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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ДО 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 
 
 

Д О К Л А Д 
 
от 

 
Симеон Дянков - заместник министър-председател и министър на финансите 

и 
Ивайло Московски - министър на транспорта, информационните технологии 

     и съобщенията 
 
 
 
Относно: Проект на Споразумение между Европейската организация за безопасност 

на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ) от една страна и Министерство на финансите и 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република 
България от друга относно начисляване на данък добавена стойност от ЕВРОКОНТРОЛ, от 
името на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), за 
услуги по аеронавигационно обслужване при прелитане, фактурирани като „пътни такси” 
 

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 решение на Министерския съвет за 
одобряване на проект на Споразумение между Европейската организация за безопасност на 
въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ) от една страна и Министерство на финансите и 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република 
България от друга относно начисляване на данък добавена стойност от ЕВРОКОНТРОЛ, от 
името на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), за 
услуги по аеронавигационно обслужване при прелитане, фактурирани като „пътни такси”. 

 
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП „РВД”) 

предоставя услуги за аеронавигационно обслужване, за които събира такси съгласно чл. 120, 
ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), които са освободени от данъци по 
силата на ал. 7 от същия член. Към момента данъчното третиране по Закона за данък върху 
добавената стойност (ЗДДС) на таксите се изразява в това, че ДП „РВД” не начислява данък 



върху таксите, но не ползва и право на приспадане на данъчен кредит за закупените стоки и 
услуги, използвани за тази доставка. 

Във връзка с изпълнение на законодателството на Европейския съюз, а именно 
задължението на Република България да установи функционален блок във въздушното си 
пространство до 04.12.2012 г. е стартирал проект за изграждането му DANUBE FAB 
съвместно с Румъния. Услугите за аеронавигационно обслужване в Румъния са облагаеми с 
нулева ставка при спазване на условията на Директива 2006/112/ЕО на съвета. С цел 
уеднаквяване на правилата на облагане с данък върху добавената стойност на 
аеронавигационните услуги в страната с тези на Румъния  бяха направени промени с ДВ бр. 
94 от 2010 г., в сила от 01.01.2012 г. в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и 
Закона за гражданското въздухоплаване. От 01.01.2012 г. доставката на услуга за управление 
на въздушното движение в обслужваното въздушно пространство на страната и доставката 
аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата, предоставена на 
въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно 
международни рейсове от освободени с облагане с данък върху добавената стойност 
доставки стават облагаеми.  

По силата на Многостранното споразумение за пътните такси от 12 февруари 1981 г. 
обн. ДВ. бр.77 от 31 август 1999 г., пътните такси прелитане на ДП „РВД” се събират от 
ЕВРОКОНТРОЛ чрез централното бюро за пътни такси (CRCO). Съгласно документа на 
ЕВРОКОНТРОЛ „Условия за прилагане на системата за пътни такси и условията за 
плащане” за прилагане на българското данъчно законодателство, по отношение облагане на 
таксите с данък върху добавената стойност, трябва да бъде сключено споразумение между 
ЕВРОКОНТРОЛ от една страна и Министерство на финансите и Министерство на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията от друга. Със споразумението се 
определят условията и процедурите, които се прилагат към пътните такси, фактурирани от 
ЕВРОКОНТРОЛ от името на ДП „РДВ” за аеронавигационно обслужване при прелитане, 
предоставено за полети в зоната за таксуване, попадаща в рамките на компетентност на Р 
България. Условията и процедурите прилагани към пътните такси, фактурирани от 
ЕВРОКОНТРОЛ са унифицирани в споразумението за всички държави членки на 
Европейския съюз и са в съответствие с Директивата на Европейския съюз за данък добавена 
стойност – директива 2006/112/ЕС  от 28.11.2006 г. 

 Във връзка с изпълнение на споразумението от министерство на финансите е 
подготвен проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на 
закона за данък върху добавената стойност. Към момента няма информационна база за 
извършване на оценка на  размера на допълнителните данъчни приходи, предвид факта, че 
доставките ще бъдат облагаеми от 01.01.2012 г. Изискването за начисляване на данък за 
посочените по-горе доставки е обвързано, едновременно с правото на приспадане на данъчен 
кредит за закупените стоки и услуги, използвани за тази доставка. Ето защо, оценката на 
ефекта на предложения проект е нулев, като се приема, че допълнителните приходи ще бъдат 
неутрализирани от данъчния кредит, подлежащ на приспадане. 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ 
 
 
Във връзка с гореизложеното, предлагаме Министерски съвет да приеме решение на 

основание чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 2 и чл. 17 от Закона за международните договори на Република 
България, с което да одобри проекта на споразумение между Европейската организация за 
безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ) от една страна и Министерство на финансите 
и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република 



България от друга относно начисляване на данък добавена стойност от ЕВРОКОНТРОЛ, от името 
на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”, за услуги по 
аеронавигационно обслужване при прелитане, фактурирани като „пътни такси” и да 
упълномощите министъра на финансите и министъра на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията да сключат споразумението. 
       
 
 
 
Ивайло Московски      Симеон Дянков 
министър на транспорта,      Заместник министър-председател и 
информационните технологии и     министър на финансите 
съобщенията      


