и ще 

се прихващат от органите по приходите. Предвижда се за несъразмерните вземания/за 

приключване на производствата за несъразмерни вземания, публичният взискател да бъде 

уведомяван по електронен път, без да се издава акт от публичния изпълнител (чрез 

електронната услуга „Приемане на актове, от които произтича публично вземане“ в Портала 

за електронни услуги на НАП, която е създадена в изпълнение на чл. 220, ал. 1 от ДОПК), 

т.е. ще се постигне и намаляване на административните разходи. В случай че общият размер 

на задълженията на длъжника надхвърли определеният праг на съразмерност, за събирането 

на същите ще се образува изпълнително дело, съобразно заложените в НАП правила. С 

предложената промяна не се нарушават правата на страните в производството и остава 

възможността за прихващане или доброволно изпълнение на задълженията. Във връзка с 

предложението се предлага и изменение в Закона за Националната агенция за приходите, с 

което съответното правомощие се възлага на управителния съвет на агенцията. 

С промяна в чл. 242, ал. 2 от ДОПК се въвежда уредба на продажбата на движими 

културни ценности, идентифицирани и регистрирани по реда на Закона за културното 

наследство. До настоящия момент е налице празнота в закона по отношение реализацията на 

този вид вещи, а практиката все по-често налага предприемането на подобни действия 

предвид установяването на собственост върху движими културни ценности от лица с 

непогасени публични вземания. Предложението цели да осигури процесуална възможност 

за продажба на движими културни ценности, идентифицирани и регистрирани по реда на 

Закона за културното наследство, когато същите са частна собственост, в случая на 

длъжници с публични вземания, с оглед тяхното погасяване. Отчетена е спецификата на 

реализация на посочените вещи и специалния ред, по който правото на собственост върху 

същите може да бъде прехвърлено, а именно по реда на Закона за културното наследство, 

раздел V „Сделки с движими културни ценности“ ред, чрез извършване на търг (аукцион) на 

идентифицирани и регистрирани културни ценности от нарочни лица, регистрирани в 

нарочен регистър при Министерство на културата за търговска дейност с културни ценности. 

Констатирани са случаи на прехвърляне и учредяване на вещни права върху 

недвижими имоти и прехвърляне на собствеността върху МПС при условията на чл. 264, ал. 

4 от ДОПК, в които длъжникът умишлено не декларира задълженията си при изповядване 

на сделката, с цел получените средства от продажбата да не бъдат преведени за погасяване 

на задълженията му към бюджета. В тези случаи публичните изпълнители са пристъпвали 

към уведомяване на Прокуратурата за съмнение за извършено престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс, но санкцията, предвидена в него, често не съответства на ощетяването 

на държавата. В определени случаи са заведени искове по чл. 216 от ДОПК, но процесът е 

трудоемък и нерядко до приключване на делото с влязло в сила решение, част от 

задълженията се погасяват по давност. Допълнително, при извършен преглед на извадков 

принцип в ТД на НАП София на сключените при условията на чл. 264 от ДОПК сделки, за 

период от два месеца (01.02-31.03.2017 г.) и в резултат на същия е направен извод, че щетата 

за фиска, поради неспазването на разпоредбата на чл. 264 от ДОПК е в размер на 6,4 млн. лв. 

В тази връзка се предлага нотариусите да извършват проверка по електронен път в НАП за 

установяване наличието или липсата на подлежащи на принудително изпълнение публични 

задължения на прехвърлителя/учредителя на вещни права и в случай че установят такива, да 

пристъпват към изповядване на сделката след тяхното заплащане или при изрично вменяване 

на задължението в нотариалния акт/договора за покупко-продажба купувачът да внесе 

дължимата сума в съответния бюджет. Ще се предоставя информация за всички задължения 

на лицето, а не само тези за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски, както е в 

настоящия текст на разпоредбата, тоест всички установени от НАП, както и предявените от 

външен взискател за принудително изпълнение в НАП към момента на проверката.  

Предложенията за създаване на нови чл. 278е - чл. 278з и чл. 279, изменение на ал. 3 и 

създаване на нови ал. 4 и ал. 5 от ДОПК, както и за отмяна на параграф 2в от допълнителните 
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разпоредби на кодекса са свързани с предложенията за създаване на глава двадесет и първа 

„а“ „Условия и ред за разплащания с публични средства“ с чл. 182а - 182д. 

Предложението за създаване на нова т. 72 в параграф 1 от допълнителните разпоредби 

към ДОПК е свързано с предложението за промяна в чл. 195, ал. 6 от ДОПК.  

С изменение на чл. 528, ал. 6 на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) се предлага 

промяна в процедурата по събиране на задължения по наложени глоби за неизпълнение на 

задължението за предаване на дете. Към настоящия момент, след влизане в сила на 

постановлението за налагане на глоба, същото се изпраща на НАП, която възлага на 

съдебния изпълнител събирането на глобата по реда на ГПК. С предлаганата промяна ще се 

премахне ненужното изпращане на постановлението до НАП и последващото му връщане от 

агенцията до съдебния изпълнител. По този начин ще се постигне процесуална икономия и 

ще се облекчи дейността на агенцията, която в момента, при изпълнение на описаната 

процедура, няма никакво участие в нея извън механичното препращане на постановлението.  

Предложението за създаване на нова точка в чл. 62, ал. 6, т. 3 от Закона за кредитните 

институции и в чл. 91, ал. 2, т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти е свързано 

с необходимост от достъп за публичните изпълнители, заедно с органите по приходите до 

защитена информация, съответно банкова и търговска тайна. Такова правомощие ще 

предостави възможност на публичния изпълнител в НАП да разполага с информация за 

фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на 

клиентите на банката и със сведения за притежавани финансови инструменти. Приемането 

на предложението ще позволи по-голяма оперативност и ефективност в действията на 

публичните изпълнители, респ. ще доведе до увеличаване на събираемостта на публичните 

вземания. Предложението е мотивирано и от разпоредбата на чл. 5, ал. 3 от Директива 

2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 година относно взаимната помощ при събиране на 

вземания, свързани с данъци, такси и други мерки. Съобразно същата, данъчните 

администрации в държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) са длъжни да предоставят 

необходимата  информация на запитващите органи на други държави членки на ЕС, 

независимо че същата може да представлява банкова тайна. Предоставянето на достъп до 

такава информация на публичните изпълнители в НАП ще доведе на практика до изпълнение 

на посочената разпоредба от Директивата. Доколкото Директивата предвижда изпълнението 

на вземанията, попадащи в предметния ú обхват, да се осъществява по реда на националното 

законодателство на съответната изпълняваща държава членка на ЕС (съображение 14 от 

Преамбюла и чл. 13), както и с цел недопускане на нееднакво третиране на задължените лица 

със задължения по националното законодателство и по искания по Директивата, 

предложението за разкриване на банкова и търговска тайна е необходимо да се отнася до 

всички задължени лица, независимо от произхода на вземането. 

 

II. Относно измененията и допълненията на Закона за корпоративното 

подоходно облагане (ЗКПО): 

 

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени в 

Закона за корпоративното подоходно облагане, с които да се въведе заплащането на 

солидарна вноска за свръхпечалбите, генерирани в периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 

2023 г. 

 

 Причините, които налагат приемането на предложената мярка 

Предлаганата мярка е изготвена с цел гарантиране на обществения интерес чрез 

запазване на макроикономическата и фискална стабилност на страната и за овладяване на 

инфлацията, породена от външни и вътрешни политически и икономически фактори. 

При запазване действието на приетите през 2022 г. политики и отразяване на 

фискалните ефекти от влезли в сила нормативни и други актове, предопределящи приходите 

и разходите, целогодишният ефект за 2023 г. предполага значително влошаване на 
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бюджетното салдо. В тази връзка е необходимо да се предприемат правилните и адекватни 

мерки за придържане към цифровите фискални правила и ограничения по Закона за 

публичните финанси.  

Ако не бъдат предприети спешни мерки, биха се активирали следните рискове: 

- Включване на страната в процедура по прекомерен бюджетен дефицит. Отлагане 

за неопределено време присъединяването на страната към еврозоната; 

- Влошаване на кредитния рейтинг на страната; 

- Повишаване цената на дълговото финансиране и затруднения при емитиране на 

външни и вътрешни заеми, което ще създаде ликвидни проблеми за финансиране на 

бюджетните разходи; 

- Ускорени темпове за доближаване до границата на дълговия критерий от 60 % от 

БВП. 

За да се защити общественият интерес от негативното проявление на тези рискове, е 

необходимо да се предложат справедливи и балансирани мерки. 

През последните години в условията на кризи и предизвикателства държавата е 

провеждала политика в подкрепа на бизнеса, като са прилагани редица антикризисни мерки, 

включително чрез облекчения и пряко подпомагане. При променената обществено-

политическа обстановка, общественият интерес предполага и бизнесът да бъде солидарен, 

като поеме част от приноса за запазване на стабилността на страната, особено лицата, 

реализирали значителни печалби в условията на криза. 

Предвижда се внасянето на солидарната вноска като временна мярка. 

Въвеждането на тази спешна мярка от страна на държавата ще позволи смекчаване на 

риска цените на стоките и услугите да достигнат още по-неустойчиви равнища и ще 

гарантира, че няма да бъдат нанесени трайни вреди на потребителите и икономиката като 

цяло. Едновременно с това мярката ще допринесе за запазване на устойчивостта на 

публичните финанси и за осигуряване на необходимите финансови средства за 

осъществяване на разходните политики на държавата, свързани с обществения ред и 

сигурността, образованието, здравеопазването и други.  

Мярката ще гарантира запазване стабилността на публичните финанси, тъй като ще 

позволи дефицитът на сектор „Държавно управление“ да остане в рамките на изискванията 

на Пакта за стабилност и растеж (ПСР). На 08.03.2023 г. Европейската комисия публикува 

Комуникация с насоки относно фискалната политика за 2023-24 г., в която информира 

държавите членки, че от 2024 г. общата клауза за дерогация няма да бъде в сила. С действието 

си клаузата позволяваше на държавите членки да се отклонят от правилата на Пакта за 

стабилност и растеж, при условие че това не застрашава публичните финанси в средносрочен 

план. Деактивирането на клаузата означава, че при дефицит за 2023 г. над 3% от БВП срещу 

България ще бъде започната Процедура за прекомерен дефицит, което ще има негативни 

репутационни, а евентуално и финансови последици, свързани със спиране на част или 

всички ангажименти по Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Предлаганата мярка е от значение и за стратегическия национален приоритет на 

България за присъединяване към еврозоната, потвърден с Решение на Народното събрание 

от 27.10.2022 г. във връзка с приемането на еврото в Република България. За успешната 

реализация на този приоритет следва да се гарантира изпълнението на номиналните критерии 

за членство в еврозоната, включително по отношение на публичните финанси и ценовите 

равнища. С оглед на това, мярката е в съответствие с целта за присъединяване към 

еврозоната, позволявайки на бюджетния дефицит на сектор „Държавно управление“ да 

остане под референтната стойност от 3% от БВП. Това се отнася и за критерия за ценовата 

стабилност, тъй като, допринасяйки за ограничаването на инфлацията чрез антициклично 

поведение на структурния баланс, солидарната вноска би повишила вероятността 

показателят за ценовото равнище в България да е близък до референтната му стойност. 

Поради тези причини въвеждането на предлаганата мярка е важно с оглед даването на ясен 



 

10 

 

 

политически сигнал на европейските партньори за амбицията на Република България за 

приемане на еврото. 

Евентуалното активиране на Процедура за прекомерен дефицит и поредно отлагане 

на членството в еврозоната ще има негативни ефекти върху кредитния рейтинг на страната и 

може да доведе до покачване на цената на финансиране. 

Мярката се предлага, за да се гарантира общественият интерес като цяло, тъй като ако 

не бъде въведена, икономическата ситуация в страната може да се влоши и да има  по-

сериозни отрицателни въздействия върху инфлацията, ликвидността на пазарните оператори 

и всички икономически сектори и дейности. С оглед на изключително високото увеличение 

на цените на всички стоки и услуги, държавната и публичната намеса за защита на 

потребителите и бизнеса е от особено значение. 

Въвеждането на солидарна вноска е подходящо и пропорционално средство за 

справяне със свръхпечалбите, възникнали в резултат на външни и вътрешни политически и 

икономически фактори (като пандемията с COVID-19, енергийната криза, военните действия 

в Украйна, предоставената във връзка с тези кризи финансова подкрепа от държавата и 

други). Тези печалби надхвърлят нормалната печалба, която дружествата биха получили или 

биха могли да очакват да получат при нормални обстоятелства, ако не бяха настъпили тези 

фактори.   

Мярката представлява преразпределение в обществен интерес на реализираните 

свръхпечалби в резултат на неочаквани пазарни изменения и стремителното нарастване на 

цените на всички стоки и услуги, възникнали в резултат на външните и вътрешни 

политически и икономически фактори, въпреки прилаганите мерки от страна на държавата 

за подпомагане и компенсиране на бизнеса.  

Начинът на въвеждане на солидарната вноска дава възможност, при нормализиране 

на икономическата ситуация (тоест при реализиране на финансови резултати в рамките на 

дефинираното в закона адекватно увеличение), дружествата да разполагат напълно с 

печалбата си, а при реализиране на свръхпечалби (тоест финансови резултати, които 

надвишават стандартния темп на растеж), допълнителните средства (под формата на  

солидарна вноска) да се използват за подпомагане социалната политика на държавата, 

насочена към уязвимите сектори от обществото. Преразпределението на свръхпечалбите и 

допълнителните приходи ще предостави възможност осигурените финансовите средства да 

се насочат към по-нискодоходните домакинства (по линия финансиране на пенсиите) и за 

финансиране на други разходни политики. Това би представлявало косвено балансиране на 

потреблението. Въвеждането на солидарна вноска върху свръхпечалбите може да се отрази 

в промяна на провежданите фирмени политики, така че дружествата да не се стремят към 

натрупване на свободни финансови средства, а към реализиране на инвестиционни или друг 

тип производствени разходи, което при равни други условия би благоприятствало общото 

икономическо развитие на страната. 

За периода 2020-2022 г. държавата е предоставила помощи и компенсации на бизнеса, 

свързани с пандемията COVID-19,  енергийната криза и военните действия в Украйна общо 

в размер на 10,3 млрд. лева, както следва: 

За 2020 г. - 2,1 млрд. лв. 

За 2021 г. - 2,3 млрд. лв. 

За 2022 г. - 5,9 млрд. лв. 

Едновременно с това, с цел подкрепа на бизнеса и намаляване или запазване на цените 

на определени стоки и услуги, бяха въведени намалени ДДС ставки, както и освобождавания 

от облагане с акциз. Бюджетният ефект от въведените намалени данъчни ставки и 

освобождавания от облагане с акциз за периода 2020-2022 г. е загуба общо в размер на 908,7 

млн. лв., както следва: 

За 2020 г. - 94,7 млн. лв. 

За 2021 г. - 283,5 млн. лв. 

За 2022 г. - 530,5 млн. лв.   
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Общо за периода 2020-2022 г. са предоставени 11,2 млрд. лева под формата на 

помощи, компенсации и намалени данъчни ставки. 
По данни на Националната агенция за приходите за периода 2018 - 2021 г. 

дружествата и едноличните търговци са декларирали общо следните данъчни печалби и 

облагаеми доходи: 

 

Данъчна година Декларирана данъчна печалба 

от дружествата 

Деклариран облагаем доход от 

стопанска дейност като едноличен 

търговец 

2018 г. 23,4 млрд. лв. 0,733 млрд. лв. 

2019 г. 26,5 млрд. лв. 0,708 млрд. лв. 

2020 г. 27,2 млрд. лв. 0,764 млрд. лв. 

2021 г.  37,5 млрд. лв. 1,141 млрд. лв. 

2022 г. 47 млрд. лв. - прогнозна печалба, 

декларирана от дружествата  

1,425 млрд. лв. - прогнозен облагаем 

доход 

 

Декларираните данъчни печалби от дружествата и облагаеми доходи от стопанска 

дейност като едноличен търговец значително нарастват за 2021 и 2022 години, като 

печалбите и доходите за 2022 г. бележат ръст от около 100% в сравнение с печалбите за 2018 

г. и 2019 г. 

По данни на Националния статистически институт (НСИ), разпределените печалби 

под формата на дивиденти са: 21,5 млрд. лв. за 2020 г. и 22,4 млрд. лв. за 2021 г. 

Също така по данни на НСИ се наблюдава значителен ръст на наличностите по  

депозити в банките. 

 
Депозити по сектори  2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Нефинансови предприятия брой 

депозити 

587 314 608 323 617 304 

в 

хил. лв. 
29 280 266 31 766 505 40 211 285 

Финансови предприятия брой 

депозити 

6 831 6 937 7 166 

в 

хил. лв.  
3 078 603 3 601 048 4 212 837 

Домакинства и НТООД брой 

депозити 

9 368 163 9 083 661 8 897 964 

в 

хил. лв. 
61 041 560 66 539 548 72 037 078 

Общо брой 

депозити 

9 962 308 9 698 921 9 522 434 

в 

хил. лв. 
93 400 429 101 907 101 116 461 200 

 

Депозитите на нефинансовите предприятия се увеличават от 29 280 266 хил. лв. през 

2020 г. на 40 211 285 хил. лв. през 2022 г., което е увеличение с 10 931 019 хил. лв. 
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Увеличение се наблюдава на наличностите по депозитите на домакинствата с 

10 995 518 хил. лв. за 2022 г. в сравнение с 2020 г., но общият брой на депозитите на 

домакинствата намалява с 470 199 през 2022 г. в сравнение с 2020 г. 

Анализът показва, че финансовата подкрепа от страна на държавата във връзка с 

възникналите здравна и енергийна криза и военните действия в Украйна е била навременна 

и достатъчна, като е запазила не само съществуващия бизнес, но е осигурила условия за 

неговото развитие и за генериране на печалби.  

 

 Целите, които се поставят 

Солидарната вноска като мярка за преразпределение в обществен интерес ще 

гарантира, че съответните дружества, които са генерирали свръхпечалби в резултат на 

неочакваните обстоятелства, ще дадат своя принос за защита на обществения интерес чрез 

запазване на финансовата стабилност на страната с преките и косвени последици за това. 

Въвеждането на солидарна вноска ще допринесе за постигането на разумно пазарно 

поведение от страна на всички участници в пазара, което ще окаже положително въздействие 

върху обществения интерес чрез ограничаването на инфлацията и защита на потребителите, 

особено най-уязвимите домакинства и лица и ще се осигурят допълнителни приходи в 

бюджета, с което ще се постигнат устойчиви публични финанси.  

Предвид обстоятелството, че предложената мярка засяга в известна степен 

регулирането на пазарното поведение на участниците в пазара, мярката е строго ограничена 

и с временен характер и ще се прилага за срок само от шест месеца. 

Предлага се внасянето на солидарна вноска за генерираните свръхпечалби за периода 

от 1 юли 2023 година до 31 декември 2023 година, с изключение на тези, за които се дължи 

временна солидарна вноска съгласно Глава III от Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 

октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията.  

Предложената солидарна вноска съдържа същите параметри както временната 

солидарна вноска определена с Глава III от Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 

октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията и 

поради тази причина се изключват от обхвата на солидарната вноска, лицата които внасят 

временна солидарна вноска.  

Изключението на тези лица от обхвата на солидарната вноска е с цел избягване на 

двойно налагане на задължение за плащане по отношение на едно и също нещо, тъй като за 

лицата, които дължат временна солидарна вноска по европейския регламент, вече е въведена 

мярка за регулиране на свръхпечалбите, която се прилага за цялата 2023 г. 

С цел спазване на принципа за равенството и еднаквото третиране задължени  за 

внасянето на солидарна вноска ще бъдат всички лица, които подлежат на облагане с 

корпоративен данък, както и лицата, които се облагат с алтернативен на корпоративния 

данък и едноличните търговци и приравнените на тях за данъчни цели лица, които 

осъществяват стопанска дейност за генерираните от тях свръхпечалби. Мярката е насочена 

към генерираните свръхпечалби от всички лица, които осъществяват стопанска дейност, 

независимо от правната форма на лицата, под която осъществяват дейността и обхваща 

всички икономически сектори и дейности. 

Всички категории стопански субекти ще бъдат третирани по един и същ начин и 

задълженията им във връзка със солидарната вноска ще се определят по един и същ начин в 

зависимост от начина на облагане по реда на ЗКПО, като ставката е еднаква за всички 

стопански субекти. 

Предлага се основата за определяне на солидарната вноска да бъде разликата между 

данъчната печалба за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. и 50 на сто от средната 

стойност, увеличена с 20 на сто, на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 години.  

По отношение на основата за определяне на солидарната вноска на лицата, които се 

облагат с алтернативен на корпоративния данък, попадащи в обхвата на закона, се предлага 

вместо данъчна печалба да се прилага данъчна основа, респективно дължим данък по реда на 
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ЗКПО. Това предложение е свързано с факта, че тези лица не определят данъчна печалба по 

реда на ЗКПО. 

Предложеният подход за определяне на основата за солидарната вноска гарантира, че 

солидарната вноска е справедлива и пропорционална, тъй като не се дължи солидарна вноска 

за нормалната печалба, а само за генерираната свръхпечалба от дружествата. При спазване 

на принципа за правна сигурност, който е един от основните принципи на правото на 

Европейския съюз и основен конституционен принцип, се предлага разпоредбите да действат 

занапред и да нямат ретроактивно действие. Наред с горното с направените предложения се 

осигурява източник на средства за функционирането на държавата, от която гражданите и 

обществото като цяло имат нужда и полза (Решение № 10 на Конституционния съд от 24 

октомври 2013 г., по к.д. № 8 от 2013 г.). 

Предлаганата мярка е съобразена с принципа на правна сигурност, неразделна част от 

който е принципът на предвидимост и изисква всеки акт, който произвежда правни 

последици да бъде ясен и точен, за да могат заинтересованите лица да разберат 

недвусмислено правата и задълженията си и да действат съобразно с тях. 

С цел намаляване на административната тежест за лицата и за по-лесно прилагане на 

предлаганите разпоредби се предлага алтернатива за определяне на основата за солидарната 

вноска, за лицата, за които се използва данъчна печалба, която е 50 на сто от данъчната 

печалба за 2023 г. Тази възможност може да се прилага само по избор на данъчно 

задължените лица, които преценят, че биха имали затруднения при определяне на данъчната 

печалба за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г.  

Данъчната печалба за целите на солидарната вноска ще се определя по реда на ЗКПО, 

преди прилагане на метод за избягване на двойно данъчно облагане.   

Предлага се солидарната вноска да бъде в размер на 33 на сто от основата и периодът 

за облагане да бъде от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. 

Предложеният период, както и частта от основата за определяне на солидарната 

вноска, която обхваща периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г., са съобразени с 

принципа за неретроактивно действие на данъчните норми, като новите задължения за 

лицата възникват за бъдещ период. Предложената солидарна вноска не е годишна и няма да 

се прилага за печалбите за цялата 2023 г., а ще се прилага само за печалбите за периода от 1 

юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. По този начин се гарантира предварителна 

информираност на лицата, които попадат в обхвата на солидарната вноска за бъдещите им 

нови задължения, преди началото на периода, за който се отнасят.   

Основен принцип по отношение на въвеждане на данъци или вноски с равностоен на 

данъци ефект, залегнал в практиката на Конституционния съд (в този смисъл напр. Решение 

на Конституционния съд № 10 от 24.10.2013 г. по конституционно дело № 8/2013 г.) е 

гражданите да знаят предварително, данъците и техния размер, които те ще плащат. В случая 

със солидарната вноска, която се въвежда и която има известни сходства с данъчното 

облагане, този принцип е спазен, защото тя ще се отнася само за периода 01.07.2023 г. - 

31.12.2023 г., т.е. за период след влизането в сила на предложената мярка в ЗКПО.  

С направените предложения се предвижда солидарната вноска да се декларира с 

декларация по образец и да се внася в приход на държавния бюджет по реда и в сроковете за 

подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и по реда и в сроковете за 

подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Посоченият ред препраща 

само към реда и сроковете за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, 

независимо че някои от задължените лица декларират и внасят своя дължим данък, по реда 

на ЗКПО, в други срокове или с други декларации.  

Предлага се и въвеждане на механизъм за авансово внасяне на солидарна вноска, като 

се предвижда определяне и внасяне на месечни авансови вноски от задължените лица за 

месеците от юли до декември 2023 г. включително. Предлага се месечната авансова вноска 

да се определя като се използва за база данъчната печалба за 2022 г. и средната стойност, 

увеличена с 20 на сто, на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 години. 
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Изравняването на дължимата солидарна вноска с внесените авансови вноски се предлага да 

се извършва с декларирането и внасянето на солидарната вноска. 

Месечните авансови вноски се предвижда да се декларират еднократно в срок до 15 

юли 2023 г., като подаването на декларацията се извършва само по електронен път. 

Внасянето на авансовите вноски ще бъде в срок до 15-то число на месеца, за който се отнасят, 

като за новоучредените дружества и новорегистрираните еднолични търговци и 

приравнените на тях за данъчни цели лица, не се предвижда задължение за авансово 

облагане.  

С цел защита на бюджета е предвидено за невнесената в срок солидарна вноска, 

включително авансови вноски да се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, 

такси и други подобни държавни вземания.  

С цел еднакво третирането на всички задължени лица, включително и лицата, които 

дължат временна солидарна вноска съгласно Глава III от Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета 

от 6 октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията 

се предвижда въвеждане на задължение за извършване на авансова вноска за временната 

солидарна вноска за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г., която се предвижда да 

се определя по същия начин, по който се определя авансовата вноска за солидарната вноска 

за генерираните свръхпечалби. 

С цел правна сигурност и единно тълкуване и прилагане на солидарната вноска от 

гледна точка на ЗКПО, се предлага изрично да бъде въведена разпоредба, съгласно която 

солидарната вноска да не се признава като разход за данъчни цели по реда на ЗКПО. 

Едновременно с това са въвежда изрично задължение за водене и съхраняване на подробна 

счетоводна отчетност, необходима за установяване на задълженията за солидарната вноска 

от органите по приходите на Националната агенция за приходите (НАП). 

Предвиден е и механизъм за корекции на грешки при декларирането, като допусната 

грешка в декларацията за дължимата солидарна вноска, което ще се извършва по реда на 

ЗКПО или съответно по реда на ЗДДФЛ в зависимост от задължените лица. Допуснати 

грешки при деклариране на дължимите месечни авансови вноски ще могат да се коригират 

еднократно с подаване на нова декларация в срок до 31 юли 2023 г. 

В случаите на недължимо платена или събрана сума за солидарна вноска,  същата се 

предвижда да се възстановява на лицата по реда на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс. Предвидено е и, че солидарната вноска представлява публично държавно вземане, 

което подлежи на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс. 

Предвидени са административно наказателни разпоредби, съгласно които се 

предвиждат имуществени санкции за лицата, които не подадат или не подадат в срок 

декларация за деклариране на солидарна вноска и на месечните авансови вноски, както и в 

случаите на не посочени или невярно посочени данни или обстоятелства, водещи до 

определяне на дължимата солидарна вноска или авансови вноски в по-малък размер. 

Актовете за установяване на нарушения ще се съставят от органите на НАП, а наказателните 

постановления ще се издават от изпълнителния директор на НАП или от оправомощено от 

него длъжностно лице.  

Предлага се мярката да влезе в сила от 1 юли 2023 г. 

 

 Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба 

За прилагане на предложената мярка не са необходими допълнителни бюджетни 

средства за изграждане на административен капацитет и за техническа обезпеченост. 

Мярката няма да доведе до допълнителна административна тежест за икономическите 

оператори.  

 

 Очаквани резултати от прилагането 

Очакваните резултати от въвеждането на солидарна вноска са: 
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1. Постигане на положително въздействие върху рязко покачващите се цени на 

стоките и услугите, съответно овладяване на инфлацията и защита на обществения интерес 

и на потребителите. 

2. Справедливо, ефективно и бързо преразпределяне в обществен интерес на 

генерираните свръхпечалби в резултат на изкривяване на пазарното поведение. 

3. Запазване на фискалната стабилност и осигуряване на необходимите приходи в 

държавния бюджет за изпълнение на разходните политики на държавата в основни сфери на 

обществения живот, като обществен ред и сигурност, образование, здравеопазване и др.  

4. Успешна реализация на стратегическия национален приоритет на България за 

присъединяване съм еврозоната, при гарантирано изпълнение на номиналните критерии за 

членство в еврозоната, включително по отношение на публичните финанси и ценовите 

равнища. 

5. Промяна върху провежданите фирмени политики с акцент насочване на свободните 

финансови средства към реализиране на инвестиционни цели и проекти, които да 

благоприятстват общото икономическо развитие на страната.  

 

 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

С предложенията не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз. 

Предлаганата солидарна вноска е в съответствие с основните принципи и свободи, 

залегнали в Договора за функционирането на Европейския съюз. 

Предлаганата солидарна вноска е мярка, пропорционална на преследваната цел. За да 

бъде обоснована от гледна точка на Договора за функционирането на Европейския съюз, 

мярката, която въвежда държава членка, трябва да бъде съобразена с принципа на 

пропорционалност и съобразно установената практика на Съда на ЕС, мярката трябва да бъде 

подходяща и необходима за постигане на заложената цел и целта да не може да бъде 

постигната чрез други средства и не налага на лицата тежест, която е прекомерна по 

отношение на целта, която се очаква да бъде постигната. 

Солидарната вноска е ограничена само до това, което е действително подходящо за 

постигане на целта, т.е. само до преразпределение на генерираните свръхпечалби от 

дружествата, за да се защити общественият интерес и фискалната устойчивост на страната. 

Нормалните печалби на дружествата са извън обхвата на солидарната вноска. 

Мярката не нарушава конкуренцията на вътрешния пазар и не създава конкурентни 

предимства за определени икономически субекти, тъй като ще се прилага еднакво за всички 

лица. Мярката е съобразена с принципа на равенство и недискриминация. 

Мярката не нарушава основните свободи на ЕС - свободното движение на стоки, 

свободното движение на хора, свободата на установяване, свободното предоставяне на  

услуги и свободното движение на капитали. 

Предлаганата солидарна вноска е в съответствие с принципите, свързани със 

свободата на стопанска инициатива и правото на собственост, залегнали в чл. 16 и чл.17 от 

Хартата на основните права на Европейския съюз. В националното законодателство правото 

на собственост и свободата на стопанска инициатива са регламентирани в чл.17 и чл. 19 от 

Конституцията на Република България.      

Предлаганата мярка не ограничава свободната стопанска инициатива и правото на 

всички граждани и юридически лица на еднакви правни условия за стопанска дейност. С 

новата мярка не се ограничават непропорционално икономическите субекти и не се изземва 

тяхна собственост. Солидарната вноска е временна мярка, която е съобразена с извънредната 

икономическа ситуация и е насочена срещу високата инфлация и непропорционалните 

(свръхвисоки) нива на печалби на стопанските субекти. Това е справедлива мярка, чието 

действие е ограничено в разумни граници в съответствие с целта, за която тя е предназначена 

- защита на обществения интерес и на потребителите за  овладяване на инфлацията и 

справяне със свръхпечалбите и за осигуряване на приходи за държавния бюджет, които са 

особено необходими предвид особеностите на икономическата ситуация в страната. Тази 
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мярка е пропорционална на преследваната цел и  не ощетява стопанските субекти, тъй като 

има временен характер и се отнася само за генерираните свръхпечалби. 

По принцип правната регулация на преките данъци не се регулира от правото на 

Европейския съюз (ЕС), а е суверенно право на държавите членки. Кодексът за поведение 

(Данъчно облагане на предприятията) на Групата „Кодекс за поведение“ към Съвета на ЕС 

не допуска въвеждането на данъчни режими, които водят до вредна данъчна конкуренция. 

Това са режими, които влияят върху установяването на бизнеса в определени държави членки 

поради правилата на данъчното облагане в тях (най-вече поради различни видове данъчни 

облекчения). Предлаганата мярка не е данъчно облекчение и не попада в обхвата на Кодекса 

за поведение. 

Предлаганата солидарна вноска има известни сходства с прякото данъчно облагане и 

въвеждането ѝ е суверенно право на българската държава. 

Солидарната вноска е в съответствие с правото и практиката на Европейския съюз и 

поради това, че тя има сходни параметри с временната солидарна вноска, въведена съгласно 

Глава III на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 година относно спешна 

намеса за справяне с високите цени на енергията. Съгласно съображение 14 на този 

регламент солидарната вноска е подходящо средство за справяне със свръхпечалби в случай 

на непредвидени обстоятелства, като тя следва да се прилага успоредно с редовните 

корпоративни данъци, налагани от всяка държава членка на съответните дружества. 

Единствената разлика между солидарната вноска по ЗКПО и временната солидарна 

вноска по Глава III на Регламент (ЕС) 2022/1854 е, че в чл. 17 от регламента са посочени 

целите, за които могат да се използват  постъпленията от временната солидарна вноска. 

Въпреки че солидарната вноска на ЗКПО не е целева, същата не противоречи на принципите 

на правото на ЕС, тъй като Глава III на Регламент (ЕС) 2022/1854 урежда специфичната 

материя на мерки по отношение на отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и 

нефтопреработването. Поради това и чл. 17 от регламента изисква постъпленията от 

солидарната вноска на регламента да се използват за цели като мерки за финансова подкрепа 

на крайните клиенти на енергия, и по-специално на уязвимите домакинства, за целево 

смекчаване на последиците от високите цени на енергията; мерки за финансова подкрепа за 

подпомагане на намаляването на потреблението на енергия; мерки за финансова подкрепа за 

подпомагане на дружествата в енергоемките отрасли и др. 

Солидарната вноска не се отнася за конкретни икономически отрасли, а се определя 

за генерираните свръхпечалби от всички стопански субекти, като от обхвата ѝ са изключени 

само свръхпечалбите, за които се дължи временна солидарна вноска съгласно Глава III от 

Регламент (ЕС) 2022/1854. Поради тази причина няма изискване постъпленията от 

предлаганата солидарна вноска да се използват за подпомагане на конкретни потребители 

или за конкретни дейности. 

Предлаганата мярка е в съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и 

основните свободи. Съгласно чл. 1 „Защита на собствеността“ от Протокол № 1 към тази 

конвенция всяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва от своята 

собственост; никой не може да бъде лишен от своята собственост освен в интерес на 

обществото и съгласно условията, предвидени в закона и в общите принципи на 

международното право. В изречение второ на чл. 1 се посочва, че преходните разпоредби не 

накърняват по никакъв начин правото на държавите да въвеждат такива закони, каквито 

счетат за необходими за осъществяването на контрол върху ползването на собствеността в 

съответствие с общия интерес или за осигуряване на плащането на данъци или други 

постъпления или глоби. Предвид, че целта на предлаганата солидарна вноска е защита на 

обществения интерес същата попада в хипотезата на изречение второ от чл. 1 на Протокол 

№ 1.   

Предвид изложеното, предлаганата солидарна вноска не противоречи на правото на 

ЕС.  
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III. Относно измененията и допълненията на Закона за данък върху доходите на 

физическите лица: 

 

 Причините, които налагат приемането на предложената мярка  
Практиката показва, че все повече са физическите лица, които извършват продажба 

на виртуални валути (криптовалути) и редът на облагането им е един от често задаваните 

въпроси. Към настоящия момент практиката относно данъчното третиране на този вид 

доходи, за целите на ЗДДФЛ, е като доходи от продажба на финансови активи. 

Липсата на изрична законова регламентация по отношение на физическите лица 

създава предпоставки за разнопосочна данъчна практика и претенции за освобождаване от 

облагане на този вид доход по реда на чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ.  

В чл. 33, ал. 3 се предлага във връзка с  определянето на облагаемия доход от продажба 

или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други 

финансови активи, в т.ч. и виртуални валути, както и от търговия с чуждестранна валута да 

се приспадат 10 на сто нормативно определени разходи. Тази промяна ще стимулира 

физическите лица, реализирали изброените доходи, да ги декларират, тъй като по този начин 

ще се постигне по-голяма справедливост при определянето на дължимия от тях данък. В тази 

връзка следва да се има предвид, че аналогичен подход е възприет в закона по отношение на 

доходите от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени 

вещни права върху такова имущество (чл. 33, ал. 1 от ЗДДФЛ).  

Настоящата редакция на чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ регламентира при определянето на 

облагаемия доход да се взема предвид единствено цената на придобиване на съответния 

финансов инструмент, но не и допълнителните разходи, които се заплащат обичайно от 

физическите лица в тези случаи за такси, комисионни и т.н., а по подобие на сделките с 

недвижимо имущество и сделките с гореизброените активи генерират непренебрежими по 

размер допълнителни разходи, извън цената им на придобиване. 

 

 Целите, които се поставят 

Основната цел на предложението е  да се внесе допълнителна яснота по отношение на 

данъчното третиране на доходите от продажба на виртуални валути и да се въведе 

приспадане на нормативно определени разходи при продажба на финансови активи. Също 

така се цели да се разшири обхватът на доходите, за които се предоставя информация от 

работодателите и предприятията платци на доходи.  

С предложението се цели да се направи по-обективна преценка за действителния 

доход от трудови правоотношения на физическото лице. Към настоящия момент 

работодателите не предоставят пълна информация за всички доходи от трудови 

правоотношения, които са освободени от облагане по силата на чл. 24 от ЗДДФЛ. С 

промените, които бяха приети от Народното събрание в края на 2022 г., беше предвидено 

предоставянето на информация в НАП само за облагаемите и за част от необлагаемите 

доходи.  

Освен това следва да се има предвид, че в практиката често се констатират случаи на 

отклонение от данъчно облагане чрез изплащане на част от заплатата под формата на 

„необлагаем доход“ (напр. командировъчни пари), а в други погрешно даден доход се 

третира като необлагаем, защото е „разход за работодателя“ (изплащането на суми за храна 

или за пътуване от местоживеене до месторабота, без същите да са определени изрично като 

необлагаеми по силата на данъчния закон).  

Не на последно място следва да се отбележи, че към настоящия момент има редица 

несъответствия между доходите, за които се изисква предоставянето на информация, и тези, 

за които не се изисква, и разграничаването им по-скоро затруднява работодателите отколкото 

да ги облекчава.  

Липсата на информация в НАП за част от доходите по трудови правоотношения  ще 

създаде предпоставки за неравнопоставеност между лицата при определянето на 
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разполагаемия им доход във връзка с бъдещото им подпомагане. От друга страна 

работодателите би трябвало да разполагат с необходимата информация за всички доходи, 

които са освободили от облагане. С предложението се допълва и обхватът на доходите, за 

които се предоставя информация в НАП със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, за които 

също е необходимо да се събира информация с цел изследване и ограничаване на случаите 

на отклонение от данъчно облагане. 

 

 Очаквани резултати от прилагането  
Очакваните резултати от предложената промяна е да се осигури по-ефективно 

противодействие на отклонението от данъчно облагане и повишаване събираемостта на 

бюджетните приходи. 

 

 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

С предложенията не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз. По принцип 

правната регулация на преките данъци не се регулира от правото на Европейския съюз (ЕС), 

а е суверенно право на държавите членки. 

 

IV. Относно измененията и допълненията на Закона за данък върху добавената 

стойност: 

Предлага се намаляване на срока за прилагане на временната намалена ставка на 

данъка за доставките на:  

- ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или 

неприготвена храна, включително състояща се в доставка на храна за вкъщи; това не се 

прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и 

спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128;  

- обща туристическа услуга в случаите по чл. 136, както и екскурзиите, организирани 

от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници; 

- услуга за използване на спортни съоръжения. 

С постоянна  намалена ставка на данъка продължават да се облагат доставките на 

услуги по настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително 

предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за 

къмпинг или каравани, с място на изпълнение на територията на страната; доставките на 

книги на физически носители или извършвана по електронен път, или и двете (включително 

учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за 

рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), периодични печатни 

произведения – вестници и списания, на физически носители или извършвана по електронен 

път или и двете, различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за 

реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от 

видеосъдържание или аудио-музикално съдържание; и доставките на храни, подходящи за 

бебета или за малки деца, бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули 

по приложение № 4. 

Причините за намаляване на срока за прилагане на намалена ставка на данъка са, че 

за периода на прилагането ù не се отчита ефект за потребителите чрез намаляване на цените 

на стоките и услугите. Анализите показват, че въвеждането на намалени ставки не води до 

по-ниски цени на продаваните стоки и услуги, тъй като не са налице фиксирани цени, а 

цената на предлаганите стоки или услуги се определя на пазарен принцип.  

Следва да се отбележи, че намалените ставки бяха въведени като временна мярка 

свързана с пандемията от COVID 19 и за справяне с последствията от здравната криза, а към 

настоящия момент ситуацията е различна.  

Прилаганата дългогодишна данъчна политика в България е за ниски ставки за преките 

данъци (корпоративни данъци и данъци върху доходите на физическите лица) и за прилагане 

принципа на неутралност на ставките за косвените данъци, в т.ч. единна ставка на ДДС.  

https://web.apis.bg/p.php?i=230059&b=0#p47460334
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ДДС не може да се счита за разходно-ефективен и целенасочен инструмент за 

провеждане на  икономическа политика. Единната ставка за ДДС кореспондира с важни 

принципи на данъчната политика - отраслова неутралност и равнопоставеност на данъчно 

задължените лица. Прилагането на намалена ставка на ДДС не може да се разглежда 

изолирано и е необходимо същото да се преценява, както в контекста на данъчната политика, 

така и на другите политики на страната. 

При спазване принципа на правна сигурност, с цел и предвидимост за лицата и 

осигуряване на еднакво тълкуване и прилагане, се предлага уточняване срока на прилагане 

на намалени ставки на данъка, който ясно да дефинира, че 31 декември 2022 г. попада в 

обхвата на прилагането им.   

В резултат на предложените промени се очаква да се намали ефектът от 

инфлационните процеси.  

 

V. Относно измененията и допълненията на Закона за акцизите и данъчните 

складове 

 

 Причини, които налагат измененията  

Към настоящия момент течностите в електронни цигари, несъдържащи никотин и/или 

заместителите на тютюна, съдържащи никотин, не подлежат на регулация от гледна точка на 

акцизното законодателство. Практиката на държавите членки показва, че Хърватия, Кипър, 

Естония, Финландия, Италия, Латвия, Литва и Полша облагат с акциз течността, 

предназначена за консумация в електронната цигара, независимо дали съдържа никотин. С 

оглед недопускане на различно облагане на течността за електронните цигари в зависимост 

от съдържанието на никотин с предложенията се предвижда течностите за електронни 

цигари, несъдържащи никотин, и заместителите на тютюна, съдържащи никотин, да се 

включат в обхвата на акцизните стоки и за тях да се прилагат правилата за тютюневите 

изделия. 

Предложеното определение, съгласно което „Заместителите на тютюна, съдържащи 

никотин“ са никотинови продукти в опаковки под формата на пакетчета (паучове), които не 

съдържат тютюн, а съдържат никотин, добавки и овкусители, предназначен за въвеждане на 

никотина в човешкото тяло, е в резултат на разширяването на обхвата на облагане с акциз на 

този вид нови модерни продукти, предназначени да заместят тютюневите изделия, които се 

предлагат на пазара. 

С оглед намаляване на административната тежест за лицата, които освобождават за 

потребление на територията на страната заместителите на тютюна, съдържащи никотин и 

течностите за електронни цигари, независимо дали съдържат никотин, е предвидено да не се 

изисква регистрирана цена за реализацията им на вътрешния пазар по реда на Наредбата за 

условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия. Това обстоятелство не 

освобождава от задължение лицата, които произвеждат, внасят или въвеждат на територията 

на страната да поставят бандерол върху потребителската опаковка на продуктите. С цел 

привеждане в съответствие с изискванията на закон,а за лицата е предвиден и преходен 

период до 30 септември 2023 г. тези продукти да могат да се освобождават за потребление 

по смисъла на чл. 20, ал. 2 от закона без поставен бандерол върху потребителската опаковка. 

Прецизирана е разпоредбата на чл. 29, ал. 4, т. 6 от ЗАДС като се конкретизира, че при 

установяване на нарушения, продажната цена ще се определя по реда, определен в 

правилника за прилагане на закона. При заварените случаи, които са до влизането в сила на 

законовите промени, ще се прилага досегашният ред, уреден в ЗАДС. 

В Преходните и заключителните разпоредби на закона се създава нов § 6в с алинеи 4 

до 9, в които е предвиден ред и срокове, в които икономическите оператори, извършващи 

дейност с новите акцизни продукти, да приведат дейността си в съответствие с изискванията 

на закона. 
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С промяната в чл. 104 към вече установения в ЗАДС ред за принудително изпълнение, 

ще бъде уредена допълнителна опция, която по същество ще представлява спомагателен 

способ за принудително събиране на установени с актове на митнически органи публични 

държавни вземания, а именно залегналата в чл. 2, ал. 3 от ЗЧСИ правна възможност, даваща 

правно основание на органите, компетентни да установяват публични вземания, да може да 

възлагат тяхното събиране на един или повече частни съдебни изпълнители.  По този начин 

ще се предостави правната възможност на Агенция „Митници“ да събира по реда на частното 

съдебно изпълнение публични вземания, установени с актове на митническите органи, редът 

по който ще бъдат определени лицата, имащи правомощието да предявяват такива вземания 

пред частните съдебни изпълнители и да образуват изпълнителни производства пред тях, 

както и въпроса, касаещ заплащането на такси по Тарифата за таксите и разноските към 

ЗЧСИ. 

Предлага се отмяна на параграфи 6а и 6б от ПЗР на ЗАДС, в сила от 8 юли 2022 г., с 

които бяха въведени законодателни промени, свързани с въвеждането на краткосрочни 

антиинфлационни мерки посредством създаване на ред за възстановяване на платения акциз 

за електрическа енергия на лицензираните железопътни превозвачи и транспортните 

оператори, които осъществяват превоз на пътници чрез метро, трамваи или тролейбуси; 

прилагане на нулеви акцизни ставки върху моторните горива – за втечнен нефтен газ и 

природен газ; въвеждане на нулева акцизна ставка за произведената топлинна енергия за 

енергийните продукти, използвани за осъществяване на комбинирано производство на 

топлинна и електрическа енергия; както и въвеждане на нулева акцизна ставка за 

електрическата енергия, при условие че произведената електроенергия е от слънчева, 

вятърна енергия, от енергията на вълните, приливите или с геотермален произход; от 

хидравличен произход, произведена в хидроелектрически инсталации; генерирана от 

биомаса или от продукти, произведени от биомаса; генерирана от метан, изпускан в 

изоставени въглищни мини и  генерирана от горивните клетки. 

Основната цел на подобни мерки беше да се запази конкурентоспособността и 

рентабилността на енергоемките сектори, при които разходите за енергия съставляват висок 

дял от производствените разходи, както и да се овладеят постоянно повишаващите се цени 

на електроенергията и на горивата. Ефектът от въведените в такъв широк обхват мерки обаче 

има сериозно негативно въздействие върху приходите от акцизи, което от своя страна оказва 

съществено влияние върху бюджетния дефицит и налага промени във фискалната политика 

на страната. 

Предвижда се започналите производства по възстановяване на платения акциз за 

електрическа енергия по отменения § 6а да се довършват по  реда на чл. 24ж от ЗАДС, 

включително и за второто тримесечие на 2023 година. 

 

 Цели, които се поставят с приемането на измененията 

С предлаганата промяна се цели разширяване кръга на продуктите, които се определят 

като акцизни стоки в националното законодателство.  

С цел намаляване на административната тежест за лицата, които освобождават за 

потребление заместителите на тютюна, съдържащи никотин, и течностите за електронни 

цигари независимо дали съдържа никотин, е предвидено за тези продукти да не се изисква 

регистрирана цена за реализацията им на вътрешния пазар.  

Целта на промяната в чл. 104 е към вече установения ЗАДС ред за принудително 

изпълнение, да бъде уредена и допълнителна опция, която по същество представлява 

спомагателен способ за принудително събиране на установени с актове на митнически 

органи публични държавни вземания, а именно залегналата в чл. 2, ал. 3 от ЗЧСИ правна 

възможност, даваща правно основание на органите, компетентни да установяват публични 

вземания, да може да възлагат тяхното събиране на един или повече частни съдебни 

изпълнители.   
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По този начин ще се уреди правната възможност на Агенция „Митници“ да събира по 

реда на частното съдебно изпълнение публични вземания, установени с актове на 

митническите органи, редът, по който ще бъдат определени лицата, които ще имат 

правомощието да предявяват такива вземания пред частните съдебни изпълнители и да 

образуват изпълнителни производства пред тях, както и въпроса, касаещ заплащането на 

такси по Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ. 

 

   Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба 

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на новата уредба. 

 

 Очаквани резултати от прилагането на промените  
От облагането на паучовете с акциз се очакват допълнителни бюджетни приходи. С 

цел намаляване на административната тежест за лицата, които освобождават за потребление 

заместителите на тютюна, съдържащи никотин и течностите за електронни цигари, 

независимо дали съдържа никотин, е предвидено за тези продукти да не се изисква 

регистрирана цена за реализацията им на вътрешния пазар. 

 

 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

С предложенията не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз. 

Предлаганите промени в ЗАДС са в съответствие с основните принципи и освободи, 

залегнали в Договора за функционирането на Европейския съюз. Предлаганите промени са в 

съответствие с принципа на пропорционалност, тъй като са подходящи за постигане на целта, 

необходима за да бъде постигната заложената цел и не налага на лицата тежест, която е 

прекомерна по отношение на целта, която се очаква да бъде постигната. 

 

VI. Относно измененията и допълненията на Закона за ограничаване на 

плащанията в брой: 

Като мярка за ограничаване дела на сивата икономика се предлага нормативно 

регламентираният праг за ограничаване на плащанията в брой в страната да се намали от 10 

000 лв. на 5 000 лв.  

Предложението е плащанията на територията на страната да се извършват само чрез 

превод или внасяне по платежна сметка, когато са: 

- на стойност, равна на или надвишаваща 5000 лв.; 

- на стойност под 5000 лв., представляваща част от парична престация по договор, 

чиято стойност е равна на или надвишава 5000 лв. 

Ограничението ще се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато 

левовата им равностойност е равна на или надвишава 5000 лв. по курса на Българската 

народна банка в деня на плащането. 

Мярката ще стимулира текущото отразяване на паричните потоци чрез първични 

счетоводни документи и ще способства за минимизиране на разплащанията в брой по сделки 

между лицата, участници в стопанския оборот.  

По отношение на икономическите оператори и на гражданите не се очаква увеличение 

на административната тежест, съответно по отношение на администрацията не се очаква 

увеличение на разходите за администриране на предложената промяна.  

Предлаганото ограничаване на плащанията в брой е в съответствие и с наложилата се 

практика в други държави членки на Европейския съюз, като Белгия, Гърция, Испания, 

Португалия, Франция, Румъния, където прагът за плащанията в брой е в диапазон от 2 000 до 

3 000 евро.  

Предлага се и изплащането на трудовите възнаграждения в размери над прага от 5 000 

лв. да се се включи в режима на закона понастоящем законът не се отнася за изплащането на 

трудови възнаграждения). С предложеното изменение се цели изсветляване на 

възнагражденията, получавани от лица по трудови договори.   
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Очакваният резултат от приемането на мярката е предотвратяване укриването и 

невнасянето на дължимите данъци и осигурителни вноски чрез разплащания в брой по 

сделки между юридически лица, физически лица и между юридически и физически лица. 

 

VII. Относно измененията и допълненията на Закона за хазарта: 

 

 Причините, които налагат приемането на предложената мярка 
С промените в Закона за хазарта се въвеждат допълнителни забрани във връзка с 

рекламата на хазартни игри. Предвиждат се и промени с цел регламентация и детайлизиране 

на правилата и условията относно рекламата и предоставянето на бонуси за участие в 

хазартни игри, както и уточнения във връзка с  таксите, които се дължат по закона.  

Рекламата на хазартната дейност има важна роля във всеки добре функциониращ 

пазар, тъй като позволява на хазартните организатори да предлагат своите услуги на 

потребителите като им позволяват да направят информиран избор.  

Отговорната реклама насочва потребителите към регулираните хазартни услуги и ги 

отклонява от нерегулираната среда. Съдът на Европейския съюз установява, че рекламата е 

инструмент за насочване на потребителите към регулираното предлагане на хазарт. За 

постигане на тези цели рекламата на хазарта трябва да бъде целенасочена като отговаря на 

определени правила и условия. 

Едновременно с това рекламата на хазарт не трябва да е насочена към малолетни и 

непълнолетни лица нито в оформлението си, нито по време на радио и телевизионни 

програми, които могат да бъдат гледани от малолетни и непълнолетни. Също така рекламата 

на хазарт трябва да информира играчите колко е важно да поддържат контрол върху 

хазартното си поведение и къде могат да намерят помощ, ако е необходимо. Когато 

рекламата на хазарт е насочена към определена аудитория по време на популярни събития, 

същата не трябва да се възприема като прекомерна.  

 От съпоставянето на отделните разпоредби в структурата на чл. 30 от ЗХ след 

промяната в закона със ЗИДЗХ (обн. ДВ бр. 69 от 4 август 2020 г., в сила от 8 август 2020 г.) 

се констатира противоречие между чл. 30, ал. 7 във връзка с ал. 1 от една страна, и 

разпоредбите на новите ал. 5 и ал. 6 в чл. 30 от друга страна. Посоченото противоречие, 

предвид специалния характер на разпоредбата на чл. 30, ал. 7, по същество води до 

дерогиране (невъзможност за прилагане) на новите такси, въведени с ал. 5 и 6, съответно до 

проблеми в практиката по прилагането на тези разпоредби и множество съдебни 

производства до момента.  

Прецизира се определението за залог, като подробно се изброяват други форми  на 

залог като жетони, талони, фишове, билети, телефонни импулси и други за участие в хазартна 

игра с цел получаване на печалба. За залог се счита и всяко възползване от участник в 

хазартна игра от предоставени му от организатора на играта допълнителни (бонус) игри, 

включително и пълното или частично изиграване на предоставени бонус средства и/или 

безплатни залози. 

Също така, в допълнителните разпоредби на закона се включва и определение за 

бонус.   

Бонусите, като форма на насърчаване на играчите за участие в хазартната игра чрез 

предоставянето от организатора на допълнителни средства за извършване на залог в играта, 

са част от общата стойност на получените залози по смисъла на чл. 30, ал. 4 от закона и 

съответно участват и в изчисляването на дължимата по тази разпоредба такса.  

 

 Целите, които се поставят 

Предложението за промяна в Закона за хазарта цели допълнително ниво на защита на 

потребителите от потенциалното вредно съдържание в рекламата на хазартни игри.  

Чрез прецизиране на определението за залог се преодоляват възможностите за 

противоречиво тълкуване и отклонение от данъчно облагане.  
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Предложените изменения целят също така да се преодолеят вътрешните противоречия 

между отделните алинеи на чл. 30 от закона, възникнали след приета законодателна промяна 

в него със Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (ЗИДЗХ), Обн. ДВ бр. 69 

от 4 август 2020 г., в сила от 8 август 2020 г., както и да се усъвършенства правната уредба в 

областта на регулацията на дължимите такси за издаване и поддържане на лиценз по ЗХ от 

организаторите на хазартни игри с игрални автомати и хазартни игри в игрално казино, в 

посока постигане равнопоставеност в облагането с такси между организаторите на 

посочените игри в обекти (организирани „наземно“) и организаторите на същите игри 

организирани онлайн, както и балансираност в размерите на дължимите и от двете категории 

организатори - държавни такси. 

С отмяната на ал.7 на чл. 30 от ЗХ ще се преодолеят възникналите със ЗИДЗХ (обн. 

ДВ бр. 69 от 4 август 2020 г., в сила от 8 август 2020 г.) противоречия между отделните 

алинеи в разпоредбата на чл. 30 ЗХ, ще бъде отстранен допуснатият от законодателя 

технически пропуск при редактиране на съдържанието в структурата на чл. 30 с последно 

въведените промени през 2020 г., както и ще се постигне събираемостта предвидена в ал. 5 и 

6 държавни такси от визираните в тези алинеи организатори.  

 

 Очаквани резултати от прилагането  
Предвид спецификите на хазартната дейност рекламата на хазартни игри трябва да 

бъде социално отговорна и да предпазва участниците от хазартна зависимост и особено 

младите хора. Детайлното разписване на правилата за допустима реклама на хазартни игри 

ще намали тяхната популяризация сред обществото, включително и сред уязвимите групи.  

С прецизирането на законовите разпоредби ще се улесни правилното му прилагане от 

хазартните оператори и от компетентните органи. 

 

 Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба 
Промените, които се предвиждат в Закона за хазарта няма да доведат до допълнителни 

разходи за хазартните оператори и приходната администрация. 

 

 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

С предложенията не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз доколкото 

регулацията на хазартните дейности не е предмет на уредба в общностното право, но 

регламентацията относно рекламата на хазарт в другите европейски държави показва, че се 

въвеждат все повече забрани относно рекламите на хазартни игри, поради влиянието което 

оказват на подрастващите и уязвимите към хазартна зависимост лица.  

 

 

 

 

 

 

 


