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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 267
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за ратифициране Изменението на 
Заемното споразумение (Втори проект за 
улесняване на търговията и транспорта) между 
Република България и Международната банка 
за възстановяване и развитие, приет от ХLІI 
Народно събрание на 20 декември 2013 г.

Издаден в София на 21 декември 2013 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН
за ратифициране Изменението на Заемното 
споразумение (Втори проект за улесняване на 
търговията и транспорта) между Република 
България и Международната банка за въз-

становяване и развитие

Член единствен. Ратифицира Изменението 
на Заемното споразумение (Втори проект за 
улесняване на търговията и транспорта) между 
Република България и Международната банка 
за възстановяване и развитие, сключено чрез 
размяна на писма на 27 ноември и на 4 де-
кември 2013 г.

Законът е приет от 42-то Народно събрание 
на 20 декември 2013 г. и е подпечатан с офи-
циалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Михаил Миков

9568

УКАЗ № 268
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Кодек-
са за социално осигуряване, приет от ХLIІ 
Народно събрание на 19 декември 2013 г.

Издаден в София на 27 декември 2013 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Зинаида Златанова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Кодекса за 
социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 
1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд 
от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 
2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 
112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 
114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 
и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 
105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 
2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 
82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 
77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 
69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 
42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 
58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 
2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 
38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 

20, 70, 98, 104, 106 и 109 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 9, ал. 2 се правят следните из-
менения:

1. В т. 2 след думата „неработоспособност“ 
се поставя запетая, а думите „и за отпуск за 
бременност и раждане“ се заменят със „за 
отпуск за бременност и раждане и при оси-
новяване на дете от 2- до 5-годишна възраст.“

2. В т. 5 навсякъде думите „отглеждане 
на малко дете“ се заменят с „отглеждане на 
малко дете и при осиновяване на дете от 2- до 
5-годишна възраст“.

§ 2. В чл. 11, ал. 1, т. 1 се създава буква „е“:
„е) осиновяване на дете от 2- до 5-годишна 

възраст.“
§ 3. В чл. 13а, т. 1 се създава буква „е“:
„е) осиновяване на дете от 2- до 5-годишна 

възраст.“
§ 4. В чл. 13в, ал. 1 се правят следните 

изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думите „за бременност и 

раждане“ се добавя „както и отпуск при оси-
новяване на дете от 2- до 5-годишна възраст“.

2. В т. 4 навсякъде думите „отглеждане на 
дете“ се заменят с „отглеждане на дете и при 
осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст“.

§ 5. В чл. 41, ал. 3 думите „или за бременност 
и раждане“ се заменят със „за бременност и 
раждане или при осиновяване на дете от 2- до 
5-годишна възраст“.

§ 6. В чл. 54а, ал. 2, т. 2 след думите „за 
бременност и раждане“ се добавя „както и 
отпуска при осиновяване на дете от 2- до 
5-годишна възраст“.

§ 7. В чл. 54б, ал. 7, т. 2 след думите „за 
бременност и раждане“ се добавя „както и 
при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна 
възраст“.

§ 8. В чл. 70а, ал. 3, т. 2 думите „или бре-
менност и раждане“ се заменят със „за бре-
менност и раждане или при осиновяване на 
дете от 2- до 5-годишна възраст“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Осигуреното за общо заболяване и 

майчинство лице, което е осиновило дете 
от 2- до 5-годишна възраст преди 1 януари 
2014 г., има право на парично обезщетение при 
условията на чл. 53а за остатъка до 365 дни, 
считано от деня на предаването на детето за 
осиновяване.

§ 10. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., 
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 
1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 
от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; 
Решение № 11 на Конституционния съд от 
1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 
133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 
от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 
86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 
46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 
68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 
104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., 
бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 
от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния 
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 
и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., 
бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на 
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 
2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г. и бр. 15 
и 104 от 2013 г.) в преходните разпоредби се 
създава § 3и:

„§ 3и. Лицето, което е осиновило дете от 
2- до 5-годишна възраст преди 1 януари 2014 г., 
има право на отпуск при условията на чл. 164б 
за остатъка до 365 дни, считано от деня на 
предаването на детето за осиновяване.“

§ 11. В Закона за здравното осигуряване 
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., 
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на 
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 
2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 
93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 
62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 
от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г. 
и бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г.) в чл. 40, 
ал. 1, т. 5 изречение първо се изменя така: 
„За лицата във временна неработоспособност 
поради болест, бременност и раждане, в от-
пуск за отглеждане на малко дете по реда на 
чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск 
при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна 
възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Ко-
декса на труда – минималният осигурителен 
доход за самоосигуряващите се лица.“ 

§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Законът е приет от 42-то Народно събра-

ние на 19 декември 2013 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Михаил Миков

9615

УКАЗ № 269
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Закона 
за хазарта, приет от ХLІI Народно събрание 
на 19 декември 2013 г.

Издаден в София на 27 декември 2013 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.; изм., бр. 54, 

82, 94 от 2012 г. и бр. 68 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 5, ал. 1, т. 5 думите „хазартни 
игри от разстояние чрез интернет“ се заменят 
с „онлайн залагания“, думите „хазартни игри 
от разстояние чрез електронни съобщителни 
средства“ се заменят с „хазартни игри чрез 
други електронни съобщителни средства“, а 
думите „за всички хазартни игри от разсто-
яние“ се заличават.

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Заглавието се изменя така: „Лиценз за 
онлайн залагания“.

2. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „хазартна 

игра от разстояние“ се заменят с „онлайн 
залагания“;

б) в т. 4 след думите „към сървър на“ се 
добавя „Комисията и“, след думите „в систе-
мата на“ се добавя „Комисията и“, а думите 
„министъра на вътрешните работи“ се заме-
нят с „председателя на Държавната агенция 
„Национална сигурност“;

в) създава се т. 6:
„6. наличие на упълномощен представител 

на дружеството по чл. 4, ал. 1, т. 1, когато то 
е регистрирано в друга държава – членка на 
Европейския съюз, в друга държава – страна 
по Споразумението за Европейското иконо-
мическо пространство, или в Конфедерация 
Швейцария, с адрес на територията на Репуб- 
лика България и с представителна власт в 
обем, който му позволява да сключва дого-
вори от името на чуждестранното лице и да 
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го представлява пред държавните органи и 
съдилищата на Република България. Упъл-
номощеният представител не може да бъде 
търговски представител по смисъла на глава 
шеста, раздел II от Търговския закон.“

3. В ал. 2 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“. 
4. Създава се нова ал. 3:
„(3) Комуникационното оборудване за 

организиране на онлайн залагания обхваща 
компютърни системи и мрежи, които включват 
сървъра на организатора на игрите и всички 
свързани с него компоненти, операционни 
системи и софтуер на игрите.“

5. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея се 
създава изречение трето: „Данните се съхра-
няват във вида, в който са създадени, за срок 
5 години след изтичането на давностния срок 
за погасяване на публичните задължения, 
свързани с тези данни.“

6. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се из-
меня така:

„(5) Комуникационното оборудване трябва 
да извършва както географското локализиране 
на IP адреса, така и идентифициране на дата, 
час и продължителност на игралната сесия 
на лицето, регистрирало се като участник в 
дадена игра в интернет страницата на орга-
низатора. Данните се съхраняват за срок не 
по-малко от 12 месеца от датата на събирането 
и обработването им.“

§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Лицензираните организатори на ха-

зартни игри не може да развиват дейност 
по производство, внос, разпространение и 
сервиз на игрално оборудване за хазартни 
игри, освен за внос на игрално оборудване 
за собствени нужди.“

2. Алинеи 9 и 10 се отменят.
§ 4. Създава се чл. 10а:

„Задължение за социално отговорно поведение
Чл. 10а. (1) С оглед спазването на Мерките 

за отговорен хазарт, приети от Европейския 
комитет за стандартизация, организаторът се 
задължава да превежда по сметка на Държав-
ната комисия по хазарта следните годишни 
вноски:

1. за организатори на онлайн залага-
ния – 50 000 лв.;

2. за организатори на игри в игрално ка-
зино – 10 000 лв.;

3. за всички останали организатори на 
хазартни игри – 5000 лв.

(2) Средствата по ал. 1 се разходват за 
дейности, свързани с предпазване на младите 
хора от хазарт, превенция и лечение на ха-
зартна зависимост, провеждане на отговорна 
реклама и маркетинг, бързо и ефективно 
разрешаване на спорове между организатора 
на играта и участника в нея при условия и 
по ред, определени с наредба на министъра 
на финансите.

(3) Срокът за внасяне на сумите по ал. 1 
е 31 март на текущата година, а срокът за 
лицата, получили лиценз след тази дата, е 
едномесечен от получаването на лиценза. 
При невнасяне на сумите в срок се дължи 
дължимата законова лихва в двоен размер.“ 

§ 5. В чл. 11 ал. 2 се изменя така:
„(2) Алинея 1 не се прилага за игрите, 

които се организират онлайн или чрез друго 
електронно съобщително средство.“

§ 6. В чл. 14, ал. 3, т. 1 думите „като не 
по-малко от една четвърт от тези средства 
се разпределят за „спорт за всички“ по сми-
съла на Закона за физическото възпитание и 
спорта“ се заличават.

§ 7. В чл. 18, ал. 1 думите „министъра на 
вътрешните работи“ се заменят с „председа-
теля на Държавната агенция „Национална 
сигурност“.

§ 8. В чл. 20, ал. 3 след думите „Министер-
ството на финансите“ се поставя запетая и се 
добавя „на Държавната агенция „Национална 
сигурност“.

§ 9. В чл. 21, ал. 1 след думите „Минис-
терството на финансите“ се поставя запетая и 
се добавя „Държавната агенция „Национална 
сигурност“.

§ 10. В чл. 22, ал. 1 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В т. 7 думите „хазартните игри от раз-
стояние“ се заменят с „онлайн залаганията и 
игрите чрез други електронни съобщителни 
средства“.

2. В т. 10 думите „организираните игри 
от разстояние“ и „игрите от разстояние“ се 
заменят с „онлайн залаганията и игрите чрез 
други електронни съобщителни средства“.

§ 11. В чл. 26, ал. 4, т. 5 думите „от раз-
стояние“ се заменят с „онлайн или чрез други 
електронни съобщителни средства“.

§ 12. В чл. 30 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 1 след думите „лицензи по този за-
кон“ се добавя „с изключение на първоначален 
лиценз за организиране на хазартни игри“. 

2. Създават се ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9:
„(3) За поддържане на лиценз за организи-

ране на хазартни игри – тото, лото, игри със 
залагания върху резултати от спортни състе-
зания и надбягвания с коне и кучета, игри 
със залагания върху случайни събития и със 
залагания, свързани с познаване на факти, с 
изключение на онлайн залаганията, се събира 
държавна такса в размер на 15 на сто върху 
стойността на направените залози за всяка 
игра, а за хазартни игри, за които се събират 
такси и комисиони за участие – в размер на 
20 на сто върху стойността на получените 
такси и комисиони.

(4) За издаване и поддържане на лиценз за 
онлайн залагания се събира двукомпонентна 
държавна такса, състояща се от еднократна 
такса в размер на 100 хил. лв. и променлива 
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част в размер на 20 на сто върху разликата 
между стойността на получените залози и 
изплатените печалби, а за игри, за които се 
събират такси и комисиони за участие – в 
размер на 20 на сто върху стойността на по-
лучените такси и комисиони.

(5) За хазартни игри с игрални автомати 
и игри в игрално казино, които се облагат 
с алтернативен данък по Закона за корпора-
тивното подоходно облагане, таксата по ал. 4 
не се събира.

(6) Организаторите на хазартни игри, които 
заплащат таксата по ал. 3 и променливата част 
от таксата по ал. 4, подават за всеки месец в 
Комисията до 15-о число на следващия месец 
декларация по образец, утвърден от министъра 
на финансите, за разликата между стойността 
на получените залози и изплатените печалби, 
а за игри, за които се събират такси и коми-
сиони за участие – декларация за стойността 
на получените такси и комисиони.

(7) След подаването на декларацията, но 
преди изтичане на срока по ал. 6, организа-
торът на хазартни игри има право да прави 
промени, свързани с данните по подадената 
декларация. Промените се извършват чрез 
подаване на нова декларация.

(8) Еднократната част от таксата по ал. 4 
се внася по банкова сметка на Комисията 
преди получаване на удостоверението за из-
даден първоначален лиценз за организиране 
на хазартни игри.

(9) Таксата по ал. 3 и променливата част 
от таксата по ал. 4 се внасят по банкова 
сметка на Комисията в срока за подаване на 
декларацията по ал. 6.“

§ 13. В чл. 39, ал. 2 и 3 думите „ал. 8 и 9“ 
се заменят с „ал. 8“.

§ 14. В чл. 41 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „На-
чинът, техническите средства и електронните 
съобщителни средства или услуги, чрез които 
се организира и предлага хазартна игра, не 
променят вида на играта.“

2. Създават се нова ал. 2 и ал. 3 и 4:
„(2) Хазартните игри по ал. 1, с изключение 

на томболата и моментната лотарийна игра, 
може да се организират и онлайн или чрез 
други електронни съобщителни средства.

(3) Хазартните игри могат да се организират 
онлайн – пряко чрез интернет или чрез други 
електронни съобщителни средства: мобилни 
и стационарни апарати, радио, телевизия, 
сателити и други средства.

(4) Разрешените хазартни игри по този 
закон, които не се организират по начините, 
посочени в предходната алинея, не се считат 
за хазартни игри онлайн.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 5.
§ 15. В глава трета, раздел I се създават 

чл. 47а – 47д:

„Регистрация на участниците в онлайн 
залагания

Чл. 47а. Участниците в онлайн залагания 
подлежат на индивидуална регистрация по 
ред и начин, определени в наредбата по чл. 6, 
ал. 1, т. 4 и при спазване на забраната по 
чл. 45, ал. 2, т. 1.

Плащания
Чл. 47б. Плащанията за онлайн залагания, 

свързани със залагане и изплащане на печалби, 
се осъществяват по безкасов път, задължи-
телно през банкова сметка на организатора 
на играта, открита съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3, 
при спазване на утвърдените правила на ор-
ганизатора по чл. 22, ал. 1, т. 11.

Задължителна информация
Чл. 47в. Интернет страницата на органи-

затора, чрез която се организират онлайн 
залагания, трябва задължително да съдържа 
информация на български език относно: дан- 
ните на организатора по неговата търговска 
регистрация, включително данъчен и/или 
друг идентификационен номер; издадения от 
Комисията лиценз; правилата на хазартната 
игра; ясно и недвусмислено изброяване на 
начините за приемане на залози, за форми-
ране и изплащане на печалби, размерите на 
залозите и размерите на съответните печалби, 
услуги за помощ, данни за кореспонденция, 
включително телефон и електронна поща, за 
осъществяване на пряка и навременна връзка 
с организатора и с Комисията; начините за 
подаване на жалби и сигнали до организатора 
и до Комисията.

Комуникационно оборудване 
Чл. 47г. Софтуерът на игрите съдържа 

генератор на случайни числа, който опре-
деля резултатите от игрите, с изключение 
на игрите със залагания върху резултати от 
спортни състезания и надбягвания с коне и 
кучета, залагания върху случайни събития и 
залагания, свързани с познаване на факти.

Достъп до контролния локален сървър
Чл. 47д. Организаторът на онлайн залагания 

осигурява на контролните органи от Коми-
сията, Националната агенция за приходите и 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
непрекъснат дистанционен достъп до контрол-
ния локален сървър по чл. 6, ал. 3, разполо-
жен на територията на Република България, 
включително до базата данни с информация 
относно игрите с участници от територията 
на Република България.“

§ 16. В чл. 62, ал. 1 думите „което не се 
определя от генератор на случайни числа“ се 
заличават.

§ 17. В чл. 63 се създават ал. 3, 4 и 5:
„(3) Когато игрите със залагания върху 

случайни събития и със залагания, свързани 
с познаване на факти, са организирани чрез 
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електронни съобщителни средства, залогът 
се изразява в увеличението в цената на те-
лефонна или друга електронна съобщителна 
услуга. Предоставящият такава услуга трябва 
предварително да се увери, че хазартната игра 
е разрешена по реда на този закон. 

(4) При залагане чрез електронно съобщи-
телно средство се смята, че залогът е направен 
от лицето – собственик или законен ползвател 
на електронното съобщително средство.

(5) Забранява се залагането да се извършва 
от електронно съобщително средство, което е 
собственост на държавна или общинска орга-
низация или на юридическо лице на бюджетна 
издръжка, като залогът, направен от такова 
средство, е нищожен.“

§ 18. В чл. 65 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Заглавието се изменя така: „Възвръща-
емост и изпитване“.

2. Досегашният текст става ал. 1.
3. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Софтуерът на игралните автомати, с 

които се организират онлайн залагания, трябва 
да осигурява възвръщаемост не по-малко от 
80 на сто от общата сума на залозите.

(3) При промяна в броя, типа на виртуалното 
игрално оборудване и джакпот системата само 
софтуерът на играта подлежи на изпитване 
по ред и начин, определени с наредбата по 
чл. 42, ал. 2.“

§ 19. В глава трета раздел VІІ „Хазартни 
игри от разстояние“ с чл. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83 и 84 се отменя.

§ 20. В чл. 85, ал. 1 се създава т. 13:
„13. когато организаторът не подаде в срок 

декларацията по чл. 30, ал. 6.“
§ 21. В чл. 92 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея 

след думата „Комисията“ се добавя „и таксите 
за издаване и поддържане на лиценз“.

2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) При неплащане в установения срок на 

таксата по чл. 30, ал. 3 и променливата част 
от таксата по чл. 30, ал. 4 за срока на забава-
та се начислява и дължи лихва в размер на 
законната лихва. 

(3) Неплатената в срок такса по чл. 30, ал. 3 
и променливата част от таксата по чл. 30, 
ал. 4 подлежи на принудително изпълнение 
от публичен изпълнител по реда на Данъч-
но-осигурителния процесуален кодекс. Актът 
за установяване на вземането се издава от 
председателя на Комисията.“

§ 22. В чл. 96 ал. 1 се изменя така:
„(1) За организиране на хазартни игри или 

извършване на дейности без лиценз се налага:
1. имуществена санкция в размер от 1 000 000 

до 2 000 000 лв. на юридическо лице, което 
организира онлайн залагания;

2. имуществена санкция в размер от 50 000 
до 200 000 лв. на юридическо лице за хазартни 
игри, които не са организирани онлайн;

3. глоба в размер от 20 000 до 50 000 лв. 
на физическо лице, което извършва някоя от 
дейностите по производство, внос, разпрос-
транение, сервиз на игрално оборудване, или 
имуществена санкция в размер от 50 000 до 
200 000 лв. на юридическо лице, което из-
вършва някоя от дейностите по производство, 
внос, разпространение и сервиз на игрално 
оборудване.“

§ 23. В чл. 104 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея 
думите „Организатор на хазартни игри от 
разстояние“ се заменят с „На организатор на 
онлайн залагания“, думите „ал. 3 и 4“ се за-
менят с „ал. 4 и 5“, а думите „наказва с глоба“ 
се заменят с „налага имуществена санкция“.

2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) На организатор на хазартна дейност, 

който не подаде в срок декларацията по чл. 30, 
ал. 6, се налага имуществена санкция в размер 
от 5000 до 10 000 лв. 

(3) На организатор на хазартна дейност, 
който не посочи или посочи неверни данни 
или обстоятелства в декларацията по чл. 30, 
ал. 6 и 7, водещи до определяне на таксата 
в по-малък размер, се налага имуществена 
санкция в размер на неначислената такса, но 
не по-малко от 5000 лв.“

§ 24. В чл. 115 думите „чл. 79“ се заменят 
с „чл. 47в“.

§ 25. В § 1 „Допълнителна разпоредба“ се 
правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 9 думите „от разстояние“ се заменят 
с „организирани онлайн или чрез друго елек-
тронно съобщително средство“.

2. В т. 11 думите „от разстояние на органи-
затора“ се заменят с „организирани онлайн или 
чрез друго електронно съобщително средство“.

3. Точка 24 се изменя така:
„24. „Игрална сесия“ при хазартни игри, 

организирани онлайн, е процесът на игра, 
който започва с направен залог от регистриран 
участник в централната компютърна система 
на организатора и приключва с изиграването 
на залога или с изплащането на печалба в 
резултат на направения залог.“

4. Създава се т. 25:
„25. „Онлайн залагане“ е начин за организи-

ране на хазартна игра, при който играчите зала-
гат пряко чрез интернет или друго електронно 
съобщително средство, като комуникацията 
между играча и организатора на хазартната 
игра се извършва директно по електронен път.“

§ 26. В преходните и заключителните раз-
поредби в § 9 ал. 2 се изменя така:

„(2) В бюджета на Министерството на мла-
дежта и спорта ежегодно се предвижда целева 
субсидия за физическото възпитание и спорта 
в размер на внесените в държавния бюджет от 
Държавно предприятие „Български спортен то-
тализатор“ данък по Закона за корпоративното 
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подоходно облагане за предходната година и 
таксата по чл. 30, ал. 3, и променливата част 
на таксата по чл. 30, ал. 4.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 27. В Закона за мерките срещу изпирането 

на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 1 
и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 
от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., 
бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 
от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и 
101 от 2010 г., бр. 16, 48, 57 и 96 от 2011 г., 
бр. 44, 60 и 102 от 2012 г. и бр. 52 от 2013 г.) в 
чл. 4, ал. 3 думите „чл. 72, ал. 2“ се заменят 
с „чл. 74, ал. 1.“

§ 28. В Закона за корпоративното подо-
ходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; 
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 
2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 
и 94 от 2012 г. и бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 
109 от 2013 г.) се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В чл. 1 т. 6 се изменя така:
„6. дейността на организаторите на посо-

чените в закона хазартни игри;“.
2. В чл. 5, ал. 4 т. 1 се изменя така:
„1. дейността от организиране на посочените 

в този закон хазартни игри;“.
3. В глава двадесет и втора „Намаляване, 

преотстъпване и освобождаване от облагане 
с корпоративен данък“, в раздел ІІ „Освобож-
даване от облагане с корпоративен данък“ се 
създава чл. 176а:

„Чл. 176а. (1) Организаторите на хазартни 
игри, за които се дължи държавна такса по 
чл. 30, ал. 3 от Закона за хазарта, не се облагат 
с корпоративен данък за тази дейност.

(2) За всички останали дейности лицата по 
ал. 1 се облагат с корпоративен данък.“

4. В чл. 183 ал. 1 се изменя така:
„(1) Общините с безработица, по-висока от 

средната за страната, за целите на чл. 184, т. 1 
и чл. 189, ал. 1, т. 3 се определят ежегодно със 
заповед на министъра на финансите по пред-
ложение на министъра на труда и социалната 
политика, която се обнародва в „Държавен 
вестник“.

5. В чл. 219 ал. 2 и 3 се отменят.
6. В глава тридесет и втора раздел II „Данък 

върху хазартната дейност от тото и лото, игри 
със залагания върху резултати от спортни със-
тезания и надбягвания с коне и кучета, игри 
със залагания върху случайни събития и със 
залагания, свързани с познаване на факти, 
включително организирани от разстояние“ с 
чл. 220, 221, 222, 223, 224, 225 и 226 се отменя.

7. В глава тридесет и втора раздел III 
„Данък върху хазартната дейност от лотарии, 
томболи и числови лотарийни игри Бинго и 
Кено, включително организирани от разсто-
яние“ с чл. 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 и 
234 се отменя.

8. В глава тридесет и втора наименованието 
на раздел IV се изменя така: „Данък върху ха-
зартната дейност от игри, при които залогът за 
участие е чрез цената на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга“. 

9. В чл. 235 думите „организирани от раз-
стояние“ се заличават.

10. В чл. 236 думите „организирани от раз-
стояние“ се заличават.

11. В глава тридесет и втора наименовани-
ето на раздел V се изменя така: „Данък върху 
хазартната дейност от игри с игрални автомати 
и игри в игрално казино“.

12. В чл. 242: 
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея 

думите „включително организирани от раз-
стояние“ се заличават;

б) създава се ал. 2:
„(2) Хазартната дейност от игри с игрални 

автомати и игри в игрално казино, организи-
рани онлайн, се облага с корпоративен данък.“

13. В чл. 243 думите „чл. 242“ се заменят с 
„чл. 242, ал. 1“. 

14. В чл. 244:
а) в т. 1 думите „и/или виртуални игрални 

автомати“ се заличават;
б) в т. 2 думите „и/или виртуални игрални 

маси“ и „и/или виртуални игрални автомати“ 
се заличават.

15. В чл. 245, ал. 1:
а) в т. 1 думите „и/или виртуален игрален 

автомат“ се заличават;
б) в т. 2 думите „и/или виртуална рулетка с 

максимален брой до 10 едновременни игрални 
сесии“ се заличават;

в) в т. 3 думите „и/или друго виртуално 
игрално оборудване с максимален брой до 
7 едновременни игрални сесии“ се заличават;

г) точка 4 се отменя.
16. Членове 268, 269, 270, 271, 272, 273 и 274 

се отменят.
17. В допълнителните разпоредби в § 1 т. 69 

се отменя.
§ 29. Платеният до 31 декември 2013 г. данък 

върху неизползваните удостоверителни знаци 
за участие се възстановява на лицето по реда 
на отменения чл. 233 от Закона за корпора-
тивното подоходно облагане, когато след тази 
дата настъпи някое от следните обстоятелства:

1. приключване на дял (тираж) на лотарий-
ните игри, или

2. прекратяване на лиценза на организатора 
на основание чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за 
хазарта. 

§ 30. Председателят на Държавната коми-
сия по хазарта и председателят на Държав-
ната агенция „Национална сигурност“ в срок 
до 1 март 2014 г. със съвместна инструкция 
определят реда и начина за взаимодействие 
при осъществяване на мерките по превенция, 
контрол и предотвратяване на организирането 
на незаконни хазартни дейности, посредни-
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чеството и подпомагането от физически и 
юридически лица на организатори на незаконни 
хазартни дейности, както и мерки от областта 
на информационната сигурност.

§ 31. Висящите производства по издаване 
на лицензи се довършват при условията и по 
реда, предвидени в този закон.

§ 32. В бюджета на Министерството на кул-
турата ежегодно се превежда целева субсидия 
за Национален фонд „Култура“ в размер на 
10 на сто от внесената през предходната година 
държавна такса по чл. 30, ал. 3 и променливата 
част по ал. 4.

§ 33. (1) Лице, включено в списъка по чл. 22, 
ал. 1, т. 14, което подаде искане за издаване 
на лиценз за организиране на хазартни игри в 
срок до 31 март 2014 г., се изключва от списъка 
от датата на подаване на искането до датата 
на постановяване на решението на комисията.

(2) В случаите на постановяване на решение 
за отказ за издаване на лиценз, включително 
когато решението е обжалвано, лицето се 
включва в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 14, счи-
тано от датата на постановяване на решението.

§ 34. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Законът е приет от 42-то Народно събрание 

на 19 декември 2013 г. и е подпечатан с офи-
циалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Михаил Миков

9616

УКАЗ № 270
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Закона 
за здравето, приет от ХLІI Народно събрание 
на 19 декември 2013 г.

Издаден в София на 27 декември 2013 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., 
бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 
30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 
41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 
110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 
от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 
2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 
54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г. и бр. 15, 30, 66, 

68, 99, 104 и 106 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 37 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създават се нови ал. 2 – 4:
„(2) За издаване на здравен сертификат за 

износ на продукти и стоки със значение за 
здравето на човека заинтересованото лице 
подава заявление до главния държавен здравен 
инспектор, в което се посочват:

1. наименованието, седалището и адресът 
на управление на заинтересованото лице;

2. наименованието на държавата, за която 
се изнася продуктът или стоката;

3. обосновката на необходимостта за изда-
ване на здравния сертификат;

4. за козметичните продукти – данни за 
референтния номер, под който е нотифици-
ран продуктът в Нотификационния портал 
за козметични продукти на Европейската 
комисия съгласно чл. 13 от Регламент (ЕО) 
№ 1223/2009 на Европейския парламент и на 
Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козме-
тичните продукти (ОВ, L 342/59 от 22 декември 
2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) 
№ 1223/2009“.

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. данни за единния идентификационен код 

на едноличните търговци и юридическите лица 
от търговския регистър, а за дружествата, реги-
стрирани в държава – членка на Европейския 
съюз, или в държава – страна по Споразуме-
нието за Европейското икономическо прос-
транство – документ за актуална регистрация 
по националното законодателство, издаден от 
компетентен орган на съответната държава;

2. списък на продуктите и стоките, предназ-
начени за износ, на български език, с точното 
им наименование, търговска марка, вида на 
опаковката и наименование и адрес на про-
изводителя, а за козметичните продукти – и 
категория и вид на козметичния продукт;

3. оценка на безопасността на козметичния 
продукт, когато се заявява издаване на здравен 
сертификат за износ на козметични продукти;

4. документ за платена държавна такса.
(4) При установяване на непълнота или 

нередовност на документите по ал. 2 и 3 за-
явителят в срок 7 работни дни се уведомява 
писмено за това и сроковете по издаване на 
здравния сертификат спират да текат.“

2. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) Здравният сертификат за износ на 

продукти и стоки със значение за здравето на 
човека се издава в срок до 15 работни дни от 
подаване на заявлението по ал. 2, съответно 
от отстраняване на установените непълноти 
или нередовности по ал. 4.

(6) Заявлението по ал. 2 може да се подаде 
и по електронен път при условията и по реда 
на Закона за електронния документ и елек-
тронния подпис и Закона за електронното 
управление.

(7) Отказът за издаване на здравен сер-
тификат може да бъде обжалван по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.“
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3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно 
ал. 8, 9 и 10.

§ 2. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. (1) В Министерството на здраве-

опазването се създава и поддържа регистър 
на издадените здравни сертификати за износ 
на продукти и стоки със значение за здравето 
на човека. Регистърът е публичен и съдържа:

1. номер и дата на сертификата за износ;
2. наименование на фирмата износител;
3. наименование на фирмата производител;
4. държавата, за която ще се изнася про-

дуктът;
5. списък на продуктите и стоките, вклю-

чени в сертификата за износ.
(2) В регистъра по ал. 1 се обособява от-

делен раздел, в който по реда на подаване се 
вписват лицата, подали заявление за издаване 
на здравен сертификат за износ, и се описват 
броят и видът на приложените към заявле-
нието документи. В този раздел се отбелязва 
и движението на преписката, образувана по 
заявлението.

(3) С наредбата по чл. 37, ал. 8 се опреде-
лят условията и редът за водене на регистъра 
по ал. 1.“

§ 3. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. (1) Козметичните продукти, които се 

предоставят на пазара, трябва да са безопасни 
за човешкото здраве, когато се използват при 
нормални или разумно предвидими условия, 
като се вземе предвид тяхното представя-
не, етикетиране, инструкции за употреба и 
унищожаване след употреба, както и всички 
други указания, предоставени от страна на 
производителя, дистрибутора и вносителя.

(2) Козметичните продукти, които се пускат 
на пазара, са безопасни за човешкото здраве, 
когато:

1. е спазена добрата производствена прак- 
тика съгласно чл. 8 от Регламент (ЕО) 
№ 1223/2009;

2. е извършена оценка на безопасността 
съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1223/2009;

3. са спазени изискванията за досието с 
информацията за козметичния продукт съ-
гласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 1223/2009; 
в случаите, когато досието се съхранява на 
територията на Република България, отговор-
ното лице осигурява лесен достъп на компе-
тентните органи до него на български език; 
досието следва да е достъпно на електронен 
или друг формат на адреса на отговорното 
лице, посочен на етикета;

4. са спазени разпоредбите относно взема-
нето на проби и анализите съгласно чл. 12 от 
Регламент (ЕО) № 1223/2009;

5. са изпълнени изискванията за нотифи-
кация преди пускане на козметичния продукт 
на пазара съгласно чл. 13 и 16 от Регламент 
(ЕО) № 1223/2009;

6. са спазени ограниченията за веществата 
в състава на козметичните продукти съгласно 
чл. 14, 15 и 17 от Регламент (ЕО) № 1223/2009;

7. са спазени изискванията във връзка с 
изпитването върху животни съгласно чл. 18 
от Регламент (ЕО) № 1223/2009;

8. са изпълнени изискванията за етикети-
ране съгласно чл. 19, параграфи 1, 2, 5 и 6 от 
Регламент (ЕО) № 1223/2009; информацията, 
посочена в чл. 19, параграф 1, букви „б“, „в“, 
„г“ и „е“ и параграфи 2, 3 и 4, се изписва за-
дължително и на български език;

9. са спазени изискванията относно пре-
тенциите на продуктите съгласно чл. 20 от 
Регламент (ЕО) № 1223/2009;

10. са спазени изискванията за достъп до 
информация за обществеността съгласно чл. 21 
от Регламент (ЕО) № 1223/2009;

11. са изпълнени изискванията за съобща-
ването за сериозни нежелани ефекти съгласно 
чл. 23 от Регламент (ЕО) № 1223/2009;

12. са спазени изискванията във връзка с 
информацията относно веществата, съдържащи 
се в козметичните продукти, съгласно чл. 24 
от Регламент (ЕО) № 1223/2009.“

§ 4. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. (1) Министърът на здравеопазването 

и органите на държавния здравен контрол са 
компетентни органи по смисъла на чл. 34, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1223/2009.

(2) Клиниката по токсикология на Универ-
ситетската многопрофилна болница за активно 
лечение и спешна медицинска помощ „Н. И. 
Пирогов“ – ЕАД, е токсикологичен център по 
смисъла на чл. 13, параграф 6 от Регламент 
(ЕО) № 1223/2009.

(3) Предоставената от Европейската коми-
сия информация по чл. 13, параграфи 1, 2 и 3 
от Регламент (ЕО) № 1223/2009 се използва 
от органа по ал. 2 само за целите на осъщест-
вяването на лечебната дейност.

(4) Органът по ал. 2 осигурява защита на 
поверителността на получената информация 
по ал. 2.“

§ 5. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) Министърът на здравеопазването 

периодично преразглежда и оценява извършва-
нето на дейността на органите на държавния 
здравен контрол по отношение на контрола 
на козметични продукти.

(2) Преразглеждането и оценката по ал. 1 
се извършват най-малко веднъж на 4 години 
и резултатите от тях се съобщават на другите 
държави – членки на Европейския съюз, и на 
Европейската комисия и се оповестяват пуб-
лично чрез електронни средства и по целесъ-
образност чрез други средства в съответствие 
с разпоредбите на чл. 22 от Регламент (ЕО) 
№ 1223/2009.“

§ 6. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. Министърът на здравеопазването 

определя с наредба: 
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1. подробни правила за представяне на ин-
формацията по чл. 19, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 1223/2009 относно козметичните про-
дукти, които не са предварително пакетирани 
или се пакетират в момента на продажбата им 
по искане на потребителя, или са предвари-
телно пакетирани за непосредствена продажба;

2. изискванията за ефикасността на про-
дуктите, предназначени за защита от слънче-
вото лъчение, и предявяваните претенции по 
отношение на тях;

3. химичните методи за проверка на състава 
на козметичните продукти.“

§ 7. В глава трета, раздел І се създава чл. 83а:
„Чл. 83а. (1) По отношение на гражданите на 

друга държава – членка на Европейския съюз, 
на които се предоставя здравно обслужване 
в България по реда на глава втора, раздел 
ХІІ от Закона за здравното осигуряване, се 
прилагат утвърдените от медицинската наука 
и практика методи и технологии, както и ме-
дицинските стандарти, утвърдени по реда на 
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, 
и Правилата за добра медицинска практика, 
приети и утвърдени по реда на чл. 5, т. 4 от 
Закона за съсловните организации на лекарите 
и на лекарите по дентална медицина, които се 
прилагат и за българските граждани.

(2) Лицата по ал. 1 заплащат на лечебното 
заведение стойността на предоставеното им 
здравно обслужване, за което лечебното за-
ведение издава подробен финансовоотчетен 
документ за изразходвания финансов ресурс. 

(3) Лечебните заведения, които предоставят 
здравно обслужване на граждани на други 
държави – членки на Европейския съюз, не 
могат да определят цени на здравните услуги, 
различни от тези за българските граждани.“

§ 8. В глава четвърта, раздел ІV се създава 
чл. 144а:

„Чл. 144а. (1) За установяване вида и често-
тата на редките заболявания и за нуждите на 
планиране и осигуряване на профилактични, 
диагностични и лечебни дейности, свързани 
с редки заболявания, се създава национален 
регистър на пациентите с редки заболявания.

(2) Условията и редът за регистриране на 
редките заболявания се определят с наредба 
на министъра на здравеопазването.

(3) С наредбата по ал. 2 се определят и 
условията и критериите за лечебните заведе-
ния, които желаят да участват в Европейските 
референтни мрежи, и редът за създаването, 
обозначението и функционирането на експерт-
ни центрове и референтни мрежи за редки 
болести.“

§ 9. Създават се чл. 213а и 213б:
„Чл. 213а. (1) Който пуска на пазара козме-

тични продукти в нарушение на изискванията 
на чл. 49, ал. 2, т. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 и 12, се 
наказва с глоба 1500 лв., а при повторно на-
рушение – 3000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено 
от едноличен търговец, се налага имуществена 
санкция в размер 3000 лв., а при повторно 
нарушение – 6000 лв.

(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено 
от юридическо лице, се налага имуществена 
санкция в размер 6000 лв., а при повторно 
нарушение – 12 000 лв.

Чл. 213б. (1) Който пуска на пазара козме-
тични продукти в нарушение на изискванията 
на чл. 49, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 10, се наказва с глоба 
1000 лв., а при повторно нарушение – 2000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено 
от едноличен търговец, се налага имуществена 
санкция в размер 2000 лв., а при повторно 
нарушение – 4000 лв.

(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено 
от юридическо лице, се налага имуществена 
санкция в размер 4000 лв., а при повторно 
нарушение – 8000 лв.“

§ 10. В § 1 от допълнителните разпоредби 
се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 14 се изменя така:
„14. „Kозметичен продукт“ е всяко вещество 

или смес, предназначени за контакт с която 
и да е външна част на човешкото тяло (епи-
дермис, коса и окосмени части, нокти, устни 
и външни полови органи) или със зъбите и 
лигавицата (мукозната мембрана) на устната 
кухина, изключително или преди всичко с цел 
тяхното почистване, парфюмиране, промяна 
във външния им вид, тяхната защита, поддър-
жането им в добро състояние или коригиране 
на телесната миризма.“

2. Създава се нова т. 38:
„38. „Производител на козметични проду-

кти“ е физическо или юридическо лице, което 
произвежда козметичен продукт или възлага 
проектирането или производството на такъв 
продукт и предлага този козметичен продукт на 
пазара със своето име или търговска марка.“

3. Създават се т. 39 – 42:
„39. „Дистрибутор на козметични продукти“ 

е физическо или юридическо лице във веригата 
на доставка, различно от производител или 
вносител, което предоставя козметичен про-
дукт на територията на държавите – членки 
на Европейския съюз.

40. „Вносител на козметични продукти“ е 
физическо или юридическо лице, установено 
на територията на държавите – членки на 
Европейския съюз, което пуска на пазара 
козметичен продукт от трета държава.

41. „Отговорно лице“ е производителят или 
негов упълномощен представител, установен 
на територията на държава – членка на Ев-
ропейския съюз, или вносителят или негов 
упълномощен представител, установен на тери-
торията на държава – членка на Европейския 
съюз, както и дистрибуторът, когато пуска на 
пазара козметичен продукт със своето име 
или търговска марка или променя продукт, 
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който вече е пуснат на пазара, по начин, който 
може да повлияе спазването на приложимите 
изисквания на Регламент (ЕО) № 1223/2009.

42. „Рядко заболяване“ е заболяване, което 
е с разпространение не повече от 5 на 10 000 
души от населението на Европейския съюз.“ 

§ 11. В допълнителните разпоредби се 
създава § 1б: 

„§ 1б. С този закон се осигурява прила-
гането на Регламент (EО) № 1223/2009 г. на 
Европейския парламент и на Съвета относно 
козметичните продукти.“ 

§ 12. В допълнителните разпоредби се 
създава § 1в:

„§ 1в. С този закон се въвеждат изисквани-
ята на Директива 2011/24/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за 
упражняване на правата на пациентите при 
трансгранично здравно обслужване (ОВ, L 
88/45 от 4 април 2011 г.).“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. Издадените по досегашния ред до 

влизането в сила на този закон здравни сер-
тификати за износ на продукти и стоки със 
значение за здравето на човека са валидни 
до посочения в тях срок.

§ 14. Заявленията за издаване на здравни 
сертификати за износ на продукти и стоки със 
значение за здравето на човека, подадени до 
влизането в сила на този закон, се разглеж-
дат по досегашния ред, като за заявленията 
за издаване на здравен сертификат за износ 
на козметични продукти се предоставят и 
данните по чл. 37, ал. 2, т. 4.

§ 15. В Закона за здравното осигуряване 
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., 
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на 
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 
от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 
41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 
49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 
60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 
от 2012 г. и бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г.) 
се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 35 се създава т. 8:
„8. на трансгранично здравно обслужване 

по реда на глава втора, раздел ХІІ.“
2. Член 36 се отменя.
3. В чл. 78 т. 3 се отменя.
4. В глава втора се създава раздел ХІІ 

„Трансгранично здравно обслужване“ с 
чл. 80д – чл. 80з:

„Раздел XІІ
Трансгранично здравно обслужване

Чл. 80д. (1) Здравноосигурените лица имат 
право на достъп до безопасно и високока-
чествено трансгранично здравно обслужване 
независимо от начина на неговата организация, 
предоставяне и финансиране.

(2) Трансграничното здравно обслужване 
е здравно обслужване, предоставено или 
предписано в държава – членка на Европей-
ския съюз, различна от държавата членка по 
осигуряване.

(3) Лицата по ал. 1 могат да упражнят пра-
вото си на трансгранично здравно обслужване, 
когато здравното обслужване е включено в 
пакета здравни дейности, финансирани от 
бюджета на НЗОК или от бюджета на Ми-
нистерството на здравеопазването. 

(4) Правото на трансграничното здравно 
обслужване не включва:

1. предоставянето на органи с цел транс-
плантация и достъпа до такива органи;

2. дългосрочните грижи за пациенти с хро-
нични физически или психически увреждания, 
които включват услуги, чиято цел е оказване 
на подкрепа и съдействие при извършването 
на рутинни, ежедневни задачи за продължи-
телен период от време;

3. дейностите по национални и общински 
имунизационни програми;

4. случаите, в които се прилагат механизми-
те за координация на системите за социална 
сигурност или действащи двустранни спогодби 
с други държави членки, включващи в обхвата 
си здравно осигуряване.

Чл. 80е. (1) При упражняване правото си на 
трансгранично здравно обслужване задължи-
телно здравноосигурените лица заплащат на 
лечебното заведение в държавата членка по 
местолечение стойността на предоставеното 
им здравно обслужване.

(2) Лицата по ал. 1 имат право да им бъдат 
възстановени разходите за предоставеното 
им здравно обслужване в държавата членка 
по местолечение до размера на разходите, 
които НЗОК или Министерството на здраве-
опазването заплащат за съответното здравно 
обслужване в Република България, но не 
повече от действително направените разходи.

(3) Правото за възстановяване на разходите 
по ал. 2 не се отнася за здравно обслужване, 
предоставено на задължително здравноосигу-
рени лица в Република България от лечебни 
заведения, установени на нейна територия, 
които не са сключили договори за оказване на 
медицинска помощ с НЗОК и не се финансират 
или субсидират със средства от бюджета на 
Министерството на здравеопазването.

(4) Условията и редът за упражняване 
правото на трансгранично здравно обслуж-
ване се определят с наредба на министъра на 
здравеопазването. 
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Чл. 80ж. (1) С наредбата по чл. 80е, ал. 4, 
по предложение на управителя на НЗОК, се 
определят здравните услуги, лекарствените 
продукти и медицинските изделия, за които 
за възстановяване на разходите за трансгра-
нично здравно обслужване се изисква пред-
варително разрешение, както и условията и 
редът за даване на предварително разрешение.

(2) Здравните услуги, лекарствените про-
дукти и медицинските изделия по ал. 1 и 
условията и редът за даване на предварително 
разрешение се обявяват и на интернет стра-
ницата на националната точка за контакт 
по чл. 80з, ал. 1.

(3) Предварително разрешение по ал. 1 
може да се изисква по отношение на здравно 
обслужване, което:

1. е зависимо от изисквания за планиране, 
свързани с необходимостта от гарантиране на 
достатъчен и постоянен достъп до определено 
висококачествено лечение в Република Бъл-
гария или с цел контролиране на разходите 
и избягване разхищението на финансови, 
технически и човешки ресурси, и включва 
настаняване на пациента в лечебно заведе-
ние най-малко за една нощувка или нала-
гат ползването на високоспециализирана и 
свързана със значителни разходи медицинска 
инфраструктура или медицинско оборудване;

2. включва лечение, което излага пациента 
или населението на риск;

3. се предоставя от лечебно заведение, ко-
ето в отделни случаи предизвиква сериозни 
и конкретни съмнения за качеството или 
безопасността на обслужването, с изключение 
на здравно обслужване, за което се прилага 
правото на Европейския съюз, гарантиращо 
минимално ниво на безопасност и качество.

(4) При подадено искане за предварително 
разрешение НЗОК или Министерството на 
здравеопазването проверява дали условия-
та, посочени в Регламент (ЕО) № 883/2004, 
са изпълнени по отношение на исканията 
на лицето за предварително разрешение за 
получаване на трансгранично здравно об-
служване. Когато тези условия са изпълнени, 
предварителното разрешение се дава съгласно 
посочения регламент, освен ако пациентът 
поиска друго.

(5) Националната здравноосигурителна 
каса или Министерството на здравеопазването 
отказва да даде предварително разрешение, 
когато:

1. съгласно заключението на медицински 
специалист пациентът ще бъде изложен на 
риск за неговата безопасност, който не може да 
бъде смятан за медицински обоснован предвид 
възможната полза за пациента от търсеното 
трансгранично здравно обслужване;

2. може да се предположи с относителна 
сигурност, че населението ще бъде изложено 

на съществен риск за неговата безопасност 
в резултат на трансграничното здравно об-
служване;

3. ако здравното обслужване се предоставя 
от лечебно заведение, което предизвиква се-
риозни и конкретни съмнения относно спаз-
ването на стандартите и насоките за качество 
на обслужването и безопасност на пациентите, 
включително разпоредбите относно надзора, 
независимо дали тези стандарти и насоки 
са предвидени в законови или подзаконови 
разпоредби или посредством системи за ак-
редитиране, създадени в държавата членка 
по местолечение;

4. здравното обслужване може да бъде 
предоставено на територията на Република 
България в рамките на срок, който е обо-
снован от медицинска гледна точка, като се 
отчита настоящото здравословно състояние 
и вероятното развитие на заболяването на 
пациента.

(6) Националната здравноосигурителна 
каса или Министерството на здравеопазването 
не може да откаже да даде предварително 
разрешение, когато здравното обслужване 
е сред здравните дейности, гарантирани от 
бюджета на НЗОК или на Министерството 
на здравеопазването, и когато здравното 
обслужване не може да бъде предоставено 
на територията на Република България в 
обоснован от медицинска гледна точка срок, 
въз основа на обективна медицинска оцен-
ка на здравословното състояние, историята 
и вероятното развитие на заболяването на 
пациента, степента на болка при пациента 
и/или естеството на увреждането на паци-
ента към момента на подаване на искането 
за разрешение.

(7) Отказът по ал. 6 подлежи на обжалване 
по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс.

Чл. 80з. (1) Националната здравноосигу-
рителна каса е национална точка за контакт 
по въпросите на трансграничното здравно 
обслужване.

(2) Националната точка за контакт пре-
доставя на пациентите информация, свързана 
с трансграничното здравно обслужване, и 
осъществява връзка с другите национални 
точки за контакт и с Европейската комисия.

(3) Министерството на здравеопазването, 
регионалните здравни инспекции, Агенцията 
за хората с увреждания, лечебните заведения 
и съсловните организации предоставят при 
поискване на НЗОК необходимата информа-
ция за осъществяване на функциите є като 
национална точка за контакт.

(4) Българският лекарски съюз, Български-
ят зъболекарски съюз, Българската асоциация 
на професионалистите по здравни грижи и 
Българският фармацевтичен съюз предоста-
вят при поискване на националната точка за 
контакт необходимата информация относно 
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правото да практикуват на медицинските 
специалисти, вписани в техните регистри, 
включително информация за конкретни 
права да предоставят услуги или за всякакви 
ограничения по отношение на дейността им.

(5) Институциите по ал. 3 и 4 предоставят 
на НЗОК поисканата информация в двудневен 
срок от постъпване на искането.

(6) Информацията по ал. 3 и 4 и условията 
и редът за предоставянето є се определят с 
наредбата по чл. 80е, ал. 4.“

5. В допълнителните разпоредби се съз-
дава § 1б:

„§ 1б. По смисъла на глава втора, раздел ХІІ:
1. „Здравно обслужване“ са здравни услуги, 

предоставяни от медицински специалисти 
на пациенти с оглед оценка, поддържане 
или възстановяване на тяхното здравослов-
но състояние, включително предписването, 
изпълнението на медицинските предписания 
и предоставянето на лекарствени продукти 
и медицински изделия.

2. „Здравноосигурени лица“ са:
а) лица, включително членове на техните 

семейства и преживелите ги лица, които 
попадат в приложното поле на член 2 от 
Регламент (ЕО) № 883/2004 и които са оси-
гурени лица по смисъла на член 1, буква „в“ 
от посочения регламент, и 

б) граждани на трети държави, които 
попадат в приложното поле на Регламент 
(ЕО) № 859/2003 на Съвета от 14 май 2003 г. 
за разширяване на приложното поле на раз-
поредбите на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и 
Регламент (ЕИО) № 574/72 за граждани на 
трети страни, които все още не са субект на 
тези разпоредби единствено на основание на 
тяхното гражданство или Регламент (ЕС) 
№ 1231/2010 на Европейския парламент и на 
Съвета от 24 ноември 2010 г. за разширяване 
обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на 
Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение 
на гражданите на трети държави, които все 
още не са обхванати от тези регламенти 
единствено на основание на тяхното граж-
данство (ОВ, L 344/1 от 29 декември 2010 г.) 
или които отговарят на условията за право 
на обезщетения по законодателството на 
държавата членка по осигуряване.

3. „Държава членка по осигуряване“ е:
а) за лицата, посочени в т. 2, буква „а“ – дър-

жавата членка, която е компетентна да даде 
на осигуреното лице предварително разре-
шение да получи подходящо лечение извън 
държавата членка на пребиваване съгласно 
Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) 
№ 987/2009;

б) за лицата, посочени в т. 2 , буква 
„б“ – държавата членка, която е компетентна 
да даде на осигуреното лице предварително 
разрешение да получи подходящо лечение 
в друга държава членка съгласно Регла-

мент (ЕО) № 859/2003 или Регламент (ЕС) 
№ 1231/2010; ако няма държава членка, ком-
петентна съгласно посочените регламенти, 
държава членка по осигуряване е държавата 
членка, в която лицето е осигурено или има 
право на обезщетения по болест съгласно 
законодателството на тази държава членка.

4. „Държава членка по местолечение“ е 
държавата членка, на чиято територия дейст-
вително се предоставя здравно обслужване 
на пациента. При телемедицински услуги се 
приема, че здравното обслужване се предос-
тавя в държавата членка, в която е установен 
доставчикът на здравно обслужване.

5. „Медицински специалисти“ са лица, уп-
ражняващи медицинска професия по чл. 183, 
ал. 1 от Закона за здравето.

6. „Пациент“ е физическо лице, което търси 
да получи или получава здравно обслужване 
в държава членка.

7. „Лекарствен продукт“ е лекарствен про-
дукт по смисъла на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина.

8. „Медицинско изделие“ е медицинско 
изделие по смисъла на Закона за медицин-
ските изделия.

9. „Медицинско предписание“ е медицин-
ско предписание по смисъла на Закона за ле-
карствените продукти в хуманната медицина.“

§ 16. В Закона за лекарствените продукти 
в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 
2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5 
на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65 
от 2009 г.; изм., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23, 
41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., 
бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 
2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят следните 
допълнения:

1. В чл. 221 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Изискванията към медицинските 

предписания, които са издадени по искане на 
пациент, който възнамерява да ги използва в 
друга държава членка, както и признаването 
и изпълнението на такива, издадени в друга 
държава членка, се извършват при условия 
и по ред, определени с наредбата по ал. 1.

(5) Възстановяването на разходите за ле-
карствени продукти по медицински предпи-
сания, изпълнени в друга държава членка, се 
извършва при условия и по ред, определени 
с наредбата по чл. 80е, ал. 4 от Закона за 
здравното осигуряване.“

2. В § 1 от допълнителните разпоредби се 
създава т. 35а:

„35а. „Медицинско предписание“ е пред-
писание на лекарствен продукт или на ме-
дицинско изделие, издадено от лице, което 
упражнява регулирана медицинска професия 
по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните 
разпоредби на Закона за признаване на 
професионални квалификации и което има 
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законното право да прави това в държавата 
членка, в която се издава медицинското 
предписание.“

§ 17. В срок до един месец от влизането 
в сила на този закон министърът на здраве-
опазването издава наредбите по:

1. член 37, ал. 8, чл. 52 и чл. 114а, ал. 2; 
2. член 80е, ал. 4 от Закона за здравното 

осигуряване.
§ 18. В срок до един месец от влизането 

в сила на този закон министърът на здраве-
опазването привежда в съответствие с него 
наредбата по чл. 221, ал. 1 от Закона за ле-
карствените продукти в хуманната медицина.

§ 19. Законът влиза в сила от деня на 
обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 42-то Народно събра-
ние на 19 декември 2013 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Михаил Миков

9617

УКАЗ № 271
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ За-

конът за изменение и допълнение на Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република 
България, приет от ХLIІ Народно събрание 
на 19 декември 2013 г.

Издаден в София на 27 декември 2013 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Зинаида Златанова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за от-
браната и въоръжените сили на Република 
България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., 
бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 
от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 
33 и 38 от 2012 г. и бр. 15, 66 и 68 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 50, ал. 1 се създава т. 12:
„12. Комендантство – МО.“
§ 2. В чл. 57, т. 2 след думата „инфраструк-

тура“ се поставя запетая и се добавя „за което 
може да се сключи договор със заинтересува-
ните лица, както“.

§ 3. В чл. 60д, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. съхраняването и разпореждането с 

излишните им или негодни движими вещи, 
с изключение на разпореждането с оръжия, 
боеприпаси, взривни вещества и пиротехниче-
ски изделия и продукти, свързани с отбраната, 

и изделия и технологии с двойна употреба и 
движими вещи с общо предназначение, опре-
делени с акт на министъра на отбраната, които 
преминават в управление на Министерството 
на отбраната.“

§ 4. В чл. 78 след думите „Централното 
военно окръжие“ се поставя запетая и се 
добавя „Комендантство – МО“.

§ 5. В чл. 106 се създава нова ал. 4:
„(4) Инспекторатът извършва проверки на 

бойната подготовка, войсковия ред и дисци-
плина и на оперативните способности във 
въоръжените сили.“

§ 6. В чл. 141 се създава ал. 6:
„(6) На военна служба могат да се приемат 

и лица, отговарящи на изискванията на ал. 1, 
с изключение на т. 2, ако:

1. са изпълнявали военна служба (кадрова 
военна служба) във въоръжените сили и са 
освободени от нея поради организационно-
щатни промени или при пълна или частична 
ликвидация въз основа на акт на Министер-
ския съвет или при съкращаване числеността 
на въоръжените сили или на отделни техни 
формирования по решение на Народното 
събрание;

2. към датата на приемане на военна служ-
ба им остават не по-малко от 3 години до 
навършване на пределната възраст по чл. 160 
за военното звание, изискващо се за заемане 
на длъжността;

3. кандидатстват за заемане на длъжността 
не по-късно от 5 години след освобождаването 
от военна служба (кадрова военна служба);

4. не са придобили право на пенсия при 
условията на чл. 69 от Кодекса за социално 
осигуряване.“

§ 7. В чл. 160, ал. 1, т. 1 думите „45 години“ 
се заменят с „50 години“.

§ 8. В чл. 203 ал. 2 се изменя така:
„(2) Военнослужещите мъже имат право на 

отпуск за отглеждане на дете в размерите и 
при условията на чл. 164, 165 и чл. 167а, ал. 4 
от Кодекса на труда и за гледане на болно дете 
по чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда при смърт 
или тежко заболяване на майката или когато 
сами се грижат за отглеждане на детето.“

§ 9. В чл. 226м се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на отбраната може да 

предоставя на съюзите, организациите и 
сдруженията по ал. 1 за непосредствено осъ-
ществяване на тяхната общественополезна 
патриотична дейност помещения във военни 
клубове или други подходящи помещения в 
сгради в управление на Министерството на 
отбраната или структури на пряко подчинение 
на министъра на отбраната без заплащане 
на наем.“
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2. Създава се ал. 3:
„(3) Условията и редът за предоставянето 

на финансовата или материалната помощ по 
ал. 1 и на помещенията по ал. 2 се определят 
с акт на министъра на отбраната.“

Законът е приет от 42-то Народно събра-
ние на 19 декември 2013 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Михаил Миков

9618

УКАЗ № 272
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици, приет от ХLІI Народно събрание 
на 20 декември 2013 г.

Издаден в София на 27 декември 2013 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН 
за икономическите и финансовите отношения 
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с 
тях лица и техните действителни собственици

Предмет
Чл. 1. Този закон урежда икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциа-
лен данъчен режим, свързаните с тях лица и 
техните действителни собственици.

Основна цел
Чл. 2. Икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици се основават на недопускане до 
усвояване на публични средства и управле-
ние на финансов ресурс от тези дружества 
в противоречие с обществения интерес и 
предотвратяване отклонението от данъчно 
облагане.

Забрани
Чл. 3. На дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен ре-
жим, и на свързаните с тях лица се забранява 
пряко или косвено:

1. участие в процедура за получаване на 
лиценз за кредитна институция по Закона 
за кредитните институции или участие в 
такава институция, независимо от процента 
на участие и броя на акциите, които желае 
да придобие;

2. участие в процедура за получаване на 
лиценз за извършване на дейност по Кодекса 
за застраховането или участие в дружество, 
което извършва дейност по Кодекса за застра-
ховането, независимо от процента на участие 
и броя на акциите или дяловете, които желае 
да придобие;

3. участие в процедура за получаване на 
лиценз за извършване на дейност като пен-
сионноосигурително дружество по Кодекса за 
социално осигуряване или участие в такова 
дружество, независимо от процента на участие 
и броя на акциите, които желае да придобие;

4. участие в процедура за получаване на 
лиценз за извършване на услуга или дейност 
по Закона за пазарите на финансови инстру-
менти или участие в дружество, което при-
тежава лиценз по същия закон, независимо 
от процента на участие или броя на акциите 
или дяловете, които желае да придобие;

5. участие в процедура за получаване на 
лиценз за извършване на дейност по Закона 
за дейността на колективните инвестиционни 
схеми и на други предприятия за колективно 
инвестиране или участие в дружество, което 
притежава лиценз по същия закон, независимо 
от процента на участие или броя на акциите 
или дяловете;

6. участие в процедура за получаване на 
лиценз за извършване на дейност като пла-
тежна институция по Закона за платежните 
услуги и платежните системи или участие в 
такава институция, която притежава лиценз 
по същия закон, независимо от процента на 
участие или броя на акциите или дяловете; 

7. участие в процедура за получаване на 
концесия или разрешение за търсене и про-
учване на полезни изкопаеми;

8. участие в процедура по обществени 
поръчки по Закона за обществените поръчки 
и нормативните актове по прилагането му, 
независимо от характера и стойността на 
обществената поръчка, включително и чрез 
гражданско дружество/консорциум, в което 
участва дружество, регистрирано в юрисдик-
ция с преференциален данъчен режим;

9. участие в приватизационни сделки, вклю-
чително и на общинско имущество;

10. придобиване на държавно или общин-
ско имущество при продажба и/или замяна 
на държавна и/или общинска собственост;

11. участие в процедура за предоставяне 
на лиценз по Закона за акцизите и данъчните 
складове;
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12. учредяване или придобиване на участие 
в професионален спортен клуб, лицензиран 
от съответната федерация;

13. кандидатстване за приоритетен инвес-
тиционен проект по смисъла на Закона за 
насърчаване на инвестициите;

14. участие в процедура за предоставяне 
на лиценз по Закона за енергетиката;

15. участие в процедура за предоставяне 
на лиценз по Закона за хазарта;

16. участие в процедура за предоставяне 
на лиценз за търговия със стоки с двойна 
употреба;

17. участие в процедура за предоставяне 
на лиценз за мобилен оператор по Закона за 
електронните съобщения, съответно придо-
биване на участие в такъв оператор;

18. участие в процедура за получаване 
на концесия или възлагане на договор за 
извършване на дейност по доставяне и/или 
отвеждане на води;

19. участие в процедура по получаване на 
концесия или възлагане на договор за извърш-
ване на дейност за сметосъбиране и смето-
извозване на битови отпадъци, обезвреждане 
в депа или други съоръжения на битовите 
отпадъци или за поддържане чистотата на 
териториите за обществено ползване; 

20. учредяване или придобиване на участие 
в лице, което кандидатства или е получило 
лиценз за радио- и телевизионен оператор по 
Закона за радиото и телевизията;

21. учредяване или придобиване на учас-
тие в лице, издател на периодични печатни 
произведения;

22. участие в публично-частно партньор-
ство;

23. учредяване или участие в социологи-
ческа агенция или в лице, което изготвя и 
предоставя публично изследвания на общест-
веното мнение;

24. учредяване или участие в лице, което 
извършва дейности по Закона за независимия 
финансов одит;

25. учредяване или участие в лице, което 
извършва дейности по Закона за независимите 
оценители;

26. учредяване или участие в лице, което 
извършва дейност по Закона за енергията от 
възобновяеми източници;

27. участие в търговско дружество с дър-
жавно или общинско участие;

28. придобиване на собственост върху земи 
и гори от държавния горски фонд. 

Изключения
Чл. 4. Член 3 не се прилага, когато:
1. акциите на дружеството, в което пряко 

или косвено участва дружество, регистрира-
но в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим, се търгуват на регулиран пазар в 

държава – членка на Европейския съюз, или 
в друга държава – страна по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство, 
или на пазар, включен в списъка по Кодекса 
за социално осигуряване, Закона за публич-
ното предлагане на ценни книжа или Закона 
за дейността на колективните инвестиционни 
схеми и на други предприятия за колективно 
инвестиране, и действителните собствени-
ци – физически лица, са обявени по реда на 
съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция 
с преференциален данъчен режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка 
е местно лице за данъчни цели на държава, с 
която Република България има влязла в сила 
спогодба за избягване на двойното данъчно 
облагане или влязло в сила споразумение за 
обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдик-
ция с преференциален данъчен режим, е част 
от икономическа група, чието дружество 
майка или дъщерно дружество е българ-
ско местно лице и неговите действителни 
собственици – физически лица, са известни 
или се търгува на регулиран пазар в дър-
жава – членка на Европейския съюз, или в 
друга държава – страна по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено 
участва дружество, регистрирано в юрис-
дикция с преференциален данъчен режим, е 
издател на периодични печатни произведения 
и е представило информация за действител-
ните собственици – физически лица, по реда 
на Закона за задължителното депозиране на 
печатни и други произведения.

Прилагане на чл. 4 въз основа на неверни данни
Чл. 5. Когато въз основа на неверни данни е 

приложено изключение по чл. 4, в случаите по: 
1. член 3, т. 1 – 6 – отказва се издаване на 

лиценз, разрешение за извършване на дейност 
или разрешение за придобиване на участие, 
съответно се отнемат, когато са издадени;

2. член 3, т. 7 – отстранява се кандидатът 
за участие в концесия или от получаване на 
разрешение за търсене и проучване на полезни 
изкопаеми, съответно прекратява се догово-
рът за концесия или се отнема разрешението, 
когато е издадено;

3. член 3, т. 8:
а) кандидатът се отстранява от участие в 

процедурата по обществена поръчка;
б) прекратява се договорът за обществена 

поръчка без предизвестие, като не се дължи 
нито връщане на депозита, нито заплащане на 
извършените работи, а получените плащания 
подлежат на незабавно възстановяване ведно 
със законната лихва;
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в) възстановяват се всички получени суми 
ведно със законната лихва, ако обществената 
поръчка е изпълнена, като възложителят на 
обществената поръчка не дължи компенсации 
и обезщетения;

4. член 3, т. 9 – отстранява се кандидатът 
от участие в приватизационната процедура; 
при сключен приватизационен договор сдел-
ката се смята за недействителна, освен ако са 
изтекли 5 години от сключването на договора; 
при обявяване на сделката за недействителна 
възложителят не дължи връщане на полу-
ченото по сделката, както и компенсации и 
обезщетения;

5. член 3, т. 10 – обявява се недействи-
телност на продажбата, съответно замяната; 
при обявяване на сделката за недействителна 
възложителят не дължи връщане на полу-
ченото по сделката, както и компенсации и 
обезщетения;

6. член 3, т. 11 – отказва се предоставяне на 
лиценз, съответно се отнема, когато е издаден;

7. член 3, т. 12 – отказва се предоставяне 
на лиценз на клуба, съответно се отнема ли-
цензът, когато е издаден;

8. член 3, т. 13 – отказва се обявяването 
на инвестиционния проект като приоритетен, 
съответно се отнема статутът на проекта, 
обявен като приоритетен;

9. член 3, т. 14 – 17 – отказва се предоставя-
не на лиценз, съответно се отнема в случаите, 
когато е издаден;

10. член 3, т. 18 – 19 – отстранява се кан-
дидатът от участие в концесия или се отказва 
възлагане на договор за извършване на дейност, 
съответно се прекратява, когато съответният 
договор е сключен;

11. член 3, т. 20 – отказва се предоставяне 
на лиценз за радио- и телевизионен опера-
тор, съответно отнема се лицензът, когато 
е издаден;

12. член 3, т. 22 – отстранява се участни-
кът от процедурата за определяне на частен 
партньор, съответно се прекратява договорът 
за публично-частно партньорство;

13. член 3, т. 27 – обявява се недействител-
ност на участието; при обявяване на участието 
за недействително не се дължи връщане на 
полученото по придобиването, както и ком-
пенсации и обезщетения;

14. член 3, т. 28 – обявява се недействи-
телност на продажбата; при обявяване на 
сделката за недействителна продавачът не 
дължи връщане на полученото по сделката, 
както и компенсации и обезщетения.

Вписване в търговския регистър
Чл. 6. (1) В търговския регистър по чл. 3, 

ал. 1 от Закона за търговския регистър се 
вписват обстоятелствата по чл. 4 от този за-
кон, както следва:

1. по т. 1 и 2 – по партидата на дружеството, 
регистрирано в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим; ако дружеството не подлежи 
на вписване на друго основание, наличието 
на обстоятелства по чл. 4 е основание за 
вписване в търговския регистър;

2. по т. 3 и 4 – по партидата на търговското 
дружество.

(2) В търговския регистър, освен обстоя-
телствата по чл. 4, се вписват и идентифици-
ращите данни за действителните собствени-
ци – физически лица, съгласно нотариално 
заверена декларация по образец, утвърден от 
министъра на правосъдието. 

(3) Лицата, уведомили съответния компе-
тентен орган по реда на чл. 28а от Закона за 
кредитните институции, чл. 16а от Кодекса 
за застраховането, чл. 121ж от Кодекса за 
социалното осигуряване и чл. 145 от Закона 
за публичното предлагане на ценни книжа, 
вписват в търговския регистър и идентифи-
циращи данни за действителните собствени-
ци – физически лица, съгласно декларацията 
по ал. 2. 

(4) Съответният компетентен орган по чл. 3 
извършва проверка за наличието на вписване 
по ал. 1, 2 и 3.

(5) В случай че обстоятелствата по ал. 1, 
2 и 3 не са вписани в търговския регистър, 
съответният компетентен орган прилага чл. 3.

Административнонаказателна отговорност
Чл. 7. (1) Който представи документи с 

невярно съдържание, за да удостовери обсто-
ятелствата по чл. 4, ако не подлежи на по-
тежко наказание, се наказва с глоба в размер 
от 50 000 до 100 000 лв.

(2) На дружество, регистрирано в юрис-
дикция с преференциален данъчен режим 
или свързано с него лице, което учреди или 
придобие участие в юридическо лице – издател 
на периодични печатни произведения, и за 
което не се прилагат изключенията по чл. 4, 
се налага имуществена санкция в размер от 
100 000 до 500 000 лв. 

(3) При повторно нарушение по ал. 1 или 2 
глобата е в размер от 100 000 до 200 000 лв., 
съответно имуществената санкция е в размер 
от 500 000 до 1 000 000 лв.

Установяване на административните нарушения 
и налагане на административните наказания

Чл. 8. Административните нарушения 
се установяват от органите на съответната 
компетентна администрация по чл. 3, а ад-
министративните наказания се налагат от ръ-
ководителя на компетентната администрация 
или оправомощени от него длъжностни лица.

Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Дружество“ е всяко юридическо лице, не-

персонифицирано дружество и друга структура, 
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получаваща статута си от законодателството 
на държавата, в която е регистрирано, без 
оглед на формата на сдружаване, учредяване, 
регистрация или друг подобен критерий.

2. „Юрисдикции с преференциален данъчен 
режим“ са юрисдикциите по смисъла на § 1, 
т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона 
за корпоративното подоходно облагане.

3. „Свързани лица“ са лицата по смисъ-
ла на § 1 от допълнителните разпоредби на 
Търговския закон.

4. „Земи“ са всички земи от поземления 
фонд.

Заключителни разпоредби
§ 2. В Данъчно-осигурителния процесуа-

лен кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм. 
и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 
105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 
от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 
2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 
40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 
от 2013 г.) се правят следните изменения и 
допълнения: 

1. В чл. 116:
а) алинея 3 се отменя;
б) в ал. 4 думите „2 и 3“ се заменят с „и 2“;
в) в ал. 6 думите „ал. 3“ се заменят с „§ 1, 

т. 3, буква „н“ от допълнителните разпоредби“.
2. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби 

са създават букви „н“ и „о“:
„н) местно и чуждестранно лице, с което 

местното лице е сключило сделка, ако:
аа) чуждестранното лице е регистрирано в 

държава, която не е страна – членка на Евро-
пейския съюз, и в която дължимият подоходен 
или корпоративен данък върху доходите, които 
чуждестранното лице е реализирало или ще 
реализира в резултат на сделките, е с пове-
че от 60 на сто по-нисък от подоходния или 
корпоративния данък в страната, освен ако 
местното лице не представи доказателства, 
че чуждестранното лице дължи данък, който 
не е обект на преференциален режим, или че 
чуждестранното лице е реализирало стоките 
или извършило услугите на местния пазар, и

бб) държавата, в която е регистрирано 
чуждестранното лице, отказва или не е в 
състояние да обмени информация относно 
осъществените сделки или отношения, когато 
е налице сключена и влязла в сила междуна-
родна данъчна спогодба.

За чуждестранно лице по смисъла на тази 
разпоредба се смята и всяко юридическо 
лице, независимо дали е местно за Републи-
ка България, или не, върху което контрол 
упражнява лице, отговарящо на условията 
по букви „аа“ и „бб“.

За местни лица по смисъла на тази разпо-
редба се смятат и чуждестранните юридически 
лица, извършващи дейност в страната чрез 
място на стопанска дейност, и чуждестран-
ните физически лица, реализиращи доходи от 

източник в страната чрез определена база за 
сделки, осъществени чрез мястото на стопанска 
дейност или определената база;

о) собствениците на местното юридическо 
лице и чуждестранното лице в случаите по 
буква „н“.“

§ 3. В Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; 
изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 
106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 
2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 
35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г. 
и бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г.) в чл. 8 ал. 11 
се изменя така:

„(11) Неустойки и обезщетения от всякакъв 
вид, с изключение на обезщетенията по за-
страхователни договори, начислени от местни 
юридически лица, местни еднолични търговци 
или чуждестранни юридически лица и еднолич-
ни търговци чрез място на стопанска дейност 
или определена база в страната в полза на 
чуждестранни физически лица, установени в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
са доходи от източник в страната.“

§ 4. В Закона за корпоративното подоходно 
облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., 
бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 
2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., 
бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 
от 2012 г. и бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 
2013 г.) в чл. 12 ал. 9 се изменя така:

„(9) Неустойки и обезщетения от всякакъв 
вид, с изключение на обезщетенията по за-
страхователни договори, начислени от местни 
юридически лица, местни еднолични търговци 
или чуждестранни юридически лица и еднолич-
ни търговци чрез място на стопанска дейност 
или определена база в страната в полза на 
чуждестранни юридически лица, установени в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
са доходи от източник в страната.“

§ 5. В Закона за акцизите и данъчните скла-
дове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 
2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., 
бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 
2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 
от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 
54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г.) 
в § 39 от преходните и заключителните раз-
поредби на Закона за изменение и допълнение 
на Закона за акцизите и данъчните складове 
(ДВ, бр. 101 от 2013 г.) накрая се добавя „и на 
§ 21 относно ал. 10 и 11 и § 22, които влизат 
в сила от 1 април 2014 г.“.

§ 6. В Закона за данък върху добавената 
стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 
105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Консти-
туционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; 
изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 
от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 
100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 
94 и 103 от 2012 г. и бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 
109 от 2013 г.) в чл. 118, ал. 3 изречение второ 
се изменя така: „В случаите на продажби на 
услуги с развлекателен характер или на стоки 
чрез фискални устройства, вградени в автомати 
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за самообслужване, с електрическо захранване 
фискалният бон, регистриращ продажбата, 
може да се визуализира само на дисплей, без 
да се издава хартиен документ по ред и начин, 
определени с наредбата по ал. 4.“

§ 7. (1) Лицата, за които се прилагат забра-
ните по чл. 3, привеждат дейността си в съот-
ветствие с изискванията на закона в 6-месечен 
срок от влизането му в сила. 

(2) След изтичане на срока по ал. 1 за 
лицата, които не са привели дейността си в 
съответствие с изискванията на закона, се 
прилага чл. 5.

§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. 
Законът е приет от 42-то Народно събрание 

на 20 декември 2013 г. и е подпечатан с офи-
циалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Михаил Миков

9619

УКАЗ № 273
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Закона 
за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, приет от ХLIІ Народно събрание 
на 20 декември 2013 г.

Издаден в София на 27 декември 2013 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Зинаида Златанова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 
(обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 
от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., 
бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., 
бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 
45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 
от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 
2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 
и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 
от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния 
съд от 2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 
от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 26, ал. 1, изречение трето думите 
„бъде по-голям от размера на“ се заменят с 
„надвишава 90 на сто от“.

§ 2. В чл. 34 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общият размер на възнаграждението 

на общинския съветник за един месец не може 
да бъде повече от 70 на сто от:

1. брутната работна заплата на председателя 
на общинския съвет за съответния месец – в 
общините с население над 100 000 души;

2. средната брутна работна заплата на общин-
ската администрация за съответния месец – в 
общините с население до 100 000 души.“

§ 3. В чл. 48, ал. 1 се създават изречения 
второ и трето: „Всеки общински съветник е 
член на поне една постоянна комисия. Пред-
седателят на общинския съвет може да не 
бъде избиран за член на постоянна комисия.“ 

Заключителни разпоредби
§ 4. В Закона за бюджета на Държавното 

обществено осигуряване за 2014 г. (ДВ, бр. 106 
от 2013 г.) в приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, 
т. 1 в „Забележки“ в т. 4 след думите „не се при-
лага за“ се добавя „общинските съветници и“.

§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Законът е приет от 42-то Народно събрание 

на 20 декември 2013 г. и е подпечатан с офи-
циалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Михаил Миков

9620

РЕШЕНИЕ 
за изменение и допълнение на Решение за 
създаване на Временна анкетна комисия за 
проверка и установяване на всички случаи на 
грубо партизирано кадруване в държавната 
администрация и в други държавни струк-
тури и предприятия, извършено в периода 

август 2009 – март 2013 г.

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република България 
и чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията 
и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :
1. В Решението за създаване на Временна 

анкетна комисия за проверка и установява-
не на всички случаи на грубо партизирано 
кадруване в държавната администрация и в 
други държавни структури и предприятия, 
извършено в периода август 2009 – март 2013 г. 
(ДВ, бр. 97 от 2013 г.) се правят следните 
изменения и допълнения:

1.1. Създава се нова т. 2:
„2. Комисията изготвя анализ на пробле-

мите, свързани с партизирано кадруване в 
държавната администрация и в други дър-
жавни структури и предприятия, извършено 
в периода август 2009 – март 2013 г.“

1.2. Досегашните т. 2, 3 и 4 стават съот-
ветно т. 3, 4 и 5.

2. Удължава с два месеца срока на действие 
на Временната анкетна комисия.

Решението е прието от 42-то Народно съ-
брание на 20 декември 2013 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Михаил Миков

9612
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УКАЗ № 263
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България 
П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам г-н Уошингтон Луис Перейра 
де Соуза Нето – извънреден и пълномощен 
посланик на Федеративна република Бразилия 
в Република България, с орден „Мадарски 
конник“ първа степен за особено големите 
му заслуги за укрепването и развитието на 
българо-бразилските отношения.

Издаден в София на 19 декември 2013 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър на външните работи: 

Кристиан Вигенин
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Зинаида Златанова

9572

УКАЗ № 264
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България 
П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам Н. В. Пр. Монсеньор Януарюш 
Болонек – апостолически нунций в Република 
България, с орден „Мадарски конник“ първа 
степен за особено големите му заслуги за 
развитието на отношенията между Република 
България и Светия престол.

Издаден в София на 20 декември 2013 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър на външните работи: 

Кристиан Вигенин
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Зинаида Златанова

9573

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 260
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 279, 
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на кмет-

ство Богданов дол, община Перник, област 
Перник, на 16 март 2014 г.

Издаден в София на 19 декември 2013 г.
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

9571

УКАЗ № 261
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Освобождавам Андрей Димитров Техов от 

длъжността постоянен представител на Ре-
публика България при Съвета на Европа със 
седалище в Страсбург, Френската република.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на външните работи.

Издаден в София на 19 декември 2013 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.

9613

УКАЗ № 262
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам Красимира Цонева Бешкова 

за постоянен представител на Република 
България при Съвета на Европа със седалище 
в Страсбург, Френската република.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на външните работи.

Издаден в София на 19 декември 2013 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.

9614

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

РЕШЕНИЕ № 14 
от 18 декември 2013 г.

по конституционно дело № 17 от 2013 г.

Конституционният съд в състав: предсе-
дател: Димитър Токушев, и членове: Благо-
вест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, 
Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Нен-
ков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Борис 
Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, 
при участието на секретар-протоколиста 
Росица Симова разгледа в закрито заседание 
на 17 и 18 декември 2013 г. конституционно 
дело № 17 от 2013 г., докладвано от съдията 
Красен Стойчев.
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Делото е образувано на 26 юни 2013 г. по 
искане на деветдесет и трима народни пред-
ставители, които се обръщат към Конститу-
ционния съд да даде тълкуване на чл. 72 от 
Конституцията на Република България със 
следните питания:

1. изчерпателно ли са изброени основанията 
в чл. 72, ал. 1, т. 1 – 4 от Конституцията и 
могат ли те да бъдат тълкувани разширително;

2. винаги ли в хипотезите на чл. 72, ал. 1, 
т. 1 – 3 от Конституцията трябва да се поста-
нови решение на Народното събрание, респ. 
на Конституционния съд, както повелява 
чл. 72, ал. 2 от Конституцията;

3. решенията на Народното събрание, 
респ. на Конституционния съд, може ли да 
имат „обратно действие“ или техните правни 
последици са само за „в бъдеще“;

4. докато няма решение на Народното 
събрание, респ. на Конституционния съд, на-
родният представител запазва ли статуса си?

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 1 от 
Конституцията. То се отнася до тълкуване на 
разпоредба на Конституцията, която урежда 
основанията и начина, по който се прекра-
тяват предсрочно правомощията на народен 
представител. С определение от 26 септември 
2013 г. Конституционният съд е допуснал ис-
кането за разглеждане по същество с оглед 
установяването на единно разбиране относно 
смисъла и съдържанието на чл. 72 от Кон-
ституцията. 

С определение от 14 ноември 2013 г. по 
к.д. № 21 от 2013 г. Конституционният съд е 
допуснал за разглеждане по същество и иска-
не на президента на Република България за 
тълкуване на чл. 84, т. 8 във връзка с чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 68, ал. 1 от Конституцията 
със следните питания: 

1. Когато на основание чл. 84, т. 8 от 
Конституцията Народното събрание избере 
народен представител за ръководител на ин-
ституция, определена със закон, решението 
за избора му инкорпорира ли и елементи на 
решението по чл. 72, ал. 2 от Конституцията 
за прекратяване на пълномощията на народен 
представител;

2. Когато на основание чл. 84, т. 8 от 
Конституцията Народното събрание избере 
народен представител за ръководител на ин-
ституция, определена със закон, и народният 
представител е изразил пред парламента 
своята воля да заеме тази длъжност, необхо-
димо ли е изрично подаване на оставка от 
народния представител по чл. 72, ал. 1, т. 1 
от Конституцията?

Тъй като искането на президента на Репуб- 
лика България за тълкуването на чл. 84, т. 8 
във връзка с чл. 72, ал. 1 и 2 от Конституцията 
е свързано с предмета на образуваното преди 
това к.д. № 17 от 2013 г., Конституционният 
съд с определението от 14 ноември 2013 г. по 

к.д. № 21 от 2013 г. е присъединил това искане 
към к.д. № 17 от 2013 г. за общо разглеждане 
по същество под номера на последното кон-
ституционно дело. Разширяването на кръга на 
поставени въпроси относно развитите в чл. 72 
от Конституцията основания за предсрочно 
прекратяване на пълномощията на народен 
представител позволява както по-цялостното 
му обхващане, така и да се разкрият нови по-
богати пластове от него и съответно безпро-
тиворечивото и пълно изясняване на точния 
смисъл на тази конституционна разпоредба.

От конституираните по делото, образувано 
по повод искането от група народни представи-
тели за тълкуване на чл. 72 от Конституцията, 
заинтересувани страни становище е пред-
ставил президентът на Република България. 
Според него освен посочените в чл. 72, ал. 1 
от Конституцията има и други основания за 
предсрочно прекратяване на пълномощията на 
народен представител. Пълномощията на на-
роден представител се прекратяват предсрочно 
по чл. 72, ал. 1, т. 1 – 3 от Конституцията 
с решение на Народното събрание или на 
Конституционния съд. Но когато става дума 
за избор на народен представител на друга 
държавна служба от Народното събрание и 
той е направил волеизявление пред него, като 
е положил клетва, че приема да я изпълнява, 
в този случай не е необходимо да се подава 
оставка пред Народното събрание и негово 
ново решение, с което да се произнесе по 
оставката. Само когато народният предста-
вител е назначен от друг орган или е изра-
зил воля за заемане на държавната служба 
пред различен от Народното събрание орган, 
тогава е необходимо пълномощията му да 
бъдат прекратени с решение на Народното 
събрание. Приемането на друго означава 
съзнателно поставяне в несъвместимост на 
народния представител и създава предпостав-
ки за нарушаване от Народното събрание или 
от отделен гражданин на Конституцията и 
действащото законодателство. Произнасянето 
на Народното събрание с решение по повод 
подадена от народен представител оставка би 
означавало „препотвърждаване на изразена 
вече воля“ и може да създаде юридически 
проблеми. Колкото до разпоредбата на чл. 72, 
ал. 1, т. 1 от Конституцията, подаването на 
оставка пред Народното събрание се отнася 
само до случаите, когато народният предста-
вител не желае по някаква лична причина 
да бъде народен представител и тогава На-
родното събрание ще следва да се произнесе 
с решение. Според президента на Република 
България решенията по чл. 72, ал. 2 от Кон-
ституцията имат действие за в бъдеще и докато 
няма решение на Народното събрание, респ. 
Конституционния съд, народният представи-
тел запазва статуса си. Но когато Народното 
събрание е избрало народния представител за 
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ръководител на друга определена със закон 
институция и той е изразил воля да заеме 
друга длъжност с полагане на клетва пред 
Народното събрание, народният представител 
не запазва статуса си.

Конституционният съд, след като обсъди 
изложените в исканията на Народното събра-
ние и на президента на Република България 
доводи и представеното становище по дело-
то, образувано по искане на група народни 
представители, прие следното:

1. В чл. 72, ал. 1 от Конституцията са 
посочени следните основания за предсрочно 
прекратяване на пълномощията на народен 
представител: подаване на оставка пред На-
родното събрание; влизане в сила на присъда, 
с която е наложено наказание лишаване от 
свобода за умишлено престъпление, или ко-
гато изпълнението на наказанието лишаване 
от свобода не е отложено; установяване на 
неизбираемост или несъвместимост и смърт. 
В практиката на Конституционния съд има 
случаи, когато се е поддържало, че избро-
яването в чл. 72, ал. 1 от Конституцията 
е изчерпателно (Решение № 20/1992 г. по 
к.д. № 30/1992 г.), като той се е позовавал на 
буквалното тълкуване на текста и на естество-
то на отделните основания. На същата позиция 
е и Решение № 2/1992 г. по к.д. № 2/1992 г. 
В по-новата си практика обаче Конституци-
онният съд възприема различно становище, 
според което извършеното в чл. 72, ал. 1 от 
Конституцията изброяване не е изчерпателно 
(Решение № 13/2010 г. по к.д. № 12/2010 г.).

Конституцията съдържа и други разпоред-
би, които изрично се занимават с мандата на 
народните представители и с оглед предмета на 
регулираната материя имат пряко отношение 
към въпроса за предсрочното прекратяване на 
техните пълномощия. По-специално тя уста-
новява определени изисквания за избираемост 
на народните представители (чл. 65, ал. 1 от 
Конституцията) като абсолютна предпоставка 
за съществуването на пасивно избирателно 
право. Необходимостта те да са налице към 
момента на произвеждането на избора е вън 
от съмнение, но въвеждането им предпоставя 
тяхното наличие да бъде факт и след като 
е започнал да тече четиригодишният срок 
на мандата. Когато народен представител 
впоследствие, след деня на произвеждане на 
изборите, когато започва неговият мандат 
(Решение № 5/2001 г. по к.д. № 5/2001 г.), бъде 
поставен под запрещение по съответния ред 
или пък придобие и друго освен българско 
гражданство, на това основание неговите 
пълномощия трябва да бъдат прекратени 
предсрочно.

Извън случаите на прекратяване на пълно-
мощията на народен представител на индиви-
дуално основание, по сходен начин следва да 
се разсъждава и по отношение предсрочното 

прекратяване на пълномощията на народен 
представител вследствие предсрочното прек- 
ратяване на пълномощията на Народното 
събрание (чл. 99, ал. 5 от Конституцията). 
Конституционният съд вече изрично се е 
произнасял по този въпрос, като е приел, че в 
случай на разпускане на Народното събрание 
при условията на чл. 99, ал. 5 от Конститу-
цията пълномощията на народния предста-
вител се прекратяват (Решение № 20/1992 г. 
по к.д. № 30/1992 г.). Логиката на подобно 
решение обаче е по-специална. Тя произтича 
от правилото, че с прекратяването на пълномо-
щията на Народното събрание (чл. 64, ал. 3 от 
Конституцията) се прекратяват пълномощията 
на всеки от 240-те народни представители, 
от които то се състои (Решение № 8/1993 г. 
по к.д. № 5/1993 г.). 

Изброяването, което се съдържа в чл. 72, 
ал. 1 от Конституцията, не предлага изчер-
пателна уредба на основания за прекратя-
ване на пълномощията на отделен народен 
представител. Отношение към възможността 
за предсрочно прекратяване на пълномощи-
ята на народен представител има и чл. 65, 
ал. 1 от Конституцията, доколкото с него 
се установяват условия за избираемост на 
народен представител и те имат характер 
на абсолютна предпоставка за пасивното 
избирателно право. Необходимо е обаче да 
се подчертае, че основанията за предсроч-
ното прекратяване на пълномощията на 
народен представител могат да бъдат пред-
мет единствено на конституционна уредба и 
следователно изброяването им е ограничено 
в рамките на Конституцията. Подобно ре-
шение се налага предвид необходимостта да 
се създадат възможно най-солидни гаранции 
за стабилност на правоотношението на поли-
тическо представителство и за нормалното 
функциониране на законодателната власт. В 
духа на направеното заключение следва да 
се допълни, че не е допустимо правилата, 
които се съдържат в Конституцията относно 
предсрочно прекратяване на пълномощията на 
други държавни органи, било колективни или 
еднолични, да бъдат прилагани по аналогия 
и по отношение на народните представители, 
както и обратното. Това е така, защото какви 
да бъдат основанията за предсрочно прекра-
тяване на пълномощията зависи изцяло от 
характера на компетенциите на съответния 
държавен орган в качеството му на носител 
на власт и неговото място в системата на 
разделение на властите. По този начин следва 
да се обясни и разликата в основанията за 
предсрочно прекратяване на пълномощията 
на народен представител, на президента и 
вицепрезидента (чл. 103 от Конституцията) и 
на съдиите в Конституционния съд (чл. 148 
от Конституцията).
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Народният представител е получил дове-
рието на избирателите да ги представлява 
(чл. 67, ал. 1 от Конституцията). Веднъж 
възникнало, отношението на политическо 
доверие предвид самото му естество и це-
лите, които обслужва, е необходимо да бъде 
стабилно в смисъл, че за срока, за който то 
е учредено, неговото изменение или прекра-
тяване е ограничено и може да става само 
по предварително установени правила. Да 
се поддържа обратното би означавало да се 
постави на изпитание функционирането на 
законодателната власт и въобще на политичес- 
ката система, доколкото в последна сметка в 
основата им стои именно предоставянето на 
политическо доверие чрез произвеждане през 
определен период от време на парламентарни 
избори. От друга страна, практически би се 
отменила самата идея за свободния мандат, 
който и нашата Конституция е възприела 
(чл. 67 от Конституцията). Въобще не може 
да не се отчита, че въпросът за стабилността 
на правоотношението на политическо доверие 
е част от обществения договор, който граж-
даните сключват с оглед упражняването на 
държавната власт, и чийто правен режим е 
развит в Конституцията. От казаното се на-
лага изводът, че предсрочното прекратяване 
на пълномощията на народен представител 
може да стане само на конкретно посочено 
в Конституцията основание и от изрично 
определен държавен орган с точно определен 
акт. Единствено Народното събрание и Кон-
ституционният съд могат да се произнасят 
по предсрочното прекратяване на пълномо-
щията на народен представител. Всяко от 
тези правомощия е резултат от особеното им 
овластяване от Конституцията – единият в 
качеството му на висш представителен орган 
за осъществяване на законодателна власт, на 
народно представителство, а другият – като 
независим орган, който е натоварен да следи 
за спазването на Конституцията. Доколкото 
става дума за изключителни правомощия, 
необходимо е те да се упражняват стриктно 
в рамките на овластяването и то да не се 
тълкува разширително. Трябва да се отбележи 
също така, че осъществяването от Народно-
то събрание на правомощията във връзка с 
предсрочното прекратяване на пълномощия 
на народен представител има точно опреде-
лени правни последици не само за него, но 
и за други държавни органи, вкл. и за самия 
парламент, и е свързано с начало на срокове 
за произнасяне на други държавни органи.

2. Член 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията 
посочва на първо място като основание за 
предсрочното прекратяване пълномощията на 
народен представител подаването на оставка 
пред Народното събрание. Става въпрос за 
едностранно волеизявление на народния пред-
ставител, което има свой адресат – Народното 

събрание. То трябва да бъде писмено (чл. 131 
от Правилника за организацията и дейността 
на Народното събрание). Мотивите му са 
без значение и затова не са задължителен 
негов елемент. Същественото е, че народни-
ят представител по своя воля е изявил ясно 
желание неговият мандат да бъде прекратен. 
Не е необходимо подаването на оставка да 
бъде обсъждано в постоянна или временна 
комисия на Народното събрание (чл. 85 от 
Правилника за организацията и дейността 
на Народното събрание). Тъй като има свой 
адресат, оставката на народния представител 
трябва да бъде приета и за тази цел Народ-
ното събрание приема решение (чл. 72, ал. 2 
от Конституцията), което се обнародва в 
официалния раздел на „Държавен вестник“ 
(чл. 4 от Закона за „Държавен вестник“). 
Правомощията на народния представител се 
прекратяват от деня на приемане на решени-
ето. Обяснението защо Народното събрание 
трябва да се произнесе със свой акт следва да 
се търси в самата природа и съдържание на 
правоотношението на политическо упълномо-
щаване, от една страна, и от необходимостта 
да се конституира състав на Народното съб- 
рание от 240 народни представители (чл. 63 
от Конституцията), от друга.

В хипотезата на чл. 72, ал. 1, т. 2 от Кон-
ституцията е предвидено второ основание 
за предсрочно прекратяване на пълномо-
щията на народен представител. То следва 
да се обсъжда във връзка с предвиденото в 
чл. 70, ал. 1 и 2 от Конституцията изискване 
Народното събрание да даде разрешение за 
възбуждане на наказателно преследване за 
престъпление от общ характер или за задър-
жането срещу народен представител по искане 
на главния прокурор (чл. 132 от Правилника 
за организацията и дейността на Народното 
събрание). Главният прокурор, след като е 
получил необходимото разрешение, следи 
развитието на наказателното производство 
и следва да уведоми Народното събрание за 
резултата. Тъй като влязлата в сила присъ-
да на наказателния съд е задължителна за 
всички учреждения, Народното събрание 
ще трябва да установи единствено дали с 
нея на народния представител е наложено 
наказание лишаване от свобода за умишлено 
престъпление, или пък, че изпълнението на 
наложеното му наказание не е отложено и да 
прекрати предсрочно пълномощията му, което 
трябва да стане с решение. Овластяването 
на Народното събрание с правомощието по 
чл. 72, ал. 1, т. 2 от Конституцията да прекрати 
пълномощията на народния представител с 
решение произтича от факта, че в качеството 
си на народно представителство единствено 
то може да се произнася по въпрос, който 
пряко го засяга с оглед изискването, че На-
родното събрание се състои от 240 народни 
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представители (чл. 63 от Конституцията). 
Влязлата в сила присъда на наказателния 
съд е задължителна и поради тази причина 
Народното събрание ще трябва да се съобрази 
с нея, като за целта приеме решение, чиито 
последици са свързани с предсрочното прек- 
ратяване на правоотношение на политическо 
представителство, както и с конституционното 
изискване Народното събрание да се състои 
от определен брой народни представители. 

Според чл. 72, ал. 1, т. 3 от Конституцията 
пълномощията на народен представител се 
прекратяват предсрочно при установяване 
на неизбираемост или несъвместимост. Член 
72, ал. 2 от Конституцията изрично определя 
органа, който трябва да се произнесе – Кон-
ституционният съд. В случая, за разлика 
от предходните основания по чл. 72, ал. 1, 
т. 1 и 2 от Конституцията, става въпрос за 
правен спор, който трябва да бъде разрешен 
от Конституционния съд с решение. С него 
той установява факта на неизбираемост или 
несъвместимост и прекратява пълномощията 
на народния представител. Очевидно идеята 
на развитата в Конституцията уредба е във 
всички случаи на правен спор въпросът за 
предсрочното прекратяване на пълномощи-
ята на народен представител да се решава 
от Конституционния съд. Липсва ли обаче 
правен спор, а това са случаите на подаване 
на оставка или произнасяне на съд с влязла 
в сила присъда, респ. изтърпяването на нака-
занието лишаване от свобода не е отложено, 
съответното обстоятелство се констатира от 
Народното събрание и то прекратява пред-
срочно пълномощията на народния пред-
ставител. Само в един случай предсрочното 
прекратяване на пълномощията на народен 
представител става автоматично, без да е 
необходимо решение, и това са случаите на 
смърт (чл. 72, ал. 1, т. 4 от Конституцията).

В заключение, според Конституционния съд 
предсрочното прекратяване на пълномощията 
на народен представител се осъществява само 
на точно посочени в Конституцията основания. 
Със закон или с Правилника за организаци-
ята и дейността на Народното събрание не 
могат да бъдат установявани други основания. 
Правната природа и съдържанието на право-
отношението на политическо представител-
ство изключват подобна възможност. Когато 
прекратяването на пълномощията на народен 
представител е свързано с конкретен правен 
спор, който изисква на базата на конкретни 
факти да се правят и правни заключения, 
Конституцията овластява Конституционния 
съд да го разреши. Тук следва да попаднат и 
случаите, когато народен представител, след 
като е бил избран, е придобил чуждо граж-
данство или е бил поставен под запрещение. 
Обратно, в онези специално посочени в Кон-
ституцията случаи, в които липсва правен 

спор с предмет предсрочното прекратяване 
на пълномощията на народен представител, 
компетентно да се произнесе е единствено 
Народното събрание освен в случаите на 
смърт, което е юридическо събитие и по 
него не е необходимо произнасяне, защото тя 
автоматически прекратява всички правоот-
ношения, по които починалият е бил страна.

Конституцията изхожда от разбирането, 
че предвид неговия характер и предназна-
чение трябва да гарантира стабилността на 
правоотношението на политическо предста-
вителство и затова допуска предсрочното 
му прекратяване единствено на основата на 
посочени в нея основания. Оттук се налага 
и заключението, че текстовете, където се 
уреждат тези основания, е необходимо да 
бъдат тълкувани и прилагани стриктно и 
това обстоятелство изключва разширяване 
съдържанието на обхванатите от тях хипоте-
зи, както и обратното – на „привързване“ на 
определените правни последици към други 
хипотези. Конституционният съд намира за 
необходимо също така да отхвърли виждането, 
според което понятията, които са използва-
ни в чл. 72, ал. 1 от Конституцията относно 
основанията за предсрочното прекратяване 
на пълномощията на народен представител, 
имат не обикновения смисъл, с който те се 
използват в действащата у нас правна систе-
ма, а друг смисъл. Понятия, като „подаване 
на оставка“, „влизане в сила на присъда“, 
„неизбираемост“, „несъвместимост“, „смърт“, 
са понятия с утвърдено правно значение и 
доколкото липсват указания за друго, се из-
ползват в един и същи смисъл във всички 
нормативни актове, в т.ч. и в Конституцията.

3. Според чл. 151, ал. 2 от Конституцията 
решенията на Конституционния съд влизат 
в сила три дни след обнародването им. Спе-
циално по отношение на решенията, с които 
се установява противоконституционност на 
закон, както и на други актове на Народното 
събрание или на актовете на президента на 
Република България, Конституцията допълва, 
че те не се прилагат от деня на влизането на 
решението в сила. Член 14, ал. 3 от Закона 
за Конституционен съд поначало възпро-
извежда чл. 151, ал. 2 от Конституцията, а 
ал. 4 посочва дата на влизане в сила на други 
решения, извън тези, с които се установява 
неконституционност по чл. 149, ал. 1, т. 2 от 
Конституцията. Според нея решенията по 
спорове за законност на избора на президент, 
вицепрезидент или народен представител, за 
установяване на неизбираемост и несъвмес-
тимост на народен представител, както и за 
фактическа невъзможност за изпълнение на за-
дълженията и несъвместимост на съдия влизат 
в сила от датата на постановяването им, преди 
тяхното обнародване (Решение № 17/1995 г. 
по к.д. № 2/1995 г.). С Решение № 11/1993 г. 
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по к.д. № 15/1993 г. Конституционният съд е 
приел, че решението, с което той прекратява 
предсрочно пълномощията на вицепрезидента 
на Република България поради подаване на 
оставка пред Конституционния съд (чл. 97, 
ал. 1, т. 1 от Конституцията), също влиза в 
сила от датата на постановяването му. 

От разпоредбата на чл. 151, ал. 2 от Кон-
ституцията и допълнението, което се съдържа 
в чл. 14 от Закона за Конституционен съд, 
се налага изводът, че специално по въпроса 
за действието на решенията на Конститу-
ционния съд във времето то е за в бъдеще 
или както казва Конституционният съд в 
Решение № 22/1995 г. по к.д. № 25/1995 г. и 
Решение № 24/1995 г. по к.д. № 30/1995 г., 
„занапред“. Конституцията установява общо 
правило и не допуска друго разрешение макар 
и под формата на изключение с оглед харак-
тера на правомощията, по повод на които 
съответните решения са постановени или 
по някакви други съображения. Действието 
е за в бъдеще, друг е въпросът от кой точно 
момент това действие произвежда ефект – три 
дни след обнародването (чл. 151, ал. 2 от 
Конституцията) или при постановяването му 
(чл. 14, ал. 4 от Закона за Конституционен 
съд), и доколко изключението е съобразено 
с конституционната уредба. Решенията по 
чл. 72, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 72, ал. 2 от 
Конституцията, също както и всички останали 
решения на Конституционния съд имат дейст-
вие за в бъдеще. За разлика от решенията по 
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията обаче те 
влизат, както се посочва в чл. 14 от Закона 
за Конституционен съд, в сила от деня на 
постановяването им. Точно по този начин 
вече се е произнасял Конституционният съд, 
когато предсрочно е прекратявал пълномощия 
на народен представител поради неизбирае-
мост (Решение № 2/1995 г. по к.д. № 1/1995 г.) 
или несъвместимост (Решение № 2/1992 г. 
по к.д. № 2/1992 г., Решение № 4/1995 г. по 
к.д. № 2/1995 г.).

При наличието на ясния текст на чл. 151, 
ал. 2 от Конституцията трудно може да се 
обоснове обратно действие на решение на 
Конституционния съд с аргумента, че то се 
налага предвид спецификата на правния спор. 
Въпросът може да се поставя с оглед най-вече 
на решенията, постановени по повод възник-
нал правен спор за неизбираемост на народен 
представител (чл. 72, ал. 1, т. 3 от Консти-
туцията). В рамките на това производство 
Конституционният съд установява факта на 
неизбираемост, а тя би следвало да е налице 
към деня на изборите, като остават без значе-
ние настъпили след това промени във връзка 
с материалноправните предпоставки дадено 
лице да бъде избрано за народен представител 
(чл. 65, ал. 1 от Конституцията), и прекратява 
неговите пълномощия (Решение № 2/1995 г. 

по к.д. № 1/1995 г.). В тези случаи действието 
на решението на Конституционния съд ще 
бъде също така занапред. Съображението, че 
то има обратно действие, защото установя-
ва просто факта на първоначална липса на 
възникнало правоотношение на политическо 
представителство, не може да бъде възприето, 
защото предпоставя тезата за установителния 
характер на решението. С него не само се 
установяват определени обстоятелства или 
факти, а се прекратяват пълномощия, както 
изрично говори текстът на чл. 72, ал. 2 във 
връзка с чл. 72, ал. 1, т. 3 от Конституцията. 
Решението ще действа по общото правило 
занапред, след като няма изричен текст, който 
да провъзгласи обратното му действие. Да се 
поддържа, че предсрочното прекратяване на 
пълномощията на народния представител ста-
ва с обратна сила е юридически неприемливо, 
без да има изричен текст в Конституцията, 
който при това да бъде синхронизиран със 
системата от правила относно дейността на 
Народното събрание. Колкото до причината 
Конституцията да установи правилото за 
действието на решенията на Конституцион-
ния съд единствено занапред, тя следва да се 
търси в необходимостта да бъде гарантирана 
валидността на приетите от Народното съб- 
рание актове и запазването на настъпилите 
с тях правни последици. 

Според чл. 72, ал. 2 от Конституцията в 
случаите на подаване на оставка пред Народ-
ното събрание и влизането в сила на присъда, 
с която е наложено наказание лишаване от 
свобода за умишлено престъпление, или ко-
гато изпълнението на наказанието лишаване 
от свобода не е отложено, пълномощията 
на народния представител се прекратяват 
с решение на Народното събрание. Тези 
решения на Народното събрание, както и 
въобще повечето от неговите решения нямат 
характер на нормативни актове. За решенията 
на Народното събрание по чл. 72, ал. 2 от 
Конституцията също важи общото правило, 
че решенията на Народното събрание влизат 
в сила от момента на приемането си и могат 
да действат единствено занапред.

4. В чл. 72, ал. 2 от Конституцията се 
посочва, че предсрочното прекратяване на 
пълномощията на народен представител в 
случаите на подаване на оставка и на вли-
зане в сила на присъда, с която е наложено 
наказание лишаване от свобода за умишле-
но престъпление, или когато изпълнението 
на наказанието лишаване от свобода не е 
отложено, става с решение на Народното 
събрание, а в случаите на установяване на 
неизбираемост или несъвместимост – с реше-
ние на Конституционния съд. Предсрочното 
прекратяване на пълномощията на народния 
представител настъпва по силата на приетото 
от Народното събрание или постановеното 
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от Конституционния съд решение и от този 
момент нататък той губи статуса си на наро-
ден представител. Следователно до момента 
на приемането или постановяването на съ-
ответното решение народният представител 
запазва своя статус.

Когато възникне спор относно правното 
положение на народен представител в случаите 
на чл. 72, ал. 1, т. 3 от Конституцията и той 
бъде отнесен за разрешаване пред Конститу-
ционния съд, фактът на подобно производство 
с нищо не се отразява на правния статус на 
народния представител. Валидността на акто-
вете, в чието приемане той участва и гласува, 
не може да бъде поставяна под съмнение и 
оспорвана на това основание. 

5. В присъединеното към настоящото дело 
искане на президента на Република България 
към Конституционния съд по допуснатото за 
разглеждане по същество к.д. № 21/2013 г. се 
поставя въпросът, когато Народното събрание 
избира народен представител за ръководител 
на институция, определена със закон, дали 
решението му за избор инкорпорира елементи 
на решение по чл. 72, ал. 2 от Конституцията 
за предсрочно прекратяване на пълномощията 
на народния представител. Както в присъе-
диненото по делото искане, така и в стано-
вището, което е представил по искането на 
групата народни представители, президентът 
на Република България посочва, че когато 
Народното събрание избира народен предста-
вител за ръководител на определена със закон 
институция с конститутивно решение и има 
изрично съгласие за избора от самия народен 
представител, не би следвало да се приема 
друг правен акт за предсрочно прекратяване 
на пълномощията му. То се произнася по два 
въпроса – за избирането на народния пред-
ставител за ръководител и за предсрочното 
прекратяване на неговите правомощия. Целта 
е да се избегне поставянето му в положение 
на несъвместимост. Според президента на 
Република България недопускането на не-
съвместимост в качеството є на гаранция 
за безпристрастност представлява ценност 
от такъв порядък, с която да се съобразява 
както упражняването на правомощията по 
чл. 72, ал. 2 и чл. 84, т. 8, от една страна, 
така и тълкуването на отделни текстове на 
Конституцията. 

Член 67, ал. 1 от Конституцията посочва, че 
народният представител представлява своите 
избиратели и целия народ. Той получава своя 
мандат от избирателите и е народен предста-
вител от деня на произвеждането на изборите 
(Решение № 5/2001 г. по к.д. № 5/2001 г.). По 
този начин с факта на избора между избира-
телите и народния представител се учредява 
отношение на политическо представителство 
в Народното събрание. Следователно народни-
ят представител получава пълномощията си 

директно от избирателите, а не от Народното 
събрание. Между Народното събрание и на-
родния представител няма правоотношение, 
по силата на което той да черпи права като 
народен представител. Правоотношението 
между народния представител и Народното 
събрание се изчерпва с факта, че той е един 
от 240-те народни представители, от които 
се състои Народното събрание, за да може 
то да се конституира като политически пред-
ставителен орган за осъществяване на зако-
нодателната власт (Решение № 5/2001 г. по 
к.д. № 5/2001 г.). С факта на организирането 
си Народното събрание не измества избира-
телния корпус като страна по съществуващото 
правоотношение на политическо представи-
телство. Негов предмет е застъпването на 
определени политически разбирания и прог- 
рами и осъществяването им продължава да 
бъде ангажимент на народния представител 
пред избирателите. Народният представител 
в качеството си на депутат е политически 
пълномощник на избирателите. Той като 
носител на „свободен мандат“ (чл. 67, ал. 1 
от Конституцията) е упълномощен да изра-
зява интересите на националната общност в 
законодателното тяло. Обстоятелството, че 
Конституцията допуска Народното събрание 
да се произнася относно предсрочното прекра-
тяване на пълномощията на народен предста-
вител, не е резултат от някаква метаморфоза 
по отношение на страните в съществуващата 
правна връзка, като Народното събрание е 
заместило суверена в нея. Няма никакво ос-
нование да се поддържа, че избирателите са 
прехвърлили на Народното събрание право 
да прекратява предсрочно пълномощията 
на народен представител. Неговата намеса 
в съществуващото правоотношение на по-
литическо представителство е ограничена 
до точно определени хипотези и има своето 
основание в специалното му овластяване от 
Конституцията. Когато прекратява отношени-
ето на политическо представителство между 
народен представител и народа, Народното 
събрание действа на свое основание – в ка-
чеството му на народно представителство 
Конституцията го е овластила да се намеси в 
точно определени случаи с оглед да гарантира 
стабилността на институцията. Става въпрос 
за едно изключително право, което естествено 
е допустимо дотолкова, доколкото изрично е 
предоставено и затова може да се упражнява 
само по повод установени условия и ред.

Народното събрание е овластено да из-
бира и освобождава ръководители на опре-
делени със закон институции (чл. 84, т. 8 от 
Конституцията). В тези случаи Народното 
събрание действа като висш държавен орган. 
Конституцията му предоставя наред с основ-
ните правомощия, а именно да осъществява 
законодателната власт и да упражнява пар-
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ламентарен контрол, и правомощия, които 
съдържат елементи от административен 
характер. Става дума за правомощия, които 
спадат по същество към домена на друга власт 
извън законодателната, но те са му предоста-
вени от Конституцията с оглед балансирането 
на отношенията между разделените власти. 
Същото е факт и по отношение на другите 
власти (чл. 98, т. 7, т. 11 от Конституцията). 
Правоотношенията, които възникват по повод 
упражняването на подобни правомощия, имат 
собствен предмет и съдържание. Във всички 
случаи обаче става дума за правомощия на 
Народното събрание, които съдържат елемен-
ти от административен характер.

Правомощията на Народното събрание 
във връзка с предсрочното прекратяване 
на пълномощия на народен представител и 
избирането на ръководител на институция, 
определена със закон, имат разнородна при-
рода и се упражняват с оглед постигането 
на различна цел. Правните им последици са 
предопределени от характера на тези пра-
вомощия, а сферите на проявлението им не 
съвпадат. При това положение липсва база, 
на която да се стъпи с оглед формулирането 
на евентуален извод, че на волеизявлението 
за избиране на ръководител на институция, 
определена със закон, му е вътрешно при-
също да предопредели автоматично съдбата 
на правоотношение на народно представи-
телство, като го прекрати. Въобще едното 
да се позиционира в сянката на другото. Да 
се поддържа, че осъществяването на избор 
включва в себе си имплицитно и предсрочно 
прекратяване на правоотношение на полити-
ческо представителство означава да се приеме, 
че индивидуалният властнически акт като 
източник на конкретно правоотношение е 
в състояние да надхвърли своето собствено 
предназначение и цел. Още повече неговите 
правни последици далеч не са функция на това, 
кои са точно авторът и адресатът му, а преди 
всичко какво е неговото съдържание, какво 
точно се желае и какъв е характерът на инди-
видуалното правоотношение, което възниква. 
Правото допуска само по изключение намеса 
в чуждо правоотношение, но именно защото 
става дума за изключение – разширителното 
му тълкуване и прилагане е изключено.

Прекратяването на едно правоотношение 
с факта на възникването на друго правоотно-
шение няма как да се постигне при условие, 
че Конституцията допуска правоотношени-
ето на политическо представителство да се 
прекратява предсрочно само на определени, 
посочени изрично в нея, основания. Неприем-
ливо е при това положение да се презумира 
воля да се подаде оставка или воля да се 
освободи народен представител на основата 
на волеизявления, които имат друго съдър-
жание и цел. Още повече няма как да се 

правят заключения за подадена оставка пред 
Народното събрание за прекратяването на 
отношение на политическо представителство 
от действия, които са осъществени преди 
извършването на избора на ръководител на 
институция, определена със закон. Колкото 
до последващото избора полагане на клетва 
от избрания за ръководител народен предста-
вител, доколкото то е изискване на специален 
закон, самї по себе си също не може да при-
даде друга цел на предходно волеизявление 
на Народното събрание за избор. Специално 
по отношение на народните представители, 
чийто мандат започва да тече от деня на 
произвеждането на парламентарни избори, 
юридическият ефект, който има полагането 
на клетва, се свързва с изпълнението на 
пълномощията им (Решение № 1/1992 г. по 
к.д. № 18/1991 г.). Конституцията не дава ос-
нования на клетвата да се придават и други 
правни последици, и по-специално правните 
последици на оставка. Същото се отнася и 
за закона, който изисква полагане на клетва 
от ръководителя на институцията, за която 
той се отнася.

Ето защо не може да се приеме, че като 
упражнява едно свое административно по 
характера си правомощие (чл. 84, т. 8 от 
Конституцията), Народното събрание чрез 
своето волеизявление удовлетворява пара-
метрите, които маркират упражняването на 
друго негово правомощие по предсрочното 
прекратяване на пълномощията на народен 
представител (чл. 72, ал. 1, т. 1 от Консти-
туцията), при това, като действа по своя 
инициатива, въпреки че произнасянето му 
предпоставя инициативата на народния пред-
ставител. Тъй като става дума за различни 
правомощия на Народното събрание, няма 
как да се твърди, че с волеизявлението, с 
което упражнява едно негово правомощие, 
то просто „препотвърждава“ друго волеизя-
вление, което би следвало да бъде извършено 
с оглед упражняването на различно негово 
правомощие. Още повече това е така, защото 
те нямат дори сходни правни последици. И 
следователно не могат да имат еднаква цел.

6. Тезата, че въпросът за предсрочното 
прекратяване на пълномощията на народен 
представител се разрешава с решението за 
неговото избиране за ръководител на опреде-
лена със закон институция, извежда на след-
ващо място и аргумента, че по такъв начин 
ще отпадне една предпоставка за нарушение 
на Конституцията от Народното събрание. 
Възможно ли е при упражняване на свое 
правомощие Народното събрание да създаде 
предпоставки за нарушаване на Конститу-
цията от самото него? Няма съмнение, че 
въпросът е фундаментален за демократичното 
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управление, както и за самата възможност 
Конституцията да бъде определяна като де-
мократична. 

Като основен закон Конституцията задава 
в правна форма параметрите, на които стъпва 
и се развива политическият живот у нас, а 
това предполага и въвеждане на вътрешни 
гаранции срещу произвола и злоупотребата 
с власт. Не само принципите, на които тя е 
стъпила и които са condition sine qua non за 
определянето є като демократична конститу-
ция, между които принципът за разделение 
на властите (чл. 8 от Конституцията), прин-
ципът за правовата държава (чл. 4, ал. 1 от 
Конституцията), принципът за политическия 
плурализъм (чл. 11 от Конституцията), но 
не в по-малка степен и установената в съот-
ветствие с тях система от конкретни норми, 
институции и механизми за упражняване на 
властта, всичко това е замислено и функци-
онира именно с оглед преодоляването на по-
добна опасност. Своето значение в контекста 
на гаранциите за защита срещу възможни 
отклонения от правилата на демократичното 
управление има и Конституционният съд с 
отреденото му от Конституцията място в сис-
темата на държавната власт, с правомощията, 
които му предоставя, и процедурата, която 
му предписва да следва. Въобще въпросът за 
нарушенията на Конституцията трябва да се 
обсъжда най-вече в контекста на установе-
ната в нея система от правила, механизми и 
институции. Специално, когато се иска чрез 
тълкуване на Конституцията да се „оптими-
зира“ дейността на Народното събрание или 
да се преодолее опасността да бъде нарушена 
Конституцията, следва да се съобрази, че чрез 
тълкувателната си дейност Конституционният 
съд е в състояние да доразвие съществуваща 
норма, като разкрие нови аспекти на нейното 
съдържание, но той няма право по пътя на 
тълкуването да моделира нови правила, нито 
пък да преформулира смисъла, съдържа- 
нието или предназначението на предоставени 
на висшите държавни органи правомощия.

Конкретно що се отнася до опасението 
Народното събрание да откаже да прекрати 
предсрочно пълномощията на народен пред-
ставител поради подаване на оставка, подобен 
случай наистина съществува. Въпреки задъл-
жението си Народното събрание е отказало 
да приеме решение по повод подадена от 
народен представител до него оставка. Тогава 
група народни представители са отправили 
искане до Конституционния съд, който не е 
обсъждал решението на Народното събрание 
относно неговата конституционност, тъй като 
не е бил сезиран, но е прекратил пълномо-
щията на народния представител поради 
несъвместимост (Решение № 2/1992 г. по 
к.д. № 2/1992 г.). Следователно опасността 
Народното събрание да откаже да прекрати 

предсрочно пълномощията на народен пред-
ставител поради оставка може да се преодолее 
в рамките на установената конституционна 
уредба, без да се налага да се тълкува дали 
чрез упражняването на едно правомощие 
се постига по-широк ефект, отколкото това 
правомощие може да произведе.

От друга страна, специално въпросът, 
дали когато упражнява свои правомощия, 
Народното събрание създава предпоставки за 
извършване от самото него на нарушения на 
Конституцията, той би могъл да се обсъжда 
единствено в контекста и с оглед юридичес- 
ките характеристики на факта на превратно 
упражняване на власт и затова следва да бъде 
конкретно разглеждан в контекста на искане 
с друг предмет, а именно по чл. 149, ал. 1, 
т. 2 от Конституцията.

7. Искането за тълкуване, което прави пре-
зидентът на Република България, има за цел 
да добие правен резултат чрез преосмисляне 
съдържанието и обхвата на правомощието 
на Народното събрание по чл. 84, т. 8 от 
Конституцията за сметка на друго негово 
правомощие по чл. 72 от Конституцията на 
основание сходна цел, която се изразява в 
отстраняване на несъвместимост и гаран-
тиране безпристрастното функциониране на 
държавните органи. Според Конституционния 
съд няма как едно определено с Конститу-
цията правомощие да инкорпорира изцяло 
или отчасти друго изрично установено в нея 
правомощие. Те са така замислени и устано-
вени, че дават израз на различни функции на 
Народното събрание и предизвикват различни 
правни последици, което от своя страна пред- 
определя и различния ефект на решението, 
с което се произнася Народното събрание, и 
по-конкретно възникване на правоотношение 
или прекратяване на съществуващо право-
отношение. Друг е въпросът, че решение на 
Народното събрание като формален акт може 
да инкорпорира повече от едно негово волеи-
зявление, чрез които то упражнява различни 
свои правомощия, в т.ч. за избирането на 
ръководител на институция и за предсрочно 
прекратяване на пълномощията на народен 
представител, когато той е подал оставка. 

8. В законодателството юридическият факт 
на встъпване в длъжност, което следва сключ-
ването на трудов договор или назначаването 
на държавен служител, има точно определени 
правни последици. То поставя началото на 
изпълнението на задълженията по дадено 
трудово или служебно правоотношение и 
от този момент нататък възникват правото 
на трудово възнаграждение, признаване на 
времето за трудов стаж, право на отпуск, 
възниква осигурително правоотношение. 
Затова и встъпването в длъжност трябва да 
бъде извършено задължително в писмена 
форма. Встъпването в длъжност може да 
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има правен ефект единствено по отноше-
ние на възникнало преди това трудово или 
служебно правоотношение, с оглед на което 
то се извършва. Неговото предназначение е 
да „отключи“ действието на трудовото или 
служебното правоотношение. Или по общо 
правило правният ефект на встъпването в 
длъжност е „зададен“ в рамките на конкрет-
но вече съществуващо правоотношение. Ето 
защо, предвид неговия предмет, нито съдър-
жанието, нито предназначението му имат 
влияние върху друго трудово или служебно 
правоотношение. Встъпването в длъжност е 
единствено въпрос на упражняване на права 
и задължения по дадено правоотношение.

С избора на народния представител се 
учредява специфично правоотношение на 
политическо представителство между него и 
избирателите. Когато народен представител 
бъде избран от Народното събрание за ръко-
водител на определена със закон институция, 
се учредява друго правоотношение. Ясно е, 
че с оглед предмета им става въпрос за две 
различни правоотношения. Но няма съвпадане 
и на страните по тях, защото Народното съб- 
рание не измества избирателите по правоот-
ношението на политическо представителство. 
Следователно прекратяването на отношението 
на политическо представителство няма как да 
се извърши с волеизявление за встъпване в 
длъжност по друго правоотношение. От едно-
то не могат да се правят изводи за другото, 
защото предназначението им и въплътеното 
във формалния акт съдържание ясно показват, 
че става въпрос за различни волеизявления. 
Обратното би означавало да се приеме, че 
съществува фикция, т.е правните последици 
на един юридически факт да се привържат 
към друг, различен юридически факт. Пос-
тигането на подобен ефект би могло да стане 
единствено по силата на изричен законов 
текст, а Конституционният съд не разполага 
със законодателни правомощия.

По изложените съображения на основание 
чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията Консти-
туционният съд

Р Е Ш И :
1. Изброяването на основанията за пред-

срочно прекратяване на пълномощията на 
отделен народен представител, извършено в 
чл. 72, ал. 1, т. 1 – 4 от Конституцията, не 
е изчерпателно. Основания за предсрочно 
прекратяване на пълномощията на народен 
представител се съдържат и в чл. 65, ал. 1 от 
Конституцията, когато съответните основа-
ния са настъпили след избора. Предсрочно 
прекратяване на пълномощията на народен 
представител може да се извърши единствено 
на основание, изрично посочено в Конститу-
цията, като съответните разпоредби не могат 
да бъдат тълкувани разширително.

2. Предсрочното прекратяване на пълно-
мощията на народен представител винаги се 
постановява с решение на Народното събра-
ние в случаите, когато е подал оставка или е 
налице влязла в сила присъда, с която му е 
наложено наказание лишаване от свобода за 
умишлено престъпление, или когато изпъл-
нението на наказанието лишаване от свобода 
не е отложено. В случаите, когато бъде се-
зиран с правен спор, въпросът се решава от 
Конституционния съд. 

3. Решенията на Народното събрание 
и на Конституционния съд за предсрочно 
прекратяване на пълномощията на народен 
представител имат действие занапред.

4. До постановяване на решението от На-
родното събрание или до влизането в сила 
на решението на Конституционния съд за 
предсрочно прекратяване на пълномощията 
на народен представител той запазва положе-
нието си на народен представител.

5. Когато Народното събрание избира 
народен представител за ръководител на ин-
ституция, определена със закон, решението за 
избора не съдържа в себе си и елементите на 
решението по чл. 72, ал. 2 от Конституцията. 
Народното събрание може в едно решение да 
посочи, че избира народен представител за 
ръководител на институция, определена със 
закон, и предсрочно да прекрати пълномощия-
та му въз основа на подадена от него оставка.

6. Когато Народното събрание избере 
народен представител за ръководител на ин-
ституция, определена със закон, и той изрази 
пред него волята си да заеме другата служба, 
народният представител трябва да подаде ос-
тавка пред Народното събрание и то е длъжно 
да я приеме, за да преустанови състоянието 
на несъвместимост. В случай че Народното 
събрание откаже да приеме оставката или 
не е подадена оставка, спорът се решава от 
Конституционния съд.

Решението е подписано, както следва: 
по т. 1 – гласували „за“ – 11 съдии, про-
тив – съдия Б. Пунев (по недопустимост на 
искането); по т. 2 – гласували „за“ – 10 съдии, 
против – съдиите Б. Пунев и К. Маркова (по 
недопустимост на искането); по т. 3 – гласували 
„за“ – 11 съдии, против – съдия Б. Пунев (по 
недопустимост на искането); по т. 4 – гласували 
„за“ – 11 съдии, против – съдия Б. Пунев (по 
недопустимост на искането); по т. 5 – гласували 
„за“ – 9 съдии, против – съдиите Ц. Цанкова, 
Ст. Стоева и Г. Ангелов (по недопустимост на 
искането); по т. 6 – гласували „за“ – 9 съдии, 
против – съдиите Ц. Цанкова, Ст. Стоева и 
Г. Ангелов (по недопустимост на искането).

Председател: 
Димитър Токушев
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ОСОБЕНИ МНЕНИЯ
по конституционно дело № 17 от 2013 г.

На конституционния съдия Благовест Пунев
Това особено мнение се отнася до допус-

тимостта на искането за тълкуване на чл. 72, 
ал. 1 и 2 от Конституцията, внесено от група 
народни представители от 42-то Народно 
събрание. То определяше първоначалния 
предмет на производството по к.д. № 17 от 
2013 г. преди присъединяването към него 
на искането за тълкуване на чл. 84, т. 8 във 
връзка с чл. 72, ал. 1 и 2 и чл. 68, ал. 1 от 
Конституцията, подадено от президента, 
което бе отделено от к.д. № 21 от 2013 г., 
образувано по него. 

Питанията, отправени до Конституционния 
съд от групата народни представители от 42-то 
Народно събрание във връзка с тълкуването 
на чл. 72, ал. 2 от Конституцията, са следните:

– изчерпателно ли са изброени основанията 
в чл. 72, ал. 1, т. 1 – 4 от Конституцията и 
могат ли да бъдат тълкувани разширително;

– винаги ли в хипотезите на чл. 72, ал. 1, 
т. 1 – 3 от Конституцията трябва да се поста-
нови решение на Народното събрание, респ. 
на Конституционния съд, както повелява 
чл. 72, ал. 2 от Конституцията;

– решенията на Народното събрание, респ. 
на Конституционния съд, може ли да имат 
„обратно действие“ или техните правни по-
следици са само „за в бъдеще“;

– докато няма решение на Народното 
събрание, респ. на Конституционния съд, 
народният представител запазва ли статуса си.

Питанията, отправени във връзка с тъл-
куване на чл. 72 от Конституцията, са не-
допустими поради липса на тълкувателен 
интерес от тяхното поставяне. Отнася се до 
разпоредба с ясно и недвусмислено съдър-
жание, което изключва необходимостта от 
нейното абстрактно нормативно тълкуване 
от Конституционния съд в изпълнение на 
правомощието му по чл. 149, ал. 1, т. 1 от 
Конституцията. Не са налице противоречиви 
и различни интерпретации на разпоредбата, 
което да налага изясняване на нейния смисъл 
чрез упражняване на посоченото правомощие 
на конституционната юрисдикция. Обратно, 
когато се подлага на тълкуване разпоредба с 
ясно и недвусмислено съдържание, се дефор-
мира нейното съдържание и се влага смисъл, 
различен от вложения в нея от учредителната 
власт. По този начин при липса на необходи-
мост от такова изясняване и непосочване в 
искането на различни възможни тълкувания 
на разпоредбата съществува опасността Кон-
ституционният съд да подмени учредителната 
власт, като „допише“ или дори „пренапише“ 
конституционния текст, т.е. по недопустим 
начин да се превърне от тълкувател на Ос-
новния закон в конституционен законодател.

Обсъждането на отправените питания и 
техния отговор в постановеното тълкувател-
но решение по тях илюстрират позицията, 
заета в особеното мнение по допустимостта 
на исканото тълкуване. Това е така, защото 
отговорите на четирите питания не създават 
проблеми и поради това те не би следвало 
да бъдат поставяни на Конституционния съд, 
който именно с даденото от него тълкуване 
на разпоредбата на чл. 72 от Конституцията 
може да създаде такива по нейното разбиране 
и прилагане.

1. Отговорът на първото питане, който не 
се нуждае от упражняване на тълкувателното 
правомощие на Конституционния съд, е, че 
основанията за предсрочно прекратяване на 
правомощията на народния представител в 
чл. 72, ал. 1 от Конституцията са изчерпател-
но изброени и не могат да бъдат тълкувани 
разширително. Ако за изключване на раз-
ширителното тълкуване отговорът, даден с 
тълкувателното решение, е правилен, което 
се обосновава с необходимостта от стабил-
ност на статуса на народния представител, 
гарантиращ независимостта му с оглед на 
упражняване на неговите правомощия при 
изразяване на мнение и гласуване по съвест 
на законодателни и управленски решения, 
същото не може да се каже за приетото в 
решението на мнозинството, че тези основа-
ния не са изчерпателно посочени в текста на 
чл. 72, ал. 1 от Конституцията.

Този тълкувателен резултат се е получил, от 
една страна, поради смесване на основанията, 
предвидени в чл. 72, ал. 1 от Конституцията, 
които се отнасят до предсрочно прекратяване 
на индивидуален, законно възникнал мандат на 
народния представител с извънредните случаи 
на предсрочно прекратяване на мандата на 
колективния орган – Народното събрание, с 
такава последица и за индивидуалния ман-
дат, както и с хипотезите на установяване на 
незаконност на избора поради нарушаване 
на Изборния кодекс – чл. 149, ал. 1, т. 7 от 
Конституцията. От друга страна, погрешно в 
тълкувателното решение като основание извън 
визираните в чл. 72, ал. 1 се посочва текстът 
на чл. 65, ал. 1 от Конституцията, тъй като 
в него се съдържа легалното определение на 
неизбираемостта, която представлява основа-
ние за предсрочно прекратяване на мандата 
на народния представител по първия текст, 
т.е. този текст не е нещо самостоятелно по 
отношение на чл. 72, ал. 1, т. 3 от Конститу-
цията, а изпълва с материалноправно съдър-
жание посоченото основание. При оставката и 
влязлата в сила присъда, с което е наложено 
наказание лишаване от свобода за умишле-
но престъпление или когато изпълнението 
на това наказание не е отложено – чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и 2 от Конституцията, е налице 
съвпадане в една разпоредба на материал-
ноправно съдържание с процесуален ред, по 
който се реализира основанието за предсроч-



БРОЙ 1 Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  31   

но прекратяване на мандата – с решение на 
Народното събрание според чл. 72, ал. 2 от 
Конституцията. Обратно, при неизбираемостта 
и несъвместимостта, по които според същия 
текст се произнася Конституционният съд, 
материалноправното съдържание на тези по-
нятия са определени в чл. 65, ал. 1 и чл. 68, 
ал. 1 от Конституцията, без тези разпоредби 
да представляват самостоятелни основания 
за предсрочно прекратяване на мандата на 
народния представител.

В тази връзка е необходимо да се отбележи, 
че в мотивите към т. 1 от тълкувателното 
решение умишлено се спестява чл. 68, ал. 1 
от Конституцията, който дефинира несъвмес-
тимостта. Това е така, защото по логиката 
на посочването в него на чл. 65, ал. 1 като 
отделно основание извън чл. 72, ал. 1 от Кон-
ституцията би следвало да се третира като 
такова и чл. 68, ал. 1 от нея, а причината 
да не е обсъден текстът на чл. 68, ал. 1 от 
Конституцията трябва да се търси в казуса 
„Пеевски“ и неговото неудачно разрешаване 
от Конституционния съд с отхвърляне на ис-
кането за установяване на несъвместимост и 
предсрочно прекратяване на пълномощията 
на този народен представител. Аргументът, 
че понятието „несъвместимост“ е изяснено 
с Решение № 8 от 1993 г., поради което не 
следва да се коментира с настоящото тъл-
кувателно решение, е несъстоятелен не само 
защото според логиката на тълкуването чл. 68, 
ал. 1, подобно на чл. 65, ал. 1 представлява 
допълнително основание извън чл. 72, ал. 1 
от Конституцията, но и защото цитираното 
тълкувателно решение на Конституционния 
съд, което изяснява това понятие, не е съо-
бразено въпреки неговата задължителност при 
разрешаването на казуса „Пеевски“. С така 
предлаганото тълкуване на чл. 72 от Конститу-
цията се цели, от една страна, заобикаляне и 
туширане на щекотливия проблем, а от друга, 
пост фактум да се оправдае неубедителното 
като аргументация решение по този казус.

2. Второто питане има също така ясен и 
недвусмислен отговор, който не налага тълку-
ване на чл. 72 от Конституцията, а тъй като 
даденото такова създава неяснота и двусмис-
лие, подкрепя заетата позиция за липса на 
тълкувателен интерес. Предсрочното прекра-
тяване на правомощията на народен предста-
вител в случаите на чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 от 
Конституцията следва да стане с решение на 
Народното събрание като орган на народното 
представителство – в първия случай с акта да 
се приеме оставката на народния представи-
тел, а във втория, да се издаде такъв акт след 
съобразяване със задължителната сила на 
присъдата на наказателния съд – чл. 72, ал. 2 
от Конституцията. И в двата случая това се 
налага с оглед предсрочното прекратяване на 
правоотношението на политическо представи-

телство и с необходимостта парламентът да 
има състав от определен брой народни пред-
ставители, като на мястото на освободения 
народен представител встъпи следващият от 
изборната листа на политическата партия, 
от която той е бил избран. В тази част изло-
жената позиция не се различава от тази на 
тълкуването, което дава Конституционният 
съд в т. 2 от решението.

Двусмислен и неясен е отговорът в него 
за правомощието на Конституционния съд 
по чл. 72, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 3 от 
Конституцията. Така в диспозитива на реше-
нието се посочва, че при наличие на спор за 
предсрочно прекратяване на пълномощията 
на народния представител то трябва да стане с 
решение на Конституционния съд. В мотивите 
възникването на такъв спор се свързва с не-
избираемостта и несъвместимостта по чл. 72, 
ал. 1, т. 3 от Конституцията, която трябва да 
бъде констатирана от Конституционния съд, 
за да прекрати предсрочно пълномощията на 
народния представител. То се покрива с раз-
поредбата на чл. 72, ал. 2 от Конституцията 
и не се нуждае от тълкуване за изясняване 
на нейния смисъл. Даденото разрешение 
обаче е двусмислено, защото би могло да се 
разбира и прилага разширително, освен ако 
хипотезите на чл. 72, ал. 1 и 2 едновременно 
покриват и тази на ал. 3 от същия текст на 
Конституцията – например подаването на 
оставка от народния представител поради 
несъвместимост или осъждането му с при-
съда на наказателния съд, която обосновава 
настъпила последваща неизбираемост. Извън 
изрично посочената хипотеза на намеса на 
Конституционния съд по чл. 72, ал. 2 във 
връзка с ал. 1, т. 3 от Конституцията при 
други случаи на спорове, възникнали при 
предсрочно прекратяване правомощията на 
народния представител, които са от компе-
тентност на Народното събрание, евентуално 
би могло да бъде сезиран Конституционният 
съд за произнасяне по конституционосъобраз-
ността на подобно решение на Народното 
събрание, но вече при условията на чл. 149, 
ал. 1, т. 2, а не на чл. 72, ал. 2 от Конститу-
цията – например, ако в хипотезите на чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и 2 от Конституцията то не приеме 
оставката или не се съобрази със задължи-
телната сила на присъдата на наказателния 
съд и не прекрати предсрочно пълномощията 
на народния представител. В тази хипотеза 
обаче, дори при уважаване на искането за 
противоконституционност на решението на 
Народното събрание това на Конституционния 
съд няма да има пряко правопрекратяващо 
действие по отношение на пълномощията на 
народния представител, тъй като не може да 
замести решението на Народното събрание, 
което единствено е компетентно да ги пре-
крати в случаите на чл. 71, ал. 1, т. 1 и 2 от 
Конституцията. 
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3. Няма тълкувателен интерес и от даде-
ното тълкуване в т. 3 на решението поради 
яснотата на тълкуваната разпоредба. Според 
чл. 151, ал. 2 от Конституцията решенията на 
Конституционния съд влизат в сила три дни 
след обнародването им в „Държавен вестник“ 
и от този момент актът, обявен за противо-
конституционен, не се прилага, т.е. те имат 
действие занапред. Като вид такова решение 
това по чл. 72, ал. 1, т. 3 от Конституцията 
има също действие занапред с особеността, 
предвидена в чл. 14, ал. 4 от Закона за Кон-
ституционен съд, че то влиза в сила от датата 
на постановяването му. Същото се отнася до 
решенията на Народното събрание по чл. 72, 
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и 2 от Конститу-
цията, които имат значението на администра-
тивни управленски актове и влизат в сила от 
момента на постановяването си, като имат 
действие занапред.

Както в питането, така и съответно в тъл-
кувателния отговор, който е предизвестен, 
защото тълкува ясна и непротиворечива кон-
ституционна разпоредба, не се прави разгра-
ничение между настъпване на последиците от 
неизбираемостта, респ. от несъвместимостта, 
а именно прекратяване на пълномощията на 
народния представител, което е с действие 
за в бъдеще, от нейното възникване като 
основание за това прекратяване, при което 
съдът следва да изследва факти и свързани с 
тях правоотношения към минал момент. Този 
въпрос е заобиколен и в съобразителната част 
на мотивите. Извън предмета на обсъждането 
са такива съществени въпроси като този, дали 
неизбираемостта и несъвместимостта, веднъж 
възникнали, са неотстраними в последващия 
период от време извън хипотезата на пред-
срочно прекратяване на пълномощията на 
народния представител, или такова послед-
ващо поправяне е възможно със запазване на 
положението на народен представител.

4. Липсва тълкувателен интерес и от от-
говора на питането по т. 4, тъй като то е 
производно от разрешението по т. 3 – щом 
като решението на Народното събрание по 
т. 1 и 2 и това на Конституционния съд по 
т. 3 на ал. 1 на чл. 72 от Конституцията имат 
действие занапред, до постановяването на 
тези решения народният представител запазва 
своя статус.

В заключение трябва да отбележим, че 
коментираната тълкувателна дейност е за-
вършила с безполезен тълкувателен резул-
тат. Това има своето обяснение в спорното 
решение по казуса „Пеевски“, конкретен 
повод за исканото тълкуване, което по тази 
причина е безплодно, защото разглежда и 
разрешава мними, а не реални проблеми на 
конституционното правосъдие по чл. 72 от 
Конституцията. Разбира се, отговорността 
за това е споделена между вносителя на ис-

кането с формулираните в него питания по 
приложението на този текст и мнозинството 
на съдиите, които гласуваха за неговата до-
пустимост. В резултат се е получило излишно 
тълкуване, което не само с нищо не допринася 
за разбирането и прилагането на тълкувания 
текст, но може да има и вредни последици в 
бъдеще, доколкото завоалира и не обсъжда 
автентичните въпроси на правоприлагането 
по чл. 72 от Конституцията. 

Конституционен съдия: 
Благовест Пунев

На конституционния съдия Кети Маркова
Подписах решението по пункт 2 от дис-

позитива с особено мнение, тъй като не съм 
съгласна с тълкуването по приложението на 
чл. 72, ал. 2 във връзка с основанията по чл. 72, 
ал. 1, т. 1 – 3 от Конституцията, възприето от 
мнозинството съдии.

Считам, че в тази си част взетото реше-
ние не обективира упражняване на тълку-
вателното правомощие на Конституционния 
съд по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията, 
защото задължително тълкуване на кон-
ституционна норма или на система от та-
кива, с иманентно присъщата му всеобща 
и неподлежаща на корекция задължителна 
сила, в действителност няма. Отговорът на 
отправеното тълкувателно питане не показва 
тълкувателен принос, доколкото се изчерпва 
с буквалното словесно възпроизвеждане на 
текстовете на чл. 72, ал. 1, т. 1 – 2 и ал. 2 от 
Конституцията в диспозитива на решението, а 
възможността Конституционният съд да бъде 
сезиран с правен спор по чл. 72, ал. 1, т. 3 от 
Конституцията е ограничена единствено до 
хипотезата на неизбираемост (неясно остава 
защо несъвместимостта изобщо не се обсъжда 
като основание).

Процесуалните аспекти на проблема за 
предсрочното прекратяване пълномощията 
на отделен народен представител са решени 
изцяло на конституционно ниво, и то в пълно-
та, с изричната разпоредба на чл. 72, ал. 2 от 
Основния закон. Цитираната норма установява 
компетентността на органите, в чиито право-
мощия е да изпълнят изискуемата процедура, 
респ. да постановят и съответните актове, в 
зависимост от конкретното материалноправно 
основание. В този смисъл не виждам в по-
сочената си част решението по същество да 
съдържа изискуемото задължително тълкуване 
на Конституцията, и то според стандартите, в 
смисъла и с реквизитите, вложени от консти-
туционния законодател, при регламентиране 
правомощието на Конституционния съд по 
чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията, възпри-
ети и в правната доктрина и конституцион-
ната практика. В случая съдът не създава 
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никаква собствена формулировка, с която, 
установявайки единно разбиране относно ко-
ректното нормативно съдържание и смисъла 
на дадената конституционна разпоредба, да 
внесе уточнение и отстрани по този начин 
съществуващи или възможни неясноти или 
двусмислие в контекста на вече възникнал или 
потенциален правен проблем. В конкретния 
казус съобразно поставения в основата на 
конструкцията на самото тълкувателно пи-
тане акцент върху процесуалната страна на 
третирания проблем исканото тълкуване на 
практика и не би могло да бъде направено, 
като се има предвид пределно ясната, точна 
и конкретна конституционна разпоредба на 
чл. 72, ал. 2, небудеща никакви съмнения, 
противоречия или двусмислие при тълкува-
нето и прилагането є. 

В този смисъл същественият въпрос, който 
възниква за мен, е дължи ли изобщо Консти-
туционният съд произнасяне по същество със 
задължително тълкуване, когато отправеното 
към него искане се отнася до една поначало 
ясна и безспорна откъм съдържание конститу-
ционна норма, а поставеният въпрос очевидно, 
безусловно, еднозначно и категорично изисква 
отговор „Да“. Няма спор нито в теорията, 
нито в практиката, че искане за тълкуване 
следва да се прави (и респ. да се уважава), 
когато съществува съмнение относно еднознач-
ността в смисъла на съответната разпоредба, 
т.е. необходимо е да е налице констатация за 
недостатъчно ясен изказ във формулировката 
на текста, който да създава възможност за 
различни интерпретации.

Проблемът се очертава с особена острота 
по настоящото дело, защото в тази си част 
самото искане на групата народни предста-
вители всъщност се свежда до питане дали 
винаги при наличието на материалноправните 
основания на чл. 72, ал. 1, т. 1 – 3 от Кон-
ституцията компетентните органи – Народно 
събрание и Конституционен съд, следва да 
изпълнят конституционните си правомощия, 
пряко произтичащи от конституционната 
норма на чл. 72, ал. 2, или съществува правна 
възможност и за обратното, т. е. да нарушат 
Конституцията. Намирам за повече от абсурд-
но при упражняване на най-мощното от своите 
правомощия, или един вид свръхправомощие, 
както сполучливо го характеризират някои 
автори, Конституционният съд да откликва 
на тълкувателно питане от вида, с харак-
теристиките и спецификата на процесното, 
произнасяйки се на практика дали и доколко 
Конституцията може да бъде нарушавана.

Независимо че с определението по допус-
тимостта искането е прието за разглеждане 
по същество, няма пречка Конституционният 
съд да преразгледа тази си позиция и в на-
стоящата фаза на конституционния процес, 

когато намери основание (чл. 25, ал. 2 от 
Правилника за организацията на дейността на 
Конституционния съд), още повече, че при да-
дения отговор по същество на първия поставен 
тълкувателен въпрос в искането, в контекста 
на пределно ясната норма на чл. 72, ал. 2 от 
Конституцията, тълкуването на последната се 
оказва и изцяло лишено от предмет.

С оглед заетата от мен позиция е излиш-
но да излагам подробни аргументи за това, 
че не съзирам нито реален правен проблем, 
решаването на който да е предпоставено 
от направеното тълкуване, нито защитима 
конституционно значима цел, която да го 
обуславя. Следва да се има предвид също, че 
в подобна ситуация, когато Конституционният 
съд се домогва да тълкува ясни, несъмнени 
и недвусмислени конституционни разпоред-
би, по отношение на които поради тази им 
характеристика поначало няма основание 
по пътя на задължителното тълкуване да се 
търси единно разбиране и еднакво приложе-
ние, обективно възниква и рискът той да се 
превърне в позитивен законодател, и то на 
конституционно ниво, което е очевидно и 
безусловно недопустимо.

Предвид изложените съображения считам, 
че в частта за даване задължително тълкуване 
на нормите на чл. 72, ал. 1, т. 1 – 3 и ал. 2 
от Конституцията в контекста на конкретно 
формулирания въпрос, с който съдът е сези-
ран от вносителите (пункт 2 от диспозитива 
на решението), искането следваше да бъде 
отклонено като недопустимо.

Конституционен съдия: 
Кети Маркова

На конституционния съдия Цанка Цанкова
Пред Конституционния съд по к.д. № 17 

от 2013 г. са поставени за тълкуване шест 
въпроса, свързани с чл. 72 от Конституция-
та – относно предсрочното прекратяване на 
пълномощията на народен представител. В 
т. 5 и 6 на решението са дадени отговорите на 
питанията, първоначално обект на к.д. № 21 
от 2013 г., допуснати за разглеждане по съще-
ство и присъединени към настоящото дело за 
общо разглеждане. 

След като Конституционният съд е приел с 
мнозинство, че всички искания са допустими, 
по същество той отговаря по начин, който е в 
противоречие с принципите на конституцион-
ното право и разделението на властите – чл. 8, 
чл. 68, ал. 1, чл. 84, т. 8, чл. 67, ал. 1, чл. 4, 
ал. 1 от Конституцията. 

Според искането трябва да се даде от-
говор дали решението за избор на народен 
представител за ръководител на институция, 
определена със закон, инкорпорира и елементи 
на решението по чл. 72, ал. 2 от Конститу-
цията за прекратяване на пълномощията на 
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народен представител (т. 5 от диспозитива на 
решението). Второто искане (т.  6 от диспози-
тива) е дали избраният народен представител, 
който е изявил воля да заеме длъжността на 
ръководител на институция, трябва изрично 
да подаде оставка по чл. 72, ал. 1, т. 1 от 
Конституцията. Мнозинството на Конститу-
ционния съд приема и по двата въпроса, че 
е необходимо да се подаде оставка, а Народ-
ното събрание е длъжно да я приеме, за да 
преустанови състоянието на несъвместимост, 
като в случаите, когато откаже да приеме 
оставката или такава не е подадена, спорът 
се решава от Конституционния съд.

Според мен диспозитивът на процесното 
решение, т. 5 и 6, не отговаря на действи-
телния смисъл и съдържание на чл. 72 от 
Конституцията и тълкувателният резултат е 
предизвикване пораждането на несъвмести-
мост, нейното стабилизиране и съществуване 
за неопределен срок и подчинява прекратява-
нето є на условието да бъде подадена оставка 
от народния представител, при това, като е 
надценена ролята на оставката.

При тълкуването трябва да се излиза от 
разбирането, че несъвместимостта е не само 
нежелана, но и противна на принципите на 
конституционното ни право (чл. 68, ал. 1 от 
Конституцията) и да се проведе последователно 
принципът, че тълкуването на чл. 72 трябва 
да съответства на чл. 8 от Конституцията и 
да съобразява всички принципи на конститу-
ционното право, включително този на чл. 67 
от Конституцията. 

Като поддържам изразеното от мен стано-
вище в Решение № 7 по к.д. № 16 от 2013 г., 
добавям и следното:

Всяко решение на Народното събрание е 
формален акт, в чиято съдържателна страна 
може да има няколко волеизявления на ре-
шаващия орган. Конституционосъобразното 
решение винаги съдържа постановяване да 
настъпят допустимите и предписани от Кон-
ституцията и от закона, ако той не е проти-
воконституционен, последици и имплицитно 
в съдържанието му е вложено отрицание на 
положението до постановяване на решение-
то. Когато Народното събрание осъществява 
избор, това означава, че се отрича положе-
нието преди извършването му. Отричат се 
състоянието и правомощията на избрания за 
ръководител на институция да бъде народен 
представител. Избраният не би могъл да има 
повече положението на народен представител. 
Това следва от чл. 68, ал. 1 от Конституцията. 
По силата на акта за избора е възложено на 
избрания да притежава и да упражнява нови 
правомощия, които са вън и са различни от 
правомощията на законодателната власт и 
които Конституцията забранява да се съвмес-
тяват с тях. И това е по силата на самия акт 
за избор, тъй като противоречи на законите 

на логиката (Аристотел, Лайбниц), че е въз-
можно съвместяване на новото положение с 
отреченото старо положение. За конституци-
онното ни право това означава, че решението 
на Народното събрание е юридически факт 
с правопораждащо и правопрекратяващо 
действие и избраният не може едновременно 
да бъде носител на пълномощия и да осъщест-
вява функции от двете власти. Самият избор 
означава, че Народното събрание изключва 
пълномощията, присъщи на народния пред-
ставител, за участие в законодателната власт. 
Тъй като в мотивите на решението се акцен-
тира върху политическото представителство, 
точно този извод е в съгласие с него и точно 
той е в съгласие с императива на чл. 8 от 
Конституцията. Дали народният представи-
тел е положил клетва, или не, е без правно 
значение. Конституцията изключва съвмес-
тяване на длъжности от различните власти. 
Да се приеме, че с избора не е прекратено 
състоянието на народно представителство на 
избрания не само противоречи на законите 
на логиката, но означава още, че Народното 
събрание нарушава принципа на разделение 
на властите, а върховният орган има противо-
конституционно поведение и предизвиква със 
своя акт за избор несъвместимост, при това 
със съпътстващите я последици на неокон-
чателност и двусмислие (видно и от текста 
на т. 6 на диспозитива на решението на Кон-
ституционния съд). Това би било нарушение 
на принципите на Конституцията, каквото не 
може да се съдържа в съждението за избор. 
Прекратяването на правоотношението на 
народно представителство (независимо от 
неговия политически характер) имплицитно 
се съдържа в акта за избор за ръководство 
на институция. Тази отрицателна страна на 
волеизявлението за избор на длъжност вън 
от законодателната власт не е необходимо да 
бъде самостоятелно и формално изразена в 
друг, различен от решението за избора акт.

Текстът на чл. 72, ал. 1 от Конституцията 
трябва да се разбира в съгласие и подчиненост 
на материалноправните разпоредби на чл. 8 
и чл. 68, ал. 1 от Конституцията. Изправени 
сме пред една изключителна хипотеза – осо-
беният характер на правния акт на избор и 
конституционно установеното положение на 
Народното събрание като орган с най-висше 
доверие. Основният закон създава достатъчно 
гаранции за недопустимост на предсрочно 
прекратяване на пълномощията на народния 
представител, но той брани върховния орган, 
изразяващ волята на суверена (чл. 1, ал. 2 от 
Конституцията). Член 72, ал. 2, т. 3 от Кон-
ституцията е приложим само ако е налице 
несъвместимост. С избора за участие в изпъл-
нителната власт народният представител прес-
тава да е такъв, а щом избраният не е народен 
представител още с избора, не може да има 
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несъвместимост. В тълкувателното решение 
обаче се приема, че и в тази хипотеза трябва 
да се подаде оставка и Народното събрание е 
длъжно да я приеме. Както е казано изрично 
в точка шеста на диспозитива на решението 
на Конституционния съд, „за да преустанови 
състоянието на несъвместимост“. Така, про-
тивно на принципите на конституционното 
право, се приема, че със своя акт – реше-
нието за избор, процедурно и по същество 
произнесен в рамките на предоставената му 
компетентност, Народното събрание създава 
състояние на несъвместимост и затова според 
израза на тълкувателното решение трябва да 
предприеме действия, за да ликвидира това 
състояние – да преустанови състоянието на 
несъвместимост. Практическият резултат, 
основан на неправилната създадена тълкува-
телна предпоставка, е създаване на спорове, 
противоречиво и усложнено положение не 
само на народния представител, но и на са-
мото Народно събрание, и за институцията, за 
ръководството на която е направен изборът, 
и поставянето на решението на проблема 
вън от законодателната власт. Това е в остро 
противоречие с чл. 4 от Конституцията за 
правовия характер на държавата. 

Конституционен съдия: 
Цанка Цанкова

На конституционните съдии Стефка Стоева 
и Георги Ангелов

Считаме двете питания в искането за 
тълкуване на чл. 84, т. 8 във връзка с чл. 72, 
ал. 1 и 2 и чл. 68, ал. 1 от Конституцията, на 
които е отговорено с т. 5 и 6 от диспозитива 
на решението, за недопустими.

Тълкуването е преходът от знак (жестов, 
графичен, фонетичен, съчетание от звуци, думи 
или изречения) към значение. Разкриването 
на означаемото, т. е. на смисъла на знаците, 
поначало става неформално и се извършва 
ежедневно, навсякъде и от всеки в обществото. 

Тълкуване също е и довеждането до зна-
нието на заинтересованите лица на така 
разкрития смисъл.

Институционалното, още повече задъл-
жителното тълкуване обаче е формално. То 
е необходимо при спор по смисъла на думи 
и/или изречения на разпоредби. Този спор 
трябва да е обективиран. Тълкуването, вклю-
чително на разпоредби от Конституцията, е 
допустимо само ако има повече от един от-
говор за смисъла на тълкуваната разпоредба, 
в резултат на което тя може да се приложи 
по най-малко два начина.

В случая искането не съдържа тази пред-
поставка. Единственият мотив, изложен в него, 
е, че „в публичното пространство същест-
вуват противоречиви тези относно момента 
на прекратяване на правомощията на наро-

ден представител поради избиране на друга 
длъжност от парламента“. Противоречивите 
тези не са основание Конституционният съд 
да тълкува разпоредби, по чието прилагане 
не е имало правен спор, само защото такъв 
би могъл да възникне.

Разпоредбите и на чл. 72, ал. 1, т. 2, и на 
чл. 84, т. 8 от Конституцията са ясни и относно 
точния им смисъл не се спори в доктрината 
и в практиката. (Дори да са приети с едно 
решение, волеизявленията за избор на народен 
представител за ръководител на институция, 
определена със закон, и за прекратяване на 
пълномощията му като народен представител 
са два отделни и самостоятелни акта на пар-
ламента.) Всеки от тях е със свои собствени 
предмет, съдържание и правни последици. Не 
е възможно едното волеизявление да „инкор-
порира елементи“ на другото.

По същия начин стоят нещата и с воле-
изявлението на народния представител, че е 
съгласен да заеме длъжността. То е с предмет 
и съдържание, различни от волеизявление за 
подаване на оставка, поради което не може 
да има и нейните правни последици.

Конституцията дава еднозначни отговори 
и на двете питания.

Посочените от нас питания, впрочем, не 
са за изясняване на точния смисъл на кон-
кретна конституционна разпоредба. Иска се 
решаването на два конкретни конституционни 
казуса, което не може да стане in abstracto, 
защото Конституционният съд не разполага с 
такова правомощие – чл. 149, ал. 1 от Основ-
ния закон. Казусите следва да бъдат решени 
след евентуалното си възникване, не чрез 
предрешаване на въпросите под формата на 
хипотези.

Конституционни съдии: 
Стефка Стоева 
Георги Ангелов

9588

РЕШЕНИЕ № 15 
от 19 декември 2013 г.

по конституционно дело № 19 от 2013 г.

Конституционният съд в състав: предсе-
дател: Димитър Токушев, членове: Благовест 
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цан-
ка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, 
Кети Маркова, Георги Ангелов, Борис Вел-
чев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, при 
участието на секретар-протоколиста Милка 
Бонева разгледа в закрито заседание на 12 
и 18 декември 2013 г. конституционно дело 
№ 19 от 2013 г., докладвано от съдията Георги 
Ангелов.

Делото е образувано на 9.07.2013 г. по искане 
на 51 народни представители от 42-то Народно 
събрание за установяване на противоконститу-
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ционност на Решение на Народното събрание 
от 4.07.2013 г. за предсрочно прекратяване 
на мандата на управителя на Националната 
здравноосигурителна каса Пламен Цеков на 
основание чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здрав-
ното осигуряване (ДВ, бр. 60 от 6.07.2013 г.).

Разглеждането по същество на искането е 
допуснато с определение на Конституционния 
съд от 23 септември 2013 г. Като заинтере-
сувани страни са конституирани Народното 
събрание, Министерският съвет, министърът 
на здравеопазването, Националната здрав-
ноосигурителна каса (НЗОК), Българският 
лекарски съюз, Българският зъболекарски 
съюз и Пламен Цеков.

По делото са постъпили писмени стано-
вища от Народното събрание, министъра на 
здравеопазването, Българския лекарски съюз, 
Българския зъболекарски съюз и Пламен 
Цеков.

Вносителите на искането за противо-
конституционност на решението считат, че 
мандатността е въведена от Конституцията за 
осъществяване на предоставените властниче-
ски правомощия по изпълнение на държавната 
политика в определена област на обществените 
отношения и е механизъм за демократично 
конституиране, устройство и функциониране 
на държавните органи чрез предоставянето 
им на определени правомощия за определен 
период от време. Тя е юридическа гаранция 
за независимост при осъществяването на 
правомощията и за контрол върху дейността 
на държавните органи. Предсрочното пре-
кратяване на персонален мандат може да 
стане само въз основа на факти, настъпили 
след неговото възникване, които трябва да са 
посочени изрично от Конституцията или от 
закон, основан на нея, като юридически факт 
за прекратяването. В мотивите към проекта за 
решение не са посочени никакви конкретни 
нарушения при изпълнение на задълженията 
на Пламен Цеков като управител на НЗОК, 
още по-малко такива, извършвани системно, 
които да са основание по чл. 19, ал. 4, т. 3 
от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за 
предсрочното прекратяване на мандата му.

Според Народното събрание искането не 
може да бъде подкрепено. То е прието в пре-
делите на компетентността на парламента 
по чл. 84, т. 8 от Конституцията във връзка с 
чл. 19, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване 
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г., последно изменен 
и допълнен в бр. 23 от 2013 г.). Въз основа на 
разисквания в пленарно заседание с участието 
на управителя на НЗОК са били установени 
системни нарушения на задълженията му, по-
сочени в мотивите към проекта за решението 
и конкретизирани в становището по делото. 

Министърът на здравеопазването е на ста-
новище, че мандатът на управителя на НЗОК 
е прекратен с акт на правоимащия орган на 

основание, посочено в закона, а преценката 
за наличието или липсата на нарушения на 
задълженията му е от компетентността на 
Народното събрание. Поради това решението 
не противоречи на конституционния принцип 
на мандатността и на чл. 19, ал. 4, т. 3 ЗЗО.

Българският лекарски съюз намира, че 
решението не нарушава принципа на ман-
датността, а основанията по чл. 19, ал. 4, т. 3 
ЗЗО са установени при парламентарния дебат. 

Българският зъболекарски съюз заявява, 
че по закон няма пряко отношение нито към 
избора, нито към предсрочното прекратяване 
на мандата на управителя на НЗОК, поради 
което не взема и становище по искането.

Според Пламен Цеков искането е осно-
вателно, защото в мотивите към проекта 
за решение не са посочени конкретни, още 
по-малко системни нарушения, част от съо-
браженията са неотносими към времето на 
мандата му, а Надзорният съвет на НЗОК, 
който по закон е осъществявал контрол вър-
ху дейността му, не е установил нито едно 
нарушение в оперативната дейност на касата.

Останалите заинтересувани страни не са 
представили становища по искането.

След като прецени доказателствата по де-
лото, доводите в искането и в становищата 
на страните, Конституционният съд намира 
следното.

С Решение на Народното събрание от 
29.03.2012 г. (ДВ, бр. 27 от 3 април 2012 г., в 
сила от деня на обнародването му) Пламен 
Цеков е избран за управител на НЗОК с мандат 
до 12 февруари 2015 г. Съгласно чл. 84, т. 8, 
предл. 2 от Конституцията Народното събра-
ние избира ръководителите на институции, 
определени със закон. Според чл. 19, ал. 1 
ЗЗО в действащата си към датата на избора 
редакция (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) управителят 
на НЗОК се избира от Народното събрание 
за срок от 5 години. Изборът е действителен 
независимо от по-краткия от определения в 
закона петгодишен срок на мандата, поради 
което целената инвеститура е възникнала.

С оспореното решение мандатът е прекратен 
предсрочно от датата на влизане в сила на 
решението – 10.07.2013 г., съгласно правомо-
щието на Народното събрание по чл. 84, ал. 1, 
т. 8, предл. 2 от Конституцията да освобождава 
ръководителите на институциите, определени 
със закон и чл. 19, ал. 4 ЗЗО. 

Самото решение не съдържа фактически, 
а само правното основание за издаването 
си – чл. 19, ал. 4, т. 3 ЗЗО. 

Фактическите основания са изложени в 
мотивите към проекта за решението така, 
както са предложени в пленарното заседание 
на Народното събрание при приемането му. 
Те са: а) нарушен диалог между съсловните 
организации и НЗОК; б) наложени едно-
странно от НЗОК решения по управлението 
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и финансирането на здравната система, ко-
ито обричат на фалит болниците и отнемат 
нормалния достъп на гражданите до здравни 
грижи; в) отказ на управителя да поиска в края 
на 2012 г. актуализация на бюджета на НЗОК 
с 50 милиона лв. неосъществен трансфер от 
нея към Министерството на здравеопазването 
и с надсъбрани суми от здравни вноски; г) 
въведени в началото на 2013 г. регулативни 
методики, довели до орязване на бюджети-
те на болниците; д) отказ на съсловните и 
пациентските организации да преговарят и 
работят с управителя на НЗОК.

Тези фактически основания са конкретизи-
рани и допълнени в становището на Народното 
събрание по делото.

І. Според съдиите Цанка Цанкова, Кра-
сен Стойчев и Георги Ангелов искането е 
недопустимо.

1. Оспореното решение е едностранно 
властническо волеизявление, което прекратява 
правото на избраното веднъж физическо лице 
да упражнява занапред компетентността на 
управител на НЗОК като държавен орган (от-
нема т. нар. инвеститура). Макар и прието от 
Народното събрание, действието на решението 
не е в сферата на законодателната власт, защото 
не създава, а прилага съществуваща правна 
норма. Не е и в сферата на съдебната власт, 
тъй като не решава правен спор съобразно съ-
ществуваща норма. Последиците на решението 
са в сферата на изпълнителната власт така, 
както и ако би било прието от администрати-
вен орган. Впрочем, не принадлежността на 
органа, субект на волеизявлението, към една 
от трите власти, а методът на регулиране и 
правните последици от неговото волеизявле-
ние са от значение за определянето му като 
властнически акт, и то от точно определен 
вид – законодателен, административен или 
съдебен, или като гражданскоправно действие. 
Административни актове издават органите на 
изпълнителната власт. Народното събрание 
също може да издава решения, които имат 
характер на административни актове. Същото 
се отнася до юридически или физически лица, 
както и техни сдружения, ако са оправомо-
щени за това със закон.

2. Решението в случая е волеизявление 
на орган, действащ като административен 
по смисъла на чл. 120, ал. 1 от Конституцията. 
Контролът за законността му се осъществя-
ва съгласно тази разпоредба от съдилищата 
чрез обжалването му като административен 
акт по ред, определен от текущия законода-
тел, доколкото последният не е изключил 
обжалваемостта му при условията (и огра-
ниченията) на чл. 120, ал. 2 от Основния 
закон. Законността, предмет на проверка от 
административните съдилища, включва не 
само съобразеността на административния 

акт със закона и подзаконовите нормативни 
актове, но преди всичко с Конституцията. 
Законността е съответствието на акта със 
закона в родовия смисъл на това понятие, 
обхващащ цялата система от правни норми.

3. а. Формалното тълкуване на разпоред-
бата на чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституция-
та, в резултат на което контролът над тези 
парламентарни решения се свежда само до 
съответствието им с чл. 84, т. 8 от Основния 
закон, не отчита, че те са актове с админи-
стративен характер, подлежащи на цялостен 
контрол за законност съгласно чл. 120, ал. 1 
от Конституцията. При възприемането на това 
тълкуване контролът се свежда до проверка 
на материалната компетентност на Народ-
ното събрание в зависимост от съществу-
ването на оправомощаващ го закон, докато 
съобразеността на решението със закона в 
тесния смисъл на понятието е невъзможна. 
Такъв контрол би довел като резултат един-
ствено до увеличаване на законите, с които 
ръководителите на институции се избират 
или освобождават от парламента.

б. Няма разумно основание да се счита и че 
нормата на чл. 149, ал. 1, т. 2, предл. 2 е специ-
ална спрямо тази на чл. 120 от Конституцията, 
така че контролът върху административните 
актове на парламента да е разделен на две – за 
конституционосъобразност, осъществяван от 
Конституционния съд, и за законосъобраз-
ност, осъществяван от административен съд. 
Такава система за контрол е казуистична и 
правнотехнически усложнена, без това да се 
оправдава от защитима конституционна цел. 

в. Ако пък контролът изцяло, включител-
но за законосъобразност, е подведомствен 
на Конституционния съд, то преди всичко 
засегнатите от административния акт лица 
остават без основното си право на защита, 
установено от чл. 56 и гарантирано им пред 
съдебната власт от чл. 120, ал. 2 и чл. 122 от 
Конституцията, най-малкото поради това, 
че не са сред легитимираните по чл. 150 от 
Конституцията да сезират този съд.

От своя страна, самият Конституционен 
съд не разполага с конституционните, а оттам 
и със законовите правомощия на съдебната 
власт. Механизмът на чл. 121 от Основния 
закон осигурява установяването на истината 
за съществуването на фактите, посочени като 
основания за предсрочното прекратяване на 
мандата. С такъв механизъм в дейността си 
по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията кон-
ституционният процес не разполага. Консти-
туционният съд поначало преценява не при-
лагането на закона спрямо конкретни факти, 
както е при съдебната власт, а неговото или 
на другите актове на парламента съответствие 
с Основния закон. По тази причина той няма 
типичния за правосъдието правнотехнически 
инструментариум за установяване на факти. 
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Тъкмо фактите обаче са в основата на пре-
ценката за съответствието на решението на 
Народното събрание със закона.

4. Контролът над оспорваното решение, 
както и над всички решения на Народното 
събрание, които имат характеристики на 
административни актове, следователно е 
подведомствен по силата на чл. 120 от Кон-
ституцията на съдебната власт, а не на Кон-
ституционния съд. Редът за осъществяването 
му, включително родово компетентният съд 
(срв. чл. 125, ал. 2 от Конституцията), се оп-
ределя от текущия законодател.

Тъй като въпросът за допустимостта на 
искането може да се повдигне във всяка фаза 
на конституционния процес, по тези съобра-
жения и на основание чл. 25, ал. 2 и чл. 26 от 
Правилника за организацията на дейността 
на Конституционния съд разглеждането по 
същество на оспорването е недопустимо и би 
следвало да се отклони.

ІІ. Според съдиите Димитър Токушев, 
Пламен Киров, Стефка Стоева, Борис Велчев 
и Гроздан Илиев искането е неоснователно 
и следва да се отхвърли.

1. Съдиите Димитър Токушев, Стефка 
Стоева и Борис Велчев приемат следното:

Правовата държава предполага управлени-
ето на Република България да се извършва 
според Конституцията и законите на страната 
(чл. 4, ал. 1, изр. 2 от Конституцията). Прав-
ната природа на решенията на Народното 
събрание не допуска те да противоречат 
както на Конституцията, така и на закона. 
Обратното би означавало Народното събрание 
към момента на приемането на съответното 
решение да не е обвързано от действащ закон. 
Поради това, след като е приело със Закона 
за здравното осигуряване, че управителят на 
Националната здравноосигурителна каса е със 
срочен индивидуален мандат, то предсрочното 
му прекратяване от Народното събрание може 
да стане единствено на посочените в закона 
основания, което е гаранция за запазване 
независимостта на органа (Решение № 13 от 
2010 г. по к.д. № 12 от 2010 г.).

Конституцията не допуска правомощията 
на Конституционния съд да се разширяват 
или ограничават със закон. Това не може да 
прави и самият Конституционен съд със своите 
решения. Той има компетентност единствено 
да преценява конституционосъобразността на 
решенията на Народното събрание. 

Спорът по това дело е за обхвата и пред-
мета на проверката на Конституционния съд 
при оспорване конституционосъобразността 
на решенията на Народното събрание. Без-
спорно, в подобни производства Конституци-
онният съд не може да действа като съд по 
фактите. Считаме, че преценката му не може 
да бъде само формална и да се сведе един-

ствено до установяване на противоречие на 
решение на Народното събрание с конкретна 
норма на Конституцията или до неспазване 
на процедурата по приемане на решението. 
Преценката трябва да бъде изцяло подчинена 
на разбирането, че решенията на Народно-
то събрание не бива да противоречат и на 
принципи и ценности на Конституцията. В 
случая решението за предсрочно прекратяване 
на мандата на управителя на Националната 
здравноосигурителна каса като ръководител на 
институция по чл. 84, т. 8 от Конституцията 
трябва да бъде съобразено и с основанията, 
предвидени в закона. Мандатът се предоставя 
на този орган в публичен интерес и незако-
носъобразното му прекратяване не би било 
само формално нарушение на Конституцията 
и на закона, а съдържателно би накърнило 
този публичен интерес. 

Обратното разбиране за формален контрол 
може да насърчи Народното събрание да 
приема решения в нарушение на Конституци-
ята, стига да посочи в тях някакво законово 
основание за предсрочно прекратяване на 
мандата на един ръководител на държавен 
орган. По такъв начин не само може да уп-
ражни политически мотивиран произвол, но 
и да се накърнят права на засегнатите лица 
без законно основание. Народното събрание е 
обвързано от законите точно толкова, колкото 
и всеки друг държавен орган (чл. 86, ал. 2 от 
Конституцията).

Практиката на Конституционния съд по 
подобни въпроси досега е съдът да се огра-
ничава единствено до външната преценка за 
конституционосъобразност на решенията на 
Народното събрание и да се подчертава, че 
„преценката за конституционосъобразност 
съгласно разпоредбата на чл. 149, т. 2 от Кон-
ституцията трябва да бъде дадена единствено 
с оглед на това, дали са нарушени конститу-
ционни разпоредби, а не други нормативни 
актове, въвеждащи допълнителни изисквания 
или процедури“ (Решение № 3 от 1991 г. по 
к.д. № 17 от 1991 г.). Това разбиране изрично 
е потвърдено в Решение № 3 от 1995 г. по 
к.д. № 6 от 1995 г. и в Решение № 11 от 2000 г. 
по к.д. № 13 от 2000 г., където е подчертано, че 
„преценката за конституционосъобразност на 
атакуваното решение на парламента съгласно 
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията може да 
бъде дадена единствено с оглед на това, дали 
са нарушени конституционни разпоредби, а не 
и Правилникът за организацията и дейността 
на Народното събрание, който няма ранг на 
Основния закон“. Не е направено изключение 
от това разбиране и в Решение № 17 от 1997 г. 
по к.д. № 10 от 1997 г., в което съдът е приел, 
че „по смисъла на Конституцията решенията 
на Народното събрание трябва да бъдат съ-
образени с издадените от него закони“. Това 
решение обаче се отнася до случай, в който 
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Народното събрание е освободило лице, което 
се избира и освобождава от друг орган, а не 
от Народното събрание и така е бил нарушен 
чл. 84, т. 8 от Конституцията.

Тази практика според нас е основана на 
разбирането, че конституционният контрол 
върху актовете на Народното събрание из-
ключва преценката за законосъобразност на 
решенията му поради нуждата да се осигури 
необходимата свобода за вземане на решения 
и по целесъобразност от един политически 
орган, какъвто е Народното събрание. 

Досегашната практика според нас трябва 
да бъде преоценена с оглед на Решение № 13 
на КС по к.д. № 12 от 2010 г. относно ман-
датността. Принципите, заложени в това 
решение, изискват при прекратяване на 
мандат на орган по силата на чл. 84, т. 8 от 
Конституцията Народното събрание не само 
да посочи предвидената в съответния закон 
разпоредба за това, а да обсъди и обстоятел-
ствата, включени във фактическия є състав. 
В противен случай Народното събрание ще 
се окаже безконтролно, когато формално по-
сочи в решението си основания, предвидени 
в закон, но всъщност предсрочното прекра-
тяване на мандата реално е мотивирано със 
съвършено други причини. Свободата на На-
родното събрание при приемане на решения 
по целесъобразност свършва там, където се 
засяга публичният интерес, в случая състо-
ящ се в това избраното лице независимо, 
безпрепятствено и пълноценно да изпълнява 
правомощията си до края на своя мандат, 
стига в дейността си да е спазвало закона.

Не може да се твърди, че всяко предсрочно 
прекратяване на мандат непременно е израз 
на политически произвол. Това е конституци-
онно установено правомощие на Народното 
събрание и е напълно нормално да бъде 
упражнявано в правовата държава, стига да 
се извършва при спазването на Конституци-
ята и законите, а не само при формалното 
им съблюдаване. Практика, при която едно 
мнозинство законодателно създава изкуствени 
основания за предсрочно прекратяване на 
мандат единствено за да осигури съответствие 
на политическо решение със закона, не може 
да бъде в основата на една правова държава. 
Следователно свободата на Народното събра-
ние предсрочно да прекрати мандат на орган 
по силата на чл. 84, т. 8 от Конституцията 
трябва да бъде ограничавана преди всичко 
от принципите на Конституцията, а едва след 
това – от закона.

Това не означава, че проверката за конститу-
ционосъобразност на решенията на Народното 
събрание през призмата на принципа на пра-
вовата държава и в защита на конституционно 
установени ценности не е и проверка за тяхната 
законосъобразност. Такава проверка осигуря-
ва и конституционно закрепеното в чл. 56 от 

Конституцията право на защита на лицата, 
чиито права се засягат, доколкото мандатът 
винаги има и персонална компонента.

Изложеното изисква Конституционният съд 
да преценява и дали посочените в мотивите 
на оспореното решение на Народното събра-
ние основания съответстват на основанията 
за предсрочно прекратяване на мандата на 
управителя на НЗОК, очертани в чл. 19, ал. 4, 
т. 3 ЗЗО. 

Разбира се, тази преценка е ограничена в 
две посоки. Първото ограничение е свързано 
с възможността Конституционният съд да 
събира доказателства по силата на Закона за 
Конституционен съд. Преценката изисква съ- 
дът да провери дали в материалите по консти-
туционното дело се съдържат доказателства, че 
в обсъжданията народните представители са 
преценили налице ли са посочените в закона 
основания за предсрочно прекратяване на ман-
дат. Второто ограничение е, че преценката на 
съда не може да излезе извън обстоятелствата, 
мотивирали Народното събрание да приеме 
оспореното решение. Тази преценка не бива 
и да подменя суверенната воля на Народното 
събрание да квалифицира по определен начин 
констатираните от него факти.

В чл. 84 от Правилника за организацията 
и дейността на Народното събрание не се 
съдържа изискване решенията на Народното 
събрание да се мотивират, което самї по 
себе си сочи докъде може да се простира 
проверката върху тези решения. В конкретния 
случай мотивите към оспореното решение 
се съдържат в стенографския протокол от 
заседанието на постоянната Комисия по здра-
веопазване, този от пленарното заседание на 
Народното събрание от 4-ти юли 2013 г. и в 
проекта за решение. Всички те са неразделна 
част от оспореното решение. Обсъдените в 
рамките на парламентарните процедури факти 
в тяхната съвкупност представляват моти-
вите, обусловили решението на Народното 
събрание за предсрочното прекратяване на 
мандата на д-р Пламен Цеков на основание 
чл. 19, ал. 4, т. 3 ЗЗО. 

Правомощията на управителя на НЗОК 
трябва да бъдат преценявани през призмата 
на основната цел на ЗЗО, която той като ръ-
ководител на касата е длъжен да съблюдава 
в поведението си – задължителното здравно 
осигуряване да гарантира свободен достъп на 
осигурените лица до медицинска помощ. Тази 
цел конкретизира разпоредбата на чл. 52 от 
Конституцията. Основната отговорност за ръ-
ководството на НЗОК носи нейният управител, 
който има самостоятелни функции, различни 
от тези на Надзорния съвет, поради което не 
бива неговата отговорност да се смесва с тази 
на колективния орган. Израз на оценката за 
тази отговорност намираме и в законодател-
ното изменение, след което управителят на 
НЗОК се избира от Народното събрание.
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В становището, изготвено от постоянната 
Комисия по здравеопазването, се изтъква, 
че в заседания на комисията от страна на 
Българския лекарски съюз е посочвано, че 
диалогът е невъзможен поради отказа на 
управителя на НЗОК да предоставя „ясна и 
пълна информация“ за успешното провеж-
дане на преговорния процес. В резултат от 
това Националният рамков договор за 2013 г. 
не е бил подписан. Посочени са примери 
за предложени от страна на управителя на 
НЗОК методики, нарушаващи правата на 
конкуренцията в „ущърб на здравноосигуре-
ните граждани“, както и нарушения, свързани 
със задължения на управителя на НЗОК да 
обнародва проекти на нормативен акт, довели 
до отмяна на Постановление № 5 от 2013 г. 
на МС за определяне на цените и обемите 
на медицинската помощ. Посочено е, че въ-
преки поетото на изслушване в Комисията 
по здравеопазването на НС задължение да 
бъдат предложени мерки за овладяване на 
преразхода в бюджета на касата, управителят 
на НЗОК не ги е предложил и на следващото 
изслушване, провело се в комисията повече 
от месец по-късно. Посочени са писма и ста-
новища на министъра на здравеопазването, 
от които е видно, че управителят на НЗОК 
системно отказва предоставянето на инфор-
мация в министерството. 

Не на последно място следва да се посо-
чи и неизпълнението на задълженията на 
управителя на НЗОК, произтичащи от Реше-
ние № 8 от 2012 г. на Конституционния съд по 
к.д. № 16 от 2011 г., довело според народните 
представители до лишаването на НЗОК от 
41 милиона лева, които е могло и е следвало 
да бъдат разходвани за здравноосигурителни 
плащания. Принципът на правовата държава 
и чл. 12, ал. 6 от Закона за Конституционен 
съд изискват от всички държавни органи да 
изпълняват решенията на Конституционния 
съд. Това конкретно неизпълнение на за-
дълженията на управителя на НЗОК не се 
коментира от д-р Пламен Цеков нито в рам-
ките на обсъжданията в пленарна зала, нито 
в предоставеното му до Конституционния 
съд становище.

Правото на защита на д-р Пламен Це-
ков е реализирано пълноценно в рамките 
на парламентарната процедура. Той е имал 
възможността да участва в изслушвания в 
постоянната Комисия по здравеопазването 
и при обсъжданията в пленарна зала. Пар-
ламентарната процедура няма други форми, 
в които тази защита е могла да бъде реали-
зирана. Правото му да изтъкне аргументи в 
своя защита с нищо не е било нарушено. Той 
е имал тази възможност и в становището си, 
предоставено пред Конституционния съд.

В предсрочното прекратяване на мандата 
на управителя на НЗОК се проектира разби-

рането на Народното събрание за наличието 
и естеството на извършените от него наруше-
ния и мандатът му е предсрочно прекратен 
не само на формално законово основание, но 
и в защита на обществения интерес според 
суверенната преценка на Народното събрание. 
Това е станало въз основа на редица факти, 
показващи нарушение на задълженията на 
управителя на НЗОК и без да е нарушен нито 
един конституционен принцип. 

Право на Народното събрание е да прецени 
фактите и оттам да реши има ли извърше-
ни нарушения и какъв е техният характер. 
Преценката на Народното събрание не може 
да бъде подменяна от Конституционния съд. 

Предвид изложеното считаме, че оспоре-
ното решение не противоречи на конкретни 
разпоредби и на принципите на Конституцията. 

2. Съдиите Пламен Киров и Гроздан Илиев 
са на следното становище:

Съгласно чл. 149, т. 2 от Конституцията 
Конституционният съд е овластен с право-
мощието да се произнася само по искания 
за противоконституционност на законите и 
другите актове на Народното събрание. Със 
закон на Конституционния съд (КС) не могат 
да се възлагат и отнемат правомощия – арг. 
от чл. 149, ал. 2 от Конституцията. Като се 
съобрази и разпоредбата на чл. 120, ал. 1 от 
Конституцията, според която на съдилищата е 
възложен контролът за законност на актовете 
и действията на административните органи, 
става ясно, че с посочената нормативна уред-
ба конституционно е закрепено разделението 
на властите, функциите и органите, които 
ги осъществяват. Щом като това е така, КС 
може да извърши единствено преценка за 
конституционосъобразност на решението, с 
което мандатът на д-р Цеков е прекратен 
предсрочно на основание, посочено в ЗЗО. 
Вярно е, че по силата на чл. 84, т. 8 от Кон-
ституцията в случая е налице хипотезата на 
делегиране на правомощието със закон да се 
уреди мандатът на управителя на НЗОК по 
отношение на продължителност, основания 
за избор и за предсрочно прекратяване на 
мандата. В тази връзка се поставя въпросът 
за проверката, която може да извърши КС, и 
дали тази проверка ще обхване освен наличи-
ето на законовото основание и фактическите 
констатации, с които е мотивирано решени-
ето на Народното събрание за предсрочното 
прекратяване на мандата. Тук следва да се 
отбележи, че по силата на чл. 86 от Консти-
туцията Народното събрание е обвързано със 
законите колкото всеки друг държавен орган 
и дължи спазването на законите в своята 
дейност, включително и при постановяване 
на решението, с което предсрочно се прекра-
тява мандат на длъжностно лице – по арг. и 
от чл. 4 от Конституцията. В тази част НС 
е било обвързано от ЗЗО при постановяване 
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на решението. Типичният случай на съдебна 
проверка на решенията за предсрочно прекра-
тяване на мандата обхваща тяхната правил-
ност по отношение на приложимия закон и 
дали е спазена процедурата, която гарантира 
правилното установяване на фактическите 
положения и конституционното право на за-
щита на длъжностното лице, чийто мандат 
е предсрочно прекратен. Произнасянето на 
Конституционния съд с оглед на компетент-
ността му, очертана по-горе, в никакъв случай 
не може да припокрива по отношение на обем 
и адекватност проверката, която извършва 
съответният съд относно правилността на 
постановен административен акт. Това е 
така, защото макар статусът, включително и 
мандатът на управителя на НЗОК да е уреден 
със закон, този закон не съдържа процесуални 
разпоредби относно правомощията, които би 
имал КС като редовна съдебна инстанция 
при упражняване на контрол върху приетото 
решение за предсрочно прекратяване на ман-
дата. В тази част смятаме, че възприетият с 
предходни решения на КС (Решение № 14 от 
1997 г. по к.д. № 11 от 1997 г. и Решение № 11 
от 2000 г. по к.д. № 13 от 2000 г.) обхват на 
правомощия за проверка от КС следва да бъде 
съобразен при произнасяне по основателността 
на настоящото искане. В пределите на предо-
ставените му от Конституцията правомощия 
КС следва да извърши проверката с оглед 
претендираното наличие на такива по тежест 
нарушения на закона, които предопределят 
нарушение на конституционните принципи 
и ценности, съобразени от законодателя 
при приемането на ЗЗО. Такива ще бъдат 
случаите, когато решението не е обосновано 
с предвидено в закона правно основание за 
предсрочно прекратяване на мандата, пълна 
липса на мотиви по фактите, обосноваващи 
основанието, или приети фактически поло-
жения, неотносими към основанието за пред-
срочното му прекратяване, както и случаите, 
при които длъжностното лице, чийто мандат 
се прекратява против волята му, е бил ли-
шен от правото на защита, т.е. допуснато е 
нарушение на чл. 56 от Конституцията. Всяка 
една от посочените хипотези сама по себе си 
или съвкупно ще обосновава нарушение на 
конституционния принцип, прокламиран с 
чл. 4 от Конституцията. Това е така, защото 
в тези случаи е очевидно, че съображенията 
за целесъобразност, които поначало са преро-
гатив на Народното събрание, са прераснали 
в нарушение на конституционните принципи 
и ценности, на които се основава законът.

Не може да не се държи сметка обаче за 
предназначението на актовете за избор и 
предсрочно прекратяване на мандата, които 
поначало са подчинени на публичния интерес, 
водещи при който наред с останалите съобра-
жения са тези за целесъобразност, мотивирана 

от виждания за стратегии, реализиране на 
определена политика, от които се ръководи 
законодателят при овластяването и прекра-
тяването на правомощията на длъжностното 
лице с неговото освобождаване, изразена ясно 
в разпоредбата на чл. 19 ЗЗО, според която 
предложенията за избор и освобождаване се 
правят от съответните парламентарни групи. 
Все в този порядък са и правомощията на 
Народното събрание да измени или отмени 
изцяло или в съответната част съответен за-
кон, включително и в частта за мандата, за да 
реализира съответни стратегии или програми, 
подчинени на публичния интерес. Затова и 
настоящият казус не следва да се разглежда 
и свежда до един трудов спор, при който с 
приоритет са изведени трудовите права на 
длъжностното лице.

По това дело не може да има спор, че 
решението за предсрочно прекратяване ман-
дата на д-р П. Цеков в качеството му на 
управител на НЗОК е взето след надлежно 
проучване, събиране на материали и данни 
от Комисията по здравеопазване, проведени 
дебати в пленарна зала, включително и с 
участието на д-р Цеков относно неговата дей-
ност, свързана с упражняване на възложените 
му правомощия и обема на задълженията, 
които има според чл. 19, ал. 7 ЗЗО, както и 
направените фактически констатации за до-
пуснати нарушения, изразили се предимно в 
бездействие по служба. При това положение 
е очевидно, че мотивирането на решението 
с правно основание по чл. 19, ал. 4, т. 3 ЗЗО 
за предсрочно прекратяване на мандата не е 
лишено от фактическо основание. В производ-
ството пред КС, предвид неговата специфика и 
липсата на предвиден на конституционно ниво 
процесуален ред за проверка правилността на 
приетите от Народното събрание фактически 
положения, съдът не би могъл да приема за 
установени други фактически положения или 
да пререшава по същество правилността на 
извършената от Народното събрание оценка 
на фактическия състав, мотивирал го да 
приеме оспореното решение. В тази част 
е недопустимо КС да подмени оценката на 
парламента за фактическата относимост на 
обстоятелствата, за които е прието, че съ-
държат правните признаци на основанието 
за предсрочното прекратяване на мандата. 
Такова е положението и по отношение на 
възприетата от законодателния орган преценка 
за системно извършване на нарушението. След 
като този признак не е дефиниран изрично в 
Конституцията и закона, суверенно право на 
НС е да определи позитивното му съдържание 
с оглед на възприетите фактически положения. 
Същото заключение може да се направи и по 
отношение на следващия признак, свързан с 
наличие на груби нарушения в служебната 
дейност на управителя на НЗОК, за каквото 
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е прието неизпълнението на задължението, 
произтичащо от Решение № 8 от 2012 г. на КС 
по к.д. № 16 от 2011 г., довело до лишаване на 
НЗОК от 41 милиона лева, които е следвало 
да бъдат разходвани за здравноосигурителни 
плащания.

При положение че оспореното решение е 
мотивирано с фактически състав, установен по 
надлежния ред от НС, и този състав обхваща 
признаците на правното основание по чл. 19, 
ал. 1, т. 3 ЗЗО за предсрочно прекратяване на 
мандата на управителя на НЗОК, КС не може 
да приеме наличието на допуснато нарушение 
на принципа на правовата държава. Това е така 
и защото цялостната дейност по установяване 
на фактите е протекла с участието на д-р Цеков, 
на когото е предоставена възможност за лично 
участие в дебатите, предхождащи гласуването 
и приемането на решението. Така той е реали-
зирал конституционното си право на защита, 
каквото му е гарантирано с разпоредбата на 
чл. 56 от Конституцията. Правото на защита е 
осъществено и чрез последващото сезиране на 
КС от групата народни представители, поискали 
неговата отмяна като противоконституционно. 

Не считаме, че българската демокрация 
е заплашена от предсрочното прекратяване 
на мандата на управителя на НЗОК по ус-
тановения конституционен ред, както и че е 
недопустимо в решение на КС да се издигат 
политически лозунги с привидна загриженост 
за състоянието на българския конституциона-
лизъм, вместо противоположната теза да се 
отстоява с правни аргументи.

ІІІ. Според съдиите Благовест Пунев, Румен 
Ненков, Кети Маркова и Анастас Анастасов 
искането е основателно по следните съобра-
жения:

А. По допустимостта на искането
По този въпрос Конституционният съд се е 

произнесъл положително с определението си 
от 24.09.2013 г. Приел е, че искането е напра-
вено от оправомощен субект на инициатива 
съгласно чл. 150, ал. 1, предл. 1 от Конститу-
цията, отговаря на нормативните изисквания 
за форма и съдържание и е насочено срещу 
парламентарен акт, който подлежи на консти-
туционен контрол. Не са последвали никакви 
фактически или правни промени, които да 
обусловят друго заключение.

Изразеното при произнасяне на настоящото 
решение ново становище за недопустимост 
на искането, което стана причина да не се 
формира необходимото мнозинство за едно-
посочно решаване на конституционния спор 
по същество, за нас е изненадващо. Ето защо 
намираме за необходимо да изложим допъл-
нителни аргументи в подкрепа на тезата, че 
искането е напълно допустимо и няма никакви 
основания да бъде отклонено.

С разпоредбата на чл. 149, ал. 1, т. 2 от 
Конституцията контролът за конституционо-
съобразност, възложен на Конституционния 

съд, е насочен към възпиране на Народното 
събрание и президента от изкушението да не 
се съобразяват с конституционните повели при 
издаване на всички свои актове независимо 
от техния вид и същностно съдържание. Ос-
новният закон не дава основание да се прави 
разграничение между различните актове на 
тези органи (например нормативни и индиви-
дуални) и на тази основа някои от тях да се 
изключат от пределите на конституционния 
контрол. Еднопосочна в този смисъл е цяла-
та досегашна практика на Конституционния 
съд – вж. Решение № 13 от 30.09.1999 г. по 
к.д. № 9 от 1999 г.; Решение № 11 от 7.11.2000 г. 
по к.д. № 13 от 2000 г.; Решение № 3 от 
23.02.2010 г. по к.д. № 18 от 2009 г.

Вярно е, че от гледна точка на изпълне-
нието на конституционното задължение на 
държавата по чл. 56, ал. 1, изр. 1 във връзка с 
чл. 122, ал. 2 от Конституцията да обезпечи на 
засегнатото в конкретния случай лице право на 
защита срещу накърняване на неговите права 
и законни интереси е налице правен дефицит. 
По отношение на това лице обжалваемостта на 
оспореното решение, доколкото по съществото 
си съдържа характеристиките на администра-
тивен акт, фактически е изключена от чл. 2, 
ал. 2, т. 1 от Административнопроцесуалния 
кодекс. В тази връзка би могъл да се поставя 
и въпросът за нарушаване на изискването за 
достъп до правосъдие по чл. 6, т. 1, изр. 1 от 
Конвенцията за защита на правата на човека 
и основните свободи. Абсурдно е обаче не-
съвършенството на нормативната уредба по 
отношение на защитата на индивидуалните 
права да служи като оправдание за още по-
тежкото им ограничаване чрез отказ от про-
верката за конституционосъобразност, така 
както е регулирана от Основния закон. Такова 
разбиране би обрекло на безперспективност 
идеята за бъдещо въвеждане на индивидуал-
ната конституционна жалба. Впрочем следва 
да се има предвид, че при липсата на такъв 
способ за сезиране на Конституционния съд 
действащият модел на конституционно право-
съдие е пряко насочен към удовлетворяване 
на обществения интерес висшите органи на 
властта, като парламента и президента, да 
спазват изискванията на Конституцията при 
постановяване на всички свои актове неза-
висимо от техния вид, като евентуалното 
последващо възстановяване на накърнените 
индивидуални права на отделния гражданин 
би могло да бъде само косвена последица от 
изхода на междуинституционалния спор, въз-
буден чрез публичната акция на друг правен 
субект. В края на краищата непосредственият 
проблем, който трябваше да бъде решен с 
решението по това дело, не е защитата на 
гражданските права на Пламен Цеков, а 
спазването на конституционните принципи 
от Народното събрание.
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Б. По основателността на искането
С Решение на Народното събрание от 

29.03.2012 г. (ДВ, бр. 27 от 3 април 2012 г., в 
сила от деня на обнародването му) Пламен 
Цеков е избран за управител на НЗОК с мандат 
до 12 февруари 2015 г. Съгласно чл. 84, т. 8, 
предл. 2 от Конституцията Народното събра-
ние избира ръководителите на институции, 
определени със закон. Според чл. 19, ал. 1 
ЗЗО в действащата си към датата на избора 
редакция (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) управителят 
на НЗОК се избира от Народното събрание 
за срок от 5 години. 

С оспореното решение мандатът е пре-
кратен предсрочно от датата на влизане в 
сила на решението – 10.07.2013 г., съгласно 
правомощието на Народното събрание по 
чл. 84, ал. 1, т. 8, предл. 2 от Конституцията 
да освобождава ръководителите на институци-
ите, определени със закон, и чл. 19, ал. 4 ЗЗО. 

Самото решение не съдържа юридическите 
факти като правно основание на издаването си, 
а само правната квалификация за предсрочно 
прекратяване на мандата на управителя на 
НЗОК – чл. 19, ал. 4, т. 3 ЗЗО. 

Фактите, които според решението обо-
сновават това предсрочно прекратяване на 
мандата, са изложени в мотивите към про-
екта за решение, така както са предложени в 
пленарното заседание на Народното събрание 
при приемането му. Те са: а) нарушен диалог 
между съсловните организации и НЗОК; б) 
наложени едностранно от НЗОК решения по 
управлението и финансирането на здравната 
система, които обричат на фалит болниците 
и отнемат нормалния достъп на гражданите 
до здравни грижи; в) отказ на управителя 
да поиска в края на 2012 г. актуализация на 
бюджета на НЗОК с 50 милиона лв. неосъ-
ществен трансфер от нея към Министерството 
на здравеопазването и с надсъбрани суми 
от здравни вноски; г) въведени в началото 
на 2013 г. регулативни методики, довели до 
орязване на бюджетите на болниците; д) отказ 
на съсловните и пациентските организации да 
преговарят и работят с управителя на НЗОК.

Тези факти са конкретизирани и допъл-
нени в становището на Народното събрание 
по делото.

За разлика от законопроектите чл. 84 от 
Правилника за организацията и дейността 
на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 53 
от 18.06.2013 г., посл. изм. и доп., бр. 97 от 
8.11.2013 г.) (ПОДНС) не изисква парламен-
тарните решения да са мотивирани освен при 
отхвърляне на доклад за дейността на орган, 
който по силата на закон се избира изцяло 
или частично от Народното събрание (чл. 86, 
ал. 10, изр. 3 ПОДНС). Решението се мотивира 
задължително с „мотивите за приемането“ си 
само в евентуалното становище на съответната 

водеща комисия на парламента при оспорва-
не пред Конституционния съд – чл. 88, ал. 2, 
изр. 2 във връзка с ал. 1, предл. 2 ПОДНС.

Становището следователно не може да съ-
държа мотиви, неформулирани в пленарното 
заседание за приемане на решението. Ако има 
такива, те не могат да се обсъждат при пре-
ценката за основателността на оспорването. 
Поради това позоваване на факти, които са 
били изнесени в пленарното заседание на На-
родното събрание, но не са станали опора на 
неговите мотиви на решението за предсрочно 
прекратяване на мандата на управителя на 
НЗОК, не трябва да бъдат предмет на обсъж-
дане от Конституционния съд при преценка 
на законосъобразността на това решение, 
тъй като те са извън правното основание за 
неговото издаване.

С решението си за предсрочно прекратяване 
на мандата на управителя на НЗОК Народ-
ното събрание е упражнило свое публично 
преобразуващо право. Като всички права то 
се индивидуализира и с юридическия факт или 
фактически състав за възникването си. Дали 
такива са налице, се преценява чрез прила-
гане на закона спрямо фактите, посочени в 
мотивите за приемане на решението. Когато 
тези факти не са сред предвидените законови 
основания за предсрочно прекратяване на 
мандата, решението е незаконосъобразно.

Според чл. 84, т. 8, предл. 2 от Консти-
туцията Народното събрание освобождава 
ръководителите на институции, определени 
със закон. Член 19, ал. 4, т. 3 ЗЗО оправо-
мощава Народното събрание с решение да 
прекрати предсрочно мандата на управителя 
на НЗОК при системно нарушаване на него-
вите задължения, неизпълнение на решение 
на Надзорния съвет или извършване или до-
пускане извършването от други лица на груби 
или системни нарушения на задължителното 
здравно осигуряване. 

Фактите се индивидуализират със своето 
съдържание и с времето (момент или период) 
на осъществяването им. В мотивите на ос-
пореното решение са индивидуализирани по 
време само две от твърдените като извършени 
обстоятелства – отказът на управителя на 
НЗОК да поиска актуализация на бюджета на 
касата „в края на 2012 г.“ и въвеждането на 
регулативни методики „в началото на 2013 г.“. 
Дори и да се счете, че индивидуализацията 
им като факти е достатъчна, сами по себе 
си те не могат да представляват „системно 
нарушаване“ на задълженията на управителя 
на НЗОК. „Системни“ по всички действащи 
законови определения, в съответствие с които 
следва да се счита за използвана тази дума 
при липсата на допълнителна разпоредба в 
ЗЗО за нейния смисъл (чл. 37, ал. 1 и 2 от 
Указа за прилагане на Закона за норматив-
ните актове, обн., ДВ, бр. 39 от 1974 г.; посл. 
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изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.), са най-малко три 
нарушения, независимо дали са извършени в 
определен, или в неопределен период от време 
(изключение е само определението в Закона 
за защита на животните, обн., ДВ, бр. 13 от 
2008 г.; посл. изм. и доп., бр. 92 от 2011 г., в 
което нарушенията са две). Двете посочени в 
мотивите на решението нарушения, дори ако 
са налице, не са системни.

Нещо повече, управителят на НЗОК няма 
преки правомощия по изменението на бюджета 
на НЗОК. Той би могъл единствено да предло-
жи проект за такова изменение на Надзорния 
съвет на НЗОК (НСНЗОК), след като го е 
изпратил на министъра на здравеопазването 
и е получил неговото становище – чл. 19, 
ал. 7, т. 3 ЗЗО. Тази му компетентност обаче, 
за разлика от компетентността му по пред-
лагане на проект за годишния бюджет на 
касата, не е обвързана. Тя е на оперативна 
самостоятелност, тъй като зависи от неговата 
преценка за нуждата и ресурсите за евенту-
алното изменение. Затова непредлагането на 
изменението не нарушава негови задължения 
по смисъла на чл. 19, ал. 4, т. 3 ЗЗО.

Одобряването на т. нар. в искането „ре-
гулативни“ методики, т. е. на методиките за 
прогнозните обеми и цени на медицинската 
помощ и за остойностяването и заплащането 
є, са от компетентността на НСНЗОК – чл. 15, 
ал. 1, т. 12 и 13 ЗЗО, на който управителят на 
НЗОК само ги предлага – чл. 19, ал. 7, т. 12, 
13 и 16 ЗЗО.

Останалите три обстоятелства, послужили 
като основание за предсрочното прекратяване 
на мандата, а именно – нарушен диалог между 
касата и съсловните организации, наложени 
едностранно от НЗОК решения по управле-
нието и финансирането на здравната система, 
обричащи на фалит болниците и отнемащи 
нормалния достъп на гражданите до здравни 
грижи, и отказ на съсловните и пациентските 
организации да преговарят и работят с упра-
вителя на НЗОК, не са индивидуализирани 
нито по съдържанието на отделните деяния 
(действия или бездействия) или система от та-
кива, нито по време, за да могат да се третират 
като факти с правно значение. Доколкото са 
твърдени само като резултат, те остават изця-
ло неидентифицирани, поради което не могат 
да бъдат квалифицирани като нарушения на 
задълженията на управителя на касата. 

Правомощията на управителя на НЗОК са 
изброени в чл. 19, ал. 7 ЗЗО и сред тях няма 
задължение за диалог със съсловните органи-
зации. С представители на тези организации 
управителят наред с членове на НСНЗОК 
участва при изготвянето на Националните 
рамкови договори (чл. 54, ал. 4 ЗЗО), и то в 
правоотношения, регулирани не с властниче-
ски метод, а с метода на равнопоставеността. 
Поради това нито самостоятелно, нито като 

един от представителите на касата управителят 
би могъл да има задължения за поведение, 
свързано със съдържанието или със самото 
сключване на договорите. Още повече в пре-
говорния процес управителят на НЗОК пона-
чало е задължен да охранява интересите на 
представляваната от него институция, които 
по дефиниция не съвпадат с позициите на 
всяка от останалите страни в диалога.

Решенията по управлението и финансиране-
то на здравната система, при това „наложени 
едностранно от НЗОК“ не от нейния упра-
вител, не са индивидуализирани не само по 
време, но и по съдържание. Те следователно 
не могат да бъдат преценявани като факти, 
спрямо които чл. 19, ал. 4, т. 3 ЗЗО да е из-
общо приложим.

В заключение категорично приемаме, че 
решението на Народното събрание за пред-
срочно прекратяване на мандата на Пламен 
Цеков като управител на НЗОК противоречи 
флагрантно на материалния закон – чл. 19, 
ал. 4, т. 3 ЗЗО. Фактите, които могат да се 
изведат от мотивите на решението, не попадат 
и сред нито едно от изчерпателно посочените 
в чл. 19, ал. 4 ЗЗО други правопрекратяващи 
основания.

Съгласно чл. 4, ал. 1, изр. 2 от Конституци-
ята Република България се управлява според 
нея и законите на страната. Нормата се от-
нася и до Народното събрание, което също е 
подчинено на Конституцията. Затова, когато 
е приело закон, установяващ срочен индиви-
дуален мандат, предсрочното прекратяване на 
мандата може да стане само на посочените в 
закона основания. Тяхната промяна е допусти-
ма само по реда на изменение на закона при 
гаранция за запазване на независимостта на 
органа (Тълкувателно решение № 13 на КС 
от 15.12.2010 г. по к.д. № 12 от 2010 г.). 

Уважаването или отхвърлянето на искането 
по същество зависи от преценката дали Кон-
ституцията, в частност установеният от нея 
принцип на правовата държава, позволява на 
Народното събрание да не зачита материал-
ното съдържание на приетите от него закони, 
което по съществото си е равносилно на правен 
произвол. Наистина с някои свои изолирани 
актове Конституционният съд е интерпретирал 
стеснително основанията за конституционен 
контрол (вж. Решение № 13 от 30.09.1999 г. 
по к.д. № 9 от 1999 г.). В преобладаващата 
си практика обаче съдът изрично е приемал, 
че принципът на правовата държава изисква 
от всички държавни органи да съобразяват 
изпълнението на правомощията си със зако-
на, а това с пълна сила важи и за Народното 
събрание в условията на парламентарна демо-
крация. Тезата за основателност на искането 
може да бъде защитена с конкретни цитати от 
мотивите на съответните решения. Например 
в мотивите на Решение № 5 от 17.04.2007 г. е 
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казано: „...От принципа на правовата държава, 
провъзгласен от чл. 4, ал. 1 на Конституцията, 
наистина произтича изискването държавните 
органи да издават законосъобразни актове...“, 
в Решение № 17 от 6.11.1997 г. по к.д. № 10 от 
1997 г. е посочено, че „...по смисъла на Кон-
ституцията решенията на Народното събрание 
трябва да бъдат съобразени с издадените от 
него закони. Тези закони могат да бъдат при-
ети, изменени, допълнени или отменени само 
по реда, установен от Конституцията, а не и 
чрез решение на Народното събрание, проти-
воречащо на приет от него закон. Нарушени 
са основни конституционни начала, присъщи 
на правовата държава, прогласени в разпо-
редбата на чл. 4, ал. 1 от Конституцията...“, 
в Решение № 6 от 18.11.2004 г. по к.д. № 7 от 
2004 г. е прието, че „...Конституцията в пре-
амбюла и в чл. 4, ал. 1 определя Република 
България като правова държава. Тази нейна 
същност се проявява ярко чрез подчинението 
на държавните органи и останалите правни 
субекти на конституционно установения ред 
и законите на страната и в признаване и га-
рантиране на основните права на личността...“

Впрочем всички съмнения дали допуснато-
то от Народното събрание закононарушение 
накърнява и конституционния принцип на 
правовата държава в конкретния случай тряб-
ва да отпаднат, защото с оспореното решение 
предсрочно е прекратен установен със закон 
мандат на орган на публичната власт, а по 
тази материя е постановено Тълкувателно 
решение № 13 от 15.12.2010 г. по к.д. № 12 
от 2010 г., което е задължително за всички 
държавни органи, включително и за Консти-
туционния съд (вж. чл. 14, ал. 6 от Закона за 
Конституционен съд). С т. 1 от диспозитива 
на посоченото решение съвсем ясно и недву-
смислено се придава конституционен смисъл 
на мандатността не само когато е установена 
от Конституцията, но и когато е установена 
със закон, като същата се определя като 
„...основен принцип на конституирането и 
функционирането на органи на публичната 
власт, което е съобразено с разделението на 
властите и правовата държава...“ В такава 
светлина е интерпретирано и съдържанието 
на понятието „мандат“. Нещо повече, в т. 2 
изрично е предписано: „...Предсрочно пре-
кратяване на мандат, установен от Консти-
туцията, може да се извърши единствено на 
основанията, предвидени в нея. Ако в нея 
основания не са предвидени – на основанията, 
предвидени в закон...“ Като че ли повече аргу-
ментация за уважаване на искането в случая 
не е необходима. Следователно, нарушавайки 
закона, оспореното решение на Народното 
събрание нарушава и принципа на правовата 
държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията. 

В. Заключение
Накрая бихме поставили два въпроса с 

може би риторично звучене: първият, пра-
вова ли е държавата, в която парламентът 
не спазва собствените си закони; и вторият, 
правова ли е държавата, в която съдът, който 
трябва да брани Конституцията, не съобра-
зява собствените си решения, включително 
и тълкувателните, които без съмнение го 
обвързват. В настоящия момент търсенето на 
отговорите на тези въпроси предизвиква у нас 
твърде нерадостни констатации за степента на 
развитие на българския конституционализъм 
и българската демокрация.

Поради непостигане на изискуемото се от 
чл. 151, ал. 1 от Конституцията мнозинство 
от повече от половината от всички съдии 
Конституционният съд

Р Е Ш И :
Отхвърля искането на 51 народни пред-

ставители от 42-рото Народно събрание за 
установяване на противоконституционност на 
Решение на Народното събрание от 4.07.2013 г. 
за предсрочно прекратяване на мандата на 
управителя на Националната здравноосигури-
телна каса Пламен Цеков на основание чл. 19, 
ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване 
(ДВ, бр. 60 от 6.07.2013 г.).

Председател: 
Димитър Токушев

9584

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДОГОВОР
за правна помощ по наказателни дела между 
Република България и Кралство Мароко

(Ратифициран със закон, приет от 40-то На-
родно събрание на 20 септември 2007 г. – ДВ, 
бр. 80 от 2007 г. В сила от 21 декември 2013 г.)

Република България и Кралство Мароко, 
наричани по-долу „Договарящи страни“,

водени от желанието да засилят сътрудни-
чеството си в наказателноправната област, се 
споразумяха за следното:

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Задължение за оказване на правна помощ

1. Договарящите се страни се задължават 
да си оказват взаимно правна помощ по на-
казателни дела в съответствие с разпоредбите 
на този Договор. 
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Правната помощ включва:
 –  издирване и разпознаване на лица; 
 –  връчване на призовки и други съдебни 
 книжа; 
 –  разпит на заподозрени, обвиняеми и
 подсъдими;
 –  събиране на доказателства;
 –  разпит на свидетели и експерти;
 –  оглед, обиск и изземване; 
 –  предаване на предмети и документи; 
 –  предаване на задържани лица в качест-
 вото им на свидетели;
 –  предаване на присъди или преписи от
 бюлетините за съдимост;
 –  информация относно присъди и раз-
 мяна на нормативни актове.
2. Прилагат се и други форми на правна 

помощ, ако съответстват на законодателството 
на замолената Страна.

3. Сътрудничеството съгласно този Договор 
не включва:

а) екстрадиране и арестуване на лице с 
 оглед неговото екстрадиране;
б) изпълнение на присъди, произнесени от

наказателните съдилища в молещата 
Страна на територията на замолената 
Страна;

в)  трансфер на осъдени лица за изтърпяване 
 на наказание.

Член 2
Отказване на правна помощ

1. Правна помощ се отказва в следните 
случаи:

а) исканите действия противоречат на за-
кона или на основните принципи на 
правото на замолената Страна;

б) деянието се определя от законодател-
ството на замолената Страна като по-
литическо престъпление, престъпление, 
свързано с политическо престъпление 
или военно престъпление. 

Не се считат за политическо престъпление: 
 –  посегателството върху живота на държа-

вен глава или на член на неговото се-
мейство;

 –  посегателството срещу живота, здраве-
то или свободата на лицата, ползващи 
се с международна защита, в това число 
дипломатическите представители;

 –  отвличане, вземане на заложници или 
 противозаконно задържане;
 –  използването на бомби, гранати, ракети,

автоматични огнестрелни оръжия или 
писма или колети с взривни устройства, 
ако това използване представлява опас-
ност за други лица;

 – опитът или съучастието в извършването
на посочените по-горе престъпления и 
всяко друго опасно действие на наси-
лие, насочено срещу живота, здравето, 
свободата на личността, както и такова 
действие срещу имущество, предизвика-
ло колективна опасност за други;

в) замолената Страна има основание да 
счита, че расата, религията, полът, на-
ционалността, езикът, политическите 
убеждения и личното и общественото 
положение могат да повлияят отрица-
телно на развитието и изхода на нака-
зателното производство;

г) деецът, спрямо когото се извършва на-
казателно производство в молещата 
Страна, е осъден с влязла в сила присъда 
за същото деяние в замолената Страна, 
при условие че не се е отклонил от из-
пълнение на наказанието;

д) замолената Страна счита, че оказването
на правна помощ може да накърни ней-
ния суверенитет, сигурност или други 
национални интереси.

2. Правна помощ по букви „б“, „в“ и „г“ 
на алинея 1 не се отказва, ако лицето, по от-
ношение на което се провежда наказателното 
производство, е изразило свободно съгласието 
си за това.

3. Правна помощ може да се откаже, ако 
исканите действия могат да попречат на ви-
сящо наказателно производство в замолената 
Страна. В този случай замолената Страна 
може да предложи отлагане на изпълнението 
на исканите действия или изпълнение при 
определени условия.

4. Ако отказва оказване на правна помощ, 
отлага изпълнението на исканите действия или 
ги свързва с определени условия, замолената 
Страна уведомява своевременно молещата 
Страна, като се мотивира.

Член 3
Изпълнение на искане за правна помощ

1. При изпълнение на исканите правни 
действия замолената Страна прилага разпоред-
бите на своето законодателство. По искане на 
молещата Страна замолената Страна прилага 
други форми и условия, ако те не противо-
речат на основните принципи на правото є.

2. Ако молещата Страна изрично поиска, 
замолената Страна уведомява за датата и 
мястото, където ще се изпълнят исканите 
действия. В този случай органите на моле-
щата Страна и страните по делото могат да 
присъстват и да съдействат за изпълнението 
на съдебната поръчка съгласно законите на 
замолената Страна.

Г л а в а  в т о р а

СПЕЦИФИЧНИ ФОРМИ НА ПРАВНА 
ПОМОЩ

Член 4
Връчване на книжа и документи

1. Връчването на книжа и документи се 
извършва в срока съгласно законодателството 
на замолената Страна.

2. Замолената Страна доказва връчването 
на книжа и документи, като изпраща разписка 
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за получаване (с дата и подпис на получателя) 
или протокол, съдържащ данни за начина и 
датата на връчване и за качеството на лицето, 
получило книжата.

Член 5
Предаване на книжа, документи и предмети

1. При искане за предаване на книжа или 
документи замолената Страна може да изпрати 
заверени копия или по възможност оригина-
ли, ако молещата Страна изрично ги поиска.

2. Ако замолената Страна поиска изрично, 
молещата Страна връща по възможност доку-
ментите, оригиналните книжа и предметите, 
които е получила.

3. Върху предметите, които се предават 
съгласно този Договор, не се налагат мита 
и данъци.

Член 6
Явяване на лица, пребиваващи на територи-

ята на замолената Страна

Когато замолената Страна поиска явяване 
на лице, пребиваващо на нейна територия, 
и когато лицето не се яви без основателна 
причина, замолената Страна може да наложи 
принудителни мерки и санкции, предвидени 
в националното є законодателство.

Член 7
Явяване на лица на територията на моле-

щата Страна

1. Ако се иска явяване на лице на тери-
торията на молещата Страна, неявилото се 
призовано лице не може да се подложи на 
санкции или принудителни мерки.

2. Молещата Страна плаща съгласно за-
конодателството си разходите и съответно 
възнаграждение и обезщетение на свидетеля 
и на вещото лице, които са се явили по нейно 
искане. Замолената Страна може да предостави 
аванс по искане на другата Страна. 

Член 8
Явяване на задържани лица в молещата 

Страна

1. Лица, задържани на територията на 
замолената Страна, които се призовават от 
компетентния орган на молещата Страна да 
се явят в качеството на свидетели, за очна 
ставка или за разпознаване, се предават вре-
менно на тази Страна при уговорени между 
двете Страни условия, ако:

а) лицето е дало съгласието си за преда-
 ване;
б) срокът на неговото задържане няма да
 се удължи в резултат на това предаване;
в) молещата Страна се задължава да го 

върне веднага след отпадане на основа-
нията за предаване в срок, определен 
от замолената Страна; при наличие на 
основателни мотиви замолената Страна 
може да удължи този срок.

2. Предаденото лице остава задържано на 
територията на молещата Страна в съответ-
ствие с условията, уговорени от Договаря-
щите се страни, докато замолената Страна 
не поиска други начини на задържане или 
освобождаване.

3. Когато има сериозни причини, предава-
нето може да бъде отказано.

Член 9
Имунитет

1. В случаите, в които се иска явяване 
на лицето пред органи на молещата Страна, 
към явилото се лице не могат да се прилагат 
принудителни или ограничаващи свободата 
му мерки за деяния, извършени преди връч-
ването на призовката.

2. Защитата по ал. 1 се прекратява, ако 
явилото се лице не напусне, макар че е има-
ло възможност, територията на молещата 
Страна след изтичане на 15 дни от момента, 
когато присъствието му е престанало да бъде 
необходимо на компетентните органи, или 
ако след напускане на Страната се завърне 
доброволно в нея.

Член 10
Придобито чрез престъпление

1. Ако замолената Страна е трябвало да 
издири придобитото чрез престъпление и ако 
на нейната територия не се намира предпола-
гаемата облага от извършеното престъпление, 
тя трябва да съобщи резултата от издирването 
на молещата Страна. При оформянето на 
молбата си последната е длъжна да съобщи на 
замолената Страна причините, поради които 
смята, че придобитото чрез престъплението 
би могло да се намира на нейната територия.

2. Замолената Страна взема, ако законът є го 
позволява, необходимите мерки за изпълнение 
на решението за изземване на придобитото 
чрез престъплението или всички други мерки 
със същата цел, които биха били предприети 
от съда на молещата Страна.

3. Когато молещата Страна съобщи на-
мерението си да осъществи процедура по 
изпълнение на решението за изземване или 
всяко друго подобно решение, замолената 
Страна взема разрешените от закона мерки, 
за да възпрепятства всяка сделка, прехвърля-
не или разпореждане с блага, които или се, 
или биха могли да се отнасят до решението 
за изземване.

4. Иззетото съгласно разпоредбите на този 
договор е в полза на замолената Страна, освен 
ако не е уговорено друго.

5. При прилагането на този член трябва 
да се зачитат правата на трети лица съгласно 
закона на замолената Страна.

6. Разпоредбите на този член са прило-
жими също и спрямо вещите – средство на 
престъплението.
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Член 11
Поверителен характер

1. Ако е била помолена, замолената Страна 
осигурява поверителността на съдържанието на 
молбата за правна помощ и придружаващите 
я документи. Ако молбата не може да бъде 
изпълнена без нарушаване на поверителността, 
замолената Страна уведомява за това моле-
щата Страна, която решава тогава дали при 
тези условия молбата може да бъде изпълнена.

2. Молещата Страна, ако є е отправена 
молба, пази поверителността на доказател-
ствата и сведенията, предоставени от замо-
лената Страна, освен ако тези доказателства 
и сведения не са необходими за процедурата, 
спомената в молбата.

3. Молещата Страна не трябва да използва 
без предварително съгласие от замолената 
Страна получените доказателства и инфор-
мацията, свързана с тях, за други цели освен 
тези, споменати в молбата.

Член 12
Информация за присъди

Договарящите страни се информират вза-
имно всяка година за присъдите, издадени от 
техните съдебни органи срещу граждани на 
другата Страна.

Член 13
Изпращане на преписи от присъди и извле-

чения от бюлетините за съдимост

При поискване двете Страни си изпращат 
преписи от присъди и извлечения от бюлетини-
те за съдимост. Ако молещата Страна поиска, 
замолената Страна дава необходимите сведения 
по делото при изпращане на присъдата.

Член 14
Размяна на правна информация

Договарящите страни взаимно се информи-
рат при поискване относно актове на своето 
законодателство и съдебната практика, като 
си предоставят копия от тях.

Г л а в а  т р е т а

ПРОЦЕДУРИ И РАЗНОСКИ

Член 15
Връзки

1. Връзките между Договарящите страни 
по този Договор се осъществяват по диплома-
тически път. При спешен случай съобщенията 
се предават между централните органи на 
двете Страни пряко и чрез посредничеството 
на Международната организация на крими-
налната полиция (ИНТЕРПОЛ). 

2. Централните органи са: 
 –  за Република България: Министерството 
 на правосъдието;
 –  за Кралство Мароко: Министерството
 на правосъдието. 

Член 16
Молба за оказване на правна помощ

1. Молбата съдържа следните данни:
а) сведения за органите, които извършват 

наказателното производство, за лицето, 
по отношение на което то се извършва, 
за предмета и характера на съдопроиз-
водството, както и приложимите нака-
зателни разпоредби;

б) предмета и характера на искането;
в) всякакви други данни, полезни за из-

вършване на исканите действия, по-спе-
циално сведения за самоличността на 
лицето, а ако е възможно, и за мястото, 
където то се намира;

г) специалните форми и начини, които 
евентуално се изискват, да бъдат при-
ложени при изпълнението на исканите 
действия, както и общи сведения за 
органите или страните по делото, които 
биха могли да участват.

2. Когато молбата има за предмет разпит 
или събиране на доказателства, тогава трябва 
да съдържа и сведения за характера на деяни-
ето, въпросен лист за разпита, както и други 
специални искания според случая.

3. Молбата за обиск и изземване трябва 
да бъде придружена от акт на компетентен 
орган от молещата Страна.

Член 17
Език

1. Молбата за правна помощ и всички 
приложени документи се изготвят на езика 
на молещата Страна и се придружават от 
копие на езика на замолената Страна или на 
френски език.

2. Всеки превод, който съпровожда мол-
бата за правна помощ, се заверява от лице, 
оторизирано от законодателството на моле-
щата Страна.

Член 18
Разходи

1. Разходите, които са направени от за-
молената Страна във връзка с оказването на 
правна помощ, са за нейна сметка.

2. Молещата Страна поема разходите по 
предаване на задържани лица на нейна те-
ритория, разходите, свързани с извършването 
на експертизи от вещи лица на територията 
на замолената страна, както и разходите, 
посочени в ал. 2 на чл. 7.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19
Ратифициране и влизане в сила

1. Този Договор подлежи на ратифициране 
и ще влезе в сила на 30-ия ден след размяна 
на ратификационни документи.



БРОЙ 1 Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  49   

2. Този Договор се прилага по отношение 
на молби за правна помощ, получени преди 
влизането му в сила, както и по отношение 
на молби за правна помощ, получени след 
влизането му в сила, но относно деяния, из-
вършени преди влизането в сила на Договора.

3. Този Договор се сключва за неопреде-
лен срок. Всяка договаряща страна може да 
го денонсира. Действието на този договор се 
прекратява след изтичане на шест месеца от 
датата на получаване по дипломатически път 
от една от Договарящите страни на писмено 
известие за денонсирането на договора.

Член 20
Решаване на спорове

Договарящите Страни решават всички 
разногласия, възникнали при тълкуването и 
изпълнението на този Договор, чрез консул-
тации между органите по чл. 15 от Договора 
или по дипломатически път.

Съставен в Рабат на 15 март 2005 г. в два 
еднакви екземпляра на български, арабски 
и френски език, като всички текстове имат 
еднаква сила. При разногласие при тълкува-
нето на този Договор е валиден текстът на 
френски език. 
За Република  За Кралство
България: Мароко:
Антон Станков, Мохамед Бенаиса,
министър на министър на 
правосъдието външните работи и
 сътрудничеството
9442

ДОГОВОР 
за екстрадиция между Република България 

и Кралство Мароко
(Ратифициран със закон, приет от 40-то На-
родно събрание на 20 септември 2007 г. – ДВ, 
бр. 80 от 2007 г. В сила от 21 декември 2013 г.)

Република България и Кралство Мароко, 
наричани по-долу „Договарящи страни“, 

водени от желанието да засилят сътрудни-
чеството си в областта на екстрадицията, се 
споразумяха за следното:

Член 1
Задължение за екстрадиция

Всяка Договаряща страна се задължава да 
предава на другата Страна при отправяне на 
съответно искане, съгласно разпоредбите и 
условията, установени с този договор, лицата, 
които се намират на нейна територия и кои-
то се търсят от съдебните органи на другата 
Страна за целите на наказателното производ-
ство, което се провежда по отношение на тях, 
или за изпълнение на наказание лишаване от 
свобода по влязла в сила присъда.

Член 2
Деяния, даващи основание за екстрадиция

1. Екстрадицията се допуска за деяния, 
които са признати за престъпление съгласно 
законите на двете Договарящи страни и за 
които е предвидено наказание лишаване от 
свобода не по-малко от две години. В случаите, 
когато е направено искане за екстрадиция за 
изтърпяване на едно или повече наказания, 
срокът на наказанието, който остава да се 
изтърпи, включително когато е определено 
общо наказание, трябва да бъде не по-малък 
от шест месеца.

2. Ако искането за екстрадиция се отнася 
за няколко различни престъпления, някои от 
които не отговарят на условията по ал. 1 на 
този член относно размера на наказанието, 
екстрадицията се допуска за престъпление, 
което отговаря на посочените условия. Това 
се отнася и за престъпленията, отговарящи на 
другите условия, предвидени в този Договор.

3. Екстрадицията не може да бъде отказана 
на основание, че законодателството на замоле-
ната Страна не предвижда същите видове такси 
и данъци или пък правната регламентация в 
областта на таксите и данъците, митниците 
и обмяната на валута е различна от тази в 
молещата Страна. 

Член 3
Отказване на екстрадиция

1. Екстрадицията не се допуска в следните 
случаи:

а) срещу лицето, по отношение на което
е отправено искане за екстрадиция, 
има висящо наказателно производство 
за същото престъпление или то вече 
е осъдено от съдебните органи на за-
молената Страна или в трета страна, 
при условие че тази страна е сключила 
Договор за екстрадиция с една от до-
говарящите страни;

б) съгласно законите на една от Догова-
рящите страни към датата на получаване 
на искането за екстрадиция наказател-
ното преследване или изпълнението на 
наказанието са погасени по давност;

в) по отношение на извършеното престъ-
пление, предмет на искането за екстра-
диция, в замолената Страна е обявена 
амнистия;

г) лицето, чието предаване се иска, е било, 
е или ще бъде съдено от извънреден съд 
в молещата Страна;

д) престъплението, на основание на което 
е направено искане за екстрадиция, се 
счита от замолената Страна за свързано 
с политическо престъпление, за поли-
тическо или за военно престъпление. 

Не се счита за политическо престъпление:
 –  посегателството срещу живота на дър-

жавен глава или член на неговото се-
мейство;
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 –  посегателството срещу живота, здравето
и свободата на лицата, ползващи се с 
международна защита, в това число и 
дипломатическите представители;

 –  отвличането, вземането на заложници
 или противозаконното задържане;
 –  използването на бомби, гранати, ракети, 

автоматични огнестрелни оръжия или 
писма, или колети, съдържащи взривни 
устройства, ако това използване предста-
влява опасност за живота на други лица;

 –  опитът или съучастието в извършването
на посочените по-горе престъпления и 
всяко друго опасно действие на насилие, 
което не е посочено в ал. 1 и което е 
насочено срещу живота, здравето, сво-
бодата на личността, както и такова 
действие срещу имуществото на лицата;

е)  към датата на извършване на престъ-
плението, предмет на молбата за екстра-
диция, лицето, чиято екстрадиция се 
иска, е гражданин на замолената Страна.

2.  Екстрадиция не се допуска и в случаите,
когато има основателни причини да се 
счита, че лицето, за което е отправено 
искането:

а)  е било или ще бъде подложено на съдебно 
производство, което не осигурява спаз-
ването на минимални права за защита;

б)  ще бъде подложено на преследване или
дискриминационни мерки поради раса, 
религия, пол, националност, език, по-
литически убеждения или ще бъде 
подложено на жестоко, нечовешко или 
деградиращо третиране или на действия, 
представляващи нарушения на основни-
те човешки права.

Член 4
Факултативни основания за отказване на 

екстрадиция

Екстрадиция не може да се допусне, ако:
а) деянието, поради което е отправено

искане за екстрадиране, е извършено 
изцяло или отчасти на територията на 
замолената Страна или на място, считано 
за част от нейната територия съгласно 
закона на същата Страна;

б) престъплението, предмет на искането
за екстрадиция, е извършено извън 
територията на Договарящите страни 
и законът на замолената Страна не 
предвижда наказание за подобно деяние, 
когато то е извършено извън границите 
на собствената є територия;

в) наказателното производство е проведено
в отсъствие на лицето, чиято екстра-
диция се иска; екстрадицията ще се 
допусне само ако молещата Страна се 
задължи да проведе ново наказателно 
производство с участието на дееца.

Член 5
Смъртно наказание

Ако деянията, за които е направено иска-
нето за екстрадиция, са наказуеми съгласно 
законодателството на молещата Страна със 
смърт, екстрадицията ще се допусне само при 
условие, че молещата Страна замени това на-
казание с такова, предвидено за същото деяние 
в законодателството на замолената Страна. 

Член 6
Образуване на наказателно производство в 

замолената Страна

1. При отказване на екстрадиция в слу-
чаите на чл. 3, ал. 1, буква „е“ и чл. 3, ал. 2 
замолената Страна по искане на молещата 
Страна може да предаде случая на компетент-
ните си органи за образуване на наказателно 
производство. За целта молещата Страна 
представя на замолената Страна процесуал-
ната документация и всички необходими за 
процеса данни, с които разполага.

2. Замолената Страна информира молеща-
та Страна за хода на искането, както и за хода 
на образуваното наказателно производство.

Член 7
Принцип на особеността

1. Без съгласието на замолената Страна ек-
страдираното лице не може да бъде подлагано 
на наказателно преследване и на ограничаващи 
личната му свобода мерки във връзка с друго 
престъпление, различно от престъплението, 
за което се иска екстрадиция. 

2. Ако в хода на наказателното произ-
водство настъпи промяна в правната ква-
лификация на деянието, за което се иска 
екстрадиция, екстрадираното лице може да 
бъде наказателно преследвано или да му се 
наложат ограничения на личната му свобода 
само ако е дадено разрешение за екстрадиция 
при новата правна квалификация на деянието.

3. Екстрадираното лице не може да бъде 
предадено на трета Страна без съгласието на 
замолената Страна във връзка с престъпле-
ние, извършено преди екстрадицията му на 
молещата Страна.

4. В предвидените случаи по ал. 1 и 3 от 
този член молещата Страна изпраща искане, 
като прилага документацията по чл. 8, букви 
„б“ и „в“, а при необходимост и по буква „а“ 
или при екстрадиция в трета държава, искането 
за екстрадиция и представените документи от 
третата държава. Към искането се прилагат и 
дадените от екстрадираното лице декларации 
пред съдебен орган на молещата Страна с 
оглед разширяване обхвата на екстрадицията 
или даване на съгласие за екстрадирането му 
в трета държава.
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5. Разпоредбите на предходните алинеи не 
се прилагат в случаите, когато екстрадирано-
то лице в срок 45 дни след окончателното си 
освобождаване не е напуснало територията на 
Страната, където е било екстрадирано, въпреки 
че е имало такава възможност, или ако я е 
напуснало, се е завърнало там доброволно.

Член 8
Документи към искането за екстрадиция

1. Към искането за екстрадиция трябва да 
се приложат следните документи:

а) оригинал или заверено копие на заповед
за задържане или друг документ за огра-
ничаване на личната свобода или при 
искане за екстрадиция за изпълнение 
на наказание на окончателната присъ-
да – придружена от документ, посочващ 
частта от наказанието, която остава да 
бъде изтърпяна;

б) описание на престъпленията, за които
се отнася искането за екстрадиция, 
като се посочат датата и мястото на 
извършването им, както и правната им 
квалификация;

в) текстът на законовите разпоредби, които 
са приложими, включително и разпо-
редбите относно давността;

г) отличителните белези на търсеното лице,
както и всяка друга информация, с която 
молещата Страна разполага, способства-
ща за установяване на самоличността му.

2. Ако дадената информация е недоста-
тъчна, замолената Страна може да поиска от 
молещата Страна допълнителни данни, като 
определя срок за тяхното представяне. Този 
срок може да се удължи с мотивирано искане.

Член 9
Временно задържане

1. Ако една от Договарящите страни от-
прави молба за временно задържане на лице, 
чиято екстрадиция възнамерява да поиска, 
замолената Страна може да задържи това лице 
или да приложи друга принудителна мярка 
съгласно своето вътрешно законодателство.

2. Искането за временно задържане трябва 
да съдържа:

 –  данни относно заповедта за задържане 
или другия документ за ограничаване на 
личната свобода или за окончателната 
осъдителна присъда на лицето, чието 
задържане се иска; 

 –  декларация, че ще се подаде искане за
 екстрадиция;
 –  описание на престъплението, като се

посочи датата и мястото на извършва-
нето му; 

 –  квалификация на престъплението и
 наказанието, което се предвижда за
 него; 
 –  при необходимост и данни за наказа-

нието, което остава да се изтърпи, както 
и необходимите данни за установяване 
самоличността на лицето.

3. Замолената Страна информира молещата 
Страна относно хода на нейното искане, като 
съобщава датата на задържане или на прилагане 
на други принудителни мерки спрямо лицето.

4. Ако искането за екстрадиция и доку-
ментите по чл. 8 не се получат от замолената 
Страна в срок деветдесет дни от датата по 
ал. 3 по този член, задържането на лицето или 
другите принудителни мерки отпадат. Това не 
е пречка за ново задържане или прилагане на 
други принудителни мерки с цел екстрадиция, 
ако искането за екстрадиция пристигне след 
изтичане на посочения по-горе срок.

Член 10
Решение и екстрадиция на лицето

1. Замолената Страна уведомява незабавно 
молещата Страна за своето решение по иска-
нето за екстрадиция. Отказът, включително и 
частичният, се мотивира.

2. При допускане на екстрадиция замолената 
Страна уведомява молещата Страна за място-
то и датата на екстрадиране, като посочва и 
принудителните мерки, наложени на лицето 
с оглед екстрадицията му.

3. Срокът на екстрадиция е 40 дни от датата 
на уведомлението по ал. 2 на този член. По 
мотивирано искане от молещата Страна този 
срок може да се удължи с още 20 дни.

4. Решението за допускане на екстрадиция 
губи сила, ако в определения срок молещата 
Страна не приеме лицето. В този случай лице-
то се освобождава и замолената Страна може 
да откаже неговата екстрадиция за същото 
престъпление.

Член 11
Временно екстрадиране или отлагане на

екстрадицията

1. Ако срещу лицето, чиято екстрадиция се 
иска, е образувано наказателно производство 
или то изтърпява присъда на територията на 
замолената Страна за престъпление, различно 
от престъплението, за което се иска екстра-
диция, замолената Страна независимо от 
това взема незабавно решение по искането и 
съобщава своето решение на другата Страна.

2. При удовлетворяване на искането за ек-
страдиция замолената Страна може да отложи 
екстрадицията до приключване на наказател-
ното производство или до окончателното из-
търпяване на наложеното наказание. По искане 
на молещата Страна замолената Страна може 
временно да екстрадира лицето при условия и 
начин, уговорени между Договарящите страни. 
Екстрадираното лице се задържа при престоя 
му на територията на молещата Страна и се 
предава обратно на замолената Страна в уго-
ворения срок.
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Член 12
Предаване на вещи

1. Съгласно законодателството си замоле-
ната Страна изземва, а при екстрадицията 
и предава като доказателства на молещата 
Страна вещи, които са обект или средство 
за извършване на деянието.

2. Посочените в предходната алинея вещи 
се предават независимо от това, че след като 
е било допуснато, екстрадирането не може 
да се осъществи поради смърт или бягство 
на лицето.

3. Замолената Страна може да задържи 
посочените в ал. 1 вещи за времето, необ-
ходимо за образуването на наказателното 
производство, или временно да ги предаде 
при условие, че є се върнат обратно.

4. Правата на третите лица върху вещите 
се запазват. В тези случаи вещите се връщат 
незабавно на замолената Страна след при-
ключване на наказателното производство.

Член 13
Множество искания 

Ако една от Страните и трети държави от-
правят искане за екстрадиция на едно и също 
лице, замолената Страна взема решение, като 
отчита всички обстоятелства и по-специално 
тежестта и мястото на извършеното престъ-
пление, гражданството и местожителството 
на исканото лице, възможностите лицето да 
бъде екстрадирано отново, както и датата на 
получаване на искането за екстрадиция.

Член 14
Опростена процедура за екстрадиция

1. Страните се задължават да си предават 
взаимно по опростената процедура лица, 
търсени за целите на екстрадицията, при ус-
ловие че са налице съгласието на тези лица 
и съгласието на замолената Страна.

2. Когато едно лице, търсено за целите на 
екстрадицията, бъде задържано на територията 
на другата договаряща Страна, компетентните 
власти уведомяват това лице в съответствие 
със своето национално законодателство за 
искането, отнасящо се до него, и за възмож-
ността за неговото съгласие за предаването 
му на страната, отправила искането по оп-
ростената процедура.

3. Съгласието на задържаното лице и съ-
ответно неговият изричен отказ от правото 
на прилагане на принципа на особеността 
по чл. 7 се дават пред компетентен орган на 
съдебната власт на замолената Страна в съ-
ответствие с националното законодателство 
на тази страна.

4. Замолената Страна уведомява незабавно 
молещата Страна за съгласието на лицето, но 
не по-късно от десет дни след предварител-
ното задържане.

5. При вземане на решение по опросте-
ната процедура за екстрадиция се прилагат 
разпоредбите от вътрешното законодателство 
на съответната Договаряща страна.

6. Предаването на лицето се извършва 
съобразно сроковете и по реда на чл. 10 от 
този Договор.

Член 15
Информация за резултата на наказателното 

производство

Страната, чието искане за екстрадиция с 
цел провеждане на наказателно производство е 
уважено, информира другата Страна по нейна 
молба за присъдата, с която то е приключило.

Член 16
Транзит

1. По искане на една от Договарящите 
страни всяка Страна дава разрешение за 
транзитно преминаване през собствената є 
територия на екстрадирано от трета държава 
лице с цел преминаването му на територията 
на другата Страна.

2. По отношение на искането за разреше-
ние за транзитно преминаване се прилагат 
разпоредбите на чл. 8. Транзитно преминава-
не може да се откаже на същите основания, 
на които може да се откаже екстрадицията 
съгласно този Договор.

3. Ако се ползва въздушен път без приземя-
ване, не е необходимо отправяне на молба за 
транзит до Страната, над чиято територия се 
прелита. Тази Страна своевременно се инфор-
мира за транзитното преминаване от другата 
Страна, която предоставя необходимите данни 
за самоличността на лицето, за извършеното 
престъпление, за неговата правна квалифика-
ция и по възможност за срока на наказанието 
и удостоверява наличието на заповед за арест 
или на окончателна присъда за лишаване 
от свобода. В случай на приземяване тази 
информация има същите последици, както 
и искането за временно задържане по чл. 9.

Член 17
Връзки

1. Връзките между договарящите Страни по 
този Договор се осъществяват по дипломати-
чески път. При спешен случай съобщенията се 
предават между централните органи на двете 
Страни пряко или чрез посредничеството на 
Международната организация на криминал-
ната полиция (ИНТЕРПОЛ).

2.  Централните органи са: 
 –  за Република България – Министерство-
 то на правосъдието;
 –  за Кралство Мароко  – Министерството- 
 на правосъдието.
3. Исканията за екстрадиция, другите съ-

общения, актовете и приложените документи 
се изпращат на езика на молещата Страна, 
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придружени със заверен превод на езика на 
замолената Страна.

4. Актовете и документите, които са пре-
дадени в оригинал или в заверено копие, се 
освобождават от всякаква форма на легали-
зация.

Член 18
Разноски

Разходите по екстрадирането са за сметка 
на Страната, на чиято територия са направени, 
а транспортните разходи по въздух и разхо-
дите по транзитно преминаване във връзка 
с екстрадирането на лицето са за сметка на 
молещата Страна.

Член 19
Заключителни разпоредби

1. Този Договор подлежи на ратификация и 
влиза в сила на тридесетия ден след размяната 
на ратификационните документи. 

2. Този Договор се сключва за неопределен 
срок. Всяка една от Договарящите страни 
може да го денонсира. Денонсирането влиза 
в сила след изтичане на шест месеца от по-
лучаването по дипломатически път на пис-
мено известие за денонсирането му от една 
от Договарящите Страни.

Съставен в Рабат на 15 март 2005 г. в два 
еднообразни екземпляра, всеки един на бъл-
гарски, арабски и френски език, като всички 
текстове имат еднаква сила. При разногласие 
в тълкуването на този договор валиден е 
френският текст. 
За Република  За Кралство
България: Мароко:
Антон Станков, Мохамед Бенаиса,
министър на  министър на
правосъдието външните работи
  и сътрудничеството
9443

МИНИСТЕРСТВО 
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ПРОГРАМА
за сътрудничество в областта на културата, об-
разованието и науката между правителството 
на Република България и правителството на 
Руската федерация за периода 2012 – 2014 г. 
(Одобрена с Решение № 750 от 29 ноември 
2013 г. на Министерския съвет. В сила от 

10 декември 2013 г.)

Правителството на Република България и 
правителството на Руската федерация, нари-
чани по-долу Страни,

в съответствие със Споразумението меж-
ду правителството на Република България 
и правителството на Руската федерация за 
сътрудничество в областта на културата, 
образованието и науката, подписано на 19 
април 1993 г. в Москва,

в стремежа си към по-нататъшно развитие 
на традиционните дружески връзки между 
народите на България и Русия,

се съгласиха за следното:

І. Култура и изкуство
1. Страните оказват съдействие за пряко 

сътрудничество между организациите на кул-
турата и изкуството на държавите на Страните 
с цел провеждане на гастроли на театрални, 
музикални и други художествени колективи, 
а също така на отделни изпълнители. Тези 
гастроли ще бъдат организирани чрез пре-
ки договорености между заинтересуваните 
организации на държавите на Страните, на 
реципрочна основа, както на търговска, така 
и на нетърговска основа. 

2. Страните обръщат особено внимание на 
прякото сътрудничество при подготовката и 
провеждането в Република България и в Ру-
ската федерация на мероприятия, посветени 
на Деня на славянската писменост и култура 
и годишнината от установяване на диплома-
тически отношения между България и Русия. 

3. В периода на действието на тази Програма 
Страните оказват помощ при осъществяването: 

а) в областта на изобразителното изкуство:
 – на съвместни семинари, симпозиуми, 

конференции и колоквиуми по проблемите 
на съвременното изкуство;

 – пленери с участието на руски и българ-
ски художници;

б) в областта на театралното изкуство:
 – театрални фестивали – Българската 

Страна предлага на Руската Страна да взе-
ме участие в Театралния фестивал, който 
ежегодно се провежда във Варна в рамките 
на Международния фестивал на изкуството 
„Варненско лято“, и във Фестивала на мал-
ките театрални форми, който ежегодно се 
провежда във Враца;

 – обмяна на театрални художници, воде-
щи актьори, режисьори за осъществяване на 
съвместни постановки;

в) в областта на народното творчество:
 – обмен на фолклорни колективи;
 – съвместни фестивали на фолклорното 

изкуство и изложби на изделия на народните 
занаяти;

г) в областта на музикалното и танцовото 
изкуство:

 – обмен на музикални изпълнители и 
състави;

 – обмен на колективи и изпълнители за 
участие в музикални фестивали и конкурси, 
провеждани на територията на Република 
България и Руската федерация;

 – семинари по проблемите на съвремен-
ните тенденции и развитието на българското 
и руското музикално и танцово изкуство;

д) в областта на художественото образо-
вание:
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 – обмен на педагози и учащи се в худо-
жествени средни и висши училища, а също 
така провеждане на курсове за повишаване 
на квалификацията;

е) в областта на културното наследство:
 – обмен на научна информация, експерти 

и опит на работа в областта на опазването и 
социализацията на културното наследство и 
образователните програми в музеите и худо-
жествените галерии;

 – разработка на съвместен проект за опаз-
ване на нематериалното културно наследство.

4. Страните поощряват:
 – обмяната на оперни и балетни колективи 

и отделни изпълнители на основата на преки 
споразумения, сключвани във всеки конкре-
тен случай между партньорите, институтите 
и организациите, свързани с провеждането 
на такава дейност;

 – организация и постановка на спектакли 
в областта на музикалното изкуство;

 – стимулиране на съвместни проекти и 
развитие на пазарни механизми в областта 
на културата и изкуството;

 – пряко сътрудничество между хореограф-
ските и музикални училища с цел обмяна на 
преподаватели и учащи се, а също така на 
материали и публикации.

5. Страните поощряват сътрудничеството и 
контактите на съответните творчески органи-
зации на писатели, композитори, художници, 
кинематографисти, преводачи и други деятели 
на културата и изкуството на своите страни. 

6. Обемът, характерът, сроковете и усло-
вията за провеждане на обмен в областта 
на културата и изкуството се съгласуват от 
техните организатори. 

7. Страните си обменят информация и 
осъществяват сътрудничество чрез Главна 
дирекция „Инспекторат за опазване на кул-
турното наследство“ на Министерството на 
културата на Република България и Министер-
ството на културата на Руската федерация – с 
цел предотвратяване на незаконен оборот и 
неправомерно придобиване на културни цен-
ности, в съответствие със законодателствата 
на двете страни и международните договори, 
в които те участват. 

8. Страните оказват поддръжка на органи-
зациите по опазване на авторските права в 
своите държави за развитието и задълбочаване-
то на сътрудничеството им с цел осигуряване 
на взаимно опазване на авторските права в 
рамките на съществуващите международни 
споразумения и законодателствата на всяка 
от държавите на Страните. 

9. Страните поощряват дейността на Меж-
дународната фондация „Форум на славянските 
култури“.

10. Страните ще разгледат възможността да 
се подпише споразумение между съответните 
организации на двете държави в областта на 

опазването на културно-историческото на-
следство и неговото популяризиране.

ІІ. Книгоиздаване, библиотеки
11. Страните оказват съдействие за раз-

витието на сътрудничеството в областта на 
издаването и разпространението на печатна 
продукция, в това число посредством уста-
новяване на преки взаимноизгодни контакти 
между издателските и други съответни орга-
низации на държавите на Страните.

Страните поощряват взаимното участие 
на профилните организации на държавите 
на Страните в международните изложби и 
панаири на книгата, които се провеждат на 
територията на тяхната държава. 

12. Страните поощряват сътрудничеството 
на националните и други библиотеки в област-
та на обмяна на книги, периодични издания 
и електронни носители на информацията, а 
също така обменят експерти в областта на 
библиотечното дело на основата на двустран-
ни договори.

Страните поощряват сътрудничеството на 
библиотеки при осъществяването на междуна-
родни проекти в областта на библиотечното 
дело, а също така в изготвянето на планира-
ните от Народната библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“ и Руската държавна библиотека 
концепции за електронни библиотеки на тема 
„Руските ръкописи в България и българските 
ръкописи в Руската държавна библиотека“.

13. Страните канят на реципрочна основа 
преводачи за участие в национални и между-
народни семинари на преводачите. 

ІІІ. Кинематография
14. Страните способстват за разширяване 

на преките контакти и сътрудничество на ин-
ститути, предприятия и други организации на 
кинематографията на държавите на Страните. 

Страните оказват съдействие за провежда-
нето на нетърговски мероприятия (седмици на 
киното, ретроспективи), за обмяна на филми, 
съвместното им производство, а също така 
на взаимно участие на България и Русия в 
международни и национални кинофестива-
ли, провеждани на територията на техните 
държави, в съответствие с регламента на 
кинофестивалите. 

15. Българската Страна ще разгледа въз-
можността за участие в Московския между-
народен и други кинофестивали, които ще се 
провеждат в Руската федерация. 

Руската Страна ще разгледа възможността 
за участие в следните фестивали, които ще 
се провеждат в Република България: 

 – ежегоден фестивал на европейските 
филми;

 – фестивал на документалното кино „Зла-
тен ритон“ в Пловдив;

 – фестивал „Златната роза“ във Варна. 
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Руската Страна ще разгледа възможността 
за участие в други кинофестивали, които ще 
се проведат в Република България. 

ІV. Архиви
16. Страните оказват съдействие за раз-

витието на сътрудничеството в областта на 
архивното дело на основата на Споразумението 
за сътрудничество между Главното управле-
ние на архивите при Министерския съвет на 
Република България и Федералната архивна 
агенция (Руска федерация) от 16 август 2005 г. 

V. Средства за масова информация
17. Страните чрез своите съответни орга-

низации съдействат за развитието на сътруд-
ничеството в областта на телевизионното и 
радиоразпръскването за обмяна на опит по 
работата за подготовка на кадри и разширя-
ване на професионалните контакти. 

Те поощряват обмяната на радио- и теле-
визионни програми в съответствие с пред-
варителните договорености и споразумения, 
сключени между профилните организации и 
законодателството на държавите на Страните. 

18. Българската национална телевизия и 
Федералното държавно унитарно предприятие 
„Общоруска държавна телевизионна и радио-
разпръскваща компания“ ще разгледат и при 
проявен интерес ще осъществят конкретни 
проекти за съвместно производство на теле-
визионни филми и радиопрограми, обмен на 
оперативна видеоинформация и програми с 
различна насоченост. 

Българската национална телевизия, а 
също така Българското национално радио и 
Федералното държавно унитарно предпри-
ятие „Общоруска държавна телевизионна и 
радиоразпръскваща компания“ ще разменят 
на реципрочна основа покани за участие в 
провеждани от тях професионални междуна-
родни фестивали и конкурси. 

VІ. Наука и образование
19. Министерството на образованието, 

младежта и науката на Република България и 
Министерството на образованието и науката на 
Руската федерация ще работят за разширяване 
и уточняване на тематиката на двустранното 
научно-техническо сътрудничество. 

20. Българската академия на науките и 
Руската академия на науките ще продължат 
взаимодействието си в съответствие със 
Споразумението за научно сътрудничество и 
обмен на учени между Българската академия 
на науките и Руската академия на науките от 
5 октомври 2009 г. 

21. Страните съдействат за развитието 
на дългосрочни и конструктивни връзки в 
областта на образованието и с тази цел ще 
осъществяват сътрудничество в следните ос-
новни направления: 

 – установяване на преки партньорски 
връзки между образователните заведения на 
двете държави в сферата на учебната, научно-
изследователската и друга работа, а също при 
обмена на учащи се, студенти, докторанти 
(аспиранти), стажанти и преподаватели в 
рамките на подписаните между тях документи 
за сътрудничество;

 – изучаване и преподаване на български 
език и литература в учебните заведения на 
Руската федерация и руски език и литература 
в учебните заведения на Република България;

 – участие в двустранни и многостран-
ни програми и проекти в областта на ху-
манитарното и техническото образование, 
професионалната ориентация, социалното 
партньорство, екологическото и гражданското 
образование;

 – обмен на информация за системите на 
образование на двете държави и мероприятия 
в областта на младежката политика;

 – прием на курсове за повишаване на 
квалификацията на преподаватели по българ-
ски език, оказване на поддръжка на руските 
центрове за изучаване на български език и 
на българската национална мрежа на базови 
училища за изучаване на руски език;

 – подготовка на преподаватели по руски 
език за изучаване на руски език като чужд 
език в България и подготовка на преподава-
тели по български език за целите на обучение 
по български език като чужд в Русия по съ-
гласувани програми с участието на висшите 
учебни заведения на двете държави;

 – обмен на учебни програми за изучаване 
на български език като чужд и руски език 
като чужд;

 – провеждане на консултации и обмяна 
на опит между специалисти на двете държави 
в областта на тестовите контролно-оценъчни 
материали за обучаване на български език 
като чужд и на руски език като чужд;

 – създаване от авторски колективи с 
участието на специалисти от двете държави 
на учебни пособия за изучаващите български 
език и култура на България и руски език и 
култура на Русия.

22. Страните осигуряват продължение на 
обучението в учебните заведения на Република 
България и на Руската федерация на студенти, 
докторанти и стажанти, приети да се обучават 
в рамките на действащите междуправителстве-
ни и междуведомствени документи, съгласно 
предварително съгласувани условия. 

23. Страните ежегодно:
 – извършват обмен на студенти и аспиран-

ти (5 души) за пълен срок на обучение освен 
специалности в областта на медицината и 
изкуствата; срокът за обучение на студентите 
и аспирантите се установява в съответствие 
със законодателството в областта на висшето 
образование на приемащата Страна; в случай 
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на необходимост Страните предоставят въз-
можност за изучаване на езика на приемащата 
Страна в течение на една учебна година; 

 – предоставят квоти за обмен на препода-
ватели, изследователи и докторанти за про-
веждане на съвместни научни изследвания и 
стаж с обща продължителност до 10 месеца.

24. Руската Страна ежегодно предоставя на 
Българската Страна определено количество 
места за обучение и повишаване на квалифи-
кацията на гражданите на Република България 
в учебните заведения на Руската федерация за 
сметка на средствата от федералния бюджет. 

Ежегодната квота и условията за прием за 
обучение се установяват по дипломатически 
път. 

25. Българската Страна оказва съдействие 
на гражданите на Руската федерация при 
постъпване във висши учебни заведения на 
Република България, Руската Страна оказ-
ва съдействие на гражданите на Република 
България при постъпване във висши учебни 
заведения на Руската федерация.

26. Страните оказват съдействие за изпра-
щане на преподаватели (лектори) по различни 
дисциплини, в това число на преподаватели 
по руски и български език, на педагогическа 
работа в образователни заведения на държа-
вите на Страните по заявка на приемащата 
Страна. 

27. Децата на служителите в диплома-
тическите и консулските представителства 
на двете държави се приемат за обучение в 
държавните средни и висши учебни заведения 
на приемащата държава по всички специал-
ности, освен по специалностите по медицина 
и изкуство, безплатно, извън установените 
квоти за обмен за срок, за който родителят 
е изпратен на работа.

Приемащата страна не им предоставя 
стипендии и места в общежитие. 

Студентите от висшите учебни заведения 
могат да се обучават по програми за бака-
лавър, специалисти, магистърски програми, 
в съответствие със законодателството на 
държавите на Страните. 

Страните ще се стремят да решават въпро-
сите, свързани с обучението през 2012 г. на 
децата на служителите в дипломатическите и 
консулските представителства на двете Стра-
ни, на основата на реципрочност и съгласно 
реда, предвиден в абзац първи на този член. 

28. С цел оказване на съдействие за вза-
имно изучаване на руски и български език, 
усъвършенстването на методите на тяхното 
преподаване и също така на запознаване с 
културата на другата държава Страните осъ-
ществяват ежегоден обмен: 

 – на студенти (2 души), изучаващи руски 
език, и студенти, изучаващи български език, 
за обучение с продължителност един семестър;

 – студенти и преподаватели (8 души) за 
участие в летните курсове и семинари по 
руски и български език с продължителност 
до 30 дни.

29. Федералното държавно бюджетно учебно 
заведение за висше професионално образова-
ние „Държавен институт по руски език „А.С. 
Пушкин“ по заявка на Българската Страна 
изпраща до 3 преподаватели със срок 14 дни 
за оказване на консултативно-методическа по-
мощ, четене на лекции и водене на практически 
занятия на курсове и семинари за повишаване 
на квалификацията на българските препода-
ватели по руски език. Финансовите условия 
се определят за всеки конкретен случай. 

30. Въпросите, свързани с откриването на 
съвместни висши учебни заведения и техни-
те филиали на територията на държавите на 
Страните, се решават от държавните органи 
за управление на образованието на двете 
Страни в съответствие със законодателството 
на Република България и законодателството 
на Руската федерация.

31. Страните оказват съдействие за разши-
ряването на връзките между учебните заведе-
ния, учащите и педагозите на двете Страни.

32. Страните оказват съдействие за по-
канване на научно-педагогически работници, 
учители и преподаватели за участие в наци-
онални и международни научни семинари, 
конференции и симпозиуми, организирани в 
двете Страни. 

Финансовите условия за такова участие се 
определят за всеки конкретен случай.

33. Страните оказват съдействие за пови-
шаване на квалификацията на руски граж-
дани, завършили висши учебни заведения на 
Република България, и на български граж-
дани, завършили висши учебни заведения на 
Руската федерация и бившия СССР, а също 
така за реализация на конкретни проекти и 
програми в тази област. 

34. Страните ежегодно осъществяват об-
мен на делегации до 3 души от специалисти 
в областта на управление на образованието 
за срок до 7 дни. 

Изпращащата Страна поема разходите за 
път и пребиваване на своите делегации на 
територията на държавата на другата Страна. 

35. Приемащата Страна освобождава ли-
цата, приети в съответствие с член 23 и 28 
на тази Програма, от заплащане на таксите 
за обучение, установява определените от 
нейната държава условия за пребиваване в 
студентско общежитие и осигурява ползване 
на студентски стол срещу заплащане.

Приемащата Страна осигурява на посоче-
ните лица изплащане на месечна стипендия 
в съответствие със законодателството на 
своята държава. 
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Изпращащата Страна или кандидат пое-
ма всички пътни разходи до и от мястото за 
обучение или стаж.

Страните не поемат разходите за пребива-
ване в своите държави на членовете на семей-
ствата на студентите, аспирантите, стажантите 
и преподавателите и не им осигуряват жилище.

36. Подбор на кандидатите за обучение и 
стаж в рамките на тази Програма се осъщест-
вява от изпращащата Страна. Приемащата 
Страна предава на изпращащата Страна списък 
с документи, необходими за организирането на 
прием за обучение и стаж в рамките на тази 
Програма. Изпращащата Страна предоставя 
на приемащата Страна до 15 май, в съответ-
ствие с изискванията на законодателството на 
приемащата Страна, необходимите документи 
на кандидатите с приложен превод на езика 
на приемащата Страна. 

Приемащата Страна информира изпра-
щащата Страна за приема на кандидатите и 
съобщава названията и адресите на приема-
щите институти не по-късно от месец преди 
началото на обучението или стажа. 

VІІ. Младеж
37. Страните оказват съдействие за сътруд-

ничеството между младежките обединения, 
органи, отговорни за младежкото сътрудни-
чество, а също така за обмен на информация 
в областта на младежката политика. 

38. Конкретните условия и форми на 
сътрудничество се регулират на основата 
на споразумения и договорености между 
заинтересуваните младежки организации на 
държавите на Страните, като компетентните 
държавни органи на държавите на Страните 
ще оказват координирано съдействие във 
всеки конкретен случай. 

VІІІ. Туризъм
39. В съответствие със Споразумението 

между правителството на Република Бълга-
рия и правителството на Руската федерация 
за сътрудничество в сферата на туризма от 
8 май 2007 г. Страните поддържат развитието 
на туристическия обмен като важно средство 
за опознаване на културата и историческите 
ценности, оказват съдействие на прякото 
сътрудничество между туристическите орга-
низации на двете държави.

ІХ. Друг обмен
40. Страните използват възможността на 

Федералната агенция по делата на Общността 
на независимите държави, на сънародници-
те, пребиваващи зад граница и по линия на 
международно хуманитарно сътрудничество, 
на Руския културно-информационен център 
в София, на Българския културен институт 
в Москва за взаимно запознаване на общест-
веността на своите държави с културата, на-

уката, историята, обществено-политическия 
и социално-икономическия живот в Руската 
федерация и в Република България.

Страните поощряват практиката за участие 
на неправителствени организации в реализа-
цията на тази Програма.

41. Страните оказват съдействие за раз-
витие на сътрудничеството на националните 
комисии по въпросите на ЮНЕСКО.

Х. Общи положения
42. Тази Програма не изключва възмож-

ности за провеждане по взаимна договореност 
между заинтересуваните организации на други 
мероприятия и обмен в области, предвидени 
в Споразумението между правителството на 
Република България и правителството на Ру-
ската федерация за сътрудничество в областта 
на културата, образованието и науката от 19 
април 1993 г. в Москва. 

43. Страните взаимно се информират 
за националните празници, международни 
конференции, конкурси, фестивали и други 
мероприятия, които ще се провеждат в тех-
ните страни. Те своевременно ще изпращат 
съответните покани за участие в тях съгласно 
регламента на всяко мероприятие. 

44. Българската Страна освобождава лица-
та, приети по линия на изпълнението на тази 
Програма, от заплащане на държавни такси 
при предоставянето им на право на продъл-
жително пребиваване в Република България.

45. Медицинската помощ на гражданите на 
една от Страните по време на пребиваването 
на територията на държавата на другата Страна 
се предоставя при условията, определени от 
законодателството на държавата, на терито-
рията на която се намира гражданинът, който 
се нуждае от медицинска помощ. 

46. Организационните и финансовите ус-
ловия за обмен се определят на основата на 
взаимна договореност между министерствата 
и ведомствата, а също така и от други органи-
зации на държавите на Страните, участващи 
в реализацията на тази Програма. 

47. Тази Програма влиза в сила от деня на 
нейното подписване и ще действа до 31 де-
кември 2014 г. 

Подписана в София на 10 декември 2013 г. 
в два екземпляра, всеки на български и руски 
език, при което двата текста имат еднаква сила. 
За правителството За правителството
на Република  на Руската
България: федерация:
Кристиан Вигенин, Юрий Исаков, 
министър на  извънреден и
външните работи пълномощен 
 министър на
 Руската федерация
 в България
9399
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ЗАПОВЕД 
№ ЗМФ-1611 от 17 декември 2013 г.

№ 1247 от 13 декември 2013 г.
На основание чл. 6, ал. 14 от Кодекса за социално осигуряване утвърждаваме образец на „Справ-

ка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г.“ по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално 
осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица съгласно приложението.

Министър на финансите: 
 П. Чобанов

Управител на НОИ:  
Б. Петков 

Образец 2004 
СПРАВКА ЗА ОКОНЧАТЕЛНИЯ РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ЗА 2013 г. 
Към данъчна декларация вх. № ____________________________/ __________________ 2014 г. 
 
 
 
1. ЕГН/ЛНЧ/СЛ. № ОТ РЕГИСТЪРА НА НАП           2. Код корекция    >>    
3. ДАТА НА РАЖДАНЕ         т. 2 се попълва, когато се подава коригираща Справка за окончателния размер на 

осигурителния доход 
т. 3 се попълва само в случаите, когато в т. 1 е попълнено ЛНЧ или  сл. № от регистъра на НАП
4. Собствено име  

 
 Презиме   Фамилно име 

 

 
Указания за попълване на Таблица 1 

 
1. Тази таблица се попълва само от лицата, получаващи доходи от 

дейност като: упражняващи свободна професия; занаятчийска дейност; 
еднолични търговци; собственици на ЕООД; съдружници в търговски 
дружества; физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества; 
регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които 
определят годишен осигурителен доход. Тази таблица се попълва и в 
случаите, в които лицата упражняват дейности, подлежащи на облагане с 
патентен данък и не са еднолични търговци. 

2. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, лицата по т. 1 от 
указанията определят окончателния размер на осигурителния си доход въз 
основа на данъчната декларация. Доходът не може да бъде по-голям от 
максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета 
на държавното обществено осигуряване за 2013 г. (2 200 лв.), през месеците, 
за които е упражнявана дейността. Върху годишния осигурителен доход, 
определен като разлика между декларирания или определения с влязъл в 
сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем 
доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, 
върху които са внасяни авансово осигурителни вноски,  се дължи 
осигурителна вноска в размерите, определени за осигуряване за инвалидност 
поради общо заболяване, за старост и за смърт (фонд “Пенсии”) и за 
допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален 
пенсионен фонд. Размерът на осигурителната вноска за 2013 г. е както 
следва: 

за родените преди 1 януари 1960 г. – 17,8 % за фонд “Пенсии”; 
за родените след 31 декември 1959 г. – 12,8 % за фонд “Пенсии” и 5 % за 

ДЗПО в универсален пенсионен фонд. 
Определянето на окончателния размер на осигурителния доход се 

извършва за всеки месец, през който е упражнявана дейността. 
3. В колона 3 лицата по т. 1 попълват осигурителния доход, върху който 

се дължат осигурителни вноски за упражняваната трудова дейност в 
качеството им на лица по чл. 4, ал. 1 и 2 и чл. 4а от КСО. 

Данните се вписват въз основа на ведомостите за работни заплати или 
други документи. 

В случаите по чл. 14 в, б. „б” от Регламент 1408/71, самоосигуряващите 
се лица вписват в тази колона доходите си от дейност като наети лица, 
извършвана на територията на друга държава – членка, за която се дължат 
вноски за социално осигуряване, съгласно законодателството на тази 
държава. Тези доходи се доказват с документ, издаден от работодателя в 
съответната държава-членка, удостоверяващ помесечно размера на 
осигурителния доход. Този документ се прилага към данъчната декларация и 
се посочва в част ІІІ, ред 20 /обр. 2001/ или част ІІІ, ред 12 /обр. 2001а/. 

Когато месечният осигурителен доход, вписан в колона 3, е равен на 
максималния месечен осигурителен доход, останалите колони не се 
попълват и не се довнасят осигурителни вноски за съответния месец. 

4. В колона 4 се попълва осигурителния доход, върху който лицата, 
изброени в т. 1 от указанията, дължат авансово осигурителни вноски. 

5. В колони от 5.1 до 5.5 се вписва месечния осигурителен доход от 
упражняване на дейностите по т. 1 от тези указания. Ако лицето е 
упражнявало дейност на различни основания, попълва осигурителния си 
доход за всяка дейност поотделно, съответно за периода, за който тя е 
упражнявана. 

5.1. Тази колона се попълва от едноличните търговци, както и от 
регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, за 
доходите от продажба на произведени и преработени продукти от 
земеделската им дейност, на които облагаемият им доход се формира по 
реда на чл. 26 от ЗДДФЛ. Те формират годишния си осигурителен доход като 
на ред 13, колона 5.1 от Таблица 1 вписват сбора от облагаемия доход, 
деклариран в Приложение 2, част ІІІ, ред 9.3 и сумата на ред 26, колона Б от 
Справка № 2, част V на същото приложение от данъчната декларация. 

5.2. Тази колона се попълва от собствениците или съдружниците в 
търговски дружества, както и от физическите лица-членове на 
неперсонифицирани дружества, които декларират доходи от извършване на 
услуги с личен труд в тези дружества. Те формират годишния си 
осигурителен доход за тази дейност като на ред 13, колона 5.2 от Таблица 1 
вписват съответната част от облагаемия доход, получен от извършването на 
услуги с личен труд само в тези дружества, деклариран в Приложение 1, част 
І, с вписан код 10 в редове 5-7 (и/или в Приложение 1а част І, с вписан код 10 
в редове 5-7 в случай, че за лицето се прилага българското законодателство 
съгласно Регламент 1408/71 или Регламент 883/2004).  

5.3. Тази колона се попълва от лицата, упражняващи свободна професия 
и/или занаятчийска дейност, както и от регистрираните земеделски 
производители, за доходите от продажба на произведени и преработени 
продукти от земеделската им дейност, на които облагаемият им доход се 
формира по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ. Те формират годишния си 
осигурителен доход като на ред 13, колона 5.3 от Таблица 1 вписват 
облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част I, Таблица 2, ред 2.9 
/само частта от доходите от продажба на преработените продукти с код 04/, 
както и доходите, декларирани в Таблица 5, ред 5.8 и Таблица 6, ред 6.10 
(и/или в Приложение 3а, част I, Таблица 2, ред 2.9 /само частта от доходите 

 
 
 

от продажба на преработените продукти с код 04/, както и доходите, 
декларирани в Таблица 5, ред 5.8 и Таблица 6, ред 6.10 в случай, че за 
лицето се прилага българското законодателство съгласно Регламент 1408/71 
и/или Регламент 883/2004).  

5.4. Тази колона се попълва от лицата по т. 1 от указанията, които 
упражняват дейности, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на 
ЗМДТ. Те формират годишния си осигурителен доход като на ред 13, колона 
5.4 от Таблица 1 вписват облагаемия доход, деклариран в Приложение 7, 
част ІІ, редове 4, 6, 8 и 10 на данъчната декларация, според начина на 
упражняване на дейността.  

Месечният осигурителен доход в колони от 5.1 до 5.4 се определя 
като сумата в ред 13 на тези колони, се разделя на броя на месеците, 
през които е упражнявана дейността. 

5.5. Тази колона се попълва от лицата по т. 1 от указанията, получили 
възнаграждения за работа без трудово правоотношение извън дейността, за 
която са регистрирани. Тези лица внасят осигурителни вноски върху доходите 
от работа без трудово правоотношение при определяне на окончателния 
размер на осигурителния доход, тъй като върху тези възнаграждения не се 
дължат осигурителни вноски от страна на възложителя. В тези случаи, 
годишният осигурителен доход за дейността се формира, като на ред 13, 
колона 5.5 от Таблица 1 се вписва облагаемия доход, деклариран в 
Приложение 3, част І, Таблица 7, ред 7.10 (и/или в Приложение 3а, част І, 
Таблица 7, ред 7.10 в случай, че за лицето се прилага българското 
законодателство съгласно Регламент 1408/71 и/или Регламент 883/2004).  

Месечният осигурителен доход се вписва за месеца, за който е 
упражнявана дейността. Когато работата без трудово правоотношение е 
извършена за повече от един месец, месечният осигурителен доход се 
определя, като полученото възнаграждение след приспадане на разходите за 
дейността, се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана 
дейността. 

В тази колона декларират доходите си и изпълнителите по договори за 
управление и контрол на юридически лица с нестопанска цел, чиято длъжност 
не е изборна, ако изпълняват тази дейност извън дейността, за която са 
регистрирани като самоосигуряващи се. В тези случаи, годишният 
осигурителен доход за дейността се формира, като на ред 13, колона 5.5 от 
Таблица 1 се вписва само съответната част от облагаемия доход, деклариран 
в Приложение 1, част І, с вписан код 08 в редове 1-3, получен от 
юридическото лице с нестопанска цел. 

6. В колона 6 се попълва  осигурителния доход, върху който се дължат 
осигурителни вноски, формиран като сбор от съответните редове на колона 3 
и колона 4. 

7. В колона 7 се вписва осигурителният доход за месеца, върху който се 
дължат осигурителни вноски, образуван от сбора на доходите, вписани в 
колона 3 и колони от 5.1 до 5.5. Осигурителният доход, вписан в редовете на 
колона 7, не може да надвишава максималния размер на осигурителния 
доход за съответния месец /показан в колона 8/. 

8. Годишният осигурителен доход, върху който се довнасят осигурителни 
вноски, се изчислява като разлика от сумите от ред 13 на колона 7 и ред 13 на 
колона 6 и се попълва в т. 1 под Таблица 1. Когато разликата е положителна, 
върху нея се довнасят осигурителни вноски, а ако е отрицателна - 
надвнесените осигурителни вноски се прихващат и/или възстановяват по 
реда на ДОПК, освен когато осигурителният доход по колони от 5.1 до 5.5 е 
по-малък от минималния осигурителен доход по КСО. Осигурителна вноска 
не се довнася в случай, че сумите на ред 13 в колони 6 и 7 са равни. 

9. Дължимата осигурителна вноска за 2013 г. в размера, определен за 
фонд “Пенсии” и ДЗПО в универсален пенсионен фонд, се изчислява от 
годишния осигурителен доход, вписан в т. 1 под Таблица 1, и се попълва в т. 
2 и 3 под таблицата.  

10. В случаите, в които лицето в съответните приложения на данъчната 
декларация декларира и доходи, получени за извършена дейност през 
минали години или с влязъл в сила ревизионен акт е определен по-висок или 
по-нисък облагаем доход за минали години, подава и коригираща справка за 
окончателния размер на осигурителния доход за съответната година. 

Дължимите осигурителни вноски за довнасяне в тези случаи се 
изчисляват в размера, определен за фонд “Пенсии” и ДЗПО в универсален 
пенсионен фонд за съответните години и се отразяват в част VІ на данъчната 
декларация.  

11. В случаите по т. 9 и т. 10 дължимите осигурителни вноски за 
довнасяне се внасят с преводно нареждане/вносна бележка или пощенски 
запис със задължително вписан ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистъра на 
НАП по съответните сметки на НАП, в срока на подаване на данъчната 
декларация. 

 
Доходи от трудова дейност, които подлежат на годишно 

изравняване и са декларирани в приложения от данъчната декларация, 
извън посочените в указанието, също се вземат предвид при 
формиране на осигурителния доход, върху който се довнасят 
осигурителни вноски.  

ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАТОРА 
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ТАБЛИЦА 1 
за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г., върху който се дължат осигурителни 

вноски за държавно обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален 
пенсионен фонд 

 
 
 

Осигурителен доход 

№ Месеци 

Осигурите-
лен доход, 
върху който 
се дължат 
осигурител-
ни вноски за 
упражнява-
ната трудова 
дейност в 
качеството  
на лице по 
чл. 4, ал. 1 и 
2 и чл. 4а от 
КСО, или  
като наето 
лице в 

случаите по 
чл.14в, б.”б” 
от Регламент 

1408/71  

Осигури-
телен 
доход, 
върху 
който се 
дължат 
авансово 
осигури-
телни 

вноски от 
самооси-
гуряващи 
се лица 

Месечен осигурителен доход от трудова дейност като: 

Осигу-
рителен 
доход за 
месеца, 
върху 

който се 
дължат 
осигури-
телни 
вноски 
к.3+к.4 

Осигу-
рителен 
доход за 
месеца, 
върху 
който се 
дължат 
осигури-
телни 

вноски, не 
по-голям от 
максимал-

ния 
осигурите-
лен доход 
к.3+/к.5.1 
до к.5.5/ 

Макси-
мален 
размер 
на 

осигури-
телния 
доход 

Едно- 
личен 

търговец  

Собственик 
или 

съдружник в 
търговско  и 
неперсони-
фицирано 
дружество 

 

Свободна 
професия и 
занаят-
чийска 
дейност 

 

Лице, 
извърш-
ващо 

дейности 
по реда на 
ЗМДТ 

/патентни 
дейности/ 

 
 

Без трудови 
правоот-
ношения 

/вкл.  управ-
ление на 
ЮЛ с 

нестопан-
ска цел на 
неизборна 
длъжност/ 
извън 

деклари-
раните в 
колони от 
5.1 до 5.4 

1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 7 8 

1. Януари          2200

2. Февруари          2200

3. Март          2200

4. Април          2200

5. Май          2200

6. Юни          2200

7. Юли          2200

8. Август          2200

9. Септември          2200

10. Октомври          2200

11  Ноември           2200

12. Декември          2200

13. Общо:          26400

 
1. Годишен осигурителен доход, върху който се довнасят осигурителни вноски /ред 13, колона 7 

 - ред 13, колона 6/                                  лв. 
2. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за фонд “Пенсии” -                              лв.  /виж т. 2  от Указанието/ 
3. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за ДЗПО в Универсален пенсионен фонд -                              лв. 

 
Забележка:1. Пренесете сумите  от точки 2 и 3  под Таблица 1 в съответното Приложение от данъчната декларация, в което сте 
декларирали доходите си. Когато доходите, подлежащи на годишно изравняване, се декларират в различни приложения от декларацията, 
сумата се разпределя до изчерпването й, като се вписва в съответните приложения на ред "Вноска за фонд „Пенсии” за довнасяне 
включително и за минали години”  и “Вноска за  ДЗПО в универсален пенсионен фонд за довнасяне включително и за минали години”   
 
Подпис: …………………………… 
 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
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ТАБЛИЦА 2  
за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г., върху който се дължат 

здравноосигурителни вноски 
 

 
 Осигурителен доход 

№ Месеци 

Осигури-
телен 

доход по 
чл. 40,     

ал. 1, т. 1, 
2а, 4 и 5 от 
ЗЗО, или 
като наето 
лице в 

случаите по 
чл.14в, 
б.”б” от 
Регламент 

1408/71  

Осигури-
телен 
доход, 
върху 
който се 
дължат 
авансово 
осигури-
телни 

вноски от 
само-

осигуря-
ващи се 
лица 

Месечен осигурителен доход от трудова дейност като: 

Осигу- 
рителен 
доход за 
месеца, 
върху 
който се 
дължат 
осигури-
телни 
вноски 
к.3+к.4 

Осигу-
рителен 
доход за 
месеца, 
върху 
който се 
дължат 
осигури-
телни 

вноски, не 
по-голям от 
максимал-

ния 
осигурите-
лен доход 
к.3+/к.5.1 
до к.5.6/ 

Макси-
мален 

размер на 
осигури-
телния 
доход 

 
Едно- 
личен 

търговец  

 
Собственик

или 
съдружник в 
търговско  

или 
неперсони-
фицирано 
дружество.

 
Свободна 
професия 
и занаят-
чийска 
дейност 

 
Лице, 
извърш-
ващо 

дейности 
по 

реда на 
ЗМДТ 

/патентни 
дейности/ 

 
Доходи, 
получени 
за работа 

без 
трудови 
правоот-
ношения 
извън 

деклари-
раните в 
колони 
от 5.1 до 

5.4 

Други 
доходи 
от 

дейности, 
подле-
жащи на 
данъчно 
облагане 

1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 7 8 

1 Януари           2200

2 Февруари           2200

3 Март           2200

4 Април           2200

5 Май           2200

6 Юни           2200

7 Юли           2200

8 Август           2200

9 Септември           2200

10 Октомври           2200

11 Ноември           2200

12 Декември           2200

13 Общо:           26400

 
1. Годишен осигурителен доход, върху който се довнасят осигурителни вноски /ред 13, колона 7 
 - ред 13, колона 6/                                  лв. 
2. Размер на осигурителната вноска за довнасяне на осигуреното лице /8% от общия годишен размер на осигурителния 

доход, върху който се довнасят осигурителни вноски/                             лв.   /виж т.9 от Указанието/. 
 

Забележка: Пренесете сумата от точка 2 под Таблица 2 в съответното Приложение от данъчната декларация, в което сте 
декларирали доходите си. Когато доходите, подлежащи на годишно изравняване, се декларират в различни приложения от 
декларацията, сумата се разпределя до изчерпването й, като се вписва в съответните приложения на ред "Вноска за ЗО за 
довнасяне, включително и за минали години”. 
 
Подпис: …………………………… 
 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
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Указания за попълване на Таблица 2 
 

1. Тази таблица се попълва само от лицата, получаващи доходи от 
дейност като: упражняващи свободна професия; занаятчийска дейност; 
еднолични търговци; собственици на ЕООД; съдружници в търговски 
дружества; физическите лица, членове на неперсонифицирани 
дружества; регистрираните земеделски производители и 
тютюнопроизводители, които определят годишен осигурителен доход.  
Тази таблица се попълва и в случаите, в които лицата упражняват 
дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и не са еднолични 
търговци. Тя се попълва и от лицата, които се осигуряват по чл. 40,    
ал. 5, т. 1 от ЗЗО и през годината са получили доходи, подлежащи на 
данъчно облагане, съгласно данните от данъчната декларация. 

2. Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, лицата по т. 1 от указанията 
определят окончателния размер на осигурителния си доход въз основа 
на данъчната декларация. Окончателният месечен размер на 
осигурителния доход не може да надвишава максималния месечен 
осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2013 г. (2200 лв.). Когато общият месечен 
осигурителен доход надвишава дохода, върху който се дължат 
авансово вноски, върху разликата следва да се довнесат 
здравноосигурителни вноски. Месечният осигурителен доход, с оглед 
изчисляването годишния размер на вноската, се получава като 
годишният облагаем доход се раздели на броя на месеците, през които 
е упражнявана дейността. Размерът на осигурителната вноска за 2013 
г. е 8%. 

3. В колона 3 лицата по т. 1 попълват осигурителния доход по      
чл. 40, ал. 1, т. 1, 2а, 4 и 5 от ЗЗО. 

Данните се вписват въз основа на ведомостите за работни заплати 
или други документи. 

Доходът, получен от пенсии, е равен на размера на пенсията или 
сбора от пенсиите, без добавките към тях.   

Доходът, върху който се внасят здравноосигурителни вноски за 
периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, 
отглеждане на малко дете е равен на минималният осигурителен доход 
за самоосигуряващите се лица. 

В случаите по чл. 14 в, б. „б” от Регламент 1408/71, 
самоосигуряващите се лица вписват в тази колона доходите си от 
дейност като наети лица, извършвана на територията на друга 
държава – членка, за която се дължат вноски за здравно осигуряване, 
съгласно законодателството на тази държава. Тези доходи се доказват 
с документ, издаден от работодателя в съответната държава-членка, 
удостоверяващ помесечно размера на осигурителния доход. Този 
документ се прилага към данъчната декларация и се посочва в част ІІІ, 
ред 20 /обр. 2001/ или част ІІІ, ред 12  /обр. 2001а/. 

Когато месечният осигурителен доход, вписан в колона 3, е 
равен на максималния месечен осигурителен доход, останалите 
колони не се попълват и не се довнасят осигурителни вноски за 
съответния месец.  

4. В колона 4 се попълва осигурителният доход, върху който 
лицата, изброени в т. 1 от указанията, дължат авансово осигурителни 
вноски. 

5. В колони от 5.1 до 5.5 се вписва месечният осигурителен доход 
от упражняване на дейностите по т. 1 от тези указания. Колона 5.6 се 
попълва от осигурените на основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО лица, 
получили доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните 
от годишната данъчна декларация.  

Ако лицето е упражнявало повече от една дейност, попълва 
осигурителния си доход за всяка дейност поотделно, съответно за 
месеца, за който е упражнявало дейността. 

5.1 Тази колона се попълва от едноличните търговци, както и от 
регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, за 
доходите от продажба на произведени и преработени продукти от 
земеделската им дейност, на които облагаемият им доход  се формира 
по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ. Те формират годишния си осигурителен 
доход като на ред 13, колона 5.1 от Таблица 2  вписват сбора от 
облагаемия доход, деклариран в Приложение 2, част ІІІ, ред 9.3 и 
сумата на ред 26, колона Б от Справка № 2, част V на същото 
приложение от данъчната декларация. 

5.2 Тази колона се попълва от собствениците или съдружниците в 
търговски дружества, както и от физическите лица – членове на 
неперсонифицирани дружества, които декларират доходи от 
извършване на услуги с личен труд в тези дружества. Те формират 
годишния си осигурителен доход за тази дейност като на ред 13, колона 
5.2 от Таблица 2 вписват съответната част от облагаемия доход, 
получен от извършването на услуги с личен труд само в тези 
дружества, деклариран в Приложение 1, част І, с вписан код 10 в 
редове 5-7  (и/или в Приложение 1а част І, с вписан код 10 в редове 5-7 
в случай, че за лицето се прилага българското законодателство 
съгласно Регламент 1408/71 и/или Регламент 883/2004).  

5.3 Тази колона се попълва от лицата, упражняващи свободна 
професия или занаятчийска дейност, както и от регистрираните 
земеделски производители, за доходите от продажба на произведени и 
преработени продукти от земеделската им дейност, на които 
облагаемият им доход  се формира по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ. Те 
формират годишния си осигурителен доход като на ред 13, колона 5.3 
от Таблица 2 вписват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, 
част І, Таблица 2, ред 2.9, /само частта от доходите от продажба на 
преработените продукти с код 04/, както и доходите, декларирани в 
Таблица 5, ред 5.8 и Таблица 6, ред 6.10 (и/или в Приложение За, част 
І, Таблица 2, ред 2.9 /само частта от доходите от продажба на 
преработените продукти с код 04/, както и доходите, декларирани в 
Таблица 5, ред 5.8 и Таблица 6, ред 6.10 в случай, че за лицето се 
прилага българското законодателство съгласно Регламент 1408/71 
и/или Регламент 883/2004).   

5.4. Тази колона се попълва от лицата по т. 1 от указанията, които 
упражняват дейности, подлежащи на облагане с патентен данък по 
реда на ЗМДТ. Те формират годишния си осигурителен доход като на 
ред 13, колона 5.4 от Таблица 2 вписват облагаемия доход, деклариран 
в Приложение 7, част ІІ, редове 4, 6, 8 и 10 на данъчната декларация, 
според начина на упражняване на дейността.  

Месечният осигурителен доход в колони от 5.1 до 5.4 се 
определя като сумата в ред 13 на тези колони, се разделя на броя 
на месеците, през които е упражнявана дейността. 

5.5. Тази колона се попълва от лицата по т. 1 от указанията, 
получили възнаграждения за работа без трудово правоотношение 
извън дейността, за която са регистрирани. Тези лица внасят 
осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово 
правоотношение при определяне на окончателния размер на 
осигурителния доход, тъй като върху тези възнаграждения не се 
дължат осигурителни вноски от страна на възложителя. В тези случаи, 
годишният осигурителен доход за дейността се формира, като на ред 
13, колона 5.5 от Таблица 2 се вписва облагаемия доход, деклариран в 
Приложение 3, част І, Таблица 7, ред 7.10 (и/или в Приложение 3а част 
І, Таблица 7, ред 7.10 в случай, че за лицето се прилага българското 
законодателство съгласно Регламент 1408/71 и/или Регламент 
883/2004). 

Месечният осигурителен доход се вписва за месеца, за който е 
упражнявана дейността. Когато работата без трудово 
правоотношение е извършена за повече от един месец, месечният 
осигурителен доход се определя като полученото възнаграждение 
след приспадане на разходите за дейността, се разделя на броя на 
месеците, през които е упражнявана дейността. 

В тази колона декларират доходите си и изпълнителите по 
договори за управление и контрол на юридически лица с нестопанска 
цел, чиято длъжност не е изборна, ако изпълняват тази дейност извън 
дейността, за която са регистрирани като самоосигуряващи се. В тези 
случаи, годишният осигурителен доход за дейността се формира, като 
на ред 13, колона 5.5 от Таблица 2 се вписва само съответната част от 
облагаемия доход, деклариран в Приложение 1, част І, с вписан код 08 
в редове 1-3, получен от юридическото лице с нестопанска цел. 

5.6. Тази колона се попълва от лицата, които не са осигурени на 
друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на 
основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО върху осигурителен доход не по-
малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за 
самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за 2013 г. – 210 лв. 
и същевременно имат получени доходи, подлежащи на данъчно 
облагане, съгласно данните от данъчната декларация.   

В тези случаи, годишният осигурителен доход се формира, като на 
ред 13, колона 5.6 от Таблица 2 се вписва облагаемият доход, 
деклариран в Приложение 3, част ІІ, ред 1, Приложение 4, част ІІ, ред 1, 
Приложение 5, част ІІ, ред 1 и Приложение 6, част І, ред 7 (и/или в 
Приложение 1а, част І, с вписан код 06 и код 07 в редове 1-3,  
Приложение 3а, част ІІ, ред 1, Приложение 4а, част ІІ, ред 1, 
Приложение 5а, част ІІ, ред 1 и Приложение 6а, част І, ред 7 в случай, 
че подлежи на задължително здравно осигуряване по реда на Закона 
за здравното осигуряване). 

6. В колона 6 се попълва осигурителния доход, върху който се 
дължат осигурителни вноски, формиран като сбор от съответните 
редове на колона 3 и колона 4. 

7. В колона 7 се вписва осигурителният доход за месеца, върху 
който се дължат осигурителни вноски, образуван от сбора на доходите, 
вписани в колона 3 и колони от 5.1 до 5.6. Осигурителният доход, 
вписан в редовете на колона 7, не може да надвишава максималния 
месечен осигурителен доход за съответния месец /показан в колона 
8/.  

8. Годишният осигурителен доход, върху който се довнасят 
осигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите по ред 13 на 
колона 7 и ред 13 на колона 6 и се попълва в т. 1 под Таблица 2. При 
положение, че разликата е положителна върху нея се довнасят 
осигурителни вноски, а ако е отрицателна надвнесените 
осигурителни вноски се прихващат и/или възстановяват по реда 
на ДОПК, освен когато осигурителния доход по колони от 5.1 до 5.6 
е по-малък от минималния осигурителен доход по ЗЗО. 
Осигурителни вноски не се довнасят в случай, че сумите на ред 13 
в колони 6 и 7 са равни. 

9. Дължимата осигурителна вноска за осигуреното лице се 
изчислява в размер 8 на сто от сумата в т. 1 под Таблица 2 и се 
попълва в т. 2 под таблицата. 

10. В случаите, в които лицето в съответните приложения на 
данъчната декларация декларира и доходи, получени за извършена 
дейност през минали години или с влязъл в сила ревизионен акт е 
определен по-висок или по-нисък облагаем доход за минали години, 
подава и коригираща справка за окончателния размер на 
осигурителния доход за съответната година. 

Дължимите осигурителни вноски за довнасяне в тези случаи се 
изчисляват в размера за съответните години и се отразяват в част VІ 
на данъчната декларация.  

11. В случаите по т. 9 и т. 10 дължимите здравноосигурителни 
вноски за довнасяне се внасят с преводно нареждане/вносна бележка 
или пощенски запис със задължително вписан ЕГН /ЛНЧ/ служебен 
номер от регистъра на НАП по сметката на НАП в срока на подаване на 
данъчната декларация. 

 
Доходи, които подлежат на годишно изравняване и са 

декларирани в приложения от данъчната декларация, извън 
посочените в указанието, също се вземат предвид при формиране 
на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителни 
вноски. 
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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1606 
от 17 декември 2013 г.

На основание чл. 7 във връзка с чл. 219 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърж-
давам образец на Годишна данъчна декларация по чл. 219 ЗКПО за дължимия данък върху приходите 
от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта съгласно приложението.

Министър: 
 П. Чобанов

 

     

Образец 1050
 

 
по чл. 219  

от ЗКПО за дължимия данък върху приходите 
от помощни и спомагателни дейности по 

смисъла на Закона за хазарта  
 

 

 

Попълва се от приходната администрация 

Териториална дирекция на НАП  

Входящ № и дата                                                                                                                                  / 20…. г. 

Орган по приходите,  
приел декларацията 

 
 

/име и фамилия, подпис/ 
 

 
 

Част І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ 
1. Период, за който се подава декларацията 
Посочете съответния данъчен период, за който се отнася  декларацията  

от дата  до дата  
2. За хазартната дейност данъчно задълженото лице подлежи на 
облагане с данък по реда на:  
(отбележете с „х”съответния раздел от Глава тридесет и втора на Част пета от ЗКПО ) 

 
Раздел ІІ 

 
Раздел ІІІ 

 
Раздел ІV   

3. Вх. № и дата на годишния отчет за дейността Вх.№                                                                                    / 20……..г. 
На основание чл. 219 от ЗКПО данъчно задължените лица по глава тридесет и втора подават годишен отчет за дейността в срок до 31 март на следващата 
година. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическия отчет). 

 
Част ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ 

1.ЕИК по БУЛСТАТ/Идентификационен 
№ по ЗТР 2. Наименование (посочете  наименованието съгласно акта за възникване)  
           
3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в 
България ( отбележете с „х”) 

3.1. Наименование 
 
 

4.1.Държава 
 
 

4.2. Област 4.3. Община 4.4. Населено място (гр./с.) 
 

4.6. пощенски код 

4.
 С
ед

ал
ищ

е 
и 
ад

ре
с 
на

 
уп
ра

вл
ен
ие

 

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  

   
 

 

Адресът съвпада с 
този по т. 4   
(ако сте отбелязали с „Х”, 
не попълвайте тази точка) 

5.1. Държава 5.2. Област  5.3. Община 5.4. Населено място (гр./с.) 
 

5.6. пощенски код 

5.
 А
др

ес
 з
а 

 
ко
ре
сп
он

де
нц

ия
 

  5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

    

6.
 З
а 

 
ко
н-

 
та
кт

  6.1. Телефон 6.2. Факс 6.3. E-mail 6.4. Интернет страница 

7.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 7.1. Име, презиме, фамилия 
 
 

          

7.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 

7.
 Д
ан
ни

 з
а 

 
пр

ед
ст
ав

- 
ля

ва
щ
ия

 

7.3. Име, презиме, фамилия 
          

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация. 

 
Част ІІІ – ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното 
лице 
          

Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,  
дата на издаване, издадена от 
 
 

Име  
 

Презиме Фамилия 
 
 

Пощенски код Постоянен адрес на 
упълномощеното лице 

 Област  Община Населено място 

    

 ж.к., улица №, блок, вход, апартамент  
 
 
Телефон Факс  е-mail 

П
оп

ъ
лв

а 
се

 с
ам

о 
ко
га
то

 д
ек
ла

ра
ци

ят
а 

се
 п
од

ав
а 
от

 у
пъ

лн
ом

ощ
ен
о 
ли

це
 

 
Подпис на упълномощеното лице: 
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Част ІV – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК 
1. Приложим данъчен режим 
(отбележете с „х”  приложимата разпоредба от ЗКПО и попълнете следващите редове 
от съответната колона) 

 
чл.226 

 
чл.234 

 
чл.241 

2. Данъчна основа    

3. Данъчна ставка 12 % 12 % 12 % 
4. Дължим данък (р.2 х р.3)    
 

Част V – ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ 
(Тази част се попълва на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО.  

Тази част не се попълва, когато данъчно задълженото лице извършва и друга дейност, която съгласно чл.218, ал.2 
от ЗКПО се облага с корпоративен данък. В този случай следва да попълните част VІІ от годишната данъчна 
декларация по чл.92 от ЗКПО, в т.ч. и за данъка върху разходите, дължим във връзка с дейността, облагаема с 

алтернативен данък по реда на Глава тридесет и четвърта от ЗКПО.) 
 

№  Вид разход Данъчна основа Данъчна 
ставка 

Дължим 
данък 

Необлагаеми 
разходи 

1 2 3 4 5 6 

1 По чл.204, т.2 - социални разходи, предоставени в 
натура - общо, в т.ч.: 

 10 %   

1.1 - по чл.204, т.2, б.”а” - доброволно осигуряване 
и/или застраховане  

 10 %   

1.2 - по чл.204, т.2, б. „б” - ваучери за храна  10 %   
1.3 - всички останали  10 %   
В колона 6 се посочва размерът на необлагаемите социални разходи. 

 
 

ден месец година 
Дата 

        
Подпис на                    1. 
представляващия:   2. 

 
УКАЗАНИЯ  

за попълване и подаване на декларацията 
 

Кой подава декларацията 
 Декларацията се подава от организаторите на хазартни игри, които са данъчно задължени лица по чл.221, чл.228 и 
чл.236 от ЗКПО. 
 На основание чл.217, ал.1 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимия данък върху разходите. В случай, че 
данъчно задълженото лице подава както тази декларация, така и годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО, 
данъкът върху разходите се декларира само в декларацията по чл.92.  

 
Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък 

 Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата календарна година. 
 Дължимият данък се внася в срок до 31 март на следващата календарна година. 
 

Задължение за подаване на годишен отчет за дейността 
 На основание чл. 219 от ЗКПО данъчно задължените лица по глава тридесет и втора подават годишен отчет за 
дейността в срок до 31 март на следващата година. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е 
този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическия отчет). 
 

Попълване на декларацията 
 Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак. 
 

Място и начин на подаване 
 Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната 
дирекция на НАП по регистрация.  
 Декларацията може да се подаде и чрез  лицензиран пощенски оператор. 
 Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да удостовери 
самоличността си и/или представителната си власт (чл. 99, ал. 4 от ДОПК). При подаване на декларацията чрез 
пълномощник, не се изисква пълномощното да бъде нотариално заверено. 
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1607 
от 17 декември 2013 г.

На основание чл. 7 във връзка с чл. 259, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане ут-
върждавам образец на Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 ЗКПО за дължимия данък върху 
дейността от опериране на кораби съгласно приложението.

Министър: 
 П. Чобанов

 
    

 

Образец 1080 

 

 
по чл. 259, ал.2 от ЗКПО за дължимия данък 
върху дейността от опериране на кораби  

 
 
 

 

 

Попълва се от приходната администрация 

Териториална дирекция на НАП  

Входящ № и дата                                                                                                                                                         / 20…. г. 

Орган по приходите,  
приел декларацията 

 
 

/име и фамилия, подпис/ 
 

 
Част І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ 

1. Период, за който се подава декларацията 
Посочете съответния данъчен период, за който се отнася  декларацията  

от дата  до дата  
2. Входящ № и дата на декларацията, с която е упражнено правото 
на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на 
кораби 

№                                   /                   200…г. 
 

3. Данъчно задълженото лице извършва само дейност, подлежаща на облагане с данък върху дейността от 
опериране на кораби (отбележете с „Х”) 

 Да 
 Не 

4. Получени доходи от източници в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно 
облагане  (отбележете с „Х”) 

 Да 
 Не 

5. Прилаган/и метод/и за избягване на двойното данъчно облагане (при 
даден отговор „да” на ред 4, отбележете с „Х” прилагания/ите метод/и) 

“Освобождаване с 
прогресия” 

“Данъчен  
кредит” 

6. Входящ № и дата на годишния отчет за дейността   
№                                                           /         200…г. 

 

 
Част ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ 

1.ЕИК по БУЛСТАТ/Идентификационен 
№ по ЗТР 2. Наименование (посочете  наименованието съгласно акта за възникване)  
           
3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в 
България ( отбележете с „х”) 

3.1. Наименование 
 
 

4.1.Държава 
 
 

4.2. Област 4.3. Община 4.4. Населено място (гр./с.) 
 

4.6. пощенски код 

4.
 С
ед

ал
ищ

е 
и 
ад

ре
с 
на

 
уп
ра

вл
ен
ие

 

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  

   
 

 

Адресът съвпада с 
този по т. 4   
(ако сте отбелязали с „Х”, 
не попълвайте тази точка) 

5.1. Държава 5.2. Област  5.3. Община 5.4. Населено място (гр./с.) 
 

5.6. пощенски код 

5.
 А
др

ес
 з
а 

 
ко
ре
сп
он

де
нц

ия
 

  5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

    

6.
 З
а 

 
ко
н-

 
та
кт

  6.1. Телефон 6.2. Факс 6.3. E-mail 6.4. Интернет страница 

7.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 7.1. Име, презиме, фамилия 
 
 

          

7.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 

7.
 Д
ан
ни

 з
а 

 
пр

ед
ст
ав

- 
ля

ва
щ
ия

 

7.3. Име, презиме, фамилия 
          

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация. 
 

Част ІІІ - ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ 
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното 
лице 
          

Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,  
дата на издаване, издадена от 
 
 

Име  
 

Презиме Фамилия 
 
 

Пощенски код Постоянен адрес на 
упълномощеното лице 

 Област  Община Населено място 

    

 ж.к., улица №, блок, вход, апартамент  
 
 
Телефон Факс  е-mail 

П
оп

ъ
лв

а 
се

 с
ам

о 
ко
га
то

 д
ек
ла

ра
ци

ят
а 

се
 п
од

ав
а 
от

 у
пъ

лн
ом

ощ
ен
о 
ли

це
 

 
Подпис на упълномощеното лице: 
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Част ІV- ДАННИ ЗА КОРАБИТЕ 
 

№ по 
ред на 
кораба 

Име на кораба Вид кораб Флаг Нетен тонаж 

1 2 3 4 5 
1     
2     
3     
4     
5     

В случай, че редовете не достигат, приложете справка в същата форма. 
 

 
Част V – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК 

 
№ по 
ред на 
кораба 

от 
Част 
ІV 

Данъчна основа за 
ден в 

експлоатация 

Дни в 
експлоатация за 

годината 
Данъчна основа 

за годината 
Данъчна 
ставка  

% 
Дължим данък 
за годината  

1 2 3 4 
(к.2 х к.3) 5 6 * 

(к.4 х к.5) 
1    10  
2    10  
3    10  
4    10  
5    10  

Сума: Х Х  10  
В случай, че редовете не достигат, приложете справка в същата форма. 
В колона 3 се посочват дните в експлоатация за годината, с изключение на дните, посочени в колона 3 на Част VІ, 
касаеща прилагането на метод за избягване на двойното данъчно облагане „освобождаване с прогресия”. Това означава, 
че при прилагане на метода  „освобождаване с прогресия”, сборът на дните, посочени в колона 3 на тази Част и дните, 
посочени в колона 3 на Част VІ, не може да превишава броя на дните на календарната година. 
* При внесен данък в чужбина, за който съгласно действащи СИДДО или Глава трета от ЗКПО се прилагат методи на 
“данъчен кредит”, в колона 6 се записват стойности, получени както следва:  
- В съответния ред от  к. 6 се записва резултатът, получен както следва: (к.4 х к.5 – к.10), където  данните за к.4 и к.5 
се вземат от съответния ред на настоящата таблица, а данните за к. 10 се вземат от съответния ред на Част VІІ. 

 
 

Част VІ – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА 
„ОСВОБОЖДАВАНЕ С ПРОГРЕСИЯ” 

№ по ред на 
кораба от 
Част ІV 

Данъчна основа за ден в 
експлоатация 

Дни в експлоатация за 
годината 

Данъчна основа за 
годината 

1 2 3 4 
(к.2 х к.3) 

1    
2    
3    
4    
5    

Сума: Х Х  
В случай, че редовете не достигат, приложете справка в същата форма. 
В тази част се декларира данъчна основа при облагане на дейност-опериране на кораби, когато спрямо реализираните 
доходи се прилага метод “ освобождаване с прогресия” съгласно действащи СИДДО. 
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Част VІІ – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА 
МЕТОДИ НА „ДАНЪЧЕН КРЕДИТ” 

№ по 
на 

кора-
ба от 
Част 
ІV 

Код  
на 

вида 
ДК * 

Данъч-на 
основа 
за ден в 
експлоа-
тация 

Дни в 
експлоа-
тация за 
годината 

Данъчна 
основа за 
годината 

Данъч-
на 

ставка 
% 

Дължим 
данък за 
годината 

Дължим 
данък в 
чужбина 

Внесен 
данък в 
чужбина 

Размер 
на 

полага-
щия се 
данъчен 
кредит 

1 2 3 4 5 
(к.3 х к.4) 

6 7 
(к.5 х к.6) 

8 9 10 

1     10     
2     10     
3     10     
4     10     
5     10     

Сума: х х х  10     
* Кодовете на вида данъчен кредит, който следва да се запише в колона 2,  са следните:  
01 - Пълен данъчен кредит; 
02 - Обикновен данъчен кредит;  
03 - Фиктивен данъчен кредит. 
При реализирани доходи от чужбина, за които се прилага метод “Пълен данъчен кредит”, стойностите от 
съответните редове  на колона 9 се записват непроменени на съответните редове на колона 10. 
При реализирани доходи от чужбина, за които се прилага метод “Обикновен данъчен кредит”, на съответните редове 
от колона 10 следва да се запише по-малката стойност от съответните редове на колони 7 и 9. 
При прилагане на метод „фиктивен данъчен кредит” в колона 9 се посочва сумата, която би била дължима, ако не е била  
приложима специална данъчна преференция по силата на вътрешното законодателство на съответната чужда 
държава. 
В случай, че редовете не достигат, приложете справка в същата форма. 

 
Част VIII – ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ 

(Тази част се попълва на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО.  
Тази част не се попълва, когато данъчно задълженото лице извършва и друга дейност, която съгласно чл.218, ал.2 

от ЗКПО се облага с корпоративен данък. В този случай следва да попълните част VІІ от годишната данъчна 
декларация по чл.92 от ЗКПО, в т.ч. и за данъка върху разходите, дължим във връзка с дейността, облагаема с 

алтернативен данък по реда на Глава тридесет и четвърта от ЗКПО.) 
 

№  Вид разход Данъчна основа Данъчна 
ставка Дължим данък Необлагаеми разходи 

1 2 3 4 5 6 

1 По чл.204, т.2 - социални разходи, предоставени в натура - 
общо, в т.ч.: 

 10 %   

1.1 - по чл.204, т.2, б.”а” - доброволно осигуряване и/или 
застраховане  

 10 %   

1.2 - по чл.204, т.2, б. „б” - ваучери за храна  10 %   
1.3 - всички останали  10 %   
В колона 6 се посочва размерът на необлагаемите социални разходи. 

 
ден месец година 

Дата 
        

Подпис на                    1. 
представляващия:   2. 

 
УКАЗАНИЯ  

за попълване и подаване на декларацията 
 

Кой подава декларацията 
 Декларацията се подава от данъчно задължените лица по чл.255 от ЗКПО – за дейността им от опериране на кораби. 
 Съгласно чл.218, ал.2 от ЗКПО лицата, извършващи дейност от опериране на кораби, се облагат с корпоративен данък за всички 
останали дейности извън подлежащите на облагане с алтернативен данък. В този случай те подават и годишната данъчна декларация 
по чл.92 от ЗКПО – за дейността си, подлежаща на облагане с корпоративен данък.  
 На основание чл.217, ал.1 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимия данък върху разходите. В случай, че данъчно 
задълженото лице подава както тази декларация, така и годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО, данъкът върху разходите се 
декларира само в декларацията по чл.92.  
 Съгласно чл. 259, ал. 3 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. По смисъла на § 1, т. 56 
от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическия отчет). 

 
Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък 

 Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата календарна година. 
 Дължимият данък се внася в срок до 31 март на следващата календарна година. 
 

Попълване на декларацията 
 Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак. 
 

Място и начин на подаване 
 Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на 
НАП по регистрация.  
 Декларацията може да се подаде и чрез  лицензиран пощенски оператор. 
 Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да удостовери самоличността си 
и/или представителната си власт (чл. 99, ал. 4 от ДОПК). При подаване на декларацията чрез пълномощник, не се изисква 
пълномощното да бъде нотариално заверено. 
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1608 
от 17 декември 2013 г.

На основание чл. 7 във връзка с чл. 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърж-
давам образец на Годишна данъчна декларация по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите 
на бюджетните предприятия съгласно приложението.

Министър: 
 П. Чобанов

    

Образец 1040 

 
по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху 
приходите на бюджетните предприятия  

 
 

Попълва се от приходната администрация 
Териториална дирекция на НАП  

Входящ № и дата                                                                                                                           /                 20….. г. 

Орган по приходите,  
приел декларацията 

 
 

/име и фамилия, подпис/ 
 

 
 

Част І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ 
1. Период, за който се подава декларацията 
Посочете съответния данъчен период, за който се отнася  декларацията  

от дата  до дата  
2. Получени приходи от източници в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно 
облагане  (отбележете с „Х”).  

 Да 
 Не 

3. Община  Да 
 Не 

 
4. Вх. № и дата на годишния отчет за дейността 

 
Вх.№                                                                               / 20……..г. 

Забележка: При даден отговор “да” на ред 2,  следва да попълните Справка 1. 
Относно  ред 4: На основание чл. 252, ал. 2  от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на 
ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическия отчет).

 

 
Част ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ 

1.ЕИК по БУЛСТАТ/Идентификационен 
№ по ЗТР 2. Наименование (посочете  наименованието съгласно акта за възникване)  
           

3.
 С
ед

ал
ищ

е 
и 

ад
ре
с 
на

 
уп
ра

вл
ен
ие

 

3.1.Държава 
 

3.2. Област 3.3. Община 3.4. Населено място (гр./с.) 
 

3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  3.6. пощенски код 

 

4.
 А
др

ес
 з
а 

 
ко
ре
сп
он

де
нц

ия
 Адресът съвпада с 

този по т. 3   
(ако сте отбелязали с „Х”, 
не попълвайте тази точка) 

4.1. Държава 4.2. Област  4.3. Община 4.4. Населено място (гр./с.) 
 

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

4.6. пощенски код 

5.
 З
а 

 
ко
нт
ак
т 5.1. Телефон 

 
 

5.2. Факс 5.3. E-mail 5.4.  Интернет страница 

6.
 Д
ан
ни

 з
а 

 
пр

ед
ст
ав

- 
ля

ва
щ
ия

 

6.1. Име, презиме, фамилия 
 
 

6.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 
          

6.3. Име, презиме, фамилия 6.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 
          

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация. 
 
 

 
Част ІІІ - ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ 

По
пъ

лв
а 
се

 с
ам

о 
ко
га
то

 д
ек
ла

ра
ци

ят
а 

се
 п
од

ав
а 
от

 у
пъ

лн
ом

ощ
ен
о 
ли

це
 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното 
лице 

Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,  
дата на издаване, издадена от 
 
 

          

Име  
 

Презиме Фамилия 
 
 

Постоянен адрес на 
упълномощеното лице 

 Област  Община Населено място Пощенски код 

    

 ж.к., улица №, блок, вход, апартамент  
 
 
Телефон Факс  е-mail 

 
Подпис на упълномощеното лице: 

 

 

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

    

Образец 1040 

 
по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху 
приходите на бюджетните предприятия  

 
 

Попълва се от приходната администрация 
Териториална дирекция на НАП  

Входящ № и дата                                                                                                                           /                 20….. г. 

Орган по приходите,  
приел декларацията 

 
 

/име и фамилия, подпис/ 
 

 
 

Част І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ 
1. Период, за който се подава декларацията 
Посочете съответния данъчен период, за който се отнася  декларацията  

от дата  до дата  
2. Получени приходи от източници в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно 
облагане  (отбележете с „Х”).  

 Да 
 Не 

3. Община  Да 
 Не 

 
4. Вх. № и дата на годишния отчет за дейността 

 
Вх.№                                                                               / 20……..г. 

Забележка: При даден отговор “да” на ред 2,  следва да попълните Справка 1. 
Относно  ред 4: На основание чл. 252, ал. 2  от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на 
ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическия отчет).

 

 
Част ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ 

1.ЕИК по БУЛСТАТ/Идентификационен 
№ по ЗТР 2. Наименование (посочете  наименованието съгласно акта за възникване)  
           

3.
 С
ед

ал
ищ

е 
и 

ад
ре
с 
на

 
уп
ра

вл
ен
ие

 

3.1.Държава 
 

3.2. Област 3.3. Община 3.4. Населено място (гр./с.) 
 

3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  3.6. пощенски код 

 

4.
 А
др

ес
 з
а 

 
ко
ре
сп
он

де
нц

ия
 Адресът съвпада с 

този по т. 3   
(ако сте отбелязали с „Х”, 
не попълвайте тази точка) 

4.1. Държава 4.2. Област  4.3. Община 4.4. Населено място (гр./с.) 
 

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

4.6. пощенски код 

5.
 З
а 

 
ко
нт
ак
т 5.1. Телефон 

 
 

5.2. Факс 5.3. E-mail 5.4.  Интернет страница 

6.
 Д
ан
ни

 з
а 

 
пр

ед
ст
ав

- 
ля

ва
щ
ия

 

6.1. Име, презиме, фамилия 
 
 

6.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 
          

6.3. Име, презиме, фамилия 6.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 
          

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация. 
 
 

 
Част ІІІ - ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ 

П
оп

ъ
лв

а 
се

 с
ам

о 
ко
га
то

 д
ек
ла

ра
ци

ят
а 

се
 п
од

ав
а 
от

 у
пъ

лн
ом

ощ
ен
о 
ли

це
 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното 
лице 

Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,  
дата на издаване, издадена от 
 
 

          

Име  
 

Презиме Фамилия 
 
 

Постоянен адрес на 
упълномощеното лице 

 Област  Община Населено място Пощенски код 

    

 ж.к., улица №, блок, вход, апартамент  
 
 
Телефон Факс  е-mail 

 
Подпис на упълномощеното лице: 

 

 

    

Образец 1040 

 
по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху 
приходите на бюджетните предприятия  

 
 

Попълва се от приходната администрация 
Териториална дирекция на НАП  

Входящ № и дата                                                                                                                           /                 20….. г. 

Орган по приходите,  
приел декларацията 

 
 

/име и фамилия, подпис/ 
 

 
 

Част І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ 
1. Период, за който се подава декларацията 
Посочете съответния данъчен период, за който се отнася  декларацията  

от дата  до дата  
2. Получени приходи от източници в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно 
облагане  (отбележете с „Х”).  

 Да 
 Не 

3. Община  Да 
 Не 

 
4. Вх. № и дата на годишния отчет за дейността 

 
Вх.№                                                                               / 20……..г. 

Забележка: При даден отговор “да” на ред 2,  следва да попълните Справка 1. 
Относно  ред 4: На основание чл. 252, ал. 2  от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на 
ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическия отчет).

 

 
Част ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ 

1.ЕИК по БУЛСТАТ/Идентификационен 
№ по ЗТР 2. Наименование (посочете  наименованието съгласно акта за възникване)  
           

3.
 С
ед

ал
ищ

е 
и 

ад
ре
с 
на

 
уп
ра

вл
ен
ие

 

3.1.Държава 
 

3.2. Област 3.3. Община 3.4. Населено място (гр./с.) 
 

3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  3.6. пощенски код 

 

4.
 А
др

ес
 з
а 

 
ко
ре
сп
он

де
нц

ия
 Адресът съвпада с 

този по т. 3   
(ако сте отбелязали с „Х”, 
не попълвайте тази точка) 

4.1. Държава 4.2. Област  4.3. Община 4.4. Населено място (гр./с.) 
 

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

4.6. пощенски код 

5.
 З
а 

 
ко
нт
ак
т 5.1. Телефон 

 
 

5.2. Факс 5.3. E-mail 5.4.  Интернет страница 

6.
 Д
ан
ни

 з
а 

 
пр

ед
ст
ав

- 
ля

ва
щ
ия

 

6.1. Име, презиме, фамилия 
 
 

6.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 
          

6.3. Име, презиме, фамилия 6.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 
          

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация. 
 
 

 
Част ІІІ - ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ 

По
пъ

лв
а 
се

 с
ам

о 
ко
га
то

 д
ек
ла

ра
ци

ят
а 

се
 п
од

ав
а 
от

 у
пъ

лн
ом

ощ
ен
о 
ли

це
 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното 
лице 

Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,  
дата на издаване, издадена от 
 
 

          

Име  
 

Презиме Фамилия 
 
 

Постоянен адрес на 
упълномощеното лице 

 Област  Община Населено място Пощенски код 

    

 ж.к., улица №, блок, вход, апартамент  
 
 
Телефон Факс  е-mail 

 
Подпис на упълномощеното лице: 

 

 

    

Образец 1040 

 
по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху 
приходите на бюджетните предприятия  

 
 

Попълва се от приходната администрация 
Териториална дирекция на НАП  

Входящ № и дата                                                                                                                           /                 20….. г. 

Орган по приходите,  
приел декларацията 

 
 

/име и фамилия, подпис/ 
 

 
 

Част І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ 
1. Период, за който се подава декларацията 
Посочете съответния данъчен период, за който се отнася  декларацията  

от дата  до дата  
2. Получени приходи от източници в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно 
облагане  (отбележете с „Х”).  

 Да 
 Не 

3. Община  Да 
 Не 

 
4. Вх. № и дата на годишния отчет за дейността 

 
Вх.№                                                                               / 20……..г. 

Забележка: При даден отговор “да” на ред 2,  следва да попълните Справка 1. 
Относно  ред 4: На основание чл. 252, ал. 2  от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на 
ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическия отчет).

 

 
Част ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ 

1.ЕИК по БУЛСТАТ/Идентификационен 
№ по ЗТР 2. Наименование (посочете  наименованието съгласно акта за възникване)  
           

3.
 С
ед

ал
ищ

е 
и 

ад
ре
с 
на

 
уп
ра

вл
ен
ие

 

3.1.Държава 
 

3.2. Област 3.3. Община 3.4. Населено място (гр./с.) 
 

3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  3.6. пощенски код 

 

4.
 А
др

ес
 з
а 

 
ко
ре
сп
он

де
нц

ия
 Адресът съвпада с 

този по т. 3   
(ако сте отбелязали с „Х”, 
не попълвайте тази точка) 

4.1. Държава 4.2. Област  4.3. Община 4.4. Населено място (гр./с.) 
 

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

4.6. пощенски код 

5.
 З
а 

 
ко
нт
ак
т 5.1. Телефон 

 
 

5.2. Факс 5.3. E-mail 5.4.  Интернет страница 

6.
 Д
ан
ни

 з
а 

 
пр

ед
ст
ав

- 
ля

ва
щ
ия

 

6.1. Име, презиме, фамилия 
 
 

6.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 
          

6.3. Име, презиме, фамилия 6.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 
          

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация. 
 
 

 
Част ІІІ - ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ 

По
пъ

лв
а 
се

 с
ам

о 
ко
га
то

 д
ек
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ра
ци

ят
а 

се
 п
од

ав
а 
от

 у
пъ

лн
ом

ощ
ен
о 
ли

це
 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното 
лице 

Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,  
дата на издаване, издадена от 
 
 

          

Име  
 

Презиме Фамилия 
 
 

Постоянен адрес на 
упълномощеното лице 

 Област  Община Населено място Пощенски код 

    

 ж.к., улица №, блок, вход, апартамент  
 
 
Телефон Факс  е-mail 

 
Подпис на упълномощеното лице: 

 

 



СТР.  68  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 1

Част ІV- ДАННИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК 
 

№ по 
ред ПОКАЗАТЕЛИ СУМА 

1 2 3
1 Приходи от сделки по  чл.1 от ТЗ, в т.ч.:  

1.1 - приходи от отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество  
1.2 - всички останали  
2 Приходи от сделки по  чл.1 от ТЗ, за които се прилага метод “освобождаване с прогресия”, 

в т.ч.:  

2.1 - приходи от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, за които се прилага 
метод “освобождаване с прогресия”  

2.2 - всички останали приходи, за които се прилага метод “освобождаване с прогресия”  
3 Приходи от сделки по  чл.1 от ТЗ, подлежащи на облагане при прилагане на метод 

“освобождаване с прогресия” (ред 1 – ред 2), в т. ч.:  

3.1 - приходи от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, подлежащи на 
облагане, при прилагане на метод “освобождаване с прогресия” (ред 1.1 – ред 2.1)  

3.2 - всички останали приходи, подлежащи на облагане, при прилагане на метод 
“освобождаване с прогресия” (ред 1.2 – ред 2.2)  

4 Данъчна ставка х
4.1 - за общините 2 % 
4.2 - за всички останали бюджетни предприятия 3 % 
5 Полагащ се данък  

(ред 1 х ред 4.1) или (ред 3 х ред 4.1) или (ред 1 х ред 4.2) или (ред 3 х ред 4.2)  
6 Размер на признатия данъчен кредит за удържания данък в чужбина  
7 Полагащ се данък, намален с размера на признатия данъчен кредит (ред 5 – ред 6)  
8 Преотстъпен данък по чл. 251 от ЗКПО   
9 Полагащ се данък, намален с размера на преотстъпения данък  

(ред 5 – ред 8) или (ред 7 – ред 8)  
 

Част V – ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ 
(Тази част се попълва на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО) 

 
 

№  Вид разход Данъчна основа Данъчна 
ставка 

Дължим 
данък 

Необлагаеми 
разходи 

1 2 3 4 5 6 

1 По чл.204, т.2 - социални разходи, предоставени в 
натура - общо, в т.ч.: 

 10 %   

1.1 - по чл.204, т.2, б.”а” - доброволно осигуряване и/или 
застраховане  

 10 %   

1.2 - по чл.204, т.2, б. „б” - ваучери за храна  10 %   
1.3 - всички останали  10 %   
В колона 6 се посочва размерът на необлагаемите социални разходи. 

 

СПРАВКА 1 – Данни за приходи,  обложени в чужбина, при които се прилагат методи за избягване на 
двойното данъчно облагане                                                                                     

 

№ 
по ред Държава Вид приход 

Приложен метод Брутен размер на 
прихода 

Дължим данък 
по ЗКПО 

Платен данък в 
чужбина 

Размер на 
данъчния кредит 

01 02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.    
2.      
3.    
4. Всичко: х х х     

Кодовете на методите за избягване на двойно облагане са следните: 01 – “освобождаване с прогресия”; 02 – методи на  “данъчен кредит”. Отбележете с “х” приложения метод. 
 
 

Подпис на представляващия: 1. 2. 
 

УКАЗАНИЯ  
за попълване и подаване на декларацията 

 

Кой подава декларацията 
 Декларацията се подава от бюджетните предприятия, когато подлежат на облагане с данък върху приходите за съответната година. 
 На основание чл.217, ал.1 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимия данък върху разходите. 

 

Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък 
 Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата календарна година. 
 Дължимият данък се внася в срок до 31 март на следващата календарна година. 

 

Задължение за подаване на годишен отчет за дейността 
 На основание чл. 252, ал. 2 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО 
„годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическия отчет). 
 

Попълване на декларацията 
 Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак. 
 

Място и начин на подаване 
 Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по регистрация.  
 Декларацията може да се подаде и чрез  лицензиран пощенски оператор. 
 Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да удостовери самоличността си и/или 
представителната си власт  (чл. 99, ал. 4 от ДОПК). При подаване на декларацията чрез пълномощник, не се изисква пълномощното да бъде нотариално 
заверено. 

 

Част ІV- ДАННИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК 
 

№ по 
ред ПОКАЗАТЕЛИ СУМА 

1 2 3
1 Приходи от сделки по  чл.1 от ТЗ, в т.ч.:  

1.1 - приходи от отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество  
1.2 - всички останали  
2 Приходи от сделки по  чл.1 от ТЗ, за които се прилага метод “освобождаване с прогресия”, 

в т.ч.:  

2.1 - приходи от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, за които се прилага 
метод “освобождаване с прогресия”  

2.2 - всички останали приходи, за които се прилага метод “освобождаване с прогресия”  
3 Приходи от сделки по  чл.1 от ТЗ, подлежащи на облагане при прилагане на метод 

“освобождаване с прогресия” (ред 1 – ред 2), в т. ч.:  

3.1 - приходи от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, подлежащи на 
облагане, при прилагане на метод “освобождаване с прогресия” (ред 1.1 – ред 2.1)  

3.2 - всички останали приходи, подлежащи на облагане, при прилагане на метод 
“освобождаване с прогресия” (ред 1.2 – ред 2.2)  

4 Данъчна ставка х
4.1 - за общините 2 % 
4.2 - за всички останали бюджетни предприятия 3 % 
5 Полагащ се данък  

(ред 1 х ред 4.1) или (ред 3 х ред 4.1) или (ред 1 х ред 4.2) или (ред 3 х ред 4.2)  
6 Размер на признатия данъчен кредит за удържания данък в чужбина  
7 Полагащ се данък, намален с размера на признатия данъчен кредит (ред 5 – ред 6)  
8 Преотстъпен данък по чл. 251 от ЗКПО   
9 Полагащ се данък, намален с размера на преотстъпения данък  

(ред 5 – ред 8) или (ред 7 – ред 8)  
 

Част V – ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ 
(Тази част се попълва на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО) 

 
 

№  Вид разход Данъчна основа Данъчна 
ставка 

Дължим 
данък 

Необлагаеми 
разходи 

1 2 3 4 5 6 

1 По чл.204, т.2 - социални разходи, предоставени в 
натура - общо, в т.ч.: 

 10 %   

1.1 - по чл.204, т.2, б.”а” - доброволно осигуряване и/или 
застраховане  

 10 %   

1.2 - по чл.204, т.2, б. „б” - ваучери за храна  10 %   
1.3 - всички останали  10 %   
В колона 6 се посочва размерът на необлагаемите социални разходи. 

 

СПРАВКА 1 – Данни за приходи,  обложени в чужбина, при които се прилагат методи за избягване на 
двойното данъчно облагане                                                                                     

 

№ 
по ред Държава Вид приход 

Приложен метод Брутен размер на 
прихода 

Дължим данък 
по ЗКПО 

Платен данък в 
чужбина 

Размер на 
данъчния кредит 

01 02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.    
2.      
3.    
4. Всичко: х х х     

Кодовете на методите за избягване на двойно облагане са следните: 01 – “освобождаване с прогресия”; 02 – методи на  “данъчен кредит”. Отбележете с “х” приложения метод. 
 
 

Подпис на представляващия: 1. 2. 
 

УКАЗАНИЯ  
за попълване и подаване на декларацията 

 

Кой подава декларацията 
 Декларацията се подава от бюджетните предприятия, когато подлежат на облагане с данък върху приходите за съответната година. 
 На основание чл.217, ал.1 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимия данък върху разходите. 

 

Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък 
 Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата календарна година. 
 Дължимият данък се внася в срок до 31 март на следващата календарна година. 

 

Задължение за подаване на годишен отчет за дейността 
 На основание чл. 252, ал. 2 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО 
„годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическия отчет). 
 

Попълване на декларацията 
 Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак. 
 

Място и начин на подаване 
 Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по регистрация.  
 Декларацията може да се подаде и чрез  лицензиран пощенски оператор. 
 Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да удостовери самоличността си и/или 
представителната си власт  (чл. 99, ал. 4 от ДОПК). При подаване на декларацията чрез пълномощник, не се изисква пълномощното да бъде нотариално 
заверено. 

 

Част ІV- ДАННИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК 
 

№ по 
ред ПОКАЗАТЕЛИ СУМА 

1 2 3
1 Приходи от сделки по  чл.1 от ТЗ, в т.ч.:  

1.1 - приходи от отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество  
1.2 - всички останали  
2 Приходи от сделки по  чл.1 от ТЗ, за които се прилага метод “освобождаване с прогресия”, 

в т.ч.:  

2.1 - приходи от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, за които се прилага 
метод “освобождаване с прогресия”  

2.2 - всички останали приходи, за които се прилага метод “освобождаване с прогресия”  
3 Приходи от сделки по  чл.1 от ТЗ, подлежащи на облагане при прилагане на метод 

“освобождаване с прогресия” (ред 1 – ред 2), в т. ч.:  

3.1 - приходи от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, подлежащи на 
облагане, при прилагане на метод “освобождаване с прогресия” (ред 1.1 – ред 2.1)  

3.2 - всички останали приходи, подлежащи на облагане, при прилагане на метод 
“освобождаване с прогресия” (ред 1.2 – ред 2.2)  

4 Данъчна ставка х
4.1 - за общините 2 % 
4.2 - за всички останали бюджетни предприятия 3 % 
5 Полагащ се данък  

(ред 1 х ред 4.1) или (ред 3 х ред 4.1) или (ред 1 х ред 4.2) или (ред 3 х ред 4.2)  
6 Размер на признатия данъчен кредит за удържания данък в чужбина  
7 Полагащ се данък, намален с размера на признатия данъчен кредит (ред 5 – ред 6)  
8 Преотстъпен данък по чл. 251 от ЗКПО   
9 Полагащ се данък, намален с размера на преотстъпения данък  

(ред 5 – ред 8) или (ред 7 – ред 8)  
 

Част V – ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ 
(Тази част се попълва на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО) 

 
 

№  Вид разход Данъчна основа Данъчна 
ставка 

Дължим 
данък 

Необлагаеми 
разходи 

1 2 3 4 5 6 

1 По чл.204, т.2 - социални разходи, предоставени в 
натура - общо, в т.ч.: 

 10 %   

1.1 - по чл.204, т.2, б.”а” - доброволно осигуряване и/или 
застраховане  

 10 %   

1.2 - по чл.204, т.2, б. „б” - ваучери за храна  10 %   
1.3 - всички останали  10 %   
В колона 6 се посочва размерът на необлагаемите социални разходи. 

 

СПРАВКА 1 – Данни за приходи,  обложени в чужбина, при които се прилагат методи за избягване на 
двойното данъчно облагане                                                                                     

 

№ 
по ред Държава Вид приход 

Приложен метод Брутен размер на 
прихода 

Дължим данък 
по ЗКПО 

Платен данък в 
чужбина 

Размер на 
данъчния кредит 

01 02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.    
2.      
3.    
4. Всичко: х х х     

Кодовете на методите за избягване на двойно облагане са следните: 01 – “освобождаване с прогресия”; 02 – методи на  “данъчен кредит”. Отбележете с “х” приложения метод. 
 
 

Подпис на представляващия: 1. 2. 
 

УКАЗАНИЯ  
за попълване и подаване на декларацията 

 

Кой подава декларацията 
 Декларацията се подава от бюджетните предприятия, когато подлежат на облагане с данък върху приходите за съответната година. 
 На основание чл.217, ал.1 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимия данък върху разходите. 

 

Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък 
 Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата календарна година. 
 Дължимият данък се внася в срок до 31 март на следващата календарна година. 

 

Задължение за подаване на годишен отчет за дейността 
 На основание чл. 252, ал. 2 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО 
„годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическия отчет). 
 

Попълване на декларацията 
 Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак. 
 

Място и начин на подаване 
 Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по регистрация.  
 Декларацията може да се подаде и чрез  лицензиран пощенски оператор. 
 Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да удостовери самоличността си и/или 
представителната си власт  (чл. 99, ал. 4 от ДОПК). При подаване на декларацията чрез пълномощник, не се изисква пълномощното да бъде нотариално 
заверено. 

 

Част ІV- ДАННИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК 
 

№ по 
ред ПОКАЗАТЕЛИ СУМА 

1 2 3
1 Приходи от сделки по  чл.1 от ТЗ, в т.ч.:  

1.1 - приходи от отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество  
1.2 - всички останали  
2 Приходи от сделки по  чл.1 от ТЗ, за които се прилага метод “освобождаване с прогресия”, 

в т.ч.:  

2.1 - приходи от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, за които се прилага 
метод “освобождаване с прогресия”  

2.2 - всички останали приходи, за които се прилага метод “освобождаване с прогресия”  
3 Приходи от сделки по  чл.1 от ТЗ, подлежащи на облагане при прилагане на метод 

“освобождаване с прогресия” (ред 1 – ред 2), в т. ч.:  

3.1 - приходи от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, подлежащи на 
облагане, при прилагане на метод “освобождаване с прогресия” (ред 1.1 – ред 2.1)  

3.2 - всички останали приходи, подлежащи на облагане, при прилагане на метод 
“освобождаване с прогресия” (ред 1.2 – ред 2.2)  

4 Данъчна ставка х
4.1 - за общините 2 % 
4.2 - за всички останали бюджетни предприятия 3 % 
5 Полагащ се данък  

(ред 1 х ред 4.1) или (ред 3 х ред 4.1) или (ред 1 х ред 4.2) или (ред 3 х ред 4.2)  
6 Размер на признатия данъчен кредит за удържания данък в чужбина  
7 Полагащ се данък, намален с размера на признатия данъчен кредит (ред 5 – ред 6)  
8 Преотстъпен данък по чл. 251 от ЗКПО   
9 Полагащ се данък, намален с размера на преотстъпения данък  

(ред 5 – ред 8) или (ред 7 – ред 8)  
 

Част V – ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ 
(Тази част се попълва на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО) 

 
 

№  Вид разход Данъчна основа Данъчна 
ставка 

Дължим 
данък 

Необлагаеми 
разходи 

1 2 3 4 5 6 

1 По чл.204, т.2 - социални разходи, предоставени в 
натура - общо, в т.ч.: 

 10 %   

1.1 - по чл.204, т.2, б.”а” - доброволно осигуряване и/или 
застраховане  

 10 %   

1.2 - по чл.204, т.2, б. „б” - ваучери за храна  10 %   
1.3 - всички останали  10 %   
В колона 6 се посочва размерът на необлагаемите социални разходи. 

 

СПРАВКА 1 – Данни за приходи,  обложени в чужбина, при които се прилагат методи за избягване на 
двойното данъчно облагане                                                                                     

 

№ 
по ред Държава Вид приход 

Приложен метод Брутен размер на 
прихода 

Дължим данък 
по ЗКПО 

Платен данък в 
чужбина 

Размер на 
данъчния кредит 

01 02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.    
2.      
3.    
4. Всичко: х х х     

Кодовете на методите за избягване на двойно облагане са следните: 01 – “освобождаване с прогресия”; 02 – методи на  “данъчен кредит”. Отбележете с “х” приложения метод. 
 
 

Подпис на представляващия: 1. 2. 
 

УКАЗАНИЯ  
за попълване и подаване на декларацията 

 

Кой подава декларацията 
 Декларацията се подава от бюджетните предприятия, когато подлежат на облагане с данък върху приходите за съответната година. 
 На основание чл.217, ал.1 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимия данък върху разходите. 

 

Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък 
 Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата календарна година. 
 Дължимият данък се внася в срок до 31 март на следващата календарна година. 

 

Задължение за подаване на годишен отчет за дейността 
 На основание чл. 252, ал. 2 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО 
„годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическия отчет). 
 

Попълване на декларацията 
 Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак. 
 

Място и начин на подаване 
 Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по регистрация.  
 Декларацията може да се подаде и чрез  лицензиран пощенски оператор. 
 Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да удостовери самоличността си и/или 
представителната си власт  (чл. 99, ал. 4 от ДОПК). При подаване на декларацията чрез пълномощник, не се изисква пълномощното да бъде нотариално 
заверено. 
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1609 
от 17 декември 2013 г.

На основание чл. 7 във връзка с чл. 87а, ал. 2 и 3 и чл. 88  от Закона за корпоративното подоходно 
облагане утвърждавам образец на Данъчна декларация по чл. 88 ЗКПО за промени на авансовите 
вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски 
съгласно приложението.

Министър: 
 П. Чобанов

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

 

     
 

Образец 1020 

 
по чл. 88 от ЗКПО за промени на 

авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 
2 и 3 от ЗКПО за първоначално 
деклариране на тримесечни 

авансови вноски  
Попълва се от приходната администрация 

Териториална дирекция на НАП  
 
Входящ № и дата 
 
Фамилия и подпис  
на длъжностното лице,  
приело декларацията 

 

Част І – Данни за данъчно задълженото лице 
1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ 2. Наименование (посочете  наименованието съгласно акта за възникване)  

           

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в България ( отбележете с „х”) 3.1. Наименование

4.
 С
ед

ал
ищ

е 
и 

ад
ре
с 
на

 
уп
ра

вл
ен
ие

 

4.1.Държава 
 

4.2. Област 4.3. Община 4.4. Населено място (гр./с.) 
 

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  4.6. пощенски код 

 
4.7. Телефон 
 
 

4.8. Факс 4.9. E-mail 4.10 Интернет страница 

5.
 А
др

ес
 з
а 

 
ко
ре
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он

де
нц

ия
 

Адресът съвпада с 
този по т. 4   
(ако сте отбелязали с „Х”, 
не попълвайте тази точка) 

5.1. Държава 5.2. Област  5.3. Община 5.4. Населено място (гр./с.) 
 

  5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

5.6. пощенски код 

5.7. Телефон 
 
 

5.8. Факс 5.9. E-mail 

6.
 Д
ан
ни

 з
а 

 
пр

ед
ст
ав

- 
ля

ва
щ
ия

 

6.1. Име, презиме, фамилия 
 
 

6.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 
          

6.3. Име, презиме, фамилия 6.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 
          

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация. 
 

Част ІІ – Данни за декларацията 
1. Декларацията се подава:  
1.1. на основание чл.88, ал.1 от ЗКПО – от лице, което е задължено да извършва месечни авансови вноски през 
цялата календарна година   
1.2. на основание чл.88, ал.1 от ЗКПО – от лице, което е задължено да извършва тримесечни авансови вноски през 
цялата календарна година (за І, ІІ и ІІІ тримесечие) 

 
1.3. на основание чл. 88, ал. 3 от ЗКПО – от приемащо дружество, което променя размера на определените месечни 
или тримесечни авансови вноски преди преобразуването  

 
1.4. на основание чл. 87а, ал. 2 от ЗКПО – от новоучредено в резултат на преобразуване дружество, което съгласно 
чл. 118, ал. 1/чл. 147, ал. 1 от ЗКПО следва да прави тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването  

 
1.5. на основание чл. 87а, ал. 3 от ЗКПО – от новоучредено данъчно задължено лице, което съгласно чл. 83, ал. 3 от 
същия закон е избрало да прави тримесечни авансови вноски в годината на учредяването (виж указанията към 
декларацията) 

 

2. Период/и, за който/които се подава декларацията
Посочете съответния месец/тримесечие, за който/което се отнася  декларацията (попълва се за всички случаи по точка 1)

2.1. За месец  
отбележете с „х” съответния/те  месец/и)

2.2. За тримесечие 
отбележете с „х” съответното/те тримесечие/я)

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ І ІІ ІІІ 
      

 

Част ІІІ Данни за упълномощеното лице 
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ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното 
лице 

Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,  
дата на издаване, издадена от 
 
 

          

Име 
 
 

 Презиме Фамилия 

Постоянен адрес на 
упълномощеното лице 
 

 Област  Община Населено място Пощенски код 

    

 ж.к., ул. №, бл., вх., ап. 
 
 
Телефон Факс  е-mail 

 
 

 

     
 

Образец 1020 

 
по чл. 88 от ЗКПО за промени на 

авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 
2 и 3 от ЗКПО за първоначално 
деклариране на тримесечни 

авансови вноски  
Попълва се от приходната администрация 

Териториална дирекция на НАП  
 
Входящ № и дата 
 
Фамилия и подпис  
на длъжностното лице,  
приело декларацията 

 

Част І – Данни за данъчно задълженото лице 
1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ 2. Наименование (посочете  наименованието съгласно акта за възникване)  

           

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в България ( отбележете с „х”) 3.1. Наименование
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4.2. Област 4.3. Община 4.4. Населено място (гр./с.) 
 

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  4.6. пощенски код 

 
4.7. Телефон 
 
 

4.8. Факс 4.9. E-mail 4.10 Интернет страница 
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този по т. 4   
(ако сте отбелязали с „Х”, 
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5.1. Държава 5.2. Област  5.3. Община 5.4. Населено място (гр./с.) 
 

  5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
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6.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 
          

6.3. Име, презиме, фамилия 6.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 
          

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация. 
 

Част ІІ – Данни за декларацията 
1. Декларацията се подава:  
1.1. на основание чл.88, ал.1 от ЗКПО – от лице, което е задължено да извършва месечни авансови вноски през 
цялата календарна година   
1.2. на основание чл.88, ал.1 от ЗКПО – от лице, което е задължено да извършва тримесечни авансови вноски през 
цялата календарна година (за І, ІІ и ІІІ тримесечие) 

 
1.3. на основание чл. 88, ал. 3 от ЗКПО – от приемащо дружество, което променя размера на определените месечни 
или тримесечни авансови вноски преди преобразуването  

 
1.4. на основание чл. 87а, ал. 2 от ЗКПО – от новоучредено в резултат на преобразуване дружество, което съгласно 
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1.5. на основание чл. 87а, ал. 3 от ЗКПО – от новоучредено данъчно задължено лице, което съгласно чл. 83, ал. 3 от 
същия закон е избрало да прави тримесечни авансови вноски в годината на учредяването (виж указанията към 
декларацията) 

 

2. Период/и, за който/които се подава декларацията
Посочете съответния месец/тримесечие, за който/което се отнася  декларацията (попълва се за всички случаи по точка 1)

2.1. За месец  
отбележете с „х” съответния/те  месец/и)

2.2. За тримесечие 
отбележете с „х” съответното/те тримесечие/я)

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ І ІІ ІІІ 
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ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното 
лице 

Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,  
дата на издаване, издадена от 
 
 

          

Име 
 
 

 Презиме Фамилия 

Постоянен адрес на 
упълномощеното лице 
 

 Област  Община Населено място Пощенски код 

    

 ж.к., ул. №, бл., вх., ап. 
 
 
Телефон Факс  е-mail 
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Част ІV – Деклариране на промените на авансовите вноски и на определените авансови вноски от 
новоучредени данъчно задължени лица  

 

СПРАВКА ІV.1 – Деклариране на промените на авансовите вноски 
(Попълнете тази справка, ако в част ІІ сте отбелязали с „х” т. 1.1 или т. 1.2, или т. 1.3) 

 

1. МЕСЕЧНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ (попълнете този ред, ако на ред 2 от  част ІІ сте отбелязали месец/и) 

Месец 
Сума  

Месец 
Сума 

1.1.Преди промяната 1.2. След промяната 1.1. Преди промяната 1.2. След промяната 

І   VІІ   
ІІ   VІІІ   
ІІІ   ІХ   
ІV   Х   
V   ХІ   
VІ   ХІІ   

2. ТРИМЕСЕЧНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ (попълнете този ред, ако на ред 2 от  част ІІ сте отбелязали тримесечие/я) 

Сума  
Тримесечие

І ІІ ІІІ 
2.1.Преди промяната    
2.2. След промяната    

 
 

СПРАВКА ІV.2 – Деклариране на определените тримесечни авансови вноски от новоучредени данъчно 
задължени лица 

 (Попълнете тази справка, ако в част ІІ сте отбелязали с „х” т. 1.4 или т.1.5) 
 

1. Размер на прогнозната данъчна печалба за текущата година лв.
2. Размер на определената тримесечна авансова вноска (р. 1 : 4 х 10 %) лв.
3. Преотстъпване на авансови вноски  на основание чл. 91 от ЗКПО Да  
4. Размер на преотстъпената тримесечна авансова вноска лв.
5. Размер на определената тримесечна авансова вноска при прилагане на чл. 91 от ЗКПО  
(р. 2 - р. 4) лв.

При извършване на последващи промени на авансовите вноски в годината на преобразуването/учредяването, следва да се попълни ред 2 от справка 
ІV.1.)  

 
 

Дата 
ден месец година Подпис на                  1. 

представляващия: 2.         
 

УКАЗАНИЯ  
за попълване и подаване на декларацията 

Кой подава декларацията 
Декларацията се подава от лицата, подлежащи на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО и от физически лица, извършващи стопанска дейност като 
търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци, които съгласно чл. 43, ал.5 от ЗДДФЛ правят авансови вноски при условията и по реда 
на ЗКПО.  

Кога се подава декларацията 
Декларацията се подава в следните случаи: 
  когато данъчно задължените лица считат, че авансовите им вноски ще се отличават от дължимия годишен корпоративен данък; 
 от приемащи дружества, когато след преобразуването се променя размерът на определените от тях преди преобразуването месечни или тримесечни авансови 

вноски; 
 от новоучредените в резултат на преобразуване дружества, за които възниква задължение да правят тримесечни авансови вноски в годината на 

преобразуването; 
  от новоучредените дружества, които на основание чл. 83, ал. 3 от ЗКПО са избрали да правят тримесечни авансови вноски в годината на учредяването. 
Тази декларация може да се подава и от лицата, които на основание чл. 83, ал. 2, т. 1 от ЗКПО са освободени от извършване на авансови вноски, но след 
изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация за предходната година са решили да се възползват от възможността да приложат ал. 
3 на чл. 83. В този случай се  отбелязва ред 1.5 от част ІІ и се попълва справка ІV.2.   
  

Място и начин на подаване 
 Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по регистрация. 
Декларацията може да се подаде и чрез  лицензиран пощенски оператор или по електронен път/чрез интернет с електронен подпис/. 
 
 

Срок за подаване на декларацията 
Когато с декларацията се декларират промени на авансовите вноски, няма срок за нейното подаване, но промените на авансовите вноски се ползват едва след 
подаването. За новоучредените в резултат на преобразуване дружества, за които възниква задължение да правят тримесечни авансови вноски в годината на 
преобразуването, както и за новоучредените дружества, които на основание чл. 83, ал. 3 от ЗКПО са избрали да правят тримесечни авансови вноски в годината на 
учредяването, декларацията се подава в срока за извършване на първата тримесечна авансова вноска. За приемащи в резултат на преобразуване дружества, 
когато след преобразуването се променя размера на определените от тях преди преобразуването месечни или тримесечни авансови вноски, декларацията се 
подава в срока за извършване на първата месечна/тримесечна авансова вноска след преобразуването. 

9511
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1610 
от 17 декември 2013 г.

На основание чл. 7 във връзка с чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам 
образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия 
годишен корпоративен данък съгласно приложението.

Министър: 
 П. Чобанов

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕМИНИСТЕРСТВО

НА ФИНАНСИТЕ
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Образец 1011 

 
Приложение № 1 

за преобразуване на счетоводния 
финансов резултат  

 
 

 

 
Това приложение е част от Годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО. Приложението 

се попълва и подава само в случаите, когато данъчно задълженото лице е извършвало 
преобразуване на счетоводния финансов резултат на основание, различно от изброените в 
част VІ на декларацията, като в тези случаи то се подава заедно с Годишната данъчна 

декларация (образец 1010). 
 
 

Наименование на данъчно задълженото лице 
 

ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ Година 

2013            

 
 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 

№ А. УВЕЛИЧЕНИЯ ШИФЪР СУМА № Б. НАМАЛЕНИЯ ШИФЪР СУМА

1 Разходи за провизии за задължения 
(чл.38, ал.1) 1010  

1 
Признаване за данъчни цели на 
непризнати разходи за провизии за 
задължения (чл.38, ал.2) 

2010  

2 Погасени задължения съгласно чл.39, 
ал.1 2020  

3 

Приходи/сума, с която са намалени 
счетоводните разходи, отчетени по 
повод  признати провизии 
(чл.38, ал.3, чл.39, ал.2) 

2030  

2 Сума на задълженията  
(чл.46, ал.1) 1020  

4 

Сума на погасените задължения, за 
които е приложен чл.46, ал.1 през 
предходна година  
(чл.46, ал.3, т.1)  

2040  

5 

Приходи, отчетени по повод  отписване 
на задължения, за които е приложен 
чл.46, ал.1 през предходна година  
(чл.46, ал.3, т.2) 

2050  

3 
Разходи, отчетени във връзка с 
открита счетоводна грешка  
(чл.75, ал.7) 

1030  6 
Приходи, отчетени във връзка с открита 
счетоводна грешка 
(чл.75, ал.7) 

2060  

4 
Суми при промяна на счетоводната 
политика  
(чл.82, ал.1) 

1040  7 Суми при промяна на счетоводната 
политика (чл.82, ал.1) 2070  

5 
Разходи, възникнали в резултат на 
променена счетоводна политика 
(чл.82, ал.4) 

1050  8 
Приходи, възникнали в резултат на 
променена счетоводна политика (чл.82, 
ал.4) 

2080  

6 
Разходи, отчетени по повод дарение, 
свързано с данъчен амортизируем 
актив (чл.68) 

1060  9 
Приходи, отчетени по повод дарение, 
свързано с данъчен амортизируем 
актив (чл.68) 

2090  

7 
Сума на приспаднатия данъчен 
кредит при регистрация по ЗДДС 
(чл.47, ал.1) 

1070  10 

Сума на приспаднатия данъчен кредит, 
с която през предходна година е 
увеличен счетоводният финансов 
резултат по реда на чл.47, ал.1 – при 
отписване на актив, който не е данъчен 
амортизируем актив (чл.47, ал.4) 

2100  

8 Разходи за учредяване, отчетени от 
учредителите (чл.32, ал.1) 1080  

11 
Разходи за учредяване, признати за 
данъчни цели при новоучреденото лице 
(чл.32, ал.1)  

2110  

12 
Разходи за учредяване, признати за 
данъчни цели при учредителите (чл.32, 
ал.2) 

2120  

9 

Печалба за данъчни цели, получена 
като разлика между пазарната цена 
на активите и счетоводната им 
стойност, в т.ч.: 

1090  13 

Загуба за данъчни цели, получена като 
разлика между пазарната цена на 
активите и счетоводната им стойност, 
в т.ч.: 

2130  

9.1 - при разпределение на 
ликвидационен дял (чл.165, ал.2) 1091  13.1 - при разпределение на 

ликвидационен дял (чл.165, ал.2) 2131  

9.2 - при разпределение на дивидент 
(чл.165, ал.2) 1092  13.2 - при разпределение на дивидент 

(чл.165, ал.2) 2132  
9.3 - при прекратяване на място на 

стопанска дейност (чл.161, ал.6) 1093  13.3 - при прекратяване на място на 
стопанска дейност (чл.161, ал.6) 2133  

10 
Разходи, отчетени от финансови 
институции съгласно счетоводната 
им политика (чл.95)  

1100  14 
Приходи, отчетени от финансови 
институции съгласно счетоводната им 
политика (чл.95)  

2140  

11 
Приходи на финансови институции, 
определени съгласно нормативен акт 
(чл.95) 

1110  15 
Разходи на финансови институции, 
определени съгласно нормативен акт 
(чл.95) 

2150  

12 Печалби на финансови институции 
съгласно чл.97, ал.1 1120  16 Загуби на финансови институции 

съгласно чл.97, ал.2 2160  

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
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13 
Загуби на финансови институции 
съгласно чл.97, ал.3 1130  17 

Печалби на финансови институции 
съгласно чл.97, ал.3 2170  

14 Неразпределяеми разходи на ЮЛНЦ 
(чл.30, ал.1) 1140  18 Частта от неразпределяемите разходи 

на ЮЛНЦ (чл.30, ал.2) 2180  

15 

Превишението на разходите над 
приходите (печалбите) при 
биологични активи и селскостопанска 
продукция  
(чл.36, ал.2)  

1150  19 

Превишението на приходите 
(печалбите) над разходите при 
биологични активи и селскостопанска 
продукция  
(чл.36, ал.1) 

2190  

16 

Признаване за данъчни цели на 
превишението на приходите 
(печалбите) над разходите съгласно 
чл.36, ал.1  

1160  20 

Признаване за данъчни цели на 
превишението на разходите над 
приходите (печалбите) съгласно чл.36, 
ал.2  

2200  

17 
Разходи на кооперациите за 
производствени и потребителски 
дивиденти съгласно чл.99, ал.3 

1170  21 
Изплатени на член-кооператорите 
производствени и потребителски 
дивиденти съгласно чл.99, ал.1  

2210  

18 

(Преди да попълните този ред, 
попълнете Справка  1) 
Разходи за дарения  
(чл.26, т.7 и чл.31) 

1180  

 

19 

Разходи за работна заплата в 
търговски дружества с над 50 на сто 
държавно или общинско участие, 
превишаващи определените с 
нормативни актове средства (чл.26, 
т.9) 

1190 

 

20 Разходи за данък при източника 
(чл.26, т.8) 1200  

21 

Последващи разходи, отчетени по 
повод на вземане, възникнало в 
резултат на начислен данък или 
ползван данъчен кредит по чл.26, т.3, 
4, 8 и 10 (чл.26, т.5) 

1210 
 

22 

Разход, отчетен при реализиране 
на отговорност за дължимия и 
невнесен ДДС в случаите по чл. 
177 от ЗДДС  (чл.26, т.10) 

1220 
 

23 
Разходи, които представляват 
скрито разпределение на 
печалбата (чл.26, т.11) 

1230  

24 
Резерв от последващи оценки на 
активи, които не са данъчни 
амортизируеми активи (чл.45) 

1240  

25 
Загуби от обезценка и при отписване 
на репутация  
(чл.49, ал.2) 

1250  

26 Разходи, формиращи данъчен 
амортизируем актив (чл.67) 1260  

27 
Част от финансиране, отчетено по 
повод на преотстъпен данък  
(§ 57 от ПЗР на ЗКПО) 

1270  

 

22 

Приходи, възникнали по повод на 
непризнати за данъчни цели разходи 
по чл. 26, т. 3, 4, 5, 6, 8 и 10 (чл. 27, 
ал.1, т.2)   

2220  

23 

Изплатени суми за трудово 
възнаграждение и внесени за сметка 
на работодателя вноски за 
фондовете на държавното 
обществено осигуряване и НЗОК при 
наемане на безработни лица  
(чл.177)

2230  

24 Историческа цена на дълготраен 
нематериален актив (чл.69) 2240  

28 
Счетоводни разходи от търговски и 
финансови взаимоотношения в 
случаите по чл. 15 от ЗКПО 

1280  25 
Счетоводни приходи от търговски и 
финансови взаимоотношения в 
случаите по чл. 15 от ЗКПО 

2250  

29 
Суми, произтичащи от търговски и 
финансови взаимоотношения, 
определени съгласно чл. 15 от ЗКПО 

1290  26 
Суми, произтичащи от търговски и 
финансови взаимоотношения, 
определени съгласно чл. 15 от ЗКПО 

2260  

Увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат в случаите на преобразуване на дружества и кооперации по 
глава деветнадесета от ЗКПО 

30 

Разходи, извършени по повод 
преобразуване и отчетени при 
преобразуващото се дружество (чл. 
121, ал.1). 1300  

27 

Признаване за данъчни цели при 
приемащото или новоучреденото 
дружество на разходи, извършени по 
повод преобразуване (чл.121, ал.1) 

2270  

28 

Признаване за данъчни цели при 
преобразуващото се дружество на 
разходи, извършени по повод 
преобразуване (чл.121, ал.2) 

2280  

31 

Непризнати за данъчни цели 
разходи и загуби, отчетени от 
новоучредените или приемащите 
дружества, при избор на по-ранна 
дата за счетоводни цели  
(чл.122, ал.2) 

1310  29 

Непризнати за данъчни цели приходи 
и печалби, отчетени от 
новоучредените или приемащите 
дружества, при избор на по-ранна 
дата за счетоводни цели  
(чл.122, ал.2) 

2290  

32 

Признаване за данъчни цели при 
преобразуващите се дружества на 
непризнати приходи и печалби при 
новоучредените и приемащите 
дружества, при избор на по-ранна 
дата за счетоводни цели (чл.122, 
ал.2) 

1320  30 

Признаване за данъчни цели при 
преобразуващите се дружества на 
непризнати разходи и загуби при 
новоучредените и приемащите 
дружества,  при избор на по-ранна 
дата за счетоводни цели  
(чл.122, ал.2) 

2300  



БРОЙ 1 Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  79   

33 

Загуби, отчетени от акционери или 
съдружници в резултат на 
придобиване на акции или дялове 
при преобразуване (чл.149, ал.1) 

1330  31 

Печалби, отчетени от акционери или 
съдружници в резултат на 
придобиване на акции или дялове 
при преобразуване (чл.149, ал.1) 

2310  

34 

Загуби, отчетени при 
преобразуващо се дружество в 
резултат на прехвърляне на 
обособена дейност (чл.150) 

1340  32 

Печалби, отчетени при 
преобразуващо се дружество в 
резултат на прехвърляне на 
обособена дейност (чл.150) 

2320  

35 

Печалба за данъчни цели, получена 
като разлика между пазарната цена 
на актива или пасива и счетоводната 
му стойност към датата на 
преобразуването, в т.ч: 

1350  33 

Загуба за данъчни цели, получена като 
разлика между пазарната цена на 
актива или пасива и счетоводната му 
стойност към датата на 
преобразуването, в т.ч: 

2330  

35.1 - съгласно чл.115, ал.3 1351  33.1 - съгласно чл.115, ал.3 2331  
35.2 - съгласно чл.142, ал.4 1352  33.2 - съгласно чл.142, ал.4 2332  

36 

Загуби, отчетени във връзка с 
отписване на дял в капитала на 
преобразуващо се дружество 
(чл.148, ал.1) 

1360  34 

Печалби, отчетени във връзка с 
отписване на дял в капитала на 
преобразуващо се дружество (чл.148, 
ал.1) 

2340  

37 
Загуби, отчетени при отписване на 
активи и пасиви в резултат на 
преобразуване, в т.ч.: 

1370  35 
Печалби, отчетени при отписване на 
активи и пасиви в резултат на 
преобразуване, в т.ч.: 

2350  

37.1 - съгласно  чл. 140, ал.1  1371  35.1 - съгласно  чл. 140, ал.1  2351  
37.2 - съгласно  чл. 142, ал.1  1372  35.2 - съгласно  чл. 142, ал.1  2352  

38 

Разходи, отчетени от получаващо 
дружество  по повод активи и 
пасиви, които не са били признати 
счетоводно при преобразуващото се 
дружество (чл.140, ал.7, изречение 
първо) 

1380  

36 

Приходи, отчетени от получаващо 
дружество  по повод активи и пасиви, 
които не са били признати 
счетоводно при преобразуващото се 
дружество (чл.140, ал.7) 

2360  

37 

Печалба, съответно приходи, 
отчетени по повод възникнала 
отрицателна репутация, в резултат на 
преобразуване (чл.140, ал.7, 
изречение трето) 

2370  

39 

Пасиви на преобразуващото се 
дружество, непризнати при 
получаващото дружество (чл.140, 
ал.8) 

1390  38 

Активи на преобразуващото се 
дружество, непризнати при 
получаващото дружество (чл.140, 
ал.8)

2380  

40 ДРУГИ (правно основание) 1400  39 ДРУГИ (правно основание) 2390  
40.1  

 1401  39.1  2391  

40.2  
 1402  39.2  2392  

41 

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ  
(от ред 1 до ред 40) 
Сумата от този  ред се посочва 
на ред 19 от колона А на част VІ 
на декларацията 

1410  40 

ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ  
(от ред 1 до ред 39) 
Сумата от този ред се посочва на 
ред 17 от колона Б на част VІ на 
декларацията

2400  

 
Справка  1 – Разходи за дарения 

 
Номенклатура за кодовете по видове лица, в чиято полза е извършено дарение 

Код  Лице, в чиято полза е извършено дарението 
1 здравни и лечебни заведения 

2 специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд 
"Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика 

3 специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа съгласно Закона 
за народната просвета и домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за лечебните заведения 

4 детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии 
5 бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството 
6 регистрирани в страната вероизповедания 

7 специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на 
Агенцията за хората с увреждания 

8 хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях 
9 лица, пострадали при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, или на семействата им; 

10 Българския Червен кръст 
11 социално слаби лица 
12 деца с увреждания или без родители 
13 културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна 

14 юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на 
организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството 

15 ученици и студенти в училища в държава-членка на ЕС, или в друга държава- страна по Споразумението за ЕИП за учредените и предоставените им стипендии за обучение 
16 Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" 
17 комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение 
18 детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ) 
19 Център „Фонд за лечение на деца” и Център „Фонд за асистирана репродукция”  
20 безвъзмездно предоставена помощ по реда и при условията на Закона за меценатството 
21 дарения на компютри и периферни устройства за тях, произведени до една година преди датата на дарението, в полза на български училища, включително висши училища  

Забележка: Тази номенклатура е приложима и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените в нея  лица, установени в или граждани на друга държава - 
членка на ЕС, или в друга  държава - страна по Споразумението за ЕИП (Вж. чл. 31, ал. 7 от ЗКПО). 
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№  
КОД 

(посочете 
код от 
Номен-

клатурата) 

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, В ЧИЯТО ПОЛЗА Е ИЗВЪРШЕНО ДАРЕНИЕТО 

Размер на 
дарението Наименование/Име, презиме, фамилия ЕС/ 

ЕИП 

ЕИК по ЗТР/ БУЛСТАТ/ 
ЕГН/ 

ЛНЧ/Служебен № от 
регистъра на НАП 

1 2 3 4 5 6 
1     
2     
3     
4     
5 Общо за код от 1 до 18   
6 Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.1  (за код от 1 до 18) 

(до 10% от сумата по ред 6.1 от част VІ на декларацията)  

7 Превишение (р.5 - р.6)  
8 19     
9 19     

10 19     
11 Общо за код 19  
12 Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.2 (за код 19)

(до 50% от сумата по ред 6.1 от част VІ на декларацията)  
13 Превишение (р.11 - р.12)  
14 20     
15 20     
16 Общо за код 20   
17 Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.3 (за код 20) 

(до 15% от сумата по ред 6.1 от част VІ на декларацията)  
18 Превишение (р.16 - р.17)  
19 21     
20 21     
21 Общо за код 21  
22 Общ размер на разходите за дарения (р. 5 + р. 11 + р. 16 + р. 21)   
23 Общ размер на превишението (р. 7 + р. 13 + р. 18)  
24 Разходи за дарения, признати за данъчни цели по чл.31, ал.1 - 4 (р. 22 – р. 23)  
25 Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.5 

(до 65% от сумата по ред 6.1 от част VІ на декларацията)  
26 Превишение (р. 24 - р. 25)  
27 Непризнати разходи за дарения съгласно чл.31, ал.6  
28 Непризнати разходи за дарения, направени в полза на лица, извън посочените в  

чл.31, ал. 1 – 4  

29 Общ размер на непризнатите разходи за дарения (р. 23 + р. 26 + р. 27 + р. 28) 
(сумата от този ред се посочва на ред 18 от колона А на приложението)  

Забележка: В колона 2 се посочва съответния код от Номенклатурата за кодовете по видове лица, поместена след таблицата. В случаите по чл. 31, ал. 7 
от ЗКПО в колона 3 се попълват и следните данни: държавата, където е установено или чийто гражданин е съответното надарено лице, адрес, други 
идентифициращи данни, в колона 4 се отбелязва с „х”, а колона 5 не се попълва. В случай, че броят на редовете е недостатъчен, приложете справка в 
същата форма и отбележете с „х”  

 
 
 
 
 

Дата 
ден месец година Подпис на                    1. 

представляващия:   2.         
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Приложение № 2 

за преотстъпване корпоративен данък  
  

 
Това приложение е част от Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.  Приложението се попълва 
и подава само от данъчно задължените лица, които ползват преотстъпване на корпоративен данък по 
реда на глава двадесет и втора от ЗКПО, като в тези случаи то се подава заедно с Годишната данъчна 

декларация (образец 1010). 
За да се ползват данъчните облекчения по глава двадесет и втора от ЗКПО, е необходимо да бъде 
изпълнено изискването на чл.167, ал.1, което се декларира на ред 7.1 от част ІV на декларацията. 

Лицата, които ползват преотстъпване на корпоративен данък единствено по раздел ІІІ „Общи данъчни 
облекчения”, попълват само Справка 1. 

 
 

Наименование на данъчно задълженото лице ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ Година 

2013            

 
 

 
Номенклатура за кодовете на основанията за преотстъпване на корпоративен данък 

 

 
 

СПРАВКА 1 – Деклариране на поредността на преотстъпване на корпоративен данък 
Тази справка се попълва на основание чл.170 от ЗКПО, който изисква  лицата, които преотстъпват корпоративен данък на различни 
основания по реда на глава двадесет и втора, задължително да декларират в годишната данъчна декларация поредността, в която 

са ползвали различните основания за преотстъпване.  
 

1. Пореден № 1 2 3 
2. Код    
3. Размер на преотстъпения данък по 
съответното основание  

   

4. Място на извършване на дейността, 
за която се ползва преотстъпване по 
код 03 

Област  Община  Населено място 
4.1 4.2 4.3 

1.   
2.   

Забележка: Относно кодове 03 и 04: На основание чл.190, ал.1 от ЗКПО данъчно задължено лице не може да ползва повече от едно 
от данъчните облекчения по раздел ІV от глава двадесет и втора за една и съща година. В случай, че подредовете към ред 4 не 
достигат, приложете справка в същата форма. 

 
 

СПРАВКА 2 – Минимални помощи 
Тази справка се попълва от лицата, които имат право да приложат чл. 188 от ЗКПО за данъчно облекчение, представляващо 

минимална помощ  
 

1. През последните три години, включително текущата (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), 
сумата на получените минимални помощи независимо от тяхната форма или 
източник на придобиването им, не превишава левовата равностойност на 200 000 
евро, а за данъчно задължените лица в отрасъл сухопътен транспорт левовата 
равностойност на 100 000 евро.  

 Да 
 
 

2. Размер на получените минимални помощи за последните три години, включително 
текущата - 2011 г., 2012 г. и 2013 г. (чл.188, ал.4 от ЗКПО) лв.
В случай, че е попълнена тази справка, не се попълват справки 3 и 4.

 
 
 

Код  Правно основание  
01 чл. 178 – Предприятия, наемащи хора с увреждания  
02 чл. 181 – Социални и здравноосигурителни фондове 

03 чл. 184 – Данъчно  облекчение за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-
висока от средната за страната 

04 чл. 189б – Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители 

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
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Приложение № 2 

за преотстъпване корпоративен данък  
  

 
Това приложение е част от Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.  Приложението се попълва 
и подава само от данъчно задължените лица, които ползват преотстъпване на корпоративен данък по 
реда на глава двадесет и втора от ЗКПО, като в тези случаи то се подава заедно с Годишната данъчна 

декларация (образец 1010). 
За да се ползват данъчните облекчения по глава двадесет и втора от ЗКПО, е необходимо да бъде 
изпълнено изискването на чл.167, ал.1, което се декларира на ред 7.1 от част ІV на декларацията. 

Лицата, които ползват преотстъпване на корпоративен данък единствено по раздел ІІІ „Общи данъчни 
облекчения”, попълват само Справка 1. 

 
 

Наименование на данъчно задълженото лице ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ Година 

2013            

 
 

 
Номенклатура за кодовете на основанията за преотстъпване на корпоративен данък 

 

 
 

СПРАВКА 1 – Деклариране на поредността на преотстъпване на корпоративен данък 
Тази справка се попълва на основание чл.170 от ЗКПО, който изисква  лицата, които преотстъпват корпоративен данък на различни 
основания по реда на глава двадесет и втора, задължително да декларират в годишната данъчна декларация поредността, в която 

са ползвали различните основания за преотстъпване.  
 

1. Пореден № 1 2 3 
2. Код    
3. Размер на преотстъпения данък по 
съответното основание  

   

4. Място на извършване на дейността, 
за която се ползва преотстъпване по 
код 03 

Област  Община  Населено място 
4.1 4.2 4.3 

1.   
2.   

Забележка: Относно кодове 03 и 04: На основание чл.190, ал.1 от ЗКПО данъчно задължено лице не може да ползва повече от едно 
от данъчните облекчения по раздел ІV от глава двадесет и втора за една и съща година. В случай, че подредовете към ред 4 не 
достигат, приложете справка в същата форма. 

 
 

СПРАВКА 2 – Минимални помощи 
Тази справка се попълва от лицата, които имат право да приложат чл. 188 от ЗКПО за данъчно облекчение, представляващо 

минимална помощ  
 

1. През последните три години, включително текущата (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), 
сумата на получените минимални помощи независимо от тяхната форма или 
източник на придобиването им, не превишава левовата равностойност на 200 000 
евро, а за данъчно задължените лица в отрасъл сухопътен транспорт левовата 
равностойност на 100 000 евро.  

 Да 
 
 

2. Размер на получените минимални помощи за последните три години, включително 
текущата - 2011 г., 2012 г. и 2013 г. (чл.188, ал.4 от ЗКПО) лв.
В случай, че е попълнена тази справка, не се попълват справки 3 и 4.

 
 
 

Код  Правно основание  
01 чл. 178 – Предприятия, наемащи хора с увреждания  
02 чл. 181 – Социални и здравноосигурителни фондове 

03 чл. 184 – Данъчно  облекчение за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-
висока от средната за страната 

04 чл. 189б – Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители 
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за преотстъпване корпоративен данък  
  

 
Това приложение е част от Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.  Приложението се попълва 
и подава само от данъчно задължените лица, които ползват преотстъпване на корпоративен данък по 
реда на глава двадесет и втора от ЗКПО, като в тези случаи то се подава заедно с Годишната данъчна 

декларация (образец 1010). 
За да се ползват данъчните облекчения по глава двадесет и втора от ЗКПО, е необходимо да бъде 
изпълнено изискването на чл.167, ал.1, което се декларира на ред 7.1 от част ІV на декларацията. 

Лицата, които ползват преотстъпване на корпоративен данък единствено по раздел ІІІ „Общи данъчни 
облекчения”, попълват само Справка 1. 

 
 

Наименование на данъчно задълженото лице ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ Година 

2013            

 
 

 
Номенклатура за кодовете на основанията за преотстъпване на корпоративен данък 

 

 
 

СПРАВКА 1 – Деклариране на поредността на преотстъпване на корпоративен данък 
Тази справка се попълва на основание чл.170 от ЗКПО, който изисква  лицата, които преотстъпват корпоративен данък на различни 
основания по реда на глава двадесет и втора, задължително да декларират в годишната данъчна декларация поредността, в която 

са ползвали различните основания за преотстъпване.  
 

1. Пореден № 1 2 3 
2. Код    
3. Размер на преотстъпения данък по 
съответното основание  

   

4. Място на извършване на дейността, 
за която се ползва преотстъпване по 
код 03 

Област  Община  Населено място 
4.1 4.2 4.3 

1.   
2.   

Забележка: Относно кодове 03 и 04: На основание чл.190, ал.1 от ЗКПО данъчно задължено лице не може да ползва повече от едно 
от данъчните облекчения по раздел ІV от глава двадесет и втора за една и съща година. В случай, че подредовете към ред 4 не 
достигат, приложете справка в същата форма. 

 
 

СПРАВКА 2 – Минимални помощи 
Тази справка се попълва от лицата, които имат право да приложат чл. 188 от ЗКПО за данъчно облекчение, представляващо 

минимална помощ  
 

1. През последните три години, включително текущата (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), 
сумата на получените минимални помощи независимо от тяхната форма или 
източник на придобиването им, не превишава левовата равностойност на 200 000 
евро, а за данъчно задължените лица в отрасъл сухопътен транспорт левовата 
равностойност на 100 000 евро.  

 Да 
 
 

2. Размер на получените минимални помощи за последните три години, включително 
текущата - 2011 г., 2012 г. и 2013 г. (чл.188, ал.4 от ЗКПО) лв.
В случай, че е попълнена тази справка, не се попълват справки 3 и 4.

 
 
 

Код  Правно основание  
01 чл. 178 – Предприятия, наемащи хора с увреждания  
02 чл. 181 – Социални и здравноосигурителни фондове 

03 чл. 184 – Данъчно  облекчение за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-
висока от средната за страната 

04 чл. 189б – Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители 
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СПРАВКА 3 – Изпълнение на условията по чл.189  
Тази справка се попълва на основание чл.189, ал.1, т.10  от ЗКПО 

 

1. Прилагане на разпоредбата на чл.189 от ЗКПО   Да
1.1. Прогнозен размер на първоначалната инвестиция  лв.
1.2. Период на изпълнение на първоначалната 
инвестиция от дата  до дата  

По ред 1.1 и ред 1.2: На основание  чл.189, ал.1, т.10 от ЗКПО тези обстоятелства се декларират с годишната данъчна декларация 
за годината, за която се преотстъпва корпоративния данък. 
Съгласно § 58 от ПЗР на ЗИДЗКПО (обн.ДВ бр.110 от 21.12.2007г.) данъчното облекчение по чл. 184, представляващо държавна 
помощ за регионално развитие, може да се ползва, когато изпълнението на съответната първоначална инвестиция е 
започнало след 31 декември 2006 г., но преди 1 януари 2014 г. 

 
 

СПРАВКА 4 – Данъчно облекчение за големи инвестиционни проекти  
Тази справка се попълва от лицата, които прилагат чл.189, ал.3  от ЗКПО 

  

1. Наличие на задължение за прилагане на чл.189, ал.3 от ЗКПО  
В случай, че сте отбелязали „да”, попълнете следващите редове. 

 Да 
 

1.1. Данъчно задълженото лице е уведомило органа по приходите за проекта преди 
започване на изпълнението му 

 Да 
 

1.2. Получено е положително решение от 
Европейската комисия по реда и при условията на 
Закона за държавните помощи  

№ и 
дата 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Дата 
ден месец година Подпис на                    1. 

представляващия:   2.         
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Приложение № 3 

за печалби (доходи), обложени в чужбина, за 
които се прилага  метод за избягване на 

двойното данъчно облагане  
 
 

Това приложение е част от Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Приложението се попълва 
и подава само когато е налице място на стопанска дейност в чужбина и/или са получени доходи от 

източници в чужбина и са приложени методи за избягване на двойното данъчно облагане. В тези случаи 
то се подава заедно с Годишната данъчна декларация  

(образец 1010). 
 
 

Наименование на данъчно задълженото лице ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ Година 

2013            

 
 

СПРАВКА 1 – Данни за печалби (доходи), обложени в чужбина при прилагане на метода 
„освобождаване с прогресия” 

 и/или методи на данъчен кредит 
 

№ 
по 
ред 

Държава Вид доход 
Приложен метод Брутен размер 

на 
дохода/прихода 
от съответната 

държава

Данъчен 
финансов 
резултат от 
съответната 
държава

Дължим 
данък по 
ЗКПО 

Платен 
данък в 
чужбина 

Размер на 
данъчния 
кредит 

Освобожда-
ване с 

прогресия 
Данъчен 
кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.         
2.         
3.         
4.         
5. Всичко: х х х х х    

В колона 7 на таблицата се записва данъчния финансов резултат, реализиран в съответната държава и формиран съгласно българското вътрешно 
законодателство. 
Размерът на данъчния кредит, посочен на ред 5 в колона 10, не може да превишава сумата, посочена на ред 11, съответно на ред 14, от Част VІ на декларацията. 
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и подава само когато е налице място на стопанска дейност в чужбина и/или са получени доходи от 

източници в чужбина и са приложени методи за избягване на двойното данъчно облагане. В тези случаи 
то се подава заедно с Годишната данъчна декларация  

(образец 1010). 
 
 

Наименование на данъчно задълженото лице ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ Година 

2013            

 
 

СПРАВКА 1 – Данни за печалби (доходи), обложени в чужбина при прилагане на метода 
„освобождаване с прогресия” 

 и/или методи на данъчен кредит 
 

№ 
по 
ред 

Държава Вид доход 
Приложен метод Брутен размер 

на 
дохода/прихода 
от съответната 

държава

Данъчен 
финансов 
резултат от 
съответната 
държава

Дължим 
данък по 
ЗКПО 

Платен 
данък в 
чужбина 

Размер на 
данъчния 
кредит 

Освобожда-
ване с 

прогресия 
Данъчен 
кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.         
2.         
3.         
4.         
5. Всичко: х х х х х    

В колона 7 на таблицата се записва данъчния финансов резултат, реализиран в съответната държава и формиран съгласно българското вътрешно 
законодателство. 
Размерът на данъчния кредит, посочен на ред 5 в колона 10, не може да превишава сумата, посочена на ред 11, съответно на ред 14, от Част VІ на декларацията. 
   

 
 

  
 

Дата 
ден месец година Подпис на                    1. 

представляващия:   2.         
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Дата 
ден месец година Подпис на                    1. 

представляващия:   2.         
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Дата 
ден месец година Подпис на                    1. 

представляващия:   2.         
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Приложение № 4 
за деклариране на сделки със свързани лица 

и/или с лица от юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, както и за 

деклариране на извършено скрито 
разпределение на печалбата 

 

 

 
Това приложение е част от Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.  Приложението се попълва 
и подава от данъчно задължените лица, които през съответната година: а) са извършили сделки със 

свързани лица или с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим или са страна по търговски и 
финансови взаимоотношения с такива лица; б) са извършили  скрито разпределение на печалбата. 

 
 

Наименование на данъчно задълженото лице ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ 

           

Година 

2013 

 
 

Справка 1 – Сделки със свързани лица и/или с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим 
(Тази справка се попълва, когато са  налице сделки, търговски или финансови взаимоотношения със свързани лица и/или с лица от 

юрисдикции с преференциален данъчен режим) 
 

 
 

Справка 2 – Скрито разпределение на печалбата  

(Тази справка се попълва от данъчно задължени лица, които през годината са извършили скрито разпределение на печалбата по смисъла на § 
1, т. 5 от ДР на ЗКПО) 

 
 

Общ размер на сумите, представляващи скрито разпределение на печалбата  лв.
В тази справка се посочва общият размер на сумите с характер на скрито разпределение на печалбата, включително и разходите, представляващи 
скрито разпределение на печалбата, които се посочват на ред 23 от колона А на Приложение № 1 (образец 1011). 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

С лица от юрисдикции с преференциален 
данъчен режим  Със свързани лица от страната  Със  свързани лица от други държави 

извън к. 1 и 2 
Сума Сума Сума 

ДЗЛ е получател ДЗЛ е предоставящ ДЗЛ е получател ДЗЛ е предоставящ ДЗЛ е получател ДЗЛ е предоставящ 
1 2 3 

Код 
 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 
1       

2       
3       
4       

5       
6       

7       

Свързани лица са тези по § 1, т.3  от ДР на ДОПК.  В справката не се попълват данни за свързани лица по § 1, т. 3, б. „а”, „б”, и „л” от ДР на ДОПК. 
Юрисдикции с преференциален данъчен режим са тези по смисъла на § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО. В колони 1, 2 и 3 се посочва общата стойност  за 
годината на сделките или други транзакции по  съответния код.  
Номенклатура на кодовете: 1 - покупки/продажби на стоки и продукция, имоти или други активи; 2 – покупки/продажби на услуги; 3 – покупки/продажби, 
свързани с нематериално имущество (търговска марка, патент, права по лицензионни споразумения, ноу-хау и др.); 4 – получени/предоставени заеми – 
главница; 5 – възнаграждения за вътрешногрупови услуги (посочената по този код сума не се включва към сумата по код 2); 6 – други, в т. ч. 
разходи/приходи от лихви; 7 – сума, с която се увеличава счетоводният финансов резултат по реда на глава четвърта от ЗКПО - общо за кодове от 1 до 6, с 
изключение на сумите, посочени в Справка 2. 

ден месец година 
Дата         

Подпис на                    1. 
представляващия:   2. 
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по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов 

резултат и дължимия годишен корпоративен 
данък за 2013 г. 

 
 

Този образец се попълва от данъчно задължените лица, които едновременно са изпълнили следните условия: не са 
извършвали дейност през годината; не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното 

законодателство. 
 

Попълва се от приходната администрация 

Териториална дирекция на НАП  

Входящ № и дата                                                                                                                                            / 2014 г. 

Орган по приходите,  
приел декларацията 

 
 

/име и фамилия, подпис/ 

 
Навсякъде в декларацията, където се изисква поставяне на отметка, отбележете вярното с „х”. 

 

Част І – Данни за декларацията 
 

1. Декларацията се подава:  
1.1. за календарната година – на основание чл.92, ал.1 от ЗКПО 
Този ред се попълва и от новообразуваните през годината данъчно задължени лица. 

 

 1.2. при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност, при прекратяване 
на дейност на място на стопанска дейност или при прекратяване на неперсонифицирано 
дружество или осигурителна каса - на основание чл.162 или 164 от ЗКПО 

чл.162  
 

чл.164 
1.3. при прекратяване на преобразуващо се дружество, кооперация и място на стопанска 
дейност на чуждестранно лице - на основание чл.117, ал.1 от ЗКПО 

 

1.3.1. вид преобразуване 
В случай, че сте попълнили ред 1.3, на този ред посочете съответната законова разпоредба, 
по която е извършено преобразуването. 

Съгласно Търговския закон Съгласно ЗКПО 
  

1.3.2. данни за правоприемника, който подава декларацията съгласно чл.117 от ЗКПО 
Наименование   
ЕИК по Закона за търговския регистър (ЗТР)/ЕИК по БУЛСТАТ           

 

2. Период, за който се подава декларацията 
Посочете съответния данъчен период, за който се отнася  декларацията (попълва се за всички случаи по точка 1) 

от дата  до дата  
 

Част ІI – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице 
1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ 2. Наименование (посочете  наименованието съгласно акта за възникване)  
           
3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в 
България  

3.1. Наименование
 

 
4. Вид предприятие  4.1.Нефинансово предприятие        4.2.Финансова институция        
4.2.1.Застраховател        4.3.Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса 

5. Вид на собствеността  
5.1. Чуждестранно 
участие  Държава/и  % на чуждестранното участие   

  
5.2. Държавно участие  % на участието  5.3. Общинско участие  % на участието  

 

6.
 С
ед

ал
ищ

е 
и 
ад

ре
с 
на

 
уп
ра

вл
ен
ие

 6.1.Държава 
 

6.2. Област 6.3. Община 6.4. Населено място (гр./с.) 
 

6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  6.6. пощенски код 

7.
 А
др

ес
 з
а 

 
ко
ре
сп
он

- 
де

нц
ия

 

Адресът съвпада с 
този по т. 6   
(ако сте отбелязали с „Х”, 
не попълвайте тази точка) 

7.1. Държава 7.2. Област  7.3. Община 7.4. Населено място (гр./с.) 
 

  7.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

7.6. пощенски код 

8.
 З
а 

 
ко
н-

 
та
кт

  8.1. Телефон 
 
 

8.2. Факс 8.3. E-mail 8.4. Интернет страница 

9.
 Д
ан
ни

 з
а 

 
пр

ед
ст
ав

- 
ля

ва
щ
ия

 

9.1. Име, презиме, фамилия 
 

9.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 
          

9.3. Име, презиме, фамилия 9.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 
          

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с исканата информация. 

 

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
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Този образец се попълва от данъчно задължените лица, които едновременно са изпълнили следните условия: не са 
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9.3. Име, презиме, фамилия 9.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 
          

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с исканата информация. 

 

     

Образец 1010а

 
по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов 

резултат и дължимия годишен корпоративен 
данък за 2013 г. 

 
 

Този образец се попълва от данъчно задължените лица, които едновременно са изпълнили следните условия: не са 
извършвали дейност през годината; не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното 

законодателство. 
 

Попълва се от приходната администрация 

Териториална дирекция на НАП  

Входящ № и дата                                                                                                                                            / 2014 г. 

Орган по приходите,  
приел декларацията 

 
 

/име и фамилия, подпис/ 

 
Навсякъде в декларацията, където се изисква поставяне на отметка, отбележете вярното с „х”. 

 

Част І – Данни за декларацията 
 

1. Декларацията се подава:  
1.1. за календарната година – на основание чл.92, ал.1 от ЗКПО 
Този ред се попълва и от новообразуваните през годината данъчно задължени лица. 

 

 1.2. при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност, при прекратяване 
на дейност на място на стопанска дейност или при прекратяване на неперсонифицирано 
дружество или осигурителна каса - на основание чл.162 или 164 от ЗКПО 

чл.162  
 

чл.164 
1.3. при прекратяване на преобразуващо се дружество, кооперация и място на стопанска 
дейност на чуждестранно лице - на основание чл.117, ал.1 от ЗКПО 

 

1.3.1. вид преобразуване 
В случай, че сте попълнили ред 1.3, на този ред посочете съответната законова разпоредба, 
по която е извършено преобразуването. 

Съгласно Търговския закон Съгласно ЗКПО 
  

1.3.2. данни за правоприемника, който подава декларацията съгласно чл.117 от ЗКПО 
Наименование   
ЕИК по Закона за търговския регистър (ЗТР)/ЕИК по БУЛСТАТ           

 

2. Период, за който се подава декларацията 
Посочете съответния данъчен период, за който се отнася  декларацията (попълва се за всички случаи по точка 1) 

от дата  до дата  
 

Част ІI – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице 
1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ 2. Наименование (посочете  наименованието съгласно акта за възникване)  
           
3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в 
България  

3.1. Наименование
 

 
4. Вид предприятие  4.1.Нефинансово предприятие        4.2.Финансова институция        
4.2.1.Застраховател        4.3.Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса 

5. Вид на собствеността  
5.1. Чуждестранно 
участие  Държава/и  % на чуждестранното участие   

  
5.2. Държавно участие  % на участието  5.3. Общинско участие  % на участието  

 

6.
 С
ед

ал
ищ

е 
и 
ад

ре
с 
на

 
уп
ра

вл
ен
ие

 6.1.Държава 
 

6.2. Област 6.3. Община 6.4. Населено място (гр./с.) 
 

6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  6.6. пощенски код 

7.
 А
др

ес
 з
а 

 
ко
ре
сп
он

- 
де

нц
ия

 

Адресът съвпада с 
този по т. 6   
(ако сте отбелязали с „Х”, 
не попълвайте тази точка) 

7.1. Държава 7.2. Област  7.3. Община 7.4. Населено място (гр./с.) 
 

  7.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

7.6. пощенски код 

8.
 З
а 

 
ко
н-

 
та
кт

  8.1. Телефон 
 
 

8.2. Факс 8.3. E-mail 8.4. Интернет страница 

9.
 Д
ан
ни

 з
а 

 
пр

ед
ст
ав

- 
ля

ва
щ
ия

 

9.1. Име, презиме, фамилия 
 

9.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 
          

9.3. Име, презиме, фамилия 9.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 
          

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с исканата информация. 
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Част ІІІ - Данни за упълномощеното лице 

П
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ам

о 
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то

 
де
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ар
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та
 с
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по

да
ва
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о 
ли

це
 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното 
лице 

Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,  
дата на издаване, издадена от 
 
 

          

Име  
 

Презиме Фамилия 
 
 

Постоянен адрес на 
упълномощеното лице 

 Област  Община Населено място Пощенски код 

    

Улица, №,  ж.к., бл., вх., ап.  
 
 
Телефон Факс  е-mail 

 
Подпис на упълномощеното лице: 

 

 
 

Част ІV – Данни за дейността на данъчно задълженото лице  
 

1.За данъчния период данъчно задълженото лице не е извършвало дейност и не е отчело приходи 
или разходи съгласно счетоводното законодателство  Да 

2. Приложими 
счетоводни 
стандарти 

2.1. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия  
                                                                                                                                              

2.2. Международни 
счетоводни         
стандарти              
 2.1.1. Предприятието отговаря на критериите за „малко предприятие” 

съгласно т. 4.11 от Общите разпоредби на НСФОМСП във връзка с § 1, 
т.15 от ДР на ЗСч                                                                                             

 Да 
 Не      

3. Задължение за извършване на финансов одит съгласно Закона за счетоводството  Да 
 Не 

 
Част V – Деклариране на авансови вноски за 2014 г.  

(Тази част се попълва на основание чл. 87а, ал. 1 от ЗКПО  в случай, че е приложен чл. 83, ал. 3 от същия закон) 
 

 
 

СПРАВКА 1 – Данни за размера на прогнозната данъчна печалба и тримесечните авансови вноски за 2014 г. 
1. Размер на прогнозната данъчна печалба за 2014 г.  
(В случай, че прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, на този ред запишете 0 и не попълвайте следващите редове.)

лв. 

2. Размер на тримесечната авансова вноска (р. 1 : 4 х 10 %) лв. 
3. Преотстъпване на авансови вноски  на основание чл. 91 от ЗКПО Да   
4. Размер на преотстъпената тримесечна авансова вноска  лв. 
5. Размер на тримесечната авансова вноска при прилагане на чл. 91 от ЗКПО (р. 2- р. 4) лв. 

 
 
 

 
 
 

Дата 
ден месец година Подпис на                  1. 

представляващия: 2.         
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ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното 
лице 

Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,  
дата на издаване, издадена от 
 
 

          

Име  
 

Презиме Фамилия 
 
 

Постоянен адрес на 
упълномощеното лице 

 Област  Община Населено място Пощенски код 

    

Улица, №,  ж.к., бл., вх., ап.  
 
 
Телефон Факс  е-mail 

 
Подпис на упълномощеното лице: 

 

 
 

Част ІV – Данни за дейността на данъчно задълженото лице  
 

1.За данъчния период данъчно задълженото лице не е извършвало дейност и не е отчело приходи 
или разходи съгласно счетоводното законодателство  Да 

2. Приложими 
счетоводни 
стандарти 

2.1. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия  
                                                                                                                                              

2.2. Международни 
счетоводни         
стандарти              
 2.1.1. Предприятието отговаря на критериите за „малко предприятие” 

съгласно т. 4.11 от Общите разпоредби на НСФОМСП във връзка с § 1, 
т.15 от ДР на ЗСч                                                                                             

 Да 
 Не      

3. Задължение за извършване на финансов одит съгласно Закона за счетоводството  Да 
 Не 

 
Част V – Деклариране на авансови вноски за 2014 г.  

(Тази част се попълва на основание чл. 87а, ал. 1 от ЗКПО  в случай, че е приложен чл. 83, ал. 3 от същия закон) 
 

 
 

СПРАВКА 1 – Данни за размера на прогнозната данъчна печалба и тримесечните авансови вноски за 2014 г. 
1. Размер на прогнозната данъчна печалба за 2014 г.  
(В случай, че прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, на този ред запишете 0 и не попълвайте следващите редове.)

лв. 

2. Размер на тримесечната авансова вноска (р. 1 : 4 х 10 %) лв. 
3. Преотстъпване на авансови вноски  на основание чл. 91 от ЗКПО Да   
4. Размер на преотстъпената тримесечна авансова вноска  лв. 
5. Размер на тримесечната авансова вноска при прилагане на чл. 91 от ЗКПО (р. 2- р. 4) лв. 

 
 
 

 
 
 

Дата 
ден месец година Подпис на                  1. 

представляващия: 2.         
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ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното 
лице 

Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,  
дата на издаване, издадена от 
 
 

          

Име  
 

Презиме Фамилия 
 
 

Постоянен адрес на 
упълномощеното лице 

 Област  Община Населено място Пощенски код 

    

Улица, №,  ж.к., бл., вх., ап.  
 
 
Телефон Факс  е-mail 

 
Подпис на упълномощеното лице: 

 

 
 

Част ІV – Данни за дейността на данъчно задълженото лице  
 

1.За данъчния период данъчно задълженото лице не е извършвало дейност и не е отчело приходи 
или разходи съгласно счетоводното законодателство  Да 

2. Приложими 
счетоводни 
стандарти 

2.1. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия  
                                                                                                                                              

2.2. Международни 
счетоводни         
стандарти              
 2.1.1. Предприятието отговаря на критериите за „малко предприятие” 

съгласно т. 4.11 от Общите разпоредби на НСФОМСП във връзка с § 1, 
т.15 от ДР на ЗСч                                                                                             

 Да 
 Не      

3. Задължение за извършване на финансов одит съгласно Закона за счетоводството  Да 
 Не 

 
Част V – Деклариране на авансови вноски за 2014 г.  

(Тази част се попълва на основание чл. 87а, ал. 1 от ЗКПО  в случай, че е приложен чл. 83, ал. 3 от същия закон) 
 

 
 

СПРАВКА 1 – Данни за размера на прогнозната данъчна печалба и тримесечните авансови вноски за 2014 г. 
1. Размер на прогнозната данъчна печалба за 2014 г.  
(В случай, че прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, на този ред запишете 0 и не попълвайте следващите редове.)

лв. 

2. Размер на тримесечната авансова вноска (р. 1 : 4 х 10 %) лв. 
3. Преотстъпване на авансови вноски  на основание чл. 91 от ЗКПО Да   
4. Размер на преотстъпената тримесечна авансова вноска  лв. 
5. Размер на тримесечната авансова вноска при прилагане на чл. 91 от ЗКПО (р. 2- р. 4) лв. 

 
 
 

 
 
 

Дата 
ден месец година Подпис на                  1. 

представляващия: 2.         
 
 
 

 



СТР.  86  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 1

УКАЗАНИЯ  
за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО 

 
Кой подава декларацията 

 Декларацията се подава от:  
1. местните юридически лица – търговски дружества, които подлежат на облагане с корпоративен данък и/или с данък върху разходите; 
2. местните юридически лица, които не са търговци – само в случаите, когато осъществяват сделки по чл. 1 от Търговския закон и/или 
отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък върху разходите по чл. 204, т. 2 от 
ЗКПО. 

3. чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност. 
 Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗКПО неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за 
социално осигуряване, се приравняват на юридически лица.  
 Местните търговски дружества и местните неперсонифицирани дружества попълват и подават данъчната декларация, независимо от 
това дали през съответната данъчна година са извършвали стопанска дейност. В случай, че не са извършвали дейност през годината и не 
са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство, тези лица следва да подадат образец 1010а. 
 Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО не подават данъчно задължените лица, когато подлежат на облагане само с алтернативни 
данъци за съответната дейност, посочена в Част  пета от закона. Това са  бюджетните предприятия, организаторите на хазартни игри и 
лицата, извършващи дейност от опериране на кораби. Съгласно чл. 218, ал. 2 от ЗКПО организаторите на хазартни игри и лицата, 
извършващи дейност от опериране на кораби се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности извън подлежащите на 
облагане с алтернативен данък. В този случай те подават годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО – за дейността си, подлежаща 
на облагане с корпоративен данък. 
 Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО не подават данъчно задължените лица, които не се облагат с корпоративен данък на основание 
чл. 174, 175 и 176 от ЗКПО. 
 На основание чл. 217, ал. 1 от ЗКПО с  тази декларация се декларира и дължимия данък върху разходите. 
 В случаите по чл. 218, ал. 2 от ЗКПО, когато  данъчно задълженото лице трябва да подава както тази декларация, така и друга годишна 
декларация, то следва да декларира данъка върху разходите само в настоящата декларация.  

 

 
Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък 

 Годишната данъчна декларация се подава и дължимият корпоративен данък се внася в срок до 31 март на следващата календарна 
година. 
 

Попълване на декларацията 
 Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак. 
 Юридическите лица с нестопанска цел на ред 1 и 2 от Част VІ попълват данните от съставения съгласно изискванията на СС 1 - 
Представяне на финансови отчети, отчет за приходите и разходите за стопанската им дейност, който се съставя в съответствие с 
разпоредбите на т. 8.2. от СС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятия с нестопанска цел. 
 

 
Място и начин на подаване 

 Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по 
регистрация.  
 Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път /чрез интернет с електронен подпис/. 
 Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да удостовери самоличността си и/или 
представителната си власт  (чл. 99, ал. 4 от ДОПК). При подаване на декларацията чрез пълномощник, не се изисква пълномощното да 
бъде нотариално заверено. 
 Съгласно чл. 92, ал. 5 от ЗКПО данъчно задължено лице, което подаде годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността до 31 
март на следващата година по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, може да ползва отстъпка в размер 1 на 
сто от дължимия годишен корпоративен данък, но не-повече от 1000 лв.   

 

 
Задължение за подаване на годишен отчет за дейността  

 На основание чл. 92, ал. 3 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишния отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР 
на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическия отчет). 
 Съгласно чл. 92, ал. 4  от ЗКПО годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които едновременно са изпълнили 
следните условия: 

1. не са извършвали дейност през годината; 
2. не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното законодателство. 

 
 

Подаване на декларация в случаите на преобразуване на дружества, преустройство на кооперативни организации или 
прекратяване, закриване или образуване на държавни предприятия  по чл.62 от Търговския закон 

На основание чл. 117 от ЗКПО новоучредените или приемащите дружества подават данъчна декларация за корпоративния данък за 
последния данъчен период на преобразуващото се дружество в 30-дневен срок от датата на преобразуването.  

 

 
Подаване на декларация в случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на 

дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса 
На основание чл. 162 от ЗКПО за последния данъчен период на лицата, прекратени с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност или 
при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна 
каса, се подава декларация по реда и в сроковете, предвидени в  посочената разпоредба и в чл. 164 от същия закон.  

 
Печалби и доходи от източници в чужбина 

 Когато не се прилагат разпоредбите на международен договор, данъчно задължените лица имат право на  данъчен кредит съгласно 
ЗКПО за всеки подобен на корпоративния или наложен вместо него данък, платен в чужбина.  
 Когато не се прилагат разпоредбите на международен договор, данъчно задължените лица имат право на данъчен кредит съгласно ЗКПО 
за данъка, наложен в чужбина, върху брутния размер на доходите от дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, 
възнаграждения за технически услуги и наеми, произхождащи от чуждестранни източници. 
 Размерът на данъчния кредит се определя за всяка държава поотделно и се ограничава до размера на българския данък върху тези 
печалби и доходи. 
 При определяне на данъчната си печалба и/или на дължимия корпоративен данък, местните за България юридически лица имат право да 
ползват метод за избягване на двойното данъчно облагане, предвиден във влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно 
облагане (СИДДО). 
 Данъчно задължените лица, ползващи данъчен кредит по реда на ЗКПО или СИДДО, заедно с настоящата декларация представят 
доказателства за размера на внесените в чужбина данъци. Това изискване не се прилага за печалби/доходи от източници в чужбина, по 
отношение на които в СИДДО е предвиден метод за избягване на двойното данъчно облагане „освобождаване с прогресия”. 
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МЕТОДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ,  ПРИЛОЖИМИ В БЪЛГАРИЯ,  
СЪГЛАСНО СКЛЮЧЕНИТЕ СИДДО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ДОХОДИТЕ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ 

БЪЛГАРСКИ МЕСТНИ ЛИЦА В ЧУЖБИНА 
 

                                      МЕТОДИ 
 
№ 
 

 
Държава 
 

Печалба от 
място на 
стопанска 
дейност 

Видове доходи 
 
Дивиденти 

 
Лихви 

Авторски и 
лицензионни 
възнаграждения  

Възнаграждения 
за технически 
услуги 

Всички останали 
доходи 

1. АВСТРИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
2. АЗЕРБАЙДЖАН ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
3. АРМЕНИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
4. АЛБАНИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
5. АЛЖИР ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
6. БАХРЕЙН ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
7. БЕЛАРУС ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
8. БЕЛГИЯ ОП ДК ДК ДК ДК* ОП;БВЗ 
9. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОП ДК БВЗ БВЗ БВЗ* ОП;БВЗ 
10. ВИЕТНАМ ДК ДК ДК ДК ДК** ДК;ОП;БВЗ 
11. ГЕРМАНИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
12. ГРУЗИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
13. ГЪРЦИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
14. ДАНИЯ ОП ДК БВЗ БВЗ БВЗ ОП;БВЗ 
15. ЕГИПЕТ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
16. ЕСТОНИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
17. ЗИМБАБВЕ ОП ДК ДК ДК ДК** ОП;БВЗ 
18. ИЗРАЕЛ ОП ДК ДК ДК ДК* ОП;БВЗ 
19. ИНДИЯ ОП ДК ДК ДК ДК** ДК;ОП;БВЗ 
20. ИНДОНЕЗИЯ ОП ОП ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
21. ИРАН ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
22. ИРЛАНДИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
23. ИСПАНИЯ ОП ДК БВЗ БВЗ БВЗ ОП;БВЗ 
24. ИТАЛИЯ ОП ДК БВЗ ДК БВЗ ОП;БВЗ 
25. ЙОРДАНИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
26. КАЗАХСТАН ДК ДК ДК ДК ДК* ДК;ОП;БВЗ 
27. КАНАДА ОП ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
28. КАТАР ДК БВЗ ДК ДК БВЗ ДК;БВЗ 
29. КИПЪР ДК ДК ДК ДК ДК* ДК;ОП;БВЗ 
30. КИТАЙ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
31. КОРЕЯ ОП ДК ДК ДК ДК* ОП;БВЗ 
32. КОРЕЙСКА  НДР ДК ДК ДК ДК ДК** ДК;ОП;БВЗ 
33. КУВЕЙТ ОП БВЗ/ДК ДК ОП БВЗ ОП;БВЗ 
34. ЛАТВИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
35. ЛИВАН ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
36. ЛИТВА ОП БВЗ/ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
37. ЛЮКСЕМБУРГ ОП ДК ДК ДК ДК* ОП;БВЗ 
38. МАКЕДОНИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
39. МАЛТА ОП БВЗ БВЗ ПДК ПДК* ОП;БВЗ 
40. МАРОКО ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
41. МОЛДОВА ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
42. МОНГОЛИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
43. НОРВЕГИЯ ОП ДК БВЗ БВЗ БВЗ* ОП;БВЗ 
44. ОАЕ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
45. ПОЛША ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
46. ПОРТУГАЛИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
47. РУМЪНИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
48. РУСИЯ ДК ДК ДК ДК ДК* ДК;БВЗ 
49. СИНГАПУР ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
50. СИРИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
51. СЛОВАКИЯ ДК ДК ДК ДК ДК** ДК;ОП;БВЗ 
52. СЛОВЕНИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
53. САЩ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
54. ТАЙЛАНД ДК ДК ДК ДК ДК ДК;БВЗ 
55. ТУРЦИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;БВЗ 
56. УЗБЕКИСТАН ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ; 
57. УКРАЙНА ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
58. УНГАРИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
59. ФИНЛАНДИЯ ОП ПДК БВЗ ПДК;БВЗ БВЗ ОП;БВЗ 
60. ФРАНЦИЯ ОП ДК БВЗ ДК ДК* ОП;БВЗ 
61. ХОЛАНДИЯ ОП ДК БВЗ БВЗ*** (ДК) БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
62. ХЪРВАТСКА ДК ДК ДК БВЗ БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
63. ЧЕХИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
64. ШВЕЙЦАРИЯ ОП ОП ДК БВЗ*** (ДК) БВЗ ОП;БВЗ 
65. ШВЕЦИЯ ОП ДК БВЗ ДК БВЗ ОП;БВЗ 
66. ЮАР ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
67. ЮГОСЛАВИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
68. ЯПОНИЯ ОП ОП ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 

Л Е Г Е Н Д А:     ОП     -   освобождаване с прогресия;            ДК      -   обикновен данъчен кредит; 
                              ПДК   -   пълен данъчен кредит;                     БВЗ   -   българско вътрешно законодателство. 
* -- в тези СИДДО, техническите услуги са изрично дефинирани, като видът и съдържанието им е различно в отделните спогодби – виж конкретния текст на СИДДО.  
** -- доходи на лица, които не са в трудови правоотношения с платеца, за предоставени услуги от управленски, технически или консултантски характер – виж конкретния текст на 
СИДДО. 
*** --  тези доходи не се облагат при източника, (независимо от регламентираната данъчна ставка от 5%), а само в държавата на  местното лице, до въвеждане на данъчна 
ставка при източника във вътрешното законодателство на Холандия, съответно на Швейцария - виж съответните Протоколи към СИДДО. 
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БЪЛГАРСКИ МЕСТНИ ЛИЦА В ЧУЖБИНА 
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лицензионни 
възнаграждения  
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за технически 
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доходи 

1. АВСТРИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
2. АЗЕРБАЙДЖАН ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
3. АРМЕНИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
4. АЛБАНИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
5. АЛЖИР ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
6. БАХРЕЙН ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
7. БЕЛАРУС ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
8. БЕЛГИЯ ОП ДК ДК ДК ДК* ОП;БВЗ 
9. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОП ДК БВЗ БВЗ БВЗ* ОП;БВЗ 
10. ВИЕТНАМ ДК ДК ДК ДК ДК** ДК;ОП;БВЗ 
11. ГЕРМАНИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
12. ГРУЗИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
13. ГЪРЦИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
14. ДАНИЯ ОП ДК БВЗ БВЗ БВЗ ОП;БВЗ 
15. ЕГИПЕТ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
16. ЕСТОНИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
17. ЗИМБАБВЕ ОП ДК ДК ДК ДК** ОП;БВЗ 
18. ИЗРАЕЛ ОП ДК ДК ДК ДК* ОП;БВЗ 
19. ИНДИЯ ОП ДК ДК ДК ДК** ДК;ОП;БВЗ 
20. ИНДОНЕЗИЯ ОП ОП ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
21. ИРАН ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
22. ИРЛАНДИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
23. ИСПАНИЯ ОП ДК БВЗ БВЗ БВЗ ОП;БВЗ 
24. ИТАЛИЯ ОП ДК БВЗ ДК БВЗ ОП;БВЗ 
25. ЙОРДАНИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
26. КАЗАХСТАН ДК ДК ДК ДК ДК* ДК;ОП;БВЗ 
27. КАНАДА ОП ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
28. КАТАР ДК БВЗ ДК ДК БВЗ ДК;БВЗ 
29. КИПЪР ДК ДК ДК ДК ДК* ДК;ОП;БВЗ 
30. КИТАЙ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
31. КОРЕЯ ОП ДК ДК ДК ДК* ОП;БВЗ 
32. КОРЕЙСКА  НДР ДК ДК ДК ДК ДК** ДК;ОП;БВЗ 
33. КУВЕЙТ ОП БВЗ/ДК ДК ОП БВЗ ОП;БВЗ 
34. ЛАТВИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
35. ЛИВАН ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
36. ЛИТВА ОП БВЗ/ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
37. ЛЮКСЕМБУРГ ОП ДК ДК ДК ДК* ОП;БВЗ 
38. МАКЕДОНИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
39. МАЛТА ОП БВЗ БВЗ ПДК ПДК* ОП;БВЗ 
40. МАРОКО ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
41. МОЛДОВА ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
42. МОНГОЛИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
43. НОРВЕГИЯ ОП ДК БВЗ БВЗ БВЗ* ОП;БВЗ 
44. ОАЕ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
45. ПОЛША ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
46. ПОРТУГАЛИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
47. РУМЪНИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
48. РУСИЯ ДК ДК ДК ДК ДК* ДК;БВЗ 
49. СИНГАПУР ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
50. СИРИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
51. СЛОВАКИЯ ДК ДК ДК ДК ДК** ДК;ОП;БВЗ 
52. СЛОВЕНИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
53. САЩ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
54. ТАЙЛАНД ДК ДК ДК ДК ДК ДК;БВЗ 
55. ТУРЦИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;БВЗ 
56. УЗБЕКИСТАН ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ; 
57. УКРАЙНА ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
58. УНГАРИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
59. ФИНЛАНДИЯ ОП ПДК БВЗ ПДК;БВЗ БВЗ ОП;БВЗ 
60. ФРАНЦИЯ ОП ДК БВЗ ДК ДК* ОП;БВЗ 
61. ХОЛАНДИЯ ОП ДК БВЗ БВЗ*** (ДК) БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
62. ХЪРВАТСКА ДК ДК ДК БВЗ БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
63. ЧЕХИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
64. ШВЕЙЦАРИЯ ОП ОП ДК БВЗ*** (ДК) БВЗ ОП;БВЗ 
65. ШВЕЦИЯ ОП ДК БВЗ ДК БВЗ ОП;БВЗ 
66. ЮАР ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
67. ЮГОСЛАВИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
68. ЯПОНИЯ ОП ОП ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 

Л Е Г Е Н Д А:     ОП     -   освобождаване с прогресия;            ДК      -   обикновен данъчен кредит; 
                              ПДК   -   пълен данъчен кредит;                     БВЗ   -   българско вътрешно законодателство. 
* -- в тези СИДДО, техническите услуги са изрично дефинирани, като видът и съдържанието им е различно в отделните спогодби – виж конкретния текст на СИДДО.  
** -- доходи на лица, които не са в трудови правоотношения с платеца, за предоставени услуги от управленски, технически или консултантски характер – виж конкретния текст на 
СИДДО. 
*** --  тези доходи не се облагат при източника, (независимо от регламентираната данъчна ставка от 5%), а само в държавата на  местното лице, до въвеждане на данъчна 
ставка при източника във вътрешното законодателство на Холандия, съответно на Швейцария - виж съответните Протоколи към СИДДО. 
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1612 
от 17 декември 2013 г.

На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам 
образци на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физиче-
ските лица за 2013 г. съгласно приложението.

Министър: 
 П. Чобанов

1

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

 1

 

Образец 2001

 
по чл. 50 от ЗДДФЛ за  

2013 година  
 

Образецът се подава от местни физически 
лица, придобили доходи само от източници в 
България и от чуждестранни физически лица, 
придобили доходи от източници в България! 

 

 
Част І – Данни за данъчно задълженото лице 

 

1. ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП                
 

2. Код по т. 1  
Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от 

регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 3 

3.
 И
м
е 3.1. Собствено име  3.2. Презиме  3.3. Фамилно име 

4.
 П
ос
то
ян

ен
 

ад
ре
с 

4.1. Област 
 
 

4.2. Община 4.3. Населено място (гр./с.) 4.4. пощенски код 

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

5.
 А
др

ес
 з
а 

ко
ре
сп
он

де
нц

ия
 

Адресът съвпада с 
постоянния >>   
Отбележете, ако адресът за 
кореспонденция съвпада с 
постоянния Ви адрес и не 
попълвайте данните в  т. 5.  

5.1. Област 
 

5.2. Община  5.3. Населено място (гр./с.) 5.4. пощенски код 

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 

6. За контакт: 6.1. Телефон 
 
 

6.2. Факс 6.3. E-mail 

 7. Местно лице, което няма 
доходи от чужбина  >>  

 

 

8. Едноличен търговец  >>  
 

 

9. Самоосигуряващо се лице >>     10. Лице, което се осигурява по реда на чл. 40, ал. 5  
от Закона за здравното осигуряване   >>   

   
11. Чуждестранно лице >>  

12. Адрес в чужбина: 
12.1. Държава 
 
 

12.2. Населено място (гр./с.) 
 
 

12.3. Улица, № 

 

Част ІІ Данни за упълномощеното лице или за законния представител 
Попълва се само ако декларацията се подава от упълномощено лице или от законен представител на малолетно, непълнолетно или поставено под запрещение физическо лице! 

 

1. ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП            
 

2. Код по т. 1  
Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от 

регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 3 

 
3.

 И
м
е 3.1. Собствено име  3.2. Презиме  3.3. Фамилно име 

4.
 П
ос
то
ян

ен
 

ад
ре
с 

4.1. Област 
 

4.2. Община 4.3. Населено място (гр./с.) 4.4. пощенски код 

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  

5.
 А
др

ес
 з
а 

ко
ре
сп
он

де
нц

ия
 

Адресът съвпада с 
постоянния   >>       
Отбележете, ако адресът за 
кореспонденция съвпада с 
постоянния Ви адрес и не 
попълвайте данните в  т. 5. 

5.1. Област 5.2. Община  5.3. Населено място (гр./с.) 5.4. пощенски код 

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 

6. За контакт: 6.1. Телефон 
 
 

6.2. Факс 6.3. E-mail 

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
 

Попълва се от приходната администрация 
 

Попълва се от задълженото лице 
 

Териториална дирекция на НАП  
 

                              Коригираща декларация  >>    
 

(отбележете, ако декларацията е за промени на данни и обстоятелства по 
подадена годишна данъчна декларация) 
 

 Входящ № и дата 

Орган по приходите,  
приел декларацията 

 
 

/собствено и фамилно име, подпис/
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Част ІІІ – Образци и документи  
 
№ 

Наименование на образеца/документа 
Поставете знак „Х” срещу наименованието на съответния образец или документ, посочен на редове от 1 до 10, ако го 

прилагате към декларацията 
1 Образец 2011: Приложение № 1 доходи от трудови правоотношения  
2 Образец 2021: Приложение № 2 доходи от стопанска дейност като едноличен търговец  
3 Образец 2031: Приложение № 3 доходи от друга стопанска дейност  
4 Образец 2041: Приложение № 4 доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за 

ползване на права или имущество 
 

5 Образец 2051: Приложение № 5 доходи от прехвърляне на права или имущество  
6 Образец 2061: Приложение № 6 доходи от други източници  
7 Образец 2071: Приложение № 7 доходи, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на 

Закона за местните данъци и такси 
 

8 Образец 2081: Приложение № 8 за притежавани акции, дялови участия в дружества, място на 
стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина  

 

9 Образец 2004: Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г.  
10 Годишен отчет за дейността   
10.1 Вх. № и дата на годишния отчет за дейността Вх.№                                                                             / 20……..г.

Други документи, приложени към декларацията: 
В колона „Брой” попълнете съответната цифра, ако прилагате документа или образеца към декларацията 

 

 
Брой 

11 Служебна/и бележка/и по чл. 45 от ЗДДФЛ за доходи от трудови правоотношения  
12 Служебна/и бележка/и по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ (за доходи от извънтрудови правоотношения, от друга 

стопанска дейност, от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество) 
 

13 Служебна/и бележка/и по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ (за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ)  
14 Копие на валидно решение на ТЕЛК/ НЕЛК   
15 Копия на документи, удостоверяващи направените лични вноски за осигурителен стаж при 

пенсиониране 
 

16 Документи, доказващи основанието за ползване на данъчното облекчение за дарения по чл. 22 от 
ЗДДФЛ   

 

17 Документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през 
годината лихвени плащания при ползване на данъчното облекчение по чл. 22а от ЗДДФЛ 

 

18 Писмена декларация от съпруга/съпругата, че няма да ползва данъчното облекчение по чл. 22а от 
ЗДДФЛ за 2013 г. (прилага се, когато съпругът/съпругата не е попълнил/а декларацията в Таблица 5 на Част V) 

 

19 Справка/и за окончателния размер на осигурителния доход за минали години  
20 Удостоверение/я за размера на внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски  
21 Документ, издаден от компетентната община за размера на дължимия и внесен патентен данък 

(ако през 2013 г. сте преминали от облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ към облагане по общия ред на ЗДДФЛ – виж т. 6 от 
забележките по-долу) 

 

22 Приложени списъци с допълнителни редове към приложенията от декларацията       
23 Други документи         
Забележки: 1. Към годишната данъчна декларация се прилагат само образците (приложенията), които съответстват на доходите, 
придобити през 2013 г. 
2. Справката за окончателния размер на осигурителния доход се прилага само ако деклараторът е самоосигуряващо се лице или се 
осигурява по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване и през 2013 г. е придобил доходи, подлежащи на деклариране и 
облагане, съгласно данните от годишната данъчна декларация. 
3. Когато с годишната данъчна декларация за 2013 г. се декларират доходи, получени през течение на годината за извършена 
дейност през минали години се подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.  
4. Лицата, които ползват данъчни облекчения, прилагат: копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за данъчното облекчение за лица 
с намалена работоспособност; копия на документи, удостоверяващи направените вноски – за данъчното облекчение за лични вноски 
за осигурителен стаж при пенсиониране; копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в чл. 22 от ЗДДФЛ 
и че предметът на дарението е получен, както и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на 
дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава, и неговият превод на български език, 
извършен от заклет преводач, когато дарението е направено в полза на идентични или сходни на изброените в чл. 22, ал. 1 от 
ЗДДФЛ лица, установени в друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство – за данъчното облекчение за дарения; документ, издаден от банката кредитозаемател, 
удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния 
кредит за закупуване на жилище – за данъчното облекчение за млади семейства по чл. 22а от ЗДДФЛ.  
5. При прекратяване на дейността на работодател, който няма правоприемник, служебната бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ се издава 
от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, където са предадени разплащателните 
ведомости и приложенията към тях. 
6. Когато през 2013 г. е отпаднало основанието за облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) 
и се преминава към облагане по общия ред на ЗДДФЛ, към годишната данъчна декларация се прилага документ, издаден от 
компетентната община за размера на дължимия и внесен патентен данък по реда на ЗМДТ към датата на подаване на декларацията 
за отпадане на основанията за облагане с патентен данък. 
7. Физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните 
търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ заедно с годишната данъчна декларация представят и 
годишен отчет за дейността. „Годишен отчет за дейността” е отчетът по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.  
8. Декларацията се попълва в левове и стотинки до втория десетичен знак! 

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
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Част ІV – Изчисляване на данъка върху общата годишна данъчна основа за 2013 г. 
Не се включват доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а 
от ЗДДФЛ. Те се декларират в Приложение № 2 и се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. 

Размер  
в лева

1 Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения
(впишете сумата от ред 4.1 в Таблица 4 на Част ІІ от Приложение № 1)

 
4001  

2 Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност  
(впишете сумата от ред 4 на Част ІІ от Приложение № 3)

 
4002  

3 
Годишна данъчна основа за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне 
за ползване на права или имущество  
(впишете сумата от ред 3 на Част ІІ от Приложение № 4)

 
4003  

4 Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество 
(впишете сумата от ред 1 на Част ІІ от Приложение № 5)

 
4004  

5  Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ 
(впишете сумата от ред 2 на Част ІІ от Приложение № 6)

 
4005  

6 Сума от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ  
(впишете сбора на сумите от ред 1 до ред 5)  

 
4006  

7 Общ размер на данъчните облекчения, с който се намалява сумата на ред 6 
(впишете сумата от ред 6.7, колона 4 в Таблица 6 на Част V)

 
4007  

8 Обща годишна данъчна основа (изчислете: ред 6 – ред 7 и впишете получената 
положителна разлика, а ако разликата е отрицателна впишете нула) 

 
4008  

9 
Данък върху общата годишна данъчна основа (изчислете размера на данъка като сумата от 
ред 8 умножите по 10%. В случаите по чл. 37а от ЗДДФЛ, когато в съответната СИДДО е предвидена по-ниска 
данъчна ставка за конкретен вид доход, данъкът за този доход се изчислява според предвиденото в СИДДО) 

 
4009  

10 
Размер на дължимия и внесен патентен данък, подлежащ на приспадане от 
данъка върху общата годишна данъчна основа (в случаите на преминаване от облагане с 
патентен данък по реда на ЗМДТ към облагане по общия ред на ЗДДФЛ)

 
4010  

11 

Удържан и/или внесен през 2013 г. окончателен данък за доходи по чл. 37 от 
ЗДДФЛ, подлежащ на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна 
основа, включително в случаите по чл. 37а от ЗДДФЛ (в тези случаи се вписва данъкът, 
посочен на ред 5 в колона 8 на Част VІІ)     

 
 

4011 
 

12 
Удържан авансов данък от платеца на дохода (впишете сбора от сумите на ред 1 от Част ІІІ в 
Приложение № 1; колона 3, Таблица 1 от Част ІІІ в Приложение № 3 и колона 3, Таблица 1 от Част ІІІ в 
Приложение № 4)  

 
 

4012 
 

13 Данък, намален със сумите по редове 10, 11 и 12 (ред 9 – ред 10 – ред 11 – ред 12)  
Ако получената разлика е отрицателно число, то се вписва със знак минус .

 
4013  

Попълнете ред 14 след установяване на точния размер на внесените авансови вноски за 2013 г. чрез преглед на данъчно-осигурителната сметка 
или чрез поискване на информация от НАП

14 Внесен авансов данък от данъчно задълженото лице (впишете сбора от сумите в колона 
5, Таблица 2 от Част ІІІ в Приложение № 3 и колона 5, Таблица 2 от Част ІІІ в Приложение № 4) 

 
4014  

От сумата на ред 13 извадете сумата на ред 14. Ако получената разлика е положително число, то се вписва на ред 15. Ако получената разлика е 
отрицателно число, то се вписва на ред 16. 

15 Дължим данък за довнасяне (сумата се закръглява към всеки пълен лев)   
4015  

16 Надвнесен данък (сумата се закръглява към всеки пълен лев) 
 
4016  

16.1 Възстановяване по реда на раздел І от глава шестнадесета на ДОПК                                           Да  
Ако е попълнен ред 16 и на този ред сте отбелязали „х”, посочете данни за банковата сметка, по която да бъде преведена сумата: 

БАНКА: …………………………………….. BIC …………………………………… IBAN: ……………………………………………… 
Данни за титуляра на сметката: 

ЕГН:                 Име: ……………………………………………………………………………………………….             
Редове 17 и 18 се попълват, ако декларацията е подадена в срок до 10.02.2014 г. и в същия срок е внесен данъкът за довнасяне, посочен на ред 15 
или част от него. В тези случаи редове 19 и 20 не се попълват! Отстъпката се ползва, при условие че лицата, задължени да внасят авансов данък, 

са внесли пълния размер на дължимия данък в сроковете по чл. 67 от ЗДДФЛ 

17 Размер на данъка за довнасяне по ред 15, внесен до 10.02.2014 г.  
4017  

18 5 % отстъпка от размера на данъка, посочен на ред 17  
4018  

Редове 19 и 20 се попълват, ако декларацията е подадена в срок до 30.04.2014 г. по електронен път и в същия срок е внесен данъкът за довнасяне, 
посочен на ред 15, или част от него. В тези случаи редове 17 и 18 не се попълват! Отстъпката се ползва, при условие че лицата, задължени да 

внасят авансов данък, са внесли пълния размер на дължимия данък в сроковете по чл. 67 от ЗДДФЛ 

19 Размер на данъка за довнасяне по ред 15, внесен до 30.04.2014 г.  
4019  

20 5 % отстъпка от размера на данъка, посочен на ред 19  
4020  

21 Дължим данък за довнасяне, намален с отстъпката (ред 15 – ред 18, ако е попълнен или 
ред 15 – ред 20, ако е попълнен)

 
4021  

Част V – Данъчни облекчения 
Таблица 1 – Данъчно облекчение за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност                 лева 
Данъчното облекчение се ползва, при условие че към декларацията прилагате копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК!      

1.1 Размер на данъчното облекчение за 2013 г. (вписва се сумата на облекчението, което 
ще се ползва, като максималният размер е 7920 лв.)  

Впишете тази сума 
на ред 6.1 в колона 3 
от Таблица 6    >>        

 

Таблица 2 – Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране                   лева 
Данъчното облекчение се ползва, при условие че към декларацията прилагате копия на документите, удостоверяващи 
направените вноски!                                                                                                     

2.1 Размер на данъчното облекчение (вписва се сумата на вноските по чл. 9а от Кодекса за 
социално осигуряване, направени през 2013 г.) 

Впишете тази сума 
на ред 6.4 в колона 3 
от Таблица 6    >> 

 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
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Таблица 3 – Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане 
При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>  

№ Вид на личните 
вноски/премии 

Идентификационни данни на 
осигурителя/застрахователя 

Договор/полица  
№ и дата на 
сключване 

Направени 
лични вноски 
през годината 

 
лева 

Код Наименование ЕИК 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 Допълнително доброволно 
пенсионно осигуряване      Х 

3.2 
Допълнително доброволно 
осигуряване за безработица 

и/или професионална 
квалификация 

     Х 

3.3 Размер на данъчното облекчение за ползване от сумата от годишните данъчни 
основи по чл. 17 от ЗДДФЛ (направените през годината лични вноски  до 10% от ред 6 на  Част ІV)  

 Впишете тази сума 
на ред 6.2 в колона 4 
на Таблица 6   >> 

 

3.4 Размер на данъчното облекчение за ползване от годишната данъчна основа по  
чл. 28 от ЗДДФЛ (направените през годината лични вноски  до 10% от ред 3, Част ІV от Приложение № 2)  

Впишете тази сума 
на ред 6.2 в колона 5 
на Таблица 6   >> 

 

3.5 Доброволно здравно 
осигуряване      Х 

3.6 Застраховки „Живот”      Х 

3.7 Размер на данъчното облекчение за ползване от сумата от годишните данъчни 
основи по чл. 17 от ЗДДФЛ (направените през годината лични вноски  до 10% от ред 6 на Част ІV)  

Впишете тази сума 
на ред 6.3 в колона 4 
на Таблица 6  >> 

 

3.8 Размер на данъчното облекчение за ползване от годишната данъчна основа по   
чл. 28 от ЗДДФЛ (направените през годината лични вноски  до 10% от ред 3, Част ІV от Приложение № 2)  

Впишете тази сума 
на ред 6.3 в колона 5 
на Таблица 6  >> 

 
Забележка: В колона 3 «код» се попълва: «1» - когато осигуряването/застраховането е осъществявано съгласно българското законодателство; 
«2» - когато осигуряването/застраховането е осъществявано съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз или 
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и в този случай колона 5 не се попълва. 
 

Таблица 4 – Данъчно облекчение за дарения 
При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>  
Данъчното облекчение се ползва, при условие че към декларацията прилагате копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от 
изброените в номенклатурата под тази таблица и че предметът на дарението е получен! Когато дарението е в полза на идентично или сходно лице, 
установено в друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС) или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство (ЕИП) към декларацията задължително се прилага официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на 
дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговият превод на български език, извършен от заклет 
преводач. В тези случаи в колона 4 се отбелязва „Х”, а колона 5 не се попълва.   

№  Код 
 

Данни за лицето, в чиято полза е извършено дарението Размер на 
дарението в леваНаименование ЕС/ 

ЕИП 
ЕИК/Служебен № от 
регистъра на НАП 

1 2 3 4 5 6 
4.1      
4.2      
4.3      
4.4 Сума от направените дарения с код от 01 до 14   
4.5 Размер на данъчното облекчение (вписва се сумата на направените през годината дарения с код от 01 до 14 в размер до 5% от  

сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ:  до 5% от ред 6 на Част ІV)  
4.6 15     
4.7 15     
4.8 Сума от направените дарения с код 15   
4.9 Размер на данъчното облекчение (вписва се сумата на направените през годината дарения с код 15 в размер до 15% от сумата 

от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ: до 15% от ред 6 на Част ІV)  
4.10      
4.11      
4.12 Сума от направените дарения с код 16 и 17  
4.13 Размер на данъчното облекчение (вписва се сумата на направените през годината дарения с код 16 и 17 в размер до 50% от 

сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ: до 50% от ред 6 на Част ІV)  

4.14 Общ размер на данъчното облекчение (вписва се сумата от ред 4.5, ред 4.9 и ред 4.13, която не 
може да превишава 65% от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ: до 65% от ред 6 на Част ІV) 

Впишете тази сума 
на ред 6.5 в колона 4 
от Таблица 6   >>  

 
 

Номенклатура на кодовете по видове лица, в чиято полза е извършено дарение 
Код Лице, в чиято полза е извършено дарение 
01 Здравни заведения по чл. 21, ал. 2 т. 1 – 3 от Закона за здравето 09 Български Червен кръст

02 Лечебни заведения 10 Културни институти или за целите на културния, образователния или научния 
обмен по международен договор, по който Република България е страна 

03 Специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно 
Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално 
подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и 
социалната политика 

11 Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на 
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 
дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на 
Закона за меценатството 

04 Специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, 
както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от 
родителска грижа, съгласно Закона за народната просвета 

12 Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”

13 Комуни за лечение на наркозависими 

05 Детски ясли, детски градини, училища висши училища или академии 14 Детски фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ)

06 Бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството 15 Дарение за култура 

07 Регистрирани в страната вероизповедания 16 Център „Фонд за лечение на деца” 

08 Специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, 
вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с 
увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания 

 
17 Център „Фонд за асистирана репродукция” 

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
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Таблица 5 – Данъчно облекчение за млади семейства 
Данъчното облекчение се ползва, при условие че към декларацията прилагате документ, издаден от банката 
кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от 
главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище!                                              

Декларирам следните обстоятелства и условия за ползване на данъчното облекчение: 
(Съгласно чл. 22а, ал. 4 от ЗДДФЛ, обстоятелствата и условията при наличието на които може да се ползва данъчното облекчение за млади 

семейства, се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.) 
5.1 За данъчната 2013 г. съм местно лице на Република България  >>                           

5.2 Договорът за ипотечния кредит е сключен от:  
                                                                 (посочва се името на декларатора и/или на съпруга/та, с който/която имат сключен граждански брак)

5.3 Дата на  сключване на договора  
за ипотечен кредит           >>           

ден месец година Към тази дата не съм навършил и/или съпругът/ата 
ми не е навършил/а 35-годишна възраст >>           

5.4 Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през 2013 година   >>  
5.5 Размер на главницата по ипотечния кредит в лева   

5.6 

Към настоящата декларация представям декларация от съпруга/съпругата, че за 2013 г. същият/ата няма да ползва 
данъчното облекчение     >>     
(На основание чл. 22а, ал. 3 от ЗДДФЛ данъчното облекчение се ползва при условие, че деклараторът представи писмена декларация от 
съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година. За целта съпругът/съпругата попълва декларацията по-
долу - неразделна част от този образец или същата декларация, но на отделен лист, деклараторът прилага към този образец. Във втория 
случай освен ред 5.6. се попълва и ред 18 от Част ІІІ.)  

5.7 Размер на данъчното облекчение (вписва се сумата от направените през годината лихвени 
плащания върху първите 100 000 лв. от главницата по ипотечния кредит)   

Впишете тази сума на 
ред 6.6 в колона 4 от 
Таблица 6   >>  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
от съпруга/та по чл. 22а, ал. 3 от ЗДДФЛ 

 

1. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП           2. Код по т. 1  
Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от 
регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 3 

3.
 И
м
е 3.1. Собствено име  3.2. Презиме  3.3. Фамилно име 

4.
 П
ос
то
ян

ен
 

ад
ре
с 4.1. Област 

 
4.2. Община 4.3. Населено място (гр./с.) 4.4. пощенски код 

    

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  

 

5.  Декларирам, че за данъчната 2013 г. няма да ползвам данъчното облекчение за млади семейства  >>   

Дата 
ден месец година 

Подпис           
 
Таблица 6 – Ползване на данъчните облекчения  

№ Вид  на данъчното облекчение Размер на данъчното 
облекчение 

Размер на данъчното 
облекчение, с който се 

намалява сумата на годишните 
данъчни основи по чл. 17 от 

ЗДДФЛ 

Размер на данъчното 
облекчение, с който се 

намалява годишната данъчна 
основа по чл. 28 от ЗДДФЛ 

1 2 3 4 5 

6.1 Данъчно облекчение за намалена 
работоспособност      

6.2 
Данъчно облекчение за лични 
вноски за допълнително доброволно 
осигуряване  

Х   

6.3 
Данъчно облекчение за лични 
вноски за доброволно здравно 
осигуряване и застраховки „Живот” 

Х   

6.4 
Данъчно облекчение за лични 
вноски за осигурителен стаж при 
пенсиониране            

   
6.5 Данъчно облекчение за дарения Х  Х 

6.6 Данъчно облекчение за млади 
семейства Х  Х 

6.7 Общо: Х   
 Впишете тази сума на ред 7 

в Част ІV от декларацията 
Впишете тази сума на ред 4 в Част 

ІV от Приложение № 2 
Забележки: 1. Ако сте декларирали облагаем доход в Приложение № 2 и облагаеми доходи в другите приложения към декларацията, при попълването на 
колони 4 и 5 следва да имате предвид, че данъчните облекчения по редове от 6.1 до 6.4 се ползват първо от сумата от годишните данъчни основи по чл. 
17 от ЗДДФЛ и след това от годишната данъчна основа по чл. 28 от закона. В този случай сумите на ред 6.1 и 6.4 в колона 5 се изчисляват като 
разлика между съответните суми в колони 3 и 4.  
2. Размерите на данъчните облекчения, посочени на редове 6.1 и 6.4 в колона 3 трябва да бъдат равни на сбора от сумите в колони 4 и 5 на същите 
редове. 

 За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
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Част VІ – Дължими осигурителни вноски за извършена дейност през минали години, 
когато доходът е придобит през 2013 г. и/или върху по-висок облагаем доход за минали 
години, определен с влязъл в сила ревизионен акт по реда на ДОПК  
При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>  

№ Година през която 
е положен трудът 

Размер на подлежащите на довнасяне задължителни осигурителни вноски за положен труд през 
минали години и/или върху по-висок облагаем доход за минали години, определен с влязъл в сила 

ревизионен акт по реда на ДОПК 
Вноска за 

Фонд „Пенсии” 
Вноска за  

ДЗПО в УПФ 
Вноска за 

здравно осигуряване   
1 2 3 4 5 
     
     
     
     

                  Общо:    
Забележки: 1. Тази таблица се попълва в случаите, в които с годишната данъчна декларация за 2013 г. декларирате доходи, получени за извършена 
дейност през минали години и/или Ви е определен по-висок облагаем доход за минали години с влязъл в сила ревизионен акт по реда на ДОПК. В тези 
случаи се подава коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.  
2. На отделни редове в таблицата се посочва разликата, която подлежи на довнасяне в срок до 30 април 2013 г. за вноски за фонд „Пенсии”, вноски за 
ДЗПО в УПФ и вноски за здравно осигуряване, определена в съответствие с данните от подадената коригираща справка за осигурителния доход за 
съответната година.  
3. Общите суми, посочени в колони 3, 4 и 5 се вписват в съответните приложения на редове: „Вноска за фонд „Пенсии” за довнасяне, включително за 
минали години”; „Вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд за довнасяне, включително за минали години” и „Вноска за ЗО за довнасяне, включително 
за минали години”. 
 

Част VІІ – Преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ като 
данък върху общата годишна данъчна основа  
Тази част се попълва ако деклараторът е чуждестранно физическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава – 
членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и 
е избрало да преизчисли окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ, придобити през 2013 г. (лицата, които са местни 
лица за данъчни цели на държава – страна по Споразумението за ЕИП, която не е държава – членка на ЕС, с която България няма 
влязла в сила СИДДО или има влязла в сила СИДДО, в която не е предвидено обмен на информация или сътрудничество при 
събирането на данъци – нямат право да преизчисляват окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ).  
При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>  

№  
 

Код 
 

Размер на 
придобития доход по 
чл. 37 от ЗДДФЛ   

Внесен данък  за 
доходите по чл. 37 

от ЗДДФЛ 

Преизчислен данък 
за доходите по  
чл. 37 от ЗДДФЛ 

Данък по чл. 37 от 
ЗДДФЛ, който 
може да бъде 
приспаднат в  
съответната 
държава 

Данък по чл. 37 от 
ЗДДФЛ, който не 
може да бъде 
приспаднат в 
съответната 
държава 

(р. 5, к. 4 – р. 5, к. 6) 

Данък 
подлежащ на 
приспадане по 

чл. 37а от 
ЗДДФЛ 

(р. 5, к. 5 + р. 5, к. 7)
≤ р. 5, к. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1    х х х х 
2    х х х х 
3    х х х х 
4    х х х х 

    5   Общо:       
Забележки: 1. В колона 2 се вписва кодът на дохода, обложен  с окончателен данък по чл. 37 от ЗДДФЛ, съгласно номенклатурата в таблицата по-долу. 
2. На ред 5, колона 5 се определя размерът на преизчисления данък, който е равен на данъка върху общата годишна данъчна основа, който би бил 
дължим за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ (ред 5, колона 3), в случай че те са придобити от местно физическо лице. За целта е необходимо да са 
попълнени приложенията към декларацията според вида на съответния доход и да е формирана общата годишна данъчна основа на ред 8, Част ІV.  
3. На ред 5, колона 6 се посочва частта от данъка, посочена на ред 5, колона 4, която може да бъде приспадната в държавата където лицето е местно 
за данъчни цели, а на ред 5, колона 7 – частта, която не може да бъде приспадната в тази държава. Сборът от сумите на ред 5, колони 6 и 7 трябва 
да е равен на данъка, посочен на ред 5 в колона 4.  
4. На ред 5, колона 8 се посочва данъкът подлежащ на приспадане по реда на чл. 37а от ЗДДФЛ, формиран като сбор от сумите, посочени на ред 5 в 
колони 5 и 7 (преизчисленият данък и данъкът за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ, който не може да бъде приспаднат в съответната държава). Тази сума 
не може да бъде по-голяма от сумата на внесения данък, посочен на ред 5 в колона 4. Сумата на ред 5 колона 8 се пренася на ред 11 в Част ІV.   
5. Когато за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ би бил дължим данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, се попълва Справка № 8 от 
Приложение № 2 на декларацията.  

 

Номенклатура на кодовете по видове доход, облагаеми с окончателен данък по чл. 37 от ЗДДФЛ 
Код Вид на дохода, подлежащ на облагане с окончателен данък по чл. 37 от ЗДДФЛ 
01 Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер 07 Възнаграждения за технически услуги 
02 Стипендии за обучение в страната и чужбина 
03 Лихви, в т.ч. съдържащи се във вноските по лизинг 08 Награди и възнаграждения за дейност, извършена на територията 

на страната от чуждестранни физически лица – общественици, 
дейци на науката, изкуството, културата и спорта, включително 
когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице като 
импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници

04 Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване 
на движимо или недвижимо имущество, включително вноски по 
договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на 
правото на собственост 

09 Доходи от управление и контрол, от участие в управителни и 
контролни органи на предприятия 

10 Доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на 
недвижимо имущество 

05 Възнаграждения по договори за франчайз и факторинг 11 Вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено 
прехвърляне на правото на собственост на недвижимо имущество

06 Авторски и лицензионни възнаграждения 12 Доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, 
дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други 
финансови активи, с изключение на доходите от замяна по чл. 38, 
ал.5 от ЗДДФЛ

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 



СТР.  94  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 1

7 7

 
Част VІІІ – Предоставени/получени парични заеми 
 

Таблица 1 – Справка за непогасената част от предоставените през 2013 г. парични заеми (Справката се попълва, 
ако общият размер на предоставените през 2013 г. парични заеми надхвърля 10 000 лв. и към 31.12.2013 г. част от тях не е погасена)

При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>  
  
 
  № 

 

Данни за лицето, в чиято полза е предоставен заемът Размер на 
непогасената 
част от заема в 

лева 
Име/Наименование  Адрес (гр., ж.к.,ул., №, ап., вх.) ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/Служебен № от 

регистъра на НАП 
1 2 3 4 5 

1.1          
1.2          
1.3          
1.4 Общ размер на непогасената част от предоставените през 2013 г. парични заеми (впишете сбора от 

сумите на съответните редове в колона 5 + сумата от приложения списък, ако има такъв)  
 

Таблица 2 – Справка за непогасените към 31.12.2013 г. остатъци от предоставени парични заеми (Справката 
се попълва, ако общият размер на непогасените остатъци от предоставени парични заеми през 2013 г. и през предходните пет данъчни години 
надхвърля 40 000 лв.) 
При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>  

 
№ 

 

Данни за лицето, в чиято полза е предоставен заемът 
Размер на 

непогасения 
остатък в лева Име/Наименование   Адрес (гр., ж.к.,ул., №, ап., вх.) ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/ Служебен № от 

регистъра на НАП 

Година 
на 

предо-
ставяне

1 2 3 4 5 6 
2.1        
2.2        
2.3               
2.4 Общ размер на непогасените остатъци от предоставени парични заеми (впишете сбора от сумите на 

съответните редове в колона 6 + сумата от приложения списък, ако има такъв)  
 

Таблица 3 – Справка за непогасената част от получените през 2013 г. парични заеми (Справката се попълва, ако 
общият размер на получените през 2013 г. парични заеми надхвърля 10 000 лв. и към 31.12.2013 г. част от тях не е погасена) 

При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>  
  
 
№ 

 

Данни за лицето, от което е получен заемът Размер на 
непогасената 
част от заема в 

лева 
Име/Наименование  Адрес (гр., ж.к.,ул., №, ап., вх.) ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/Служебен № от 

регистъра на НАП 
1 2 3 4 5 

3.1          
3.2          
3.3          
3.4 Общ размер на непогасената част от получените през 2013 г. парични заеми (впишете сбора от 

сумите на съответните редове в колона 5 + сумата от приложения списък, ако има такъв)  
Забележка: В Справката не се посочват получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции. 
 

Таблица 4 – Справка за непогасените към 31.12.2013 г. остатъци от получени парични заеми (Справката се по- 
пълва, ако общият размер на непогасените остатъци от получени парични заеми през 2013 г. и през предходните пет данъчни години надхвърля 40 000 лв.) 
При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>  

 
№ 

 

Данни за лицето, от което е получен заемът 
Размер на 

непогасения 
остатък в лева Име/Наименование   Адрес (гр., ж.к.,ул., №, ап., вх.) ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/ Служебен № от 

регистъра на НАП 

Година 
на 

получа-
ване 

1 2 3 4 5 6 
4.1        
4.2        
4.3               
4.4 Общ размер на непогасените остатъци от получени парични заеми (впишете сбора от сумите на 

съответните редове в колона 6 + сумата от приложения списък, ако има такъв)  
Забележка: В Справката не се посочват остатъците от получени кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните 
институции. 

 

Дата ден месец година Подпис на  
декларатора 

 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        
 

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, 
регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон 
функции на Националната агенция за приходите. Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в 
качеството й на администратор на лични данни можете да намерите на интернет адрес www.nap.bg и на информационните табла 
в салоните на НАП. 

 За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
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У К А З А Н И Я 
 

Задължение за подаване на годишна данъчна декларация 
Местните и чуждестранните физически лица подават годишна данъчна 

декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити през годината доходи: 
 подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, 
включително за доходите от трудови правоотношения по § 1, т. 26, букви „е” и „и” от 
допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ; 
 подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от 
ЗДДФЛ (доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга 
стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ); 
 подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и 
такси. 
 

Местните физически лица са задължени да декларират:  
1. Придобитите през годината от източник в чужбина: 
- доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и лихви по депозити в търговски банки;  
- облагаеми доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно 

осигуряване и от застраховки „Живот”; 
- облагаеми доходи, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване 

на търговски дружества в чужбина. 
 В тези случаи се попълва образец 2001а.  
2. Притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, 

определена база и недвижима собственост в чужбина.  
3. Предоставените/получените парични заеми, както следва: 
а) непогасената част от предоставените парични заеми през данъчната година, ако 

размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;  
б) непогасените към края на данъчната година остатъци от предоставени през 

същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези 
остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;  

в) непогасената част от получените парични заеми през данъчната година, ако 
размерът им общо надхвърля 10 000 лв., с изключение на получените кредити, 
предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции; 

г) непогасените към края на данъчната година остатъци от получени през същата и 
през предходните пет данъчни години парични заеми, с изключение на получените 
кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните 
институции, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв. 

Чуждестранните физически лица, които са местни лица за данъчни цели на 
държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, имат право да изберат 
да преизчислят окончателния данък за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ. Изборът се 
упражнява чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като в 
декларацията се включват и всички други доходи, подлежащи на деклариране от 
чуждестранното физическо лице. 
 

Задължения за данъци 
Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити 

доходи от източници в Република България и в чужбина. 
Чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити 
доходи от източници в Република България. 

 

Парични и непарични доходи 
В зависимост от формата на плащане доходите могат да бъдат парични и 

непарични. Когато паричните доходи са във валута, те се преизчисляват в български 
левове по курса на БНБ към датата на придобиването им. 
Непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на 
придобиването им по пазарна цена. 
 

Определяне датата на придобиване на дохода 
Доходът се смята за придобит на датата на:  

 плащането - при плащане в брой; 
 заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека - при 
безналично плащане; 
 получаването на престацията - за непаричен доход. 

 
Доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово 

нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или 
престацията са получени от трето лице.  
 

В случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на акции, 
дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи 
доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето им. 
 

При прехвърляне на предприятие на едноличен търговец със заличаване на 
едноличния търговец от търговския регистър, доходът се смята за придобит на датата 
на вписване на прехвърлянето със заличаване на едноличния търговец. 
 

Освобождаване от задължение за подаване на годишна данъчна декларация 
Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само: 

 доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември 2013 година имат работодател 
по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за 
всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният 
размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари 2014 година, и/или; 

  доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември 2013 година нямат 
работодател по основно трудово правоотношение или имат такъв, но той не е 
определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година 
доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия: 

а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания и 
б) няма да ползват данъчни облекчения чрез подаване на годишна данъчна 

декларация и/или 
 необлагаеми доходи и/или 
 доходи, облагаеми с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, с 
изключение на:  
- доходи на местни физически лица от дивиденти, ликвидационни дялове, лихви по 
депозити в търговски банки, допълнително доброволно осигуряване, доброволно 
здравно осигуряване и от застраховки „Живот” от източници в чужбина, както и 
облагаемите доходи, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с 
преобразуване на търговски дружества в чужбина;  
- доходи на чуждестранни лица в случаите, когато са избрали да преизчисляват 
окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ. 
 

Извън случаите по чл. 50, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗДДФЛ, физически лица, 
регистрирани като еднолични търговци, не следва да подават годишна данъчна 
декларация, ако през 2013 г. не са извършвали стопанска дейност и през същата 
година не са придобили други доходи, подлежащи на деклариране в годишната 
данъчна декларация.  

 

Внимание! Годишен отчет за дейността не подават лицата, за които са изпълнени 
едновременно следните условия: 
 не са извършвали дейност през данъчната година;  
 не са отчели за данъчната година приходи или разходи съгласно счетоводното 

законодателство. 
Закръгляване на годишния данък 

 Дължимият данък за довнасяне, посочен на ред 15 в Част ІV, както и надвнесеният 
данък на ред 16 в Част ІV се закръгляват към всеки пълен лев.  

Пример: Ако сумата на ред 15 е 1000.31 лв., се вписва 1000 лв. или ако тази сума 
е 1000.95 лв., също се вписва 1000 лв. 

 

Данъчно облекчение за млади семейства 
На основание чл. 22а от ЗДДФЛ, сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от 

закона, формирана за 2013 г., се намалява с направените през годината лихвени 
плащания върху първите 100 000 лв. по ипотечен кредит, когато са налице следните 
условия: 

1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от 
съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак; 

2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна 
възраст към датата на сключения договор за ипотечен кредит; 

3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната 
година. 
 Когато едновременно са налице изброените по-горе условия, се попълва 
Таблица 5 от Част V на образец 2001. 
 

Поредност за ползване на данъчните облекчения 
Данъчните облекчения за лица с намалена работоспособност, за лични вноски за 

доброволно осигуряване и застраховане и за лични вноски за осигурителен стаж при 
пенсиониране се ползват в следната последователност: 

1. От сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ; 
2. От годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ (за доходите от стопанска 

дейност като едноличен търговец и за доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а 
от ЗДДФЛ). 

 

Срок за подаване на годишната данъчна декларация 
Годишната данъчна декларация се подава в срок до 30 април 2014 г., като в 

същия срок се внася и дължимият по декларацията данък. 
Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 10 февруари 2014 г., 

ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне 
по годишната данъчна декларация.  

Пример: На ред 15 в Част ІV от декларацията е посочен дължим данък за 
довнасяне в размер на 1000 лв. Лицето подава декларацията си в срок до 10 
февруари 2014 г. и в същия срок ще внесе целия размер на данъка за довнасяне. В 
този случай на ред 17 лицето посочва сумата от 1000 лв., изчислява размера на 
отстъпката от 5 на сто, в случая – 50 лв. и я вписва на ред 18 в Част ІV от 
декларацията. На ред 21 „Дължим данък за довнасяне, намален с отстъпката” 
лицето ще посочи 950 лв. – това е данъкът който следва да е внесен в указания срок 
– 10.02.2014 г.   
По аналогичен начин се правят изчисленията на редове 16 и 17 в Част ІV от 
Приложение № 2 за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец (вкл. за 
доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ).   
 

Лицата, които подадат годишната данъчна декларация в срок до 30 април   
2014 г. по електронен път, ползват отстъпка от 5 на сто върху внесената в същия срок 
част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие че не 
ползват отстъпката от 5 на сто, предвидена за срока до 10 февруари. 

 

Пример: На ред 15 в Част ІV от декларацията е посочен дължим данък за 
довнасяне в размер на 2000 лв. Лицето подава декларацията си в срок до 30 април 
2014 г. по електронен път. На 28 април 2014 г. лицето е внесло 1500 лв. от 
дължимия данък за довнасяне, а останалите 500 лв. не са внесени в 
законоустановения срок (30 април 2014 г.). В този случай на ред 19 лицето посочва 
сумата от 1500 лв., изчислява размера на отстъпката от 5 на сто, в случая – 75 лв. 
и я вписва на ред 20 в Част ІV от декларацията. В този случай в срок до 30 април 
лицето трябва да внесе 1425 лв., а на ред 21 „Дължим данък за довнасяне, намален с 
отстъпката” ще посочи 1925 лв. (1425 + останалите 500 лв., които не са внесени в 
законоустановения срок). 
По аналогичен начин се правят изчисленията на редове 18 и 19 в Част ІV от 
Приложение № 2 за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец (вкл. за 
доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ).   

 

ВНИМАНИЕ! Отстъпките в Част ІV от декларацията се ползват, при условие че 
физическите лица, задължени да внасят авансов данък, са внесли пълния размер 
на дължимия данък в сроковете по чл. 67 от ЗДДФЛ, именно до 30 април, 31 юли 
и до 31 октомври 2013 г. 

 

 

Място на подаване на годишната данъчна декларация 
Годишната данъчна декларация се подава в Териториалната  дирекция на 

Националната агенция за приходите (ТД на НАП) по постоянния адрес на физическото 
лице, включително на едноличния търговец, носител на задължението за данъка. 

Годишната данъчна декларация на чуждестранно физическо лице се подава: 
 в ТД на НАП по постоянния адрес на пълномощника, когато декларацията се подава 
от пълномощник с постоянен адрес в страната; 
 в ТД на НАП – гр. София – във всички останали случаи. 
 

Начини за подаване на годишната данъчна декларация 
Годишната данъчна декларация се подава: 

 лично или чрез упълномощено лице; 
 по пощата с обратна разписка; 
 по електронен път – чрез интернет с електронен подпис. 
 

За доходите, придобити от малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение 
физически лица, годишната данъчна декларация се подава от техните родители, 
съответно настойници или попечители в ТД на НАП по постоянния адрес на 
малолетното, непълнолетното или поставеното под запрещение лице. 

 

При попълване на годишната данъчна декларация и на приложенията към нея, 
където се изисква информация за ЕИК е необходимо да се вписва единният 
идентификационен код (ЕИК), издаден от Агенцията по вписванията или ЕИК по 
БУЛСТАТ.  

 

Въпроси относно попълването и подаването на годишната данъчна 
декларация може да отправяте към служителите от информационния център на 
НАП на телефон:  

0700 18 700 
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Приложение № 1 
доходи от трудови правоотношения 

 
 (Приложението е неразделна част от годишната данъчна 

декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с 
образец 2001) 

 

 

Име (собствено име, презиме и фамилно име на декларатора) 
 
 

 

ЕГН/ЛНЧ или служебен номер от регистъра на НАП 
 

Година 

2013 
          

Част І – Формиране на облагаемия доход                                                                               
 
№ 

 
Код 

 

Данни за лицето, изплатило дохода Облагаем доход в 
лева ЕИК/служебен номер от регистъра 

на НАП/ЕГН Име/наименование 

1                1- 
1001 

 

2                1-  
1002 

 

3                1- 
1003 

 

4 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Общ размер на облагаемия доход с код от 01 до 09 (сумата от облагаемите 
доходи от ред 1 до ред 3 + сумата от приложения списък, ако има такъв)

1- 
1004 

 

5                1-  
1005  

6                1- 
1006  

7                1-  
1007  

8 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Общ размер на облагаемия доход с код 10 (сумата от облагаемите доходи от 
ред 5 до ред 7 + сумата от приложения списък, ако има такъв)

1- 
1008 

 

9                1- 
1009  

10                1- 
1010  

11 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Общ размер на облагаемия доход с код 11 (сумата от облагаемите доходи от 
редове 9 и 10 + сумата от приложения списък, ако има такъв)

1- 
1011 

 

 

Код Номенклатура на кодовете, които се попълват в Колона 2 на Част І в съответствие с вида на трудовото правоотношение 
01 Правоотношения с работници и служители по Кодекса на труда 07 Правоотношения между работодател по смисъла на ЗДДФЛ и българско 

или чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се 
установяват по договор за предоставяне на персонал между 
работодателя и трето лице 

02 Правоотношения с държавни служители и правоотношения между 
министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или 
упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и 
служещите в съответните министерства - от друга 

03 Правоотношения с членовете на Висшия съдебен съвет, главния 
инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен 
съвет, съдиите, прокурорите, следователите, административните 
ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, 
държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и 
съдебните служители по Закона за съдебната власт, включително с 
кандидатите за младши съдии и младши прокурори във връзка с 
получаването на възнаграждение за периода на обучението им, както и 
правоотношения по Закона за Конституционен съд 

08 Правоотношения по договори за управление и контрол, включително с 
членовете на управителни и контролни органи на предприятия 

09 Правоотношения със специализантите, които получават възнаграждение 
по договор за обучение за придобиване на специалност от 
номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 
от Закона за здравето. 

04 Правоотношения между Българската православна църква или друго 
регистрирано вероизповедание по Закона за вероизповеданията - от 
една страна, и нейните (неговите) служители с духовно звание - от 
друга страна 

10 Правоотношения, независимо от основанието за възникването им, със 
съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи 
повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане 
на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, 
член-кооператори или акционери 

05 Правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни длъжности 11 Правоотношения като морско лице 
 "Морско лице" е физическо лице, заемащо длъжност по трудово 
правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в 
регистъра на корабите на държава - членка на Европейския съюз, 
независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежаващо 
свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна 
и/или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, 
ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване 

06 Правоотношения, свързани с наемане на работна сила от 
чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на 
страната 

Част ІІ – Формиране на годишната данъчна основа        
Таблица 1 – Формиране на годишната данъчна основа за доходите с код от 01 до 09            лева 
1.1 Удържани задължителни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО в т.ч.: 1-  

2101  

1.1.1 Вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване 1-  
21011  

1.1.2 Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен 
фонд 

1-  
21012  

1.1.3 Вноски за здравно осигуряване  1-  
21013  

1.2 Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за Ваша сметка 1-  
2102  

1.3 Годишна данъчна основа по чл. 25, ал. 1 от ЗДДФЛ  (ред 4 от Част І – ред 1.1– ред 1.2) 1- 
2103  
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Таблица 2 – Формиране на годишната данъчна основа за доходите с код 10                          лева           
2.1 Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО в т.ч.: 

1-  
2201  

2.1.1 Вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, внесени през годината 1-  
22011  

2.1.2 Вноски за фонд „Пенсия” за довнасяне, включително за минали години 1-  
22012  

2.1.3 Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен 
фонд, внесени през годината 

1-  
22013 

 
 

2.1.4 Вноски за ДЗПО за довнасяне, включително за минали години 1-  
22014  

2.1.5 Вноски за здравно осигуряване, внесени през годината 1-  
22015  

2.1.6 Вноски за здравно осигуряване за довнасяне, включително за минали години 1-  
22016  

2.2 Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за Ваша сметка 1-  
2202  

2.3 Годишна данъчна основа по чл. 25, ал. 2 от ЗДДФЛ  (ред 8 от Част І – ред 2.1 – ред 2.2) 1- 
2203  

 
Таблица 3 – Формиране на годишната данъчна основа за доходите с код 11                           лева          
3.1 Удържани задължителни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО в т.ч.: 

1-  
2301  

3.1.1 Вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване 1-  
23011  

3.1.2 Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване  1-  
23012  

3.1.3 Вноски за здравно осигуряване  1-  
23013  

3.2 Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за Ваша сметка 1-  
2302  

3.3 Годишна данъчна основа по чл. 25, ал. 3 от ЗДДФЛ (ред 11 от Част І – ред 3.1– ред 3.2)х10% 1- 
2303  

                                                                                                                                                                                                                                            

    Таблица 4 – Годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения                   лева 

4.1 Годишна данъчна основа по чл. 25 от ЗДДФЛ  (ред 1.3 + ред 2.3 + ред 3.3) 1- 
2401  

Впишете тази сума на 
                                                                                                                                                                                                                                           ред 1, Част ІV  от   

                                                                                                                                                                                                                                                образец 2001 

Част ІІІ – Авансово удържан/внесен данък по реда на ЗДДФЛ                                            лева          
 

1 
Авансово удържан/внесен през годината данък за доходи от трудови 
правоотношения (попълва се данъкът, посочен на последния ред от Служебната 
бележка).  

 
    1- 
  3001 

 

 
Дата ден месец година Подпис на  

декларатора 
 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 

 
 

УКАЗАНИЯ: 
 

Приложение № 1 (образец 2011) се попълва от местни и 
чуждестранни физически лица, които през 2013 г. са придобили доходи от 
трудови правоотношения от източник в страната. 

 
Ако сте местно физическо лице и през 2013 г. сте придобили доходи 

от трудови правоотношения от източник в чужбина, не следва да 
попълвате това приложение, а образец 2001а на годишната данъчна 
декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. 

 
Работодател по смисъла на ЗДДФЛ е всяко местно лице, 

чуждестранно лице, извършващо дейност чрез място на стопанска дейност 
или определена база на територията на страната, както и търговско 
представителство по Закона за насърчаване на инвестициите, което наема 
физически лица по трудови правоотношения или е страна по договор за 
предоставяне на персонал от чуждестранно лице. 

 
Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото 

възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от 
работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на 
доходите, които са необлагаеми по силата на закон.  

 
На съответните редове в Част І се попълват данни за придобития 

през 2013 г. облагаем доход от трудови правоотношения от източник в 
страната, както и данни за работодателя/ите, които са го изплатили.  

При попълването на Част І следва да ползвате данните от Служебната 
бележка, издадена от работодателя/ите на основание чл. 45 от ЗДДФЛ.  
      Годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения 
се определя, като облагаемият доход по чл. 24 от ЗДДФЛ, придобит от 
данъчно задълженото лице през данъчната година, се намалява с 
удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, 
които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално 

осигуряване (КСО) и на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) както и с 
внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за 
сметка на физическото лице.  
 

Годишната данъчна основа по чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ на 
самоосигуряващи се лица, придобили доходи от трудови 
правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от ДР на ЗДДФЛ, се намалява и с 
осигурителните вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено 
да прави за данъчната година за своя сметка по реда на КСО и ЗЗО. 

 
Годишната данъчна основа за доходите, придобити като морско 

лице, е 10 на сто от определената по чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ годишна 
данъчна основа. 

 
На съответните редове в Таблици 1 и 3 в Част ІІ се посочват 

удържаните от работодателя/ите задължителни осигурителни вноски, които 
са за Ваша сметка по реда на КСО и ЗЗО. На съответните редове в 
Таблица 2 се посочват осигурителните вноски, които самоосигуряващото 
се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда 
на КСО и ЗЗО. На редове 1.2, 2.2 и 3.2  се посочват внесените в чужбина 
задължителни осигурителни вноски, които са за Ваша сметка. 
 

Когато работодателят по основното трудово правоотношение е 
определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната 
година доходи от трудови правоотношения към годишната данъчна 
декларация се прилага само служебната бележка, издадена от този 
работодател.  

Облагаемият доход и годишната данъчна основа могат да бъдат 
само положителна величина или 0. 
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Образец 2021

Приложение №2 
за доходи от стопанска дейност като 

едноличен търговец 
 

 (Приложението е неразделна част от годишната 
данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава 
заедно с образец 2001) 

 

 

Име (собствено име, презиме и фамилно име на декларатора) 
 
 

 

ЕГН/ЛНЧ или служебен номер от регистъра на НАП 
 

Година 

2013            
 

Приложението се подава и от физически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, но не са 
регистрирани като еднолични търговци, както и от физически лица, регистрирани като 
тютюнопроизводители и земеделски производители, в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ 

 
 

Част І – Идентификационни данни за предприятието на едноличния търговец 
1. ЕИК/ Служебен № от регистъра на НАП  2. Наименование 

 
 

          
3. Чуждестранно физическо лице – търговец, осъществяващо дейност чрез място на стопанска дейност в 
България  >>  
 

4. Вид предприятие  
             

           Нефинансово предприятие    >>                                                Финансова институция  >>    
 

5.
 С
ед

ал
ищ

е 
и 

ад
ре
с 
на

 
уп
ра

вл
ен
ие

 5.1.Държава 
 
 

5.2. Област 5.3. Община 5.4. Населено място (гр./с.) 
 

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

5.6. пощенски код 

    
 

6. За контакт: 
6.1. Телефон 6.2. Факс 

 
 

6.3. E-mail 6.4 Интернет страница 

7.
 А
др

ес
 з
а 

 
Ко

ре
сп
он

де
нц

ия
 Адресът съвпада с този по 

т. 5 >>    
Отбележете, ако адресът за 
кореспонденция съвпада с 
постоянния Ви адрес, и не 
попълвайте данните в  т.7. 
. 

7.1. Държава 
 

7.2. Област 7.3. Община 

   7.4. Населено място (гр./с.) 7.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап. 7.6. пощенски код 

    

 

 
Част ІІ – Данни за дейността  

1. Основна дейност 1.1. Код     1.2. Наименование 
 

2. Приложими счетоводни 
стандарти 

2.1. Национални стандарти за финансови 
отчети за малки и средни предприятия 
(НСФОМСП)  >>  

2.2. Международни счетоводни 
стандарти (МСС) >>                 

 

3. Задължение за извършване на финансов одит съгласно Закона за счетоводството   >>   
 
 

4. Регистрация на ЕТ като земеделски производител>>  
 
 

5. Регистрация по ЗДДС >>  
 
 

6. Регистрация като тютюнопроизводител и земеделски производител – физическо лице >>  
 
 

7. Декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ    >>      
 

Вх.№ и дата          

 

8. Дейността по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ като регистриран земеделски производител - ЕТ за производство на 
непреработена растителна и животинска продукция продължава да се осъществява за период от поне три 
години след годината на преотстъпване   >>    
Забележки: 1. На ред 1 като основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям относителен дял в 
приходите от продажби. Кодът и наименованието са според Националната класификация на икономическите дейности – КИД-2008 (4-
ти знак), която е на разположение в териториалните поделения на НАП. В интернет страниците на НАП – www.nap.bg  и НСИ - 
www.nsi.bg  могат да се намерят и указания за използването на КИД-2008. Попълненият тук код може да се различава от кода, който 
се попълва/ползва в някои от декларациите за социално и здравно осигуряване. Причината е, че в тях се ползва различен критерий за 
определяне на основната икономическа дейност, а именно – дейността, в която са заети най-много лица, работещи по трудово 
правоотношение. 
2. Обстоятелството по точка 8 се декларира с годишната данъчна декларация всяка година до изтичане на 3-годишния срок  
(чл. 189б,  ал. 2, т. 3 от ЗКПО). 
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Част ІІІ - Формиране на облагаемия доход                                                                                  лева 
1 ОБЩО ПРИХОДИ (посочват се приходите по отчета за приходите и разходите / отчета за 

доходите) 
2- 

3001 
 

1.1  В т.ч. нетни приходи от продажби (посочват се нетните приходи от продажби по смисъла на § 1, т. 49 
от ДР на ЗКПО във връзка с § 1, т. 11 от ДР на Закона за счетоводството)

2- 
30011 

 
1.2 В т.ч. доходи, изплатени през 2013 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго 

подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за 
развитие на селските райони и държавния бюджет 

2- 
30012 

 

2 ОБЩО РАЗХОДИ (посочват се разходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите) 
 

2- 
3002 

 

3 СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (ред 1 – ред 2)  
(Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 3.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 3.2)

3.1 Счетоводна печалба  
 

2- 
3031 

 

3.2 Счетоводна загуба  
 

2- 
3032 

 

Приходи и разходи, които се изключват от счетоводния финансов резултат за целите на определяне на 
счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване 

4 Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат 
за данъчно преобразуване  (посочете сумата от ред 6 на Справка № 1 на Част V) 

2-
3004 

 

5  Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат 
за данъчно преобразуване (посочете сумата от ред 11 на Справка № 1 на Част V) 

2-
3005 

 

6 СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ (ред 1 – ред 4) - (ред 2 – ред 5) 
(Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 6.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 6.2)

6.1  

ПОЛОЖИТЕЛЕН  
 

2-
3061 

 
6.2  

ОТРИЦАТЕЛЕН  
 

2-
3062 

 

7 
 

УВЕЛИЧЕНИЯ (посочва се общата сума, посочена на ред 1 в Справка № 2 на Част V) 
 

2-
3007  

8 
 

НАМАЛЕНИЯ (посочва се общата сума, посочена на ред 2 в Справка № 2 на Част V) 
 

2-
3008  

9 ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 
9.1 

 

ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА (ред 6.1 или ред 6.2 + ред 7 – ред 8) или 
 

2-
3091  

9.2 
 

ДАНЪЧНА ЗАГУБА  (ред 6.1 или ред 6.2  + ред 7 – ред 8) 
 

2-
3092  

9.3 
 

ОБЛАГАЕМ ДОХОД (ред 9.1 или ред 9.2 – ред 1 от Справка № 9 + ред 2 от Справка № 9) 
 

2-
3093  

                                        

 
 
Част ІV –  Формиране на годишната данъчна основа и определяне на дължимия данък  

лева   

1 
 

Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО в т.ч.: 
 

2-
4001  

1.1 Вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, внесени през годината 2- 
40011  

1.2 Вноски за фонд „Пенсии” за довнасяне, включително за минали години 2- 
40012  

1.3 Вноски за ДЗПО в универсален пенсионен фонд, внесени през годината 2- 
40013  

1.4 Вноски за ДЗПО в универсален пенсионен фонд за довнасяне, включително за минали години 2- 
40014  

1.5 Вноски за здравно осигуряване, внесени през годината 2- 
40015  

1.6 Вноски за здравно осигуряване за довнасяне, включително за минали години 2- 
40016  

2 
 

Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за Ваша сметка 
 

2-
4002  

3 
 

Годишна данъчна основа по чл. 28, ал. 1 от ЗДДФЛ (ред 9.3, Част ІІІ – ред 1 – ред 2) 
 

2-
4003  

4 Общ размер на данъчните облекчения, с който се намалява сумата на ред 3 (впишете 
сумата от ред 6.7, колона 5 от Таблица 6 на Част V от Образец 2001)

2-
4004  

5 Годишна данъчна основа по ред 3, намалена с данъчните облекчения  (ред 3 – ред 4) 2-
4005  

6 
Данък върху годишната данъчна основа по ред 5 (изчислете размера на данъка, като сумата от 
ред 5 умножите по 15%. В случаите по чл. 37а от ЗДДФЛ, когато в съответната СИДДО е предвидена по-
ниска данъчна ставка, данъкът се определя, като се вземе предвид тази ставка)

2-
4006  

7 Преотстъпен данък (Попълва се от еднолични търговци, регистрирани като земеделски 
производители, които имат право на преотстъпване на данък по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ) 

2-
4007  

8 Размер на дължимия и внесен патентен данък по реда на ЗМДТ, подлежащ на 2-
4008  
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приспадане от данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска 
дейност като ЕТ (в случаите на преминаване от облагане с патентен данък към облагане по общия ред 
на ЗДДФЛ) 

9 

Удържан и/или внесен през 2013 г. окончателен данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ, 
подлежащ на приспадане от данъка върху годишната данъчна основа, включително в 
случаите по чл. 37а от ЗДДФЛ (в тези случаи се вписва данъкът, посочен в колона 8 на Справка № 8, 
Част V)    

2-
4009  

10 Данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ след преотстъпването и 
намаленията по редове 8 и 9 (ред 6 – ред 7 – ред 8 – ред 9) 

2-
4010  

11 
Задължение за извършване на авансови вноски през 2013 г., вид
определените (декларираните) авансови вноски за годината (тази информация се 
попълва за целите на определяне на лихва по чл. 89 от ЗКПО) 

 
 

2- 
4011 

Х 

11.1 Месечни – съгласно чл. 84 от ЗКПО                                                                          Да  2-
40111  

11.2 Тримесечни – съгласно чл. 85 от ЗКПО                                                                    Да  2-
40112  

11.3 Тримесечни – съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО                                                                Да  2-
40113 Х 

11.4 Данъчно задълженото лице не е задължено да извършва авансови вноски и не е 
приложило чл. 83, ал. 3 от ЗКПО                                                                                                Да  

 
2-

40114 Х 

12 Сума, върху която се дължи лихва по чл. 89 от ЗКПО (Този ред не се попълва, ако е отбелязан ред 11.3 или ред 11.4) 

12.1 За месечни авансови вноски: ред 6 – (ред 11.1 + 0,2 х ред 11.1) 
Ако получената разлика е отрицателно число или нула, на този ред се записва нула 

2-
40121  

12.2 За тримесечни авансови вноски: 0,75 х ред 6 – (ред 11.2 + 0,2 х ред 11.2)  
Ако получената разлика е отрицателно число или нула, на този ред се записва нула

 
2-

40122  

13 
Направени авансови вноски за годината 
Попълнете този ред след установяване на точния размер на внесените авансови вноски за 2013 г. чрез преглед на 
данъчно-осигурителната сметка или чрез поискване на информация от НАП

 
2-

4013  
От сумата на ред 10 извадете ред 13. Ако получената разлика е положително число, то се вписва на ред 14. Ако получената 

разлика е отрицателно число, то се вписва на ред 15. 

14 
 

Дължим данък за довнасяне  
 

 
2-

4014  

15 

 

Надвнесен данък  
(Надвнесеният данък ще послужи за погасяване на публични задължения по реда на чл. 169, ал. 4 от ДОПК, 
ако не е отбелязан ред 15.1) 
 

 
 

2-
4015  

 
ДЪЛЖИМИЯТ ДАНЪК ЗА ДОВНАСЯНЕ (РЕД 14) И НАДВНЕСЕНИЯТ ДАНЪК (РЕД 15) СЕ ЗАКРЪГЛЯВАТ КЪМ ВСЕКИ ПЪЛЕН ЛЕВ. 

Пример: Ако сумата по ред 14 е 1000.31 лв., се вписва 1000 лв. или ако тази сума е 1000.95 лв., също се вписва 1000 лв. 
 
 

15.1 Възстановяване по реда на Раздел І от глава шестнадесета на ДОПК                                           Да  
Ако е попълнен ред 15 и на този ред сте отбелязали „х”, посочете данни за банковата сметка, по която да бъде 

преведена сумата: 
 

БАНКА: …………………………………………………….……... BIC ………………………….....………… IBAN: ……………………………………………… 
 

Данни за титуляра на сметката: 
 

 
ЕГН:                 Име: ……………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
 
 

             

Редове 16 и 17 се попълват, ако декларацията е подадена в срок до 10.02.2014 г. и в същия срок е внесен данъкът за довнасяне, 
посочен на ред 14 или част от него. В тези случаи редове 18 и 19 не се попълват! 

 

16 
 

Размер на данъка за довнасяне от ред 14, внесен до 10.02.2014 г. 
 

2-
4016  

17 
 

5 % отстъпка от размера на данъка, посочен на ред 16 
 

2-
4017  

Редове 18 и 19 се попълват, ако декларацията е подадена в срок до 30.04.2014 г. по електронен път и в същия срок е внесен 
данъкът за довнасяне, посочен на ред 14, или част от него. В тези случаи редове 16 и 17 не се попълват! 

 

18 
 

Размер на данъка за довнасяне по ред 14, внесен до 30.04.2014 г. 
 

2-
4018  

19 
 

5 % отстъпка от размера на данъка, посочен на ред 18 
 

2-
4019  

20 Дължим данък за довнасяне, намален с отстъпката (ред 14 – ред 17, ако е попълнен, или ред 14 – 
ред 19, ако е попълнен) 

2-
4020  

 
 
 
 

и размерна
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Част V –  Справки 
 
Справка № 1 – Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния 
финансов резултат за данъчно преобразуване 

лева 
 № Показатели Сума 

1 Приходи от дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък по реда на ЗКПО 
 

 

2 Приходи от дейности, които се облагат с патентен данък по реда на ЗМДТ 
 

 

3 Приходи от дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен 
договор  

 

4 

Доходи за 2009 г. или за предходни години, изплатени през 2013 г. под формата на 
държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, 
които са освободени от облагане 

 

5 Други приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за 
данъчно преобразуване 

 

6 
Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов 
резултат за данъчно преобразуване (ред 1 + ред 2 + ред 3 + ред 4 + ред 5)  
Сумата от този ред се попълва на ред 4 от Част ІІІ   

 

7 Разходи за дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък по реда на ЗКПО 
 

 

8 Разходи за дейности, които се облагат с патентен данък по реда на ЗМДТ 
 

 

9 Разходи за дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен 
договор 

 

10 Други разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за 
данъчно преобразуване 

 

11 
Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов 
резултат за данъчно преобразуване (ред 7 + ред 8 + ред 9 + ред 10)  
Сумата от този ред се попълва на ред 5 от Част ІІІ 

 

  

Справка
 
№ 2 – Преобразуване

 
на

 
счетоводния

 
финансов

 
резултат

                   лева 
№ А. Увеличения Сума  Б. Намаления Сума 

 1 

Приходи в резултат на 
разпределение на дивиденти от 
местни юридически лица и от 
чуждестранни лица, които са местни 
лица за данъчни цели на държава - 
членка на ЕС, или на друга държава 
- страна по Споразумението за ЕИП 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКПО) 

2001

 

1 Разходи, несвързани с дейността  
(чл. 26, т. 1 от ЗКПО) 

1001  

2 

Приходи, възникнали по повод на 
непризнати за данъчни цели разходи 
по чл. 26, т. 3, 4, 5, 6, 8 и 10 от ЗКПО 
(чл. 27, ал.1, т. 2 от ЗКПО)  
 

2002

 

2 
Разходи, които не са документално 
обосновани по смисъла на ЗКПО  
(чл. 26, т. 2 от ЗКПО) 

 
1002  

3 
Разход за начислен данък или 
ползван данъчен кредит по реда на 
ЗДДС (чл. 26, т. 3 от ЗКПО) 

 
1003  

4 Разход, отчетен от доставчик за 
начислен ДДС (чл. 26, т. 4 от ЗКПО) 

 
1004  

5 

Последващи разходи, отчетени по 
повод вземане, възникнало в 
резултат на начислен данък или 
ползван данъчен кредит по т. 3, 4, 8 и 
10 от ЗКПО (чл. 26, т. 5 от ЗКПО) 

 
 

1005

 

6 Разходи за начислени глоби, 
конфискации и други санкции и лихви 

 
1006  
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5

за просрочие (чл. 26, т. 6 от ЗКПО) 

7 

(Преди да попълните този ред, 
попълнете Справка № 4) 
Разходи за дарения (чл. 26, т. 7 и  
чл. 31 от ЗКПО) 

 
1007  

8 Разходи за данък при източника  
(чл. 26, т. 8 от ЗКПО) 

 
1008  

9 

Разход, отчетен при реализиране на 
отговорност за дължимия и невнесен 
ДДС в случаите по чл. 177 от ЗДДС  
(чл. 26, т. 10 от ЗКПО) 

 
 

1009

 

10 
Разходи, които представляват скрито 
разпределение на печалбата (чл. 26, 
т. 11 от ЗКПО) 

 
1010  

 3 

Приходи от лихви върху недължимо 
внесени или събрани публични 
задължения, както и върху 
невъзстановен в срок ДДС (чл. 27,  
ал. 1, т. 3 от ЗКПО) 

2003  

11 

Разходи от липси на дълготрайни и 
краткотрайни активи с изключение на 
материални запаси (чл. 28, ал. 1 от 
ЗКПО) 

 
 

1011
 

4 
Приходи,  възникнали по повод на 
непризнати по чл. 28 липси и брак на 
активи (чл. 29 от ЗКПО) 

2004  
12 

Разходи от липси и брак на 
материални запаси (чл. 28, ал. 2 от 
ЗКПО) 

 
1012

 

13 Разход за данък по чл. 79, ал. 3 от 
ЗДДС, (чл.28, ал.4 от ЗКПО) 

 
1013  

14 
Последващи счетоводни разходи, 
отчетени по повод на вземане 
съгласно чл. 28, ал. 5 от ЗКПО 

 
1014

 

15 
Разходи от последващи оценки на 
активи и пасиви (чл. 34 от ЗКПО) в 
т.ч.: 

 
1015

 5 
Приходи от последващи оценки на 
активи и пасиви (чл. 34 от ЗКПО) в 
т.ч.: 

 
2005

 

15.1 
разходи от последващи оценки и от 
отписване на вземания като 
несъбираеми  (чл. 34 от ЗКПО) 

 
10151

 5.1 приходи от последващи оценки на 
вземания  (чл. 34 от ЗКПО) 

 
20051

 

16 

Признаване за данъчни цели на 
непризнати приходи от последващи 
оценки на активи и пасиви (чл. 35 от 
ЗКПО) 

 
1016

 

6 

Признаване за данъчни цели на 
непризнати разходи от последващи 
оценки на активи и пасиви (чл. 35 и 
37 от ЗКПО), в т.ч.:   

 
 

2006
 

6.1
от последващи оценки и от 
отписване на вземания (чл. 37 от 
ЗКПО) 

20061

 

17 

Признаване за данъчни цели на 
превишението на приходите 
(печалбите) над разходите съгласно 
чл.36, ал.1 от ЗКПО 

 
1017

 7 

Признаване за данъчни цели на 
превишението на разходите над 
приходите (печалбите) съгласно  
чл. 36, ал. 2 от ЗКПО 

 
 

2007
 

18 

Превишението на разходите над 
приходите (печалбите) при 
биологични активи и селскостопанска 
продукция (чл. 36, ал. 2 от ЗКПО) 

 
 

1018

 8 

Превишението на приходите 
(печалбите) над разходите при 
биологични активи и 
селскостопанска продукция (чл. 36, 
ал. 1 от ЗКПО) 

 
2008

 

19 Разходи за провизии за задължения  
(чл. 38, ал. 1 от ЗКПО) 

 
 

1019

 

9 
Признаване за данъчни цели на 
непризнати разходи за провизии за 
задължения (чл. 38, ал. 2 от ЗКПО) 

 
2009

 

10 Погасени задължения съгласно 
чл. 39, ал. 1 от ЗКПО 

 
2010  

11

Приходи/сума, с която са намалени 
счетоводните разходи, отчетени по 
повод признати провизии (чл. 38,  
ал. 3, чл. 39, ал. 2 от ЗКПО)  

 
 

2011
 

20 Разходи по натрупващи се 
неизползвани (компенсируеми) 

 
 
 

 12 Признаване за данъчни цели на 
непризнати разходи по натрупващи 

 
2012  
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6

отпуски и разходи, свързани с тях, за 
задължително обществено и здравно 
осигуряване (чл. 41, ал. 1 и 6 от 
ЗКПО) 

 
 

1020

се неизползвани отпуски (чл. 41,  
ал. 2 от ЗКПО) 

13

Признаване за данъчни цели на 
непризнати разходи  за 
задължително обществено и 
здравно осигуряване (чл. 41, ал. 3 от 
ЗКПО) 

 
2013

 

14

Приходи/сума, с която са намалени 
счетоводните разходи, отчетени по 
повод задължения по чл. 41, ал. 1 от 
ЗКПО (чл. 41, ал. 4 от ЗКПО) 

 
2014

 

21 

Разходи, представляващи доходи на 
местни физически лица по ЗДДФЛ и 
разходи за задължителни 
осигурителни вноски, свързани с тях 
(чл. 42, ал. 1, 5 и 8 от ЗКПО) 

 
 
 

1021

 

15

Признаване за данъчни цели на 
непризнати разходи по чл. 42, ал. 1, 
5 и 8 от ЗКПО (чл. 42, ал. 3 и 6, изр. 
първо от ЗКПО) 

 
2015

 

16

Приходи/сума, с която са намалени 
счетоводните разходи, отчетени по 
повод на задължения по чл. 42, ал. 1 
и ал. 5 от ЗКПО (чл. 42, ал. 4 и 6, 
изр. второ от ЗКПО) 

 
 

2016

 

22 Разходи за лихви (чл. 43, ал. 1 от 
ЗКПО) 

 
1022  17 Непризнати разходи за лихви  

(чл. 43, ал. 2 от ЗКПО)  
 

2017  

23 

Загуби от разпореждане с финансови 
инструменти, допуснати до търговия 
на регулиран пазар (чл. 44, ал. 2 от 
ЗКПО) 

 
1023

 18

Печалби от разпореждане с 
финансови инструменти, допуснати 
до търговия на регулиран пазар  
(чл. 44, ал. 1 от ЗКПО) 

 
2018

 

24 Сума на задълженията (чл. 46, ал. 1 
от ЗКПО) 

 
1024

 

19 
 

Сума на погасените задължения, за 
които е приложен чл. 46, ал. 1 през 
предходна година (чл. 46, ал. 3, т. 1 
от ЗКПО) 

 
2019

 

20

Приходи, отчетени по повод 
отписване на задължения, за които е 
приложен чл. 46, ал. 1 през 
предходна година (чл. 46, ал. 3, т. 2 
от ЗКПО) 

 
 

2020

 

25 
Сума на приспаднатия данъчен 
кредит при регистрация по ЗДДС  
(чл. 47, ал. 1 от ЗКПО) 

1025  21

Сума на приспаднатия данъчен 
кредит, с която през предходна 
година е увеличен финансовият 
резултат по реда на чл. 47, ал. 1 от 
ЗКПО (чл. 47, ал. 4 от ЗКПО) 

 
2021

 

26 Загуби от обезценка и при отписване 
на репутация (чл. 49, ал. 2 от ЗКПО) 

 
1026   

27 Годишни счетоводни разходи за 
амортизации (чл. 54, ал. 2 от ЗКПО) 

 
 

1027
 22

(Преди да попълните този ред, 
попълнете Справка  № 3) 
Годишни данъчни амортизации  
(чл. 54, ал. 1 от ЗКПО) 

 
 

2022
 

28 
Разходи от последващи оценки на 
данъчни амортизируеми активи  
(чл. 65 от ЗКПО) 

 
1028

 23
Приходи от последващи оценки на 
данъчни амортизируеми активи  
(чл. 65 от ЗКПО) 

 
2023

 

29 

Счетоводна балансова стойност на 
отписаните активи от счетоводния 
амортизационен план (чл. 66, ал. 1 от 
ЗКПО)  

 
1029

 24

Данъчна стойност на отписаните 
активи от данъчния амортизационен 
план (чл. 66, ал. 2 от ЗКПО) 

 
2024

 

30 Разходи, формиращи данъчен 
амортизируем актив (чл. 67 от ЗКПО) 

 
1030   

31 
Разходи, отчетени по повод дарение, 
свързано с данъчен амортизируем 
актив (чл. 68 от ЗКПО) 

 
1031

 25
Приходи, отчетени по повод 
дарение, свързано с данъчен 
амортизируем актив (чл. 68 от ЗКПО)

 
2025

 

 26
(Преди да попълните този ред, 
попълнете Справка № 5) 
Приспадане на данъчна загуба 

 
2026

 

32 
Разходи, отчетени във връзка с 
открита счетоводна грешка  
(чл. 75, ал. 7 от ЗКПО) 

 
1032

 27
Приходи, отчетени във връзка с 
открита счетоводна грешка (чл. 75, 
ал. 7 от ЗКПО) 

 
2027
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33 
Суми при промяна на счетоводната 
политика съгласно чл. 82, ал. 1 от 
ЗКПО 

 
1033

 28
Суми при промяна на счетоводната 
политика съгласно чл. 82, ал. 1 от 
ЗКПО 

 
2028

 

34 
Разходи, възникнали в резултат на 
променена счетоводна политика  
(чл. 82, ал. 4 от ЗКПО) 

 
1034

 29
Приходи, възникнали в резултат на 
променена счетоводна политика 
(чл. 82, ал. 4 от ЗКПО) 

 
2029

 

 30

Изплатени суми за трудово 
възнаграждение и внесени за 
сметка на работодателя вноски за 
фондовете на държавното 
обществено осигуряване и НЗОК 
при наемане на безработни лица 
(чл. 177 от ЗКПО)  

 
 

2030

 

35 

Превишение над двукратния размер, 
посочен в нормативен акт, на 
дневните командировъчни пари на 
собственика на предприятието на ЕТ   
(чл. 26, ал. 6 от ЗДДФЛ) 

 
1035

  

36 
Счетоводни разходи от търговски и 
финансови взаимоотношения в 
случаите по чл. 15 от ЗКПО 

 
 

1036  31
Счетоводни приходи от търговски и 
финансови взаимоотношения в 
случаите по чл. 15 от ЗКПО 

 
 
 

2031
 

37 
Суми, произтичащи от търговски и 
финансови взаимоотношения, 
определени съгласно чл. 15 от ЗКПО 

 
 

1037  32
Суми, произтичащи от търговски и 
финансови взаимоотношения, 
определени съгласно чл. 15 от ЗКПО 

 
 
 

2032
 

38 Други увеличения, в т.ч.:  
(вид и правно основание)  

 
1038  33 Други намаления, в т.ч.:   

(вид и правно основание) 
 

2033  

38.1  10381  33.1  20331  
38.2  10382  33.2  20332  

1 
 

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ (от ред 1 до ред 38 на колона А) 
 

1000  

2 
 

ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ (от ред 1 до ред 33 на колона Б) 
 

2000  

 
 
 
Справка № 3 - Амортизируеми активи 
 

 
№  

Категория активи по  
чл. 55, ал. 1 от ЗКПО 

Годишна 
данъчна 

амортизация за 
2013 г. 

Стойности на амортизируемите активи към 31.12.2013 г.
Данъчна 

амортизируема 
стойност 

Начислена 
данъчна 

амортизация 

Данъчна 
стойност 

1 2 3 4 5 6 
1 Категория I     
2 Категория II     
3 Категория ІІІ     
4 Категория ІV     
5 Категория V     
6 Категория VІ     
7 Категория VII     
8 Всичко (сума от ред 1 до ред 7)     
9 Корекции  Х 

 

Забележки: 1. Сумата от ред 10 на колона 3 се попълва на ред 22 
от колона Б на Справка № 2. В случай че на ред 10, колона 3, се 
получи отрицателна величина, сумата се записва със знак минус 
и се пренася също със знак минус на ред 22 от колона Б на 
Справка № 2. 
2. На редове от 1 до 7 в колона 3 се посочва сумата на годишните 
данъчни амортизации за 2013 г., определени по реда на чл. 58, ал. 3 от 
ЗКПО за съответната категория активи. Колони 4, 5 и 6 се попълват 
въз основа на информация от данъчния амортизационен план, 
отразяваща стойностите на активите към 31.12.2013 г. В случай че 
през 2013 г. е отписан данъчен амортизируем актив от данъчния 
амортизационен план, за който е начислена годишна данъчна 
амортизация по реда на чл. 58, ал. 3 от ЗКПО през 2013 г., за този 
актив се попълва само колона 3. 
 

9.1 Увеличение съгласно чл. 62,   
ал. 4 от ЗКПО 

 

9.2 Намаление, в т.ч.:   
9.2.1 - съгласно чл. 62, ал. 4 от 

ЗКПО 
 

9.2.2 - съгласно чл. 59, ал. 2 от 
ЗКПО 

 

10 

 
Годишни данъчни 
амортизации 
(ред 8 + ред 9.1 – ред 9.2) 
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Справка № 4  – Разходи за дарения по чл. 31, ал. 1 - 5 от ЗКПО 

лева 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>  

№  
 

Код 
 

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, В ЧИЯТО ПОЛЗА Е ИЗВЪРШЕНО ДАРЕНИЕТО 
 

Размер на 
дарението Наименование/Име ЕС 

ЕИП

ЕИК /ЕГН/ЛНЧ/ 
Служебен № от 

регистъра на НАП 
 

1 2 3 4 5 6
1     
2     
3     
4     

5 Общо за код от 1 до 18   
 

6 Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗКПО   
(за код от 1 до 18) (до 10% от сумата на ред 6.1 от Част ІІІ) 

 
 

7 Превишение (ред 5 – ред 6)  
 

8 19    
9 19    
10 19    

11 Общо за код 19  
 

12 Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗКПО  
(за код 19) (до 50% от сумата на ред 6.1 от Част ІІІ) 

 
 

13 Превишение (ред 11 – ред 12) 
 
 

14 20    
15 20    

16 Общо за код 20   
 

17 Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗКПО  
(за код 20) (до 15% от сумата на ред 6.1 от Част ІІІ)  

18 Превишение (ред 16 – ред 17)  
19 21    
20 21    
21 Общо за код 21  
22 Общ размер на разходите за дарения (ред  5 + ред 11 + ред 16 + ред 21)   
23 Общ размер на превишението (ред 7 + ред 13 + ред 18)  
24 Разходи за дарения, признати за данъчни цели по чл. 31, ал. 1 - 4 от ЗКПО (ред  22 – 

ред 23)  

25 Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл. 31, ал. 5 от ЗКПО 
(до 65% от сумата на ред 6.1 от Част ІІІ)  

26 Превишение (ред 24 - ред 25)  
 

27 Непризнати разходи за дарения съгласно чл. 31, ал. 6 от ЗКПО  
 

28 Непризнати разходи за дарения, направени в полза на лица, извън посочените в  
чл. 31, ал. 1 – 4 от ЗКПО  

29 Общ размер на непризнатите разходи за дарения (ред 23 + ред 26 + ред 27 + ред 28) 
(сумата от този ред се посочва на ред 7 от колона А на Справка № 2)  

 
Забележка: В колона 2 се посочва съответният код от Номенклатурата за кодовете по видове лица, поместена след таблицата. В 
случаите по чл. 31, ал. 7 от ЗКПО в колона 3 се попълват и следните данни: държавата, където е установено или чийто гражданин е 
съответното надарено лице, адрес, други идентифициращи данни, в колона 4 се отбелязва с „х”, а колона 5 не се попълва.  
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Номенклатура на кодовете по видове лица, в чиято полза е извършено дарение 
 

Код Лице, в чиято полза е извършено дарение
01 Здравни и лечебни заведения 11 Социално слаби лица
02 Специализирани институции за предоставяне на социални 

услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и 
на Агенцията за социално подпомагане и на фонд 
"Социална закрила" към министъра на труда и социалната 
политика 

12 Деца с увреждания или без родители 

03 Специализирани институции за деца съгласно Закона за 
закрила на детето, както и на домове за отглеждане и 
възпитание на деца, лишени от родителска грижа, 
съгласно Закона за народната просвета и домове за 
медико-социални грижи за деца съгласно Закона за 
лечебните заведения 

13 Културни институти или за целите на културния, 
образователния или научния обмен по международен 
договор, по който Република България е страна 

04 Детски ясли, детски градини, училища, висши училища или 
академии 

14 Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в 
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска 
цел за осъществяване на общественополезна дейност, с 
изключение на организации, подпомагащи културата по 
смисъла на Закона за меценатството 

05 Бюджетни предприятия по смисъла на Закона за 
счетоводството 

15 Ученици и студенти в училища в държава-членка на ЕС, или в 
друга държава - страна по Споразумението за ЕИП за 
учредените и предоставените им стипендии за обучение

06 Регистрирани в страната вероизповедания 16 Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” 
07 Специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за 
интеграция на хората с увреждания, както и в полза на 
Агенцията за хората с увреждания 

17 Комуни за лечение на наркозависими, както и на 
наркозависими лица за тяхното лечение 

18 Детски фонд на Организацията на обединените нации 
(УНИЦЕФ) 

08 Хора с увреждания, както и за технически помощни 
средства за тях 

19 Център „Фонд за лечение на деца” и Център „Фонд за 
асистирана репродукция”  

09 Лица, пострадали при бедствия по смисъла на Закона за 
защита при бедствия, или на семействата им 

20 Безвъзмездно предоставена помощ по реда и при условията 
на Закона за меценатството 

10 Български Червен кръст 21 Дарения на компютри и периферни устройства за тях, 
произведени до една година преди датата на дарението, в 
полза на български училища, включително висши училища

Забележка: Тази номенклатура е приложима и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените в нея лица, 
установени в или граждани на друга държава - членка на ЕС, или в друга  държава - страна по Споразумението за ЕИП (виж чл. 31, ал. 7 
от ЗКПО). 

 
 
Справка № 5 – Пренасяне на данъчни загуби 

лева 
№ Година Данъчна 

печалба 
преди 

пренасяне на 
данъчната 
загуба през 
съответната 

година 

Данъчна 
загуба през 
съответната 

година, 
подлежаща 
на пренасяне 

Обща сума 
на 

данъчните 
загуби от 
предходни 
години, 

подлежащи 
на пренасяне

Размер на 
данъчната 
загуба, 

приспадната 
през 

съответната 
година 

Корекция на 
данъчната загуба 
за пренасяне по 
реда на чл. 76 от 

ЗКПО 

Остатък от 
данъчната 
загуба за 
пренасяне 
в следващи 

години 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2008 г.       
2 2009 г.       
3 2010 г.       
4 2011 г.       
5 2012 г.       
6 2013 г.       

 

Забележки: 1. Тази справка се попълва само от данъчно задължените лица, които: 
 през 2013 г. формират данъчна загуба за пренасяне и/или 
 имат право да пренасят данъчни загуби през 2013 г. и/или следващи данъчни години, и/или 
 имат корекции на данъчната загуба за пренасяне по чл. 76 от ЗКПО.  
2. Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗКПО данъчната загуба се приспада при определяне на данъчния финансов резултат в размера на 
положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато данъчната загуба е по-малка от 
положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, при определяне на данъчния финансов резултат се 
приспада пълният й размер. 
3. Сумата, записана  на  ред 6 в колона 6, се пренася на ред 26 от колона Б на Справка № 2. 
4. В случаите на корекция на загубата по реда на чл. 76 от ЗКПО, корекцията се посочва на реда за годината, за която се отнася. 
5. В случаите на корекция по чл. 76 от ЗКПО, сумата, посочена в колона 8 за годината, за която корекцията се отнася и сумите в 
колони 5, 6 и 8 за следващите години следва да отразяват ефекта от корекцията. 
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Справка № 6 – Данък върху разходите 
         лева 

№  Вид разход Данъчна основа Данъчна 
ставка 

Дължим 
данък 

Необлагаеми 
разходи 

1 2 3 4 5 6 

1 По чл.204, т.1 - 
представителни разходи 

 10 %  х 

2 
По чл.204, т.2 - социални 
разходи, предоставени в 
натура - общо, в т.ч.: 

 
10 % 

  

2.1 
- по чл.204, т.2, б.”а” - 
доброволно осигуряване 
и/или застраховане  

 
10 % 

  

2.2 - по чл.204, т.2, б. „б” - 
ваучери за храна 

 10 %   

2.3 - всички останали  10 %   

3 
По чл. 204, т.3 – разходи, 
свързани с експлоатация на 
превозни средства 

 
10 % 

  
х 

4 
 
Общо (ред 1 + ред 2 + ред 3) 

 
 
 

10 % 
  

 
 
 
 
Справка № 7 – Сделки със свързани лица и/или с лица от юрисдикции с преференциален 
данъчен режим              лева 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тази справка се попълва, когато са  налице сделки, търговски или финансови взаимоотношения със свързани лица и/или с лица от 
юрисдикции с преференциален данъчен режим 

Код 
 

С лица от юрисдикции с 
преференциален данъчен режим  Със свързани лица от страната  Със  свързани лица от други 

държави извън колони 1 и 2 
Сума Сума Сума 

ДЗЛ е получател ДЗЛ е 
предоставящ ДЗЛ е получател ДЗЛ е 

предоставящ ДЗЛ е получател ДЗЛ е 
предоставящ 

1 2 3 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       

Свързани лица са тези по § 1, т.3  от ДР на ДОПК.  Юрисдикции с преференциален данъчен режим са тези по смисъла на § 1, т. 64 от 
ДР на ЗКПО. В колони 1, 2 и 3 се посочва общата стойност за годината на сделките или други транзакции по  съответния код.  
 
Номенклатура на кодовете:  

1 - покупки/продажби на стоки и продукция, имоти или други 
активи 4 – получени/предоставени заеми – главница 

2 – покупки/продажби на услуги 5 – възнаграждения за вътрешногрупови услуги (посочената по 
този код сума не се включва към сумата по код 2)

3 – покупки/продажби, свързани с нематериално имущество 
(търговска марка, патент, права по лицензионни споразумения, 
ноу-хау и др.) 

6 – други, в т. ч. разходи/приходи от лихви 
7 -  сума, с която се увеличава счетоводният финансов резултат 
по реда на глава четвърта от ЗКПО - общо за кодове от 1 до 6, с 
изключение на сумите, посочени в Справка 2. 
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Справка № 8 -  Преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ като 
данък върху годишната данъчна основа  

лева 
Тази част се попълва ако деклараторът е чуждестранно физическо лице, което е местно лице за данъчни цели на 
държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство и е избрало да преизчисли окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ, 
придобити през 2013 година (лицата, които са местни лица за данъчни цели на държава – страна по Споразумението 
за ЕИП, която не е държава – членка на ЕС, с която България няма влязла в сила СИДДО или има влязла в сила СИДДО, 
в която не е предвидено обмен на информация или сътрудничество при събирането на данъци – нямат право да 
преизчисляват окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ).  
При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>  

№  
 

Код 
 

Размер на 
придобития доход 

по чл. 37 от 
ЗДДФЛ   

Внесен данък  за 
доходите по чл. 

37 от ЗДДФЛ 

Преизчислен 
данък за 

доходите по  
чл. 37 от ЗДДФЛ

Данък по чл. 37 
от ЗДДФЛ, който 
може да бъде 
приспаднат в  
съответната 
държава 

Данък по чл. 37 
от ЗДДФЛ, който 
не може да бъде 
приспаднат в 
съответната 
държава 

(р. 5, к. 4 – р. 5, к. 6) 

Данък 
подлежащ на 
приспадане по 

чл. 37а от 
ЗДДФЛ 

(р. 5, к. 5 + р. 5, к. 7)
≤ р. 5, к. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1    х х х х 
2    х х х х 
3    х х х х 
4    х х х х 

    5  Общо:       
Забележки: 1. В колона 2 се вписва кодът на дохода, обложен  с окончателен данък по чл. 37 от ЗДДФЛ, съгласно номенклатурата в 
таблицата по-долу.  
2. На ред 5, колона 5 се определя размерът на преизчисления данък, който е равен на данъка върху годишната данъчна основа по чл. 
28 от ЗДДФЛ, който би бил дължим за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ (ред 5, колона 3), в случай че те са придобити от местно 
физическо лице. Ако са извършени разходи, свързани с посочените в колона 3 доходи, преизчисленият данък се увеличава с данъка 
върху разходите, който би бил дължим по реда на ЗКПО. 
3. На ред 5, колона 6 се посочва частта от данъка, посочена на ред 5, колона 4, която може да бъде приспадната в държавата, 
където лицето е местно за данъчни цели, а на ред 5, колона 7 – частта която не може да бъде приспадната в тази държава. 
Сборът от сумите на ред 5, колони 6 и 7 трябва да е равен на данъка, посочен на ред 5 в колона 4.  
4. На ред 5, колона 8 се посочва данъкът подлежащ на приспадане по реда на чл. 37а от ЗДДФЛ, формиран като сбор от сумите, 
посочени на ред 5 в колони 5 и 7 (преизчисленият данък и данъкът за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ, който не може да бъде 
приспаднат в съответната държава). Тази сума не може да бъде по-голяма от сумата на внесения данък, посочен на ред 5 в колона 4. 
Сумата на ред 5 колона 8 се пренася на ред 9 в Част ІV.   
5. Когато за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ би бил дължим данък върху общата годишна данъчна основа се попълва Част VІІ от 
Образец 2001 на декларацията.  
  

Номенклатура на кодовете по видове доход, облагаеми с окончателен данък по чл. 37 от ЗДДФЛ 
Код Вид на дохода, подлежащ на облагане с окончателен данък по чл. 37 от ЗДДФЛ 
01 Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер 07 Възнаграждения за технически услуги 
02 Стипендии за обучение в страната и чужбина 
03 Лихви, в т.ч. съдържащи се във вноските по лизинг 08 Награди и възнаграждения за дейност, извършена на територията 

на страната от чуждестранни физически лица – общественици, 
дейци на науката, изкуството, културата и спорта, включително 
когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице като 
импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници

04 Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване 
на движимо или недвижимо имущество, включително вноски по 
договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на 
правото на собственост 

09 Доходи от управление и контрол, от участие в управителни и 
контролни органи на предприятия 

10 Доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на 
недвижимо имущество 

05 Възнаграждения по договори за франчайз и факторинг 11 Вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено 
прехвърляне на правото на собственост на недвижимо имущество

06 Авторски и лицензионни възнаграждения 12 Доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, 
дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други 
финансови активи, с изключение на доходите от замяна по чл. 38, 
ал.5 от ЗДДФЛ

 
Справка  № 9 – Прилагане на чл. 29а, ал. 7 и 8 от ЗДДФЛ 

лева 
№ Показатели Сума 

1 
Финансов резултат за доходи, придобити през данъчни години, предхождащи данъчната 
година, от която започва облагането на доходите с данък върху годишната данъчна основа, 
и за които приходът е възникнал и начислен през 2013 г.  (чл. 29а, ал. 7 от ЗДДФЛ) 

 

2 Финансов резултат за доходи, придобити през 2013 г., които не участват при формиране на 
счетоводния финансов резултат за 2013 г. или за следващи години (чл. 29а, ал. 8 от ЗДДФЛ) 

 

Забележка: Тази справка се попълва само от физически лица, които не са еднолични търговци, но са регистрирани 
като тютюнопроизводители и земеделски производители, които на основание чл. 29а, ал. 1 и 3 от ЗДДФЛ през 2013 г. 
се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28. 
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Справка № 10 – Деклариране на авансови вноски за 2014 г.  
(Тази справка се попълва на основание чл. 43, ал. 8 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 87а, ал. 1 от ЗКПО. Лицата, които са освободени от 

авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО, не попълват тази справка.) 
 
Таблица 1 - Данни за размера на нетните приходи от продажби за 2013 г. и вида на авансовите 
вноски за 2014 г.  

1. Размер на нетните приходи от продажби за 2013 г. 
(сумата на този ред следва да е равна на сумата, посочена на ред 1.1, Част ІІІ от 
Приложение № 2) 

лв. 

2. Вид на авансовите вноски  
1. В случай че на ред 1 сте посочили сума в размер над 3 000 000 лв., отбележете с „Х” т.2.1; 
2. В случай че на ред 1 сте посочили сума в размер от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително, отбележете с „Х” 
т.2.2; 
3. В случай че сте избрали да приложите  чл. 83, ал. 3 от ЗКПО и на ред 1 сте посочили сума в размер до 300 000 лв. 
включително, отбележете с „Х” т.2.3. 

 
2.1 Месечни  вноски 

 

 
2.2 Тримесечни вноски 

2.3 Тримесечни вноски на основание  
чл. 83, ал. 3 

 

 

 
Таблица 2 – Данни за размера на прогнозната данъчна печалба и месечните авансови вноски 
за 2014 г.              лева 

 Тази таблица се попълва, ако сте отбелязали „Х” в т. 2.1 от Таблица 1 на Справка № 10 
1. Размер на прогнозната данъчна печалба за 2014 г.  
(В случай че прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, на този ред 
запишете нула и не попълвайте следващите редове.)
2. Размер на месечната авансова вноска (ред 1 : 12 х 15 %) 
3. Преотстъпване на авансови вноски на основание чл. 91 от ЗКПО Да  
4. Размер на преотстъпената месечна авансова вноска 
5. Размер на месечната авансова вноска при прилагане на чл. 91 от ЗКПО (ред 2 - ред 4)  

 
 

 
Таблица 3 – Данни за размера на прогнозната данъчна печалба и тримесечните авансови 
вноски за 2014 г.                       лева 

Тази таблица се попълва, ако сте отбелязали „Х” в т. 2.2 или т. 2.3 от Таблица 1 на Справка № 10

1. Размер на прогнозната данъчна печалба за 2014 г.  
(В случай че прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, на този ред 
запишете нула и не попълвайте следващите редове.)
2. Размер на тримесечната авансова вноска (ред 1 : 4 х 15 %) 
3. Преотстъпване на авансови вноски на основание чл. 91 от ЗКПО Да  
4. Размер на преотстъпената тримесечна авансова вноска  
5. Размер на тримесечната авансова вноска при прилагане на чл. 91 от ЗКПО 

 
 

 
 
 
 
Дата ден месец година Подпис на  

декларатора 
 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
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НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

 1

 

Образец 2031

Приложение № 3 
доходи от друга стопанска дейност 

 
  (Приложението е неразделна част от годишната данъчна 

декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с 
образец 2001) 

 

 

Име (собствено име, презиме и фамилно име на декларатора) 
 
 

 

ЕГН/ЛНЧ или служебен номер от регистъра на НАП 
 

Година 

2013           
 

Част І Формиране на облагаемия доход  
Таблица 1 – Доходи на лица, регистрирани като земеделски производители, от продажба на произведени 
непреработени продукти от селско стопанство, с изкл. на доходите от производство на декоративна 
растителност – код 01; доходи на лица, регистрирани като тютюнопроизводители, от продажба на 
произведени непреработени продукти от селско стопанство – код 02; доходи под формата на държавни 
помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, 
Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет – код 03 

 

Регистрация като тютюнопроизводител и земеделски производител >>  
Тази таблица се попълва само от физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, извън 
случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ за доходи от дейност по производство на непреработени продукти от селско стопанство, с 
изключение на доходите от производство на декоративна растителност. 

 Вид произведена продукция Код Площ в дка Среден добив Доход в лева 
1.1     3-       

 1101  
1.2     3-

1102  
1.3     3-

1103  
1.4     3-

1104  
1.5 В. т .ч. доходи, придобити през 2013 г., които са участвали при формиране на облагаем доход по реда на чл. 

26 от ЗДДФЛ за предходни данъчни години 
3-

1105  

1.6 
В т. ч. доходи за 2009 г. или за предходни години, изплатени през 2013 г. под формата на държавни помощи, 
субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за 
развитие на селските райони и държавния бюджет, които са освободени от облагане. 

3-
1106 

 

1.7 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Сума на доходите от ред 1.1 до ред 1.4 + сумата от приложения списък, ако има такъв 
– ред 1.5 – ред 1.6 

3-
1107 

 

1.8 Разходи за дейността – 60% от ред 1.7 3-
1108  

1.9 Облагаем доход (ред 1.7 – ред 1.8) 3-
1109  

Забележка: Сумите на ред 1.5 и ред 1.6 трябва да са включени в доходите, посочени на редове от 1.1 до 1.4 
 
 

Таблица 2 – Доходи от: продажба на произведени преработени продукти от селско стопанство, извън 
случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ – код 04; продажба на произведени непреработени продукти от селско 
стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност) – код 05; горско 
стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове) – код 06; ловно стопанство 
– код 07; рибно стопанство – код 08; доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго 
подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на 
селските райони и държавния бюджет – код 03 

 Вид дейност Код  Място на извършване на дейността Доход в лева 
2.1    3-

1201  
2.2    3-

1202  
2.3    3-

1203  
2.4    3-

1204  
2.5    3-

1205  
2.6 В. т .ч. доходи, придобити през 2013 г., които са участвали при формиране на облагаем доход по реда на 

чл. 26 от ЗДДФЛ за предходни данъчни години 
3-

1206  

2.7 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>
Сума на доходите от ред 2.1 до ред 2.5 + сумата от приложения списък, ако има такъв 
- ред 2.6  

3-
1207 

 

2.8 Разходи за дейността – 40% от ред 2.7 3-
1208  

2.9 Облагаем доход (ред 2.7 – ред 2.8) 3-
1209  

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
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Таблица 3 - Авторски и лицензионни възнаграждения – код 09; доходи от продажба на 
изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори – код 10                    
 
 

ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/служебен номер 
от регистъра на НАП Код Наименование/име на лицето, 

изплатило дохода Доход в лева 

3.1                3-       
 1301  

3.2                3-
1302  

3.3                3-
1303  

3.4                3-
1304  

3.5                3-
1305  

3.6 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Сума на доходите от ред 3.1 до ред 3.5 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

3-
1306 

 

3.7 Разходи за дейността – 40% от ред 3.6 3-
1307  

3.8 Облагаем доход (ред 3.6 – ред 3.7) 3-
1308  

               

Таблица 4 - Възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители  
 
 

ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/служебен номер 
от регистъра на НАП 

Наименование/име на лицето, изплатило 
дохода Доход в лева 

4.1               3-       
 1401  

4.2               3-
1402  

4.3               3-
1403  

4.4               3-
1404  

4.5               3-
1405  

4.6 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Сума на доходите от ред 4.1 до ред 4.5 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

3-
1406 

 

4.7 Разходи за дейността – 40% от ред 4.6 3-
1407  

4.8 Облагаем доход (ред 4.6 – ред 4.7) 3-
1408  

 

Таблица 5 – Доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на 
ЗМДТ 

 
 Вид дейност Място на извършване на дейността Доход в лева 

5.1   3-
1501  

5.2   3-
1502  

5.3   3-
1503  

5.4   3-
1504  

5.5   3-
1505  

5.6 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>
Сума на доходите от ред 5.1 до ред 5.5 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

3-
1506 

 

5.7 Разходи за дейността – 40% от ред 5.6 3-
1507  

5.8 Облагаем доход (ред 5.6 – ред 5.7) 3-
1508  

 

Таблица 6 – Доходи от упражняване на свободна професия                                                                           
 
 Вид дейност  Място на извършване на дейността Доход в лева 

6.1   3-
1601  

6.2   3-
1602  

6.3   3-
1603  

6.4   3-
1604  

6.5   3-
1605  

6.6   3-
1606  

6.7   3-
1607  

6.8 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>
Сума на доходите от ред 6.1 до ред 6.7 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

3-
1608 

 

6.9 Разходи за дейността – 25% от ред 6.8 3-
1609  

6.10 Облагаем доход (ред 6.8 – ред 6.9) 3-
1610  

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
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Таблица 7 – Доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения 

 
 

ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/служебен номер 
от регистъра на НАП 

Наименование/име на лицето, изплатило 
дохода Доход в лева 

  7.1               3- 
1701  

7.2               3- 
1702  

7.3               3- 
1703  

7.4               3- 
1704  

7.5               3- 
1705  

7.6               3- 
1706  

7.7               3- 
1707  

7.8 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>
Сума на доходите от ред 7.1 до ред 7.7 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

3- 
1708 

 

7.9 Разходи за дейността – 25% от ред 7.8 3- 
1709  

7.10 Облагаем доход (ред 7.8 – ред 7.9) 3- 
1710  

 

Част ІІ –  Формиране на годишната данъчна основа                                                          лева 

1 Общ размер на облагаемия доход по Част І (ред 1.9 + ред 2.9 + ред 3.8 +  
ред 4.8 + ред 5.8 + ред 6.10 + ред 7.10) 

3- 
2001  

2 Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО в т.ч.: 3- 
2002  

2.1 Вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, внесени през 
годината 

 
3- 

20021  
2.2 Вноски за фонд „Пенсии” за довнасяне, включително за минали години 3- 

20022  
2.3 Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален 

пенсионен фонд, внесени през годината 

 
3- 

20023 
 

 

2.4 Вноски за ДЗПО в универсален пенсионен фонд за довнасяне, включително за 
минали години 

 
3- 

20024  
2.5 Вноски за здравно осигуряване, внесени през годината 

    3- 
20025  

2.6 Вноски за здравно осигуряване за довнасяне, включително за минали години 3- 
20026  

3 Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за Ваша сметка 3- 
2003  

4 Годишна данъчна основа (ред 1 – ред 2 – ред 3) 3-2004  
                                                                                                                                                 Впишете  тази  сума  на  ред 2, 
                                                                                                                                                                                                                                   Част  ІV от  образец 2001  
Част ІІІ – Авансово удържан и/или внесен през годината данък по реда на ЗДДФЛ  
Таблица 1 - Авансов данък по реда на ЗДДФЛ,                            Таблица 1.1 - Данни за платеца на дохода, удържал данък   
удържан от платеца на дохода                                                         през четвъртото тримесечие        

                                                                                                 лева  При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и 
отбележете тук  >>  

Тримесечие на 
придобиване на 

дохода 

Придобит доход Удържан 
авансов данък

Данни за платеца на дохода, удържал данък през 
четвъртото тримесечие 

№ ЕИК Наименование/име 
1 2 3 1 2 3 

1. Първо тримесечие   1   
2. Второ тримесечие   2   
3. Трето тримесечие   3   
4. Четвърто тримесечие   4   

                                                      Обща сума:  5   
                                                       Впишете тази сума на ред 12 в Част ІV от образец 2001 6   

Забележки: 1. При попълването на таблиците се ползва информацията от приложените към декларацията служебни бележки по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ. 
2. Таблица 1.1 се попълва само ако е удържан данък през четвъртото тримесечие и съответно ред 4, колона 3 в Таблица 1 е попълнен. 

 

Таблица 2 - Авансов данък по реда на ЗДДФЛ, внесен от данъчно задълженото лице                                                 лева 
Тримесечие на 
придобиване на 

дохода 
Придобит доход 

 
Дължим 
авансов  
данък 

Деклариран авансов 
данък в 

декларацията за 
дължими данъци 

(образец 4001)  

Внесен авансов 
данък Дата на внасяне 

1 2 3 4 5 6 
Първо тримесечие      
Второ тримесечие      
Трето тримесечие      
Четвърто тримесечие   

                                                                                                                                         Обща сума:  Впишете тази сума на ред 14 
в Част ІV от образец 2001 

 

Дата ден месец година Подпис на  
декларатора 

 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
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УКАЗАНИЯ: 
 

Приложение № 3 (образец 2031) се попълва от 
местни и чуждестранни физически лица, които не са 
търговци по смисъла на Търговския закон и през 2013 г. 
са придобили доходи от стопанска дейност от източник в 
страната.  

 
Ако сте местно физическо лице и през 2013 г. сте 

придобили доходи от друга стопанска дейност от 
източник в чужбина, не следва да попълвате това 
приложение, а образец 2001а на годишната данъчна 
декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.  

 
Лица, упражняващи свободна професия, са: 

експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; 
адвокатите; нотариусите; частните съдебни 
изпълнители; съдебните заседатели; експертите към 
съда и прокуратурата; лицензираните оценители; 
представителите по индустриална собственост; 
медицинските специалисти; преводачите; архитектите; 
инженерите; техническите ръководители; дейците на 
културата, образованието, изкуството и науката; 
застрахователните агенти; други физически лица, за 
които са налице едновременно следните условия: 

 осъществяват за своя сметка професионална 
дейност; 

 не са регистрирани като еднолични търговци; 
 са самоосигуряващи се лица по смисъла на 

Кодекса за социално осигуряване. 
 
Извънтрудови правоотношения са: 

правоотношенията, които не са трудови правоотношения 
и не са упражняване на занаят или на свободна 
професия по смисъла на ЗДДФЛ, по силата на които се 
дължи постигането на определен резултат от физическо 
лице, което не е едноличен търговец. 
 

Упражняване на занаят е: производството на 
изделия или предоставянето на услуги, осъществявани 
от физическо лице, вписано в регистъра на занаятчиите, 
което не е регистрирано като едноличен търговец. 

 
Облагаемият доход от стопанска дейност на 

физическите лица, които не са търговци по смисъла 
на Търговския закон, се определя, като придобитият 
през годината доход се намалява с нормативно 
определен процент разходи за дейността.  

 
В Част І се попълват съответните таблици, 

наименованието на които отговаря на вида доход.  
 
На съответните редове в Таблица 1 се попълват 

данни за придобитите през 2013 г. доходи от дейността 
на физическите лица, регистрирани като 
тютюнопроизводители и земеделски производители, за 
производство на непреработени продукти от селско 
стопанство, с изключение на доходите от производство 
на декоративна растителност, както и данни за вида на 
произведената продукция, площта, която се използва за 
производството (в дка), и средния добив на декар. 

Когато физическите лица, регистрирани като 
тютюнопроизводители и земеделски производители, 
формират облагаем доход по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ, 
не попълват тази таблица, а Приложение № 2. 

 
"Доход от стопанска дейност на физически лица" 

за целите на чл. 29а от ЗДДФЛ е доходът от дейността 
за производство на преработени или непреработени 
продукти от селско стопанство, с изключение на 
доходите от производство на декоративна растителност, 
на физическите лица, регистрирани като 
тютюнопроизводители и земеделски производители, 
които не са търговци по смисъла на Търговския закон. 

Непреработен продукт от селско стопанство е: 
всеки първичен продукт, получен от растенията и 
животните, който се използва в естествен вид, без да е 
подлаган на технологична обработка или преработка, в 
резултат на която да са настъпили физико-химични 
изменения в състава. 

 
На съответните редове в Таблица 3 се попълват 

данни за придобития през 2013 г. доход от авторски и 
лицензионни възнаграждения, от продажба на 
изобретения, произведения на науката и изкуството от 
техните автори, както и данни за лицето, което го е 
изплатило. Придобитият през 2013 г. доход от 
възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители 
се попълва в Таблица 4, както и данни за лицето, което 
го е изплатило. 
 

На съответните редове в Таблици 2, 5 и 6 се 
попълват данни за придобития през 2013 г. доход от 
съответния вид дейност, както и данни за мястото на 
извършване на дейността.  

 
На редовете в Таблица 7 се попълват данни за 

придобития през 2013 г. доход от възнаграждения по 
извънтрудови правоотношения, както и данни за лицето, 
изплатило дохода.  

 
Годишната данъчна основа се определя, като 

облагаемият доход, придобит през данъчната година, 
се намалява с вноските, които самоосигуряващото се 
лице е задължено да прави за данъчната година за своя 
сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се - с 
удържаните задължителни осигурителни вноски, 
които са за негова сметка, по реда на Кодекса за 
социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното 
осигуряване (ЗЗО), както и с внесените в чужбина 
задължителни осигурителни вноски, които са за 
сметка на физическото лице. 

 
На съответните редове в Част ІІ се посочват 

вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено 
да прави за данъчната година за своя сметка, 
включително определените за довнасяне съгласно 
данните от Справката за окончателния размер на 
осигурителния доход за 2013 г. Ако не сте 
самоосигуряващо се лице, посочвате само удържаните 
задължителни осигурителни вноски, които са за Ваша 
сметка по реда на КСО и ЗЗО. На ред 3 се посочват 
внесените в чужбина задължителни осигурителни 
вноски, които са за Ваша сметка. 

 
В Таблица 1 от Част ІІІ се посочва размерът на 

удържания през годината от платеца на дохода авансов 
данък за доходите от друга стопанска дейност  по 
тримесечия, като към декларацията се прилагат 
служебните бележки, удостоверяващи размера на този 
данък.  

В Таблица 1.1 от Част ІІІ се попълват данни само за 
платците на доходите, които са удържали данък през 
четвъртото тримесечие.  

В Таблица 2 от Част ІІІ се посочват данни за 
размера на дължимия, внесения и декларирания от Вас 
през течение на годината авансов данък по тримесечия, 
както и датата на внасянето му. 

 
Общите суми на авансовия данък по Таблици 1 и 2 в 

Част ІІІ се посочват на съответните редове в Част ІV от 
образец 2001 на декларацията.  
 

Облагаемият доход (посочен на съответните 
редове в таблиците от Част І и на ред 1 в Част ІІ) и 
годишната данъчна основа (ред 4 на Част ІІ) могат да 
бъдат само положителна величина или 0. 
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Образец 2041

Приложение № 4 
доходи от наем или от друго възмездно 
предоставяне за ползване на права или 

имущество  
 

(Приложението е неразделна част от годишната 
данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава 

заедно с образец 2001)
 

 

Име (собствено име, презиме и фамилно име на декларатора) 
 
 

 

ЕГН/ЛНЧ или служебен номер от регистъра на НАП 
 

Година 

2013            
 

Част І Формиране на облагаемия доход 
 

Таблица 1 – Доходи от: наем  на  недвижимо  имущество* – код 01; вноски  по  договор  за  лизинг, в  
който не е предвидено прехвърляне правото на собственост на недвижимо имущество* - код 02          

 
 

 

ЕИК/ЕГН/служебен номер от 
регистъра на НАП и  

Наименование/ 
име на наемателя 

Адрес и вид на 
недвижимото 
имущество 

Код  Доход в лева 

1.1                 4-
1101  

1.2                 4-
1102  

1.3                 4-
1103  

1.4                 4-
1104  

1.5                 4-
1105  

1.6 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Сума на доходите от ред 1.1 до ред 1.5 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

4-
1106 

 
1.7 Разходи за дейността – 10% от ред 1.6 4-

1107  
1.8 Облагаем доход (ред 1. 6 – ред 1.7) 4-

1108  
 * Забележка: Не се декларират доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени 
от предприятия и самоосигуряващи се лица, които се облагат с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ. 
 

Таблица 2 – Доходи от: наем на движимо имущество – код 03; вноски по договор за лизинг, в 
който не е предвидено прехвърляне правото на собственост на движимо имущество – код 04  
 
 

ЕИК/ЕГН/служебен номер от 
регистъра на НАП 

Наименование/и
ме на наемателя 

Вид на движимото 
имущество  Код Доход в лева 

2.1                 4-
1201  

2.2                 4-
1202  

2.3                 4-
1203  

2.4                 4-
1204  

2.5 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Сума на доходите от ред 2.1 до ред 2.4 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

4-
1205 

 

2.6 Разходи за дейността – 10% от ред 2.5 4-
1206  

2.7 Облагаем доход (ред 2.5 – ред 2.6) 4-
1207  

 
Таблица 3 – Доходи от възнаграждения по договори за: франчайз – код 05, факторинг – код 
06 и други договори за предоставяне за ползване на права – код 07 
 
 

ЕИК/ЕГН/служебен номер от 
регистъра на НАП  

Наименование/име на лицето, изплатило 
дохода  Код Доход в лева 

3.1                4-
1301  

3.2                4-
1302  

3.3                4-
1303  

3.4                4-
1304  

3.5 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Сума на доходите от ред 3.1 до ред 3.4 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

4-
1305 

 

3.6 Разходи за дейността – 10% от ред 3.5 4-
1306  

3.7 Облагаем доход (ред 3. 5 – ред 3.6) 4-
1307  

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
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Таблица 4 – Доходи при прекратяване на договор за лизинг на недвижимо имущество – код 08 
и/или движимо имущество – код 09, в който изрично е предвидено прехвърляне правото на 
собственост преди изтичане срока на договора и без да се прехвърли правото на собственост   

При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>

 
 

 

ЕИК/ЕГН/служебен номер от 
регистъра на НАП и  

наименование/име на платеца 

 

Адрес и вид на недвижимото/движимо 
имущество Код  Доход в лева 

 
4.1 

 

                
4-

1401 

 
 

4.2 Разходи за дейността – 10% от ред 4.1 4-
1402  

4.3 Облагаем доход, определен по реда на чл. 31 от ЗДДФЛ (ред 4. 1 – ред 4.2) 4-
1403  

4.4 Облагаем доход, определен по чл. 33, ал. 9 от ЗДДФЛ 4-
1404  

4.5 Облагаем доход (ред 4. 3 – ред 4.4 + сумата от приложения списък, ако има такъв ) 4-
1405  

 

Част ІІ – Формиране на годишната данъчна основа                                                                        лева 
1 Общ размер на облагаемия доход по Част І (ред 1.8 + ред 2.7 + ред 3.7 + 4.5) 

4- 
2001  

2 Задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, в т.ч.: 4- 
2002  

2.1 Вноски за здравно осигуряване, внесени през годината 4- 
20021  

2.2 Вноски за здравно осигуряване за довнасяне, включително за минали години 4- 
20022  

3 Годишна данъчна основа (ред 1– ред 2) 4-
2003  

                                                                                                                                                      Впишете тази сума на ред 3, 
                                                                                                                                                                                                                               Част ІV  образец 2001  
 Част ІІІ – Авансово удържан и/или внесен през годината данък по реда на ЗДДФЛ 
Таблица 1 - Авансов данък по реда на ЗДДФЛ,                            Таблица 1.1 - Данни  за  платеца  на  дохода , удържал  данък   
удържан от платеца на дохода                                                         през четвъртото тримесечие        

                                                                                                  лева  При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и 
отбележете тук  >>  

Тримесечие на 
придобиване на 

дохода 

Придобит доход Удържан 
авансов данък

Данни за платеца на дохода, удържал данък през 
четвъртото тримесечие 

№ ЕИК Наименование/име 
1 2 3 1 2 3 

1. Първо тримесечие   1   
2. Второ тримесечие   2   
3. Трето тримесечие   3   
4. Четвърто тримесечие   4   

                                                      Обща сума:  5   
                                                       Впишете тази сума на ред 12 в Част ІV от образец 2001 6   

Забележки: 1. При попълването на таблиците се ползва информацията от приложените към декларацията служебни бележки по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ. 
2. Таблица 1.1 се попълва само ако е удържан данък през четвъртото тримесечие и съответно ред 4, колона 3 в Таблица 1 е попълнен. 
Таблица 2 - Авансов данък по реда на ЗДДФЛ, внесен от данъчно задълженото лице                                                лева 

Тримесечие на 
придобиване на 

дохода 
Придобит доход 

 
Дължим 
авансов  
данък 

Деклариран авансов 
данък в 

декларацията за 
дължими данъци 

(образец 4001)  

Внесен авансов 
данък Дата на внасяне 

1 2 3 4 5 6 
Първо тримесечие      
Второ тримесечие      
Трето тримесечие      
Четвърто тримесечие   

                                                                                                                                         Обща сума:  Впишете тази сума на ред 14 
в Част ІV от образец 2001 

                                                                                                                                                                                                                                            

Дата Ден месец Година Подпис на  
декларатора 

 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        
 

УКАЗАНИЯ: 
Приложение № 4 (образец 2041) се попълва от физически лица, които през 

2013 г. са придобили доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за 
ползване на права или имущество от източник в страната, подлежащи на 
облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. 
Ако сте местно физическо лице и през 2013 г. сте придобили доходи от наем 
или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество от 
източник в чужбина, не следва да попълвате това приложение, а образец 
2001а на годишната данъчна декларация. 
Доходите, получени от имущество - съпружеска имуществена общност, се 
разделят поравно между съпрузите.  

 
Доходи, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за 

ползване на земеделска земя, както и доходите, подлежащи на облагане с 
окончателен данък, в т.ч. и от наем или друго възмездно предоставяне на 
имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо 
събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и 
самоосигуряващи се лица, не се декларират. 

 

На съответните редове в Част ІІ се посочват вноските, които сте задължени 
да правите за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона 

за здравното осигуряване (ЗЗО), включително определените за довнасяне съгласно 
данните от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г.  
 

В Таблица 1 от Част ІІІ се посочва размерът на удържания през годината от 
платеца на дохода авансов данък за доходите от наем и друго възмездно предоставяне 
за ползване на права или имущество по тримесечия, като към декларацията се 
прилагат служебните бележки, удостоверяващи размера на този данък.  
 

В Таблица 1.1 от Част ІІІ се попълват данни само за платците на доходите, които са 
удържали данък през четвъртото тримесечие.  
 

В Таблица 2 от Част ІІІ се посочват данни за размера на дължимия, внесения и 
декларирания от Вас през течение на годината авансов данък по тримесечия, както и 
датата на внасянето му. 

 

Общите суми на авансовия данък по Таблици 1 и 2 в Част ІІІ се посочват на 
съответните редове в Част ІV от образец 2001 на декларацията.  

 
Облагаемият доход (редове 1.8, 2.7, 3.7 и 4.5 на Част І) и годишната данъчна 

основа (ред 3 на Част ІІ) могат да бъдат само положителна величина или 0. 
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Образец 2051

Приложение № 5 
доходи от прехвърляне на права или 

имущество 
 

  (Приложението е неразделна част от годишната 
данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава 

заедно с образец 2001)
 

 

Име (собствено име, презиме и фамилно име на декларатора) 
 

 

 

ЕГН/ЛНЧ или служебен номер от регистъра на НАП 
 

Година 

2013           

 
 

Част І Формиране на облагаемия доход 
 
 
 

Таблица 1 – Доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на  
ограничени вещни права върху такова имущество 

1.1 Вид недвижимо 
имущество >> 

 
 

 

Съсобственост >>  
 

                         лева 

1.1.1 Продажна цена 5- 
11011  

1.1.2 Цена на придобиване     5-  
11012  

1.1.3 Положителна разлика (ред 1.1.1 – ред 1.1.2)     5- 
11013  

1.1.4 Разходи – 10% от ред 1.1.3     5- 
11014  

1.2 Облагаем доход (ред 1.1.3 – ред 1.1.4)     5- 
 1102  

1.3 Вид недвижимо 
имущество >>  

 

Съсобственост >>  
 

                        лева 

1.3.1 Продажна цена     5- 
11031  

1.3.2 Цена на придобиване 5- 
11032  

1.3.3 Положителна разлика (ред 1.3.1 – ред 1.3.2) 5- 
11033  

1.3.4 Разходи – 10% от ред 1.3.3     5- 
11034  

1.4 Облагаем доход (ред 1.3.3 – ред 1.3.4)     5- 
 1104  

1.5 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>
Общ размер на облагаемия доход за имуществото по таблица 1 (ред 1.2 + 
ред 1.4 + сумата на облагаемия доход от приложения списък, ако има такъв) 

    5- 
 1105  

 
 
 
Таблица 2 – Доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на  
ограничени вещни права върху такова имущество, когато през 2013 г. е платена част от 
продажната цена 

2.1 Вид недвижимо 
имущество >>  

 

Съсобственост >>    лева

2.1.1 Продажна цена  5- 
12011  

2.1.2 Цена на придобиване     5- 
12012  

2.1.3 Положителна разлика (ред 2.1.1 – ред 2.1.2)     5- 
12013  

2.1.4 Разходи – 10% от ред 2.1.3     5- 
12014  

2.1.5 Частично получено плащане през 2013 г.     5- 
12015  

2.2 

При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>
Облагаем доход за имуществото по таблица 2 [(ред 2.1.3 - ред 2.1.4) х  
(ред 2.1.5 / ред 2.1.1)] + сумата на облагаемия доход от приложения списък, ако 
има такъв 

    5- 
 1202  

 
 

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
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Таблица 3 – Доход от продажба или замяна на: пътни, въздухоплавателни и водни превозни 
средства - код 01; произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети - 
код 02 
3.1 Код >>   Вид движимо имущество >>          лева

3.1.1 Продажна цена     5- 
13011  

3.1.2 Цена на придобиване     5- 
13012  

3.2 Облагаем доход (ред 3.1.1 - ред 3.1.2)     5- 
 1302  

3.3 Код>>  Вид движимо имущество >>                          лева
3.3.1 Продажна цена     5- 

13031  
3.3.2 Цена на придобиване     5- 

13032  
3.4 Облагаем доход (ред 3.3.1 - ред 3.3.2)     5- 

 1304  

3.5 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Общ размер на облагаемия доход за имуществото по таблица 3 (ред 3.2 + 
ред 3.4 + сумата на облагаемия доход от приложения списък, ако има такъв)  

    5- 
 1305  

 
 
 
Таблица 4 – Доход от продажба или замяна на: пътни, въздухоплавателни и водни превозни 
средства - код 03; произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети - 
код 04, когато през 2013 г. е платена част от продажната цена 
4.1 Код >>  Вид движимо имущество >>    лева

4.1.1 Продажна цена     5- 
14011  

4.1.2 Цена на придобиване     5- 
14012  

4.1.3 Положителна разлика (ред 4.1.1 – ред 4.1.2)     5- 
14013  

4.1.4 Частично получено плащане през 2013 г.     5- 
14014  

4.2 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Облагаем доход за имуществото по таблица 4 (ред 4.1.3 х ред 4.1.4/4.1.1 + 
сумата на облагаемия доход от приложения списък, ако има такъв)

    5- 
 1402  

 
 
Таблица 5 – Доход от продажба или замяна на: акции - код 05; дялове – код 06; компенсаторни 
инструменти – код 07, инвестиционни бонове – код 08; други финансови активи – код 09; от 
търговия с чуждестранна валута – код 10                                                                                         лева 

№ 

 
 
 

Код 
  

Дата на 
прехвърляне 

Данни за лицето, изплатило дохода 

Продажна 
цена 

Цена на 
придобиване 

 
Резултат от 
сделката 

ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/ 
Сл.номер от 
регистъра на 

НАП 

Наименование/име 

печалба загуба 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

5.1 Обща сума за годината   

5.2 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Облагаем доход за имуществото по таблица 5 (ред 5.1 на колона 8 – ред 5.1 на 
колона 9 + сумата на облагаемия доход от приложения списък, ако има такъв) 

 

 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
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Таблица 6 – Доход от предоставяне на имущество по договор за лизинг, в който изрично е 
предвидено прехвърляне на правото на собственост върху имуществото 
6.1 Вид имущество >>    лева

6.1.1 Определена по договора цена на имуществото    5- 
16011  

6.1.2 Цена на придобиване     5- 
16012  

6.1.3 Положителна разлика (ред 6.1.1 – ред 6.1.2)     5- 
16013  

6.1.4 Разходи – 10 % от ред 6.1.3     5- 
16014  

6.1.5 Размер на получените през 2013 г. вноски, без съдържащите се в тях 
лихви 

    5- 
16015  

6.2 

При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Облагаем доход на имуществото по таблица 6 [(ред 6.1.3 - ред 6.1.4) х  
ред 6.1.5/6.1.1] + сумата на облагаемия доход от приложения списък, ако има 
такъв 

    5- 
 1602  

 
Таблица 7 – Доход от продажба на вещи по смисъла на чл. 27, ал. 5 от ЗДДФЛ 
7.1 Вид вещ  >>          лева

7.1.1 Пазарна цена     5- 
17011  

7.1.2 Данъчна стойност (за данъчни амортизируеми активи по ЗКПО)     5- 
17012  

7.1.3 Документално доказана цена на придобиване (за вещи, които не са 
амортизируеми активи по ЗКПО) 

    5- 
17013  

7.2 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Облагаем доход (ред 7.1.1 - ред 7.1.2 или ред 7.1.1 - ред 7.1.3 + сумата на 
облагаемия доход от приложения списък, ако има такъв) 

    5- 
 1702  

 

Таблица 8 – Доход от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец със заличаване 
8.1 Определена по договора продажна цена     5- 

 1801  
8.2 Собствен капитал     5- 

 1802  
8.3 Облагаем доход (ред 8.1 -  ред 8.2)     5- 

 1803  
 

Част ІІ – Формиране на годишната данъчна основа  
1 Годишна данъчна основа (ред 1.5 + ред 2.2 + ред 3.5 + ред 4.2 + ред 5.2 + ред 

6.2 + ред 7.2 + 8.3) 
    5- 
 2001 

 
                                                                                                                                                Впишете тази сума на ред 4, 
                                                                                                                                                                                                                                  Част ІV от образец 2001 
                                                                                                                                                                                                                                   
Дата ден месец година Подпис на  

декларатора 
 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 
        

 
УКАЗАНИЯ: 

Приложение № 5 (образец 2051) се попълва 
от местни физически лица, които през 2013 г. са 
придобили доходи от прехвърляне на права или 
имущество от източник в страната. 
Чуждестранните физически лица попълват 
приложението само за доходи, които не се 
облагат с окончателен данък по реда на глава 
шеста от ЗДДФЛ. 

 
Ако сте местно физическо лице и през 2013 г. 

сте придобили доходи от прехвърляне на права 
или имущество от източник в чужбина, не 
следва да попълвате това приложение, а 
образец 2001а на годишната данъчна 
декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. 
 

Продажната цена включва всичко придобито 
от лицето във връзка с продажбата/замяната, 
включително възнаграждение, различно от пари. 
 

Цената на придобиване е: 
1. документално доказаната цена на 

придобиване на имуществото; 
2. документално доказаната цена на 

придобиване на имуществото, увеличена с 
документално доказаното доплащане, дължимо 

от физическото лице - в случаите на замяна с доплащане; 
3. нула - когато няма документално доказана цена на 

придобиване, включително за имущество, придобито по 
дарение, или за акции и дялове, получени при 
разпределение на печалба или друг източник на собствен 
капитал. Цената на придобиване на недвижимото 
имущество е нула и при последваща продажба или 
замяна на поземлен имот (включително на ограничени 
вещни права върху него), върху който е било учредено 
право на строеж и при облагането на дохода е 
определена цена на придобиване по реда на т. 8; 

4. документално доказаното доплащане, дължимо от 
физическото лице - в случаите на замяна с доплащане, 
когато няма документално доказана цена на придобиване 
на имуществото; 

5. частта от непаричната вноска, вписана в 
учредителния договор, в дружествения договор или в 
устава на търговско дружество, съответстваща на 
продадените или на заменените акции и дялове - в 
случаите на направени непарични вноски в търговско 
дружество, когато вноската има за предмет имущество, 
доходите от продажбата или замяната на което са 
необлагаеми по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ към 
датата на вписване на вноската в търговския регистър; 

6. пазарната цена по чл. 10, ал. 4 от ЗДДФЛ на 
имуществото, придобито при замяна - в случаите на 
продажба/замяна на имущество, придобито при замяна; 
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7. документално доказаната цена на 
придобиване на имуществото, актуализирана до 
1997 г. включително с общия индекс на 
потребителските цени, обявен от Националния 
статистически институт - в случаите на продажба 
или замяна на имущество, придобито преди 1 
януари 1998 г.; 

8. документално доказаната цена на 
придобиване на поземления имот, съответстваща 
на частта, за която е учредено право на строеж - 
в случаите на учредяване право на строеж; 

9. документално доказаната цена на 
придобиване на имуществото - предмет на 
непарична вноска в търговско дружество - в 
случаите на продажба или замяна на акции и 
дялове, получени за направени непарични вноски 
в търговско дружество, с изключение на случаите 
по т. 5; 

10. данъчната стойност на имуществото към 
момента на заличаването на едноличния 
търговец от търговския регистър - в случаите на 
заличаване на едноличен търговец, когато 
имуществото на предприятието е преминало към 
физическото лице - собственик. 

В Таблица 1 от Част І се формира 
облагаемият доход от продажба или замяна на 
недвижимо имущество, включително на 
ограничени вещни права върху такова 
имущество, който се определя, като 
положителната разлика между продажната цена 
и цената на придобиване на имуществото се 
намалява с 10 на сто разходи. 
Когато при продажбата/замяната на такова 
имущество продажната цена се плаща на части в 
различни данъчни години се попълва Таблица 2 
от Част І, като в този случай за всяка от тези 
данъчни години облагаемият доход се определя 
по формулата:  

 
където: 
ОДДГ е облагаемият доход за данъчната 
година; 
ПЦ е продажната цена;  
ЦП е цената на придобиване; 
ЧПП е частично полученото плащане през 
данъчната година. 
 

В Таблица 3 от Част І се формира 
облагаемият доход от продажба или замяна на 
пътни, въздухоплавателни и водни превозни 
средства; произведения на изкуството, предмети 
за колекции и антикварни предмети, който 
представлява положителната разлика между 
продажната цена и цената на придобиване на 
имуществото. 

Когато при продажбата/замяната на такова 
имущество продажната цена се плаща на части в 
различни данъчни години се попълва Таблица 4 
от Част І, като в този случай за всяка от тези 
данъчни години облагаемият доход се определя 
по формулата: 

 
където: 
ОДДГ е облагаемият доход за данъчната 
година; 
ПЦ е продажната цена; 
ЦП е цената на придобиване; 

ЧПП е частично полученото плащане през данъчната 
година. 
 

В Таблица 5 от Част І се формира облагаемият 
доход от продажба или замяна на акции, дялове, 
компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и 
други финансови активи, както и от търговия с 
чуждестранна валута, който представлява сумата от 
реализираните през годината печалби, определени за 
всяка конкретна сделка, намалена със сумата от 
реализираните през годината загуби, определени за всяка 
конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка 
сделка се определя, като продажната цена се намалява с 
цената на придобиване на финансовия актив. Когато 
финансови активи от един вид, издадени от едно лице, са 
с различни цени на придобиване и впоследствие се 
продава част от тях и не може да бъде доказано коя част 
се продава, цената на придобиване на всеки един от тях е 
средно претеглената цена, определена въз основа на 
цената на придобиване на държаните към датата на 
продажбата финансови активи от същия вид и издател. 

 
В Таблица 6 от Част І се формира облагаемият 

доход, получен във връзка с предоставяне на имущество 
по договор за лизинг, в който изрично е предвидено 
прехвърляне на правото на собственост върху 
имуществото, като се определя по формулата: 

 
където: 
ОДДГ е облагаемият доход за данъчната година; 
ДЦ е определената по договора цена на имуществото; 
ЦП е цената на придобиване; 
ПВ са получените вноски през данъчната година без 
съдържащите се в тях лихви. 
 

Таблица 7 от Част І се попълва от физически лица - 
собственици на предприятие на едноличен търговец, 
които са включили в имуществото на едноличния 
търговец придобити от тях движими и недвижими вещи, 
които впоследствие са изключени от имуществото на 
едноличния търговец. В този случай, за данъчни цели се 
смята, че физическото лице - собственик на едноличния 
търговец, извършва продажба на тези вещи по пазарна 
цена, независимо от обстоятелствата по чл. 13 от ЗДДФЛ. 
Облагаемият доход се определя като разлика между 
пазарната цена и данъчната стойност - за данъчни 
амортизируеми активи по Закона за корпоративното 
подоходно облагане или между пазарната цена и 
документално доказаната цена на придобиване - за 
всички други вещи. 

 

В Таблица 8 от Част І се формира облагаемият 
доход при прехвърляне на предприятие на едноличен 
търговец със заличаване на едноличния търговец. 
Облагаемият доход е положителната разлика между 
определената с договора продажна цена и собствения 
капитал на предприятието. 

Собствен капитал на предприятието е разликата 
между балансовата стойност на активите и балансовата 
стойност на пасивите на предприятието. 

 

В Част ІІ се посочва годишната данъчна основа за 
доходи от прехвърляне на права или имущество, която е 
облагаемият доход, придобит през данъчната година. 

 

Облагаемият доход (съответните редове в 
таблиците на Част І) и годишната данъчна основа (ред 
1 на Част ІІ) могат да бъдат само положителна 
величина или 0. 
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Образец 2061

Приложение № 6 
доходи от други източници по чл. 35 от 

ЗДДФЛ 
 

  (Приложението е неразделна част от годишната 
данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава 

заедно с образец 2001)  
 

 

Име (собствено име, презиме и фамилно име на декларатора) 
 

 

 

ЕГН/ЛНЧ или служебен номер от регистъра на НАП 
 

Година 

2013            

 
 
Част І Формиране на облагаемия доход 

 
Брутна сума на облагаемите доходи от: обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв 
характер – код 01; парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са 
предоставени от работодател или възложител – код 02; лихви, в т. ч. съдържащи се във 
вноските по лизинг, с изкл. на лихвите по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ – код 03; производствени 
дивиденти от кооперации – код 04; упражняване на права на интелектуална собственост по 
наследство – код 05; други източници – код 06 
 
 
 

ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/служебен номер 
от регистъра на НАП 

Наименование/име на лицето, изплатило 
дохода Код    

 

Доход в лева 

1                6-
1001  

2                6-
1002  

3                6-
1003  

4                6-
1004  

5                6-
1005  

6                6-
1006  

7 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Облагаем доход (сума на доходите от ред 1 до ред 6 + сумата на облагаемия доход 
от приложения списък, ако има такъв)

6-
1007 

 

 
 
 

Част ІІ –  Формиране на годишната данъчна основа 
                                                             лева 

1 Задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО в т.ч.:    6- 
 2001  

1.1 Вноски за здравно осигуряване, внесени през годината 

    

6- 
20011 
 

 
1.2 Вноски за здравно осигуряване за довнасяне, включително за минали години    6- 

20012  
2 Годишна данъчна основа  (ред 7 на Част І – ред 1) 6-

2002  
                                                                                                                                                Впишете тази сума на ред 5, 
                                                                                                                                                                                                                                  Част ІV от образец 2001 
                                                                                                                                     
 
 
 
Дата ден месец година Подпис на  

декларатора 
 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        
 

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
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УКАЗАНИЯ: 
 
 

Приложение № 6 (образец 2061) се 
попълва от местни физически лица, които 
през 2013 г. са придобили доходи от други 
източници по чл. 35 от ЗДДФЛ от източник в 
страната.  
 
Ако сте местно физическо лице и през 

2013 г. сте придобили доходи по чл. 35 от 
ЗДДФЛ от източник в чужбина, не следва 
да попълвате това приложение, а образец 
2001а на годишната данъчна декларация 
по чл. 50 от ЗДДФЛ. 

 
На съответните редове в Част І се 

посочва брутната сума на облагаемите 
доходи, придобити през данъчната година 
от: 

 обезщетения за пропуснати ползи и 
неустойки с такъв характер; 

 парични и предметни награди от игри, 
от състезания и конкурси, които не са 
предоставени от работодател или 
възложител; 

 лихви, в т. ч. съдържащи се във 
вноските по лизинг, с изключение на 
облагаемите с окончателен данък 
лихви по депозитни сметки в 
търговски банки, придобити от местни 
физически лица; 

 производствени дивиденти от 
кооперации; 

 упражняване на права на 
интелектуална собственост по 
наследство; 

 всички други източници, които не са 
изрично посочени в ЗДДФЛ и не са 
обложени с окончателни данъци по 
реда на този закон или с окончателни 
данъци по реда на Закона за 
корпоративното подоходно облагане.  

При определянето на облагаемите доходи 
на съответните редове в Част І се изключват 
доходите, които са необлагаеми по силата на 
закон. 

 
За изплатените доходи от други източници 

по чл. 35 от ЗДДФЛ предприятието или 
самоосигуряващото се лице издава служебна 
бележка по образец, която се прилага към 
декларацията.  

 
В колона „Код” се посочва кодът, 

съответстващ на конкретния вид доход, 
посочен в заглавието на Част І. Например за 

упражняване на права на интелектуална 
собственост по наследство – в колона „Код” се 
вписва „05”. 

 
 

"Интелектуална собственост" е 
собствеността върху произведения на 
науката, изкуството и литературата, 
включително кино- и телевизионни филми и 
записи за телевизионни или 
радиопредавания; върху патенти, търговски 
марки, промишлени образци и полезни 
модели, чертежи, планове, секретни 
формули и процеси, както и информация за 
промишлен, търговски или научен опит (ноу-
хау). 

 
"Лихва" е доход от всякакъв вид 

вземания за дълг, независимо дали е 
гарантиран с ипотека или с клауза за участие 
в печалбата на длъжника, включително 
лихвите по депозити в банки и доходите 
(премиите) от бонове и облигации. 

 
Годишната данъчна основа за доходите 

от други източници се определя, като 
облагаемият доход, придобит през 
данъчната година, се намалява с вноските, 
които лицето е задължено да прави за 
данъчната година за своя сметка по реда 
на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното 
осигуряване (ЗЗО). 

 
На съответните редове в Част ІІ се 

посочват вноските, които лицето е 
задължено да прави за данъчната година за 
своя сметка по реда на ЗЗО, включително 
определените за довнасяне съгласно 
данните от Таблица 2 на Справката за 
окончателния размер на осигурителния 
доход за 2013 г.  
 

Облагаемият доход (ред 7 на Част І) и 
годишната данъчна основа (ред 2 на   
Част ІІ) могат да бъдат само положителна 
величина или 0. 
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Образец 2071

Приложение № 7  
доходи от дейности, подлежащи на 

облагане с патентен данък по реда на 
ЗМДТ 

 
   (Приложението е неразделна част от годишната 

данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно 
с образец 2001) 

 

 

Име (собствено име, презиме и фамилно име на декларатора) 
 

 

 

ЕГН/ЛНЧ или служебен номер от регистъра на НАП 
 

Година 

2013            

 
Данните от това приложение не участват при формирането на общата годишна данъчна основа и 

на годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ 
 

Част І – Идентификационни данни за предприятието на едноличния търговец 

1 
Д
ан
ни

 
за

  Е
Т 

1.1. ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП 
1.2. Фирма  

 
Част ІІ – Доходи, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ 
При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  

№ 
През 2013 г. е 

осъществявана 
патентна дейност 

като: 

Вид патентна 
дейност 

Приходи/
доходи от 
дейността 

 
 Адрес на обекта 

 

Входящ номер на 
декларацията по 
чл. 61н от ЗМДТ  

за 2013 г. 
Община Град (село), ж.к., ул., 

№, ап., вх. 

1 2 3 4 5 6 7

1 Едноличен 
търговец 

1.1     
1.2     
1.3     

2 Общо приходи                                                                                                                                                          лева  

3 Общо разходи  

4 Облагаем доход  

5 Свободна 
професия 

5.1     
5.2     
5.3     

6 Облагаем доход                                                                                                                                             лева  

7 Занаятчия 

7.1     
7.2     
7.3     

8 Облагаем доход                                                                                                                                           лева  

9 

Физическо лице,  
извън 

посочените на 
редове 1, 5 и 7 

9.1     
9.2     
9.3     

10 Облагаем доход                                                                                                                        лева   
11 Размер на дължимия патентен данък за 2013 г.  
12 Размер на внесения патентен данък за 2013 г.  
 
Дата ден месец година Подпис на  

декларатора 
 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
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УКАЗАНИЯ: 

 
Приложение № 7 (образец 2071) се 

попълва от физически лица, които през 2013 г. 
са извършвали дейност, доходите от която 
подлежат на облагане с патентен данък по 
реда на ЗМДТ. Данните от това приложение не 
участват при формирането на общата годишна 
данъчна основа и на годишната данъчна 
основа за доходите от стопанска дейност като 
едноличен търговец.  

  
Във връзка с предвиденото годишно 

изравняване на вноските за фонд „Пенсии”, за 
допълнително задължително пенсионно 
осигуряване в универсален пенсионен фонд и 
за здравно осигуряване е необходимо да се 
формира облагаем доход за извършваните 
патентни дейности съобразно начина, по 
който са осъществявани съответните 
дейности (като: едноличен търговец; 
упражняване на занаятчийска или друга 
дейност) и съгласно съответстващите 
правила, предвидени в ЗДДФЛ за тези 
източници на доход. Например, ако е 
извършвана патентна дейност като едноличен 
търговец, на редове 2 и 3 в Част ІІ се вписват 
исканите данни по Отчета за приходите и 
разходите. Облагаемият доход на ред 4 се 
определя, като финансовият резултат от 
патентните дейности се преобразува по ред, 
аналогичен на реда в Справка № 2 от 
Приложение № 2 - доходи от стопанска 
дейност като едноличен търговец, без да се 
намалява с размера на приспаднатата 
данъчна загуба по реда на Закона за 
корпоративното подоходно облагане. 

 
За улеснение, при определянето на 

облагаемия доход, за целите на това 
приложение, може да се ползва съответното 
приложение, в което биха се декларирали 
доходите, ако не се облагаха с патентен данък 
(Приложение № 2, ако дейността е 
осъществявана като едноличен търговец; 
Приложение 3 - за упражняване на занаят).  

Използваното за целта приложение не 
се прилага към годишната данъчна 
декларация. 

Пример: Ако за 2013 г. доходът от 
упражняване на занаят, който подлежи на 
облагане с патентен данък, е 5000 лв., 
облагаемият доход ще се изчисли по следния 
начин:  

1. Определят се нормативно-
признатите разходи: 5000 лв. х 40% = 2000 
лв.  

2. От дохода, получен от упражняване на 
занаят, се приспадат нормативно-
признатите разходи (5000 лв. - 2000 лв.= 
3000 лв.)  

3. Сумата 3000 лв. представлява 
облагаемият доход за целите на това 
приложение, който се вписва на ред 8.    

 
Част І „Идентификационни данни за 

предприятието на едноличния търговец” 
се попълва само от еднолични търговци, 
регистрирани по Търговския закон.  

 
В Част ІІ, колона 3 на съответните редове 

се посочва видът на всяка от извършваните 
патентни дейности. Например: а) търговия на 
дребно;  б) машинописни услуги и т. н.  
  

В Част ІІ, колона 5 на съответните редове 
се попълва общината по местонахождение на 
обекта, където е извършвана дейността. 
Колони 5 и 6 не се попълват, когато дейността 
не се извършва в обект по смисъла на § 1,     
т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗМДТ. 
 

Ред 9 на Част ІІ се попълва от физически 
лица, които не са регистрирани като търговци 
и чиято дейност не може да се определи като 
упражняване на свободна професия или 
упражняване на занаят. Такива са например 
физическите лица, нерегистрирани по 
Търговския закон, които извършват продажба 
на вестници и списания; оказват услуги със 
земеделска и горска техника и други дейности 
доходите от които подлежат на облагане с 
патентен данък по реда на ЗМДТ. 

 



СТР.  124  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 1

1

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

 1

 

 

Образец 2081

Приложение № 8 
за притежавани акции, дялови участия в 
дружества, място на стопанска дейност, 

определена база и недвижима 
собственост в чужбина 

 
  (Приложението е неразделна част от годишната данъчна 

декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с 
образец 2001) 

 

 

Име (собствено име, презиме и фамилно име на декларатора) 
 

 

 

ЕГН/ЛНЧ или служебен номер  от регистъра на НАП 
 

Година 

2013            

 
 
Данните от това приложение не участват при формирането на общата годишна данъчна основа и 

на годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ 
 
Част І – Информация за притежаваните акции и дялови участия в дружества в чужбина 

Вид Държава Брой 
Дата и година на 
придобиване 

(ддммгггг) 

Цена на придобиване 

В съответната 
валута В лева 

1 2 3 4 5 6 

  Акции 

1             
2             
3             
4             

  Дялове 

1             
2             
3             
4             
5             

 
Част ІІ – Информация за притежаваните място на стопанска дейност, определена база и 
недвижима собственост в чужбина 

 
 
Дата ден месец година Подпис на  

декларатора 
 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 

 Държава Адрес 
 
 
 
 
 
 

 
Вид 

 
 

 
 

 
Дата и година на 
придобиване 

(ддммгггг) 

Място на 
стопанска 
дейност 

  

Определена 
база 

  

Недвижимо 
имущество 

1      
2      
3      
4      
5      
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УКАЗАНИЯ: 
 

Приложение № 8 (образец 2081) се 
попълва от местни физически лица, които 
през 2013 г. са притежавали акции и дялови 
участия в дружества, място на стопанска 
дейност, определена база и недвижима 
собственост в чужбина.  

 
Ако сте местно физическо лице и през 

2013 г. сте придобили доходи от 
дивиденти и ликвидационни дялове от 
източник в чужбина, следва да 
попълните Приложение № 8 в образец 
2001а на годишната данъчна 
декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. 
 

В Част І информацията за 
притежаваните акции и  дялови участия в 
дружества се посочва за всяка държава 
поотделно. В колони 5 и 6 се вписва цената 
на придобиване в съответната чужда валута 
и в лева – по курса на БНБ към датата на 
придобиване на акциите и дяловите 
участия. 

 
В Част ІІ информацията за 

притежаваните място на стопанска дейност, 
определена база и недвижима собственост 
в чужбина се посочва за всяка държава 
поотделно. 

 
Място на стопанска дейност е:  
а) определено място (собствено, наето 

или ползвано на друго основание), 
посредством което чуждестранно лице 
извършва цялостно или частично стопанска 

дейност в страната, като например: място 
на управление; клон; търговско 
представителство, регистрирано в страната; 
офис; кантора; ателие; завод; работилница 
(фабрика); магазин; склад за търговия; 
сервиз; монтажен обект; строителна 
площадка; мина; кариера; сонда; петролен 
или газов кладенец; извор или друг обект на 
извличане на природни ресурси; 

б) извършването на дейност в страната 
от лица, упълномощени да сключват 
договори от името на чуждестранни лица, с 
изключение на дейността на 
представителите с независим статут по 
глава шеста от Търговския закон; 

в) трайно извършване на търговски 
сделки с място на изпълнение в страната, 
дори когато чуждестранното лице няма 
постоянен представител или определено 
място. 

 
Определена база е: 
а) определено място, чрез което 

чуждестранно физическо лице извършва 
цялостно или частично независими лични 
услуги или упражнява свободна професия в 
страната, като например архитектурно 
ателие, зъболекарски кабинет, адвокатска 
или друга кантора на консултант, офис на 
независим одитор или счетоводител; 

б) трайно извършване на независими 
лични услуги или упражняване на свободна 
професия в страната, дори когато 
чуждестранно физическо лице не разполага 
с определено място. 
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Образец 2001а

 
по чл. 50 от ЗДДФЛ за  

2013 година  
 

Образецът се подава само от местни 
физически лица, придобили доходи от 
източници в България и от чужбина! 

 

 
 

Част І – Данни за данъчно задълженото лице 
 

1. ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП                
 

2. Код по т. 1  
Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от 

регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 3 

 
3.

 И
м
е 3.1. Собствено име  3.2. Презиме  3.3. Фамилно име 

4.
 П
ос
то
ян

ен
 

ад
ре
с 

4.1. Област 
 
 

4.2. Община 4.3. Населено място (гр./с.) 4.4. пощенски код 

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

5.
 А
др

ес
 з
а 

ко
ре
сп
он

де
нц

ия
 Адресът съвпада с 

постоянния   >>       
Отбележете, ако адресът за 
кореспонденция съвпада с 
постоянния Ви адрес и не 
попълвайте данните в  т. 5.  

5.1. Област 
 

5.2. Община  5.3. Населено място (гр./с.) 5.4. пощенски код 

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 

6. За контакт: 6.1. Телефон 
 
 

6.2. Факс 6.3. E-mail 

  

7. Местно лице  >>  
 

8. Едноличен търговец  >>  9. Самоосигуряващо се лице >>     10. Лице, което се осигурява по реда на чл. 40, ал. 5  
от Закона за здравното осигуряване   >>   

   

11. Доходи от чужбина >>  
 

12. Прилагане на метод за избягване на двойното данъчно облагане  >>   

 
Част ІІ Данни за упълномощеното лице или за законния представител 

Попълва се само ако декларацията се подава от упълномощено лице или от законен представител на малолетно, непълнолетно или поставено под запрещение физическо лице! 
 

1. ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП            
 

2. Код по т. 1  
Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от 

регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 3 

 
3.

 И
м
е 3.1. Собствено име  3.2. Презиме  3.3. Фамилно име 

4.
 П
ос
то
ян

ен
 

ад
ре
с 

4.1. Област 
 

4.2. Община 4.3. Населено място (гр./с.) 4.4. пощенски код 

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  

5.
 А
др

ес
 з
а 

ко
ре
сп
он

де
нц

ия
 Адресът съвпада с 

постоянния   >>       
Отбележете, ако адресът за 
кореспонденция съвпада с 
постоянния Ви адрес и не 
попълвайте данните в  т. 5. 

5.1. Област 5.2. Община  5.3. Населено място (гр./с.) 5.4. пощенски код 

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 

6. За контакт: 6.1. Телефон 
 
 

6.2. Факс 6.3. E-mail 

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 

Попълва се от приходната администрация 
 

Попълва се от задълженото лице 
 

Териториална дирекция на НАП  
 

                              Коригираща декларация  >>    
 

(отбележете, ако декларацията е за промени на данни и обстоятелства по 
подадена годишна данъчна декларация) 
 

 Входящ № и дата 

Орган по приходите,  
приел декларацията 

 
 

/собствено и фамилно име, подпис/
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Част ІІІ – Образци и документи 
 
№ 

Наименование на образеца/документа 
Поставете знак „Х” срещу наименованието на съответния образец или документ, посочен на ред 1 и ред 2, ако го прилагате 

към декларацията 
1 Образец 2004: Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г.  
2 Годишен отчет за дейността   
2.1 Вх. № и дата на годишния отчет за дейността Вх.№                                                                             / 20……..г.

Други документи, приложени към декларацията: 
В колона „Брой” попълнете съответната цифра, ако прилагате документа или образеца към декларацията 

 

 
Брой 

3 Служебна/и бележка/и по чл. 45 от ЗДДФЛ за доходи от трудови правоотношения  
4 Служебна/и бележка/и по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ (за доходи от извънтрудови правоотношения и от друга 

стопанска дейност, от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество) 
 

5 Служебна/и бележка/и по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ (за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ)  
6 Копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК   
7 Копия на документи, удостоверяващи направените лични вноски за осигурителен стаж при 

пенсиониране 
 

8 Документи, доказващи основанието за ползване на данъчното облекчение за дарения по чл. 22 от 
ЗДДФЛ   

 

9 Документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през 
годината лихвени плащания при ползване на данъчното облекчение по чл. 22а от ЗДДФЛ 

 

10 Писмена декларация от съпруга/съпругата, че няма да ползва данъчното облекчение по чл. 22а от 
ЗДДФЛ за 2013 г. (прилага се, когато съпругът/съпругата не е попълнил/а декларацията в Таблица 5 на Част V) 

 

11 Справка/и за окончателния размер на осигурителния доход за минали години  
12 Удостоверения за размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, 

издадени от компетентните власти на другата държава 
 

13 Документ, издаден от компетентната община за размера на дължимия и внесен патентен данък 
(ако през 2013 г. сте преминали от облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ към облагане по общия ред на ЗДДФЛ  – виж т. 5 от 
забележките по-долу) 

 

14 Приложени списъци с допълнителни редове към приложенията от декларацията       
15 Други документи         
Забележки: 1. Справката за окончателния размер на осигурителния доход се прилага само ако деклараторът е 
самоосигуряващо се лице или се осигурява по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване и през 2013 г. е 
придобил доходи, подлежащи на деклариране и облагане, съгласно данните от годишната данъчна декларация. 
2. Когато с годишната данъчна декларация за 2013 г. се декларират доходи, получени през течение на годината за 
извършена дейност през минали години се подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната 
година.  
3. Лицата, които ползват данъчни облекчения, прилагат: копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за данъчното 
облекчение за лица с намалена работоспособност; копия на документи, удостоверяващи направените вноски – за 
данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране; копия на документи, удостоверяващи, 
че дареното лице е от изброените в чл. 22 от ЗДДФЛ и че предметът на дарението е получен, както и официален 
легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен 
орган на съответната чужда държава, и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач, когато 
дарението е направено в полза на идентични или сходни на изброените в чл. 22, ал. 1 от ЗДДФЛ лица, установени в 
друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство – за данъчното облекчение за дарения; документ, издаден от банката кредитозаемател, 
удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на 
ипотечния кредит за закупуване на жилище – за данъчното облекчение за млади семейства по чл. 22а от ЗДДФЛ.  
4. При прекратяване на дейността на работодател, който няма правоприемник, служебната бележка по чл. 45 от 
ЗДДФЛ се издава от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, където са 
предадени разплащателните ведомости и приложенията към тях. 
5. Когато през 2013 г. е отпаднало основанието за облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци 
и такси (ЗМДТ) и се преминава към облагане по общия ред на ЗДДФЛ, към годишната данъчна декларация се прилага 
документ, издаден от компетентната община за размера на дължимия и внесен патентен данък по реда на ЗМДТ към 
датата на подаване на декларацията за отпадане на основанията за облагане с патентен данък. 
6. Физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително 
едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ заедно с годишната данъчна 
декларация представят и годишен отчет за дейността. „Годишен отчет за дейността” е отчетът по чл. 20, ал. 4 от 
Закона за статистиката.  
7. За доходите от източник в чужбина, при облагането на които съгласно действаща Спогодба за избягване на 
двойното данъчно облагане (СИДДО) се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане „Освобождаване с 
прогресия”, може да не се представя удостоверение за размера на внесения данък. 
8. Декларацията се попълва в левове и стотинки до втория десетичен знак! 
 
 

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните 
актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на 
установените със закон функции на Националната агенция за приходите. Повече подробности за ангажиментите на 
Националната агенция за приходите в качеството й на администратор на лични данни можете да намерите на 
интернет адрес www.nap.bg и на информационните табла в салоните на НАП. 
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Част ІV – Изчисляване на данъка върху общата годишна данъчна основа за 2013 г. 
 Не се включват доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и доходите от друга стопанска 

дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ. Те се декларират в Приложение № 2 и се облагат с данък върху годишната 
данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.

Размер  
в лева

1 Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения
(впишете сумата от ред 4.3 в Таблица 4 на Част ІІ от Приложение № 1)

 
4001  

2 Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност  
(впишете сумата от ред 6 на Част ІІ от Приложение № 3)

 
4002  

3 Годишна данъчна основа за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне 
за ползване на права или имущество (впишете сумата от ред 5 на Част ІІ от Приложение № 4)

 
4003  

4 Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество 
(впишете сумата от ред 3 на Част ІІ от Приложение № 5)

 
4004  

5  Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
(впишете сумата от ред 4 на Част ІІ от Приложение № 6)

 
4005  

6 Сума от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ (впишете сбора на сумите от 
ред 1 до ред 5)  

 
4006  

7 Общ размер на данъчните облекчения, с който се намалява сумата на ред 6 
(впишете сумата от ред 6.8, колона 4 в Таблица 6 на Част V)

 
4007  

8 Обща годишна данъчна основа (изчислете: ред 6 – ред 7 и впишете получената положителна 
разлика, а ако разликата е отрицателна впишете нула) 

 
4008  

9 Данък върху общата годишна данъчна основа (изчислете размера на данъка като сумата 
от ред 8 умножите по 10%) 

 
4009  

Ред 10 се попълва само за доходи от чужбина, за които се прилагат методите на данъчния кредит 
 

10 Размер на признатия данъчен кредит (впишете общата сума от колона 8 на Таблица 2.1  от 
Справка № 2 от Приложение № 10) 

4010  

11 
Размер на дължимия и внесен патентен данък, подлежащ на приспадане от данъка 
върху общата годишна данъчна основа (в случаите на преминаване от облагане с патентен 
данък по реда на ЗМДТ към облагане по общия ред на ЗДДФЛ)

 
 

4011 
 

12 Удържан и/или внесен през 2013 г. окончателен данък за доходи по чл. 37 от 
ЗДДФЛ, подлежащ на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна основа 

 
4012  

13 Данък, удържан в друга държава – членка на Европейския съюз, подлежащ на 
приспадане и/или възстановяване по реда на чл. 78 и 79 от ЗДДФЛ 

 
4013  

14 
Удържан авансов данък от платеца на дохода (впишете сбора от сумите на ред 1 от 
Част ІІІ в Приложение № 1 и Приложение 1а; колона 3, Таблица 1 от Част ІІІ в Приложение № 3 и 
Приложение № 3а  и колона 3, Таблица 1 от Част ІІІ в Приложение № 4 и Приложение № 4а )

 
 

4014 
 

15 
Данък, намален със сумите по редове 10, 11, 12, 13 и 14 (ред 9 – ред 10 – ред 11 – ред 12 – 
ред 13 – ред 14)  
Ако получената разлика е отрицателно число, то се вписва със знак минус .

 
4015  

Попълнете ред 16 след установяване на точния размер на внесените авансови вноски за 2013 г. чрез преглед на данъчно-осигурителната сметка 
или чрез поискване на информация от НАП

16 
Внесен авансов данък от данъчно задълженото лице (впишете сбора от сумите в колона 
5, Таблица 2 от Част ІІІ в Приложение № 3 и Приложение № 3а и колона 5, Таблица 1 от Част ІІІ в 
Приложение № 4 и Приложение № 4а) 

 
4016  

От сумата на ред 15 извадете сумата на ред 16. Ако получената разлика е положително число, то се вписва на ред 17. Ако получената разлика е 
отрицателно число, то се вписва на ред 18.

17 
 

Дължим данък за довнасяне (сумата се закръглява към всеки пълен лев) 
 

 
4017  

18 
 

Надвнесен данък (сумата се закръглява към всеки пълен лев) 
 

 
4018  

18.1 Възстановяване по реда на Раздел І от глава шестнадесета на ДОПК                                           Да  
Ако е попълнен ред 18 и на този ред сте отбелязали „х”, посочете данни за банковата сметка, по която да бъде преведена сумата: 

 
БАНКА: …………………………………….. BIC …………………………………… IBAN: ……………………………………………… 

Данни за титуляра на сметката: 
 
ЕГН:                 Име: ……………………………………………………………………………………………….             

Редове 19 и 20 се попълват, ако декларацията е подадена в срок до 10.02.2014 г. и в същия срок е внесен данъкът за довнасяне, 
посочен на ред 17 или част от него. В тези случаи редове 21 и 22 не се попълват! Отстъпката се ползва, при условие че лицата, 

задължени да внасят авансов данък, са внесли пълния размер на дължимия данък в сроковете по чл. 67 от ЗДДФЛ 
 

19 
 

Размер на данъка за довнасяне по ред 18, внесен до 10.02.2014 г. 
 

 
4019  

20 
 

5 % отстъпка от размера на данъка, посочен на ред 19 
 

 
4020  

Редове 21 и 22 се попълват, ако декларацията е подадена в срок до 30.04.2014 г. по електронен път и в същия срок е внесен 
данъкът за довнасяне, посочен на ред 17, или част от него. В тези случаи редове 19 и 20 не се попълват! Отстъпката се ползва, 
при условие че лицата, задължени да внасят авансов данък, са внесли пълния размер на дължимия данък в сроковете по чл. 67 

от ЗДДФЛ 

21 
 

Размер на данъка за довнасяне по ред 17, внесен до 30.04.2014 г. 
 

 
4021  

22 
 

5 % отстъпка от размера на данъка, посочен на ред 21 
 

 
4022  

23 Дължим данък за довнасяне, намален с отстъпката (ред 17 – ред 20, ако е попълнен или 
ред 17  – ред 22, ако е попълнен)

 
4023  
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Част V – Данъчни облекчения 
Таблица 1 – Данъчно облекчение за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност             
Данъчното облекчение се ползва, при условие че към декларацията прилагате копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК!      

лева

1.1 Размер на данъчното облекчение за 2013 г. (вписва се сумата на облекчението, което ще се 
ползва, като максималният размер е 7920 лв.) 

Впишете тази сума 
на ред 6.1 в колона 3 
от Таблица 6    >>        

 
                                                                                                   
Таблица 2 – Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране            
Данъчното облекчение се ползва, при условие че към декларацията прилагате копия на документите, удостоверяващи 
направените вноски!                                                                                                                                                                       лева 

2.1 Размер на данъчното облекчение (вписва се сумата на вноските по чл. 9а от Кодекса за социално 
осигуряване, направени през 2013 г.) 

Впишете тази сума 
на ред 6.4 в колона 3 
от Таблица 6    >> 

 

 

 
Таблица 3 – Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане 
При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>  

№ Вид на личните 
вноски/премии 

Идентификационни данни на 
осигурителя/застрахователя Договор/полица  

№ и дата на 
сключване 

Направени 
лични вноски 
през годината 

 
лева 

Код Наименование ЕИК 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 Допълнително доброволно 
пенсионно осигуряване      Х 

3.2 
Допълнително доброволно 
осигуряване за безработица 

и/или професионална 
квалификация 

     Х 

3.3 Размер на данъчното облекчение за ползване от сумата от годишните данъчни 
основи по чл. 17 от ЗДДФЛ (направените през годината лични вноски до 10% от ред 6 на Част ІV) 

 Впишете тази сума 
на ред 6.2 в колона 4 
на Таблица 6   >> 

 

3.4 Размер на данъчното облекчение за ползване от годишната данъчна основа по чл. 28 
от ЗДДФЛ (направените през годината лични вноски до 10% от ред 3, Част ІV от Приложение № 2) 

Впишете тази сума 
на ред 6.2 в колона 5 
на Таблица 6   >> 

 

3.5 Доброволно здравно 
осигуряване      Х 

3.6 Застраховки „Живот”      Х 

3.7 Размер на данъчното облекчение за ползване от сумата от годишните данъчни 
основи по чл. 17 от ЗДДФЛ (направените през годината лични вноски до 10% от ред 6 на Част ІV) 

Впишете тази сума 
на ред 6.3 в колона 4 
на Таблица 6  >> 

 

3.8 Размер на данъчното облекчение за ползване от годишната данъчна основа по чл. 28 
от ЗДДФЛ (направените през годината лични вноски до 10% от ред 3, Част ІV от Приложение № 2) 

Впишете тази сума 
на ред 6.3 в колона 5 
на Таблица 6  >> 

 
Забележка: В колона 3 «код» се попълва: «1» - когато осигуряването/застраховането е осъществявано съгласно българското законодателство; 
«2» - когато осигуряването/застраховането е осъществявано съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз или 
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и в този случай колона 5 не се попълва. 
 

Таблица 4 – Данъчно облекчение за дарения 
При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>  
Данъчното облекчение се ползва, при условие че към декларацията прилагате копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от 
изброените в номенклатурата под тази таблица и че предметът на дарението е получен! Когато дарението е в полза на идентично или сходно лице, 
установено в друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС) или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство (ЕИП) към декларацията задължително се прилага официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на 
дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговият превод на български език, извършен от заклет 
преводач. В тези случаи в колона 4 се отбелязва „Х”, а колона 5 не се попълва.   

№  Код 
 

Данни за лицето, в чиято полза е извършено дарението Размер на 
дарението в леваНаименование ЕС/ 

ЕИП 
ЕИК/Служебен № от 
регистъра на НАП 

1 2 3 4 5 6 
4.1      
4.2      
4.3      
4.4 Сума от направените дарения с код от 01 до 14   
4.5 Размер на данъчното облекчение (вписва се сумата на направените през годината дарения с код от 01 до 14 в размер до 5% от  

сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ:  до 5% от ред 6 на Част ІV)  
4.6 15     
4.7 15     
4.8 Сума от направените дарения с код 15   
4.9 Размер на данъчното облекчение (вписва се сумата на направените през годината дарения с код 15 в размер до 15% от сумата 

от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ: до 15% от ред 6 на Част ІV)  
4.10      
4.11      
4.12 Сума от направените дарения с код от 16 и 17  
4.13 Размер на данъчното облекчение (вписва се сумата на направените през годината дарения с код от 16 и 17 в размер до 50% от 

сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ: до 50% от ред 6 на Част ІV)  

4.14 Общ размер на данъчното облекчение (вписва се сумата от ред 4.5, ред 4.9 и ред 4.13, която не 
може да превишава 65% от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ: до 65% от ред 6 на Част ІV) 

Впишете тази сума 
на ред 6.5 в колона 4 
от Таблица 6   >>  
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Номенклатура на кодовете по видове лица, в чиято полза е извършено дарение 
Код Лице, в чиято полза е извършено дарение 
01 Здравни заведения по чл. 21, ал. 2 т. 1 – 3 от Закона за здравето 09 Български Червен кръст

02 Лечебни заведения 10 Културни институти или за целите на културния, образователния или научния 
обмен по международен договор, по който Република България е страна 

03 Специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно 
Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално 
подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и 
социалната политика 

11 Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на 
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 
дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на 
Закона за меценатството 

04 Специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, 
както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от 
родителска грижа, съгласно Закона за народната просвета 

12 Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”

13 Комуни за лечение на наркозависими 

05 Детски ясли, детски градини, училища висши училища или академии 14 Детски фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ)

06 Бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството 15 Дарение за култура 

07 Регистрирани в страната вероизповедания 16 Център „Фонд за лечение на деца” 
08 Специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, 

вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с 
увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания 
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Център „Фонд за асистирана репродукция” 

 

Таблица 5 – Данъчно облекчение за млади семейства 
Данъчното облекчение се ползва, при условие че към декларацията прилагате документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на 
направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище!                                              

Декларирам следните обстоятелства и условия за ползване на данъчното облекчение:
(Съгласно чл. 22а, ал. 4 от ЗДДФЛ, обстоятелствата и условията при наличието на които може да се ползва данъчното облекчение за млади 

семейства, се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.) 
5.1 За данъчната 2013 г. съм местно лице на Република България  >>                           

5.2 Договорът за ипотечния кредит е сключен от:  
                                                                 (посочва се името на декларатора и/или на съпруга/та, с който/която имат сключен граждански брак)

5.3 Дата на  сключване на договора  за 
ипотечен кредит           >>                        

ден месец година Към тази дата не съм навършил и/или съпругът/ата ми не 
е навършил/а 35-годишна възраст  >>           

5.4 Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през 2013 година   >>  
5.5 Размер на главницата по ипотечния кредит в лева   

5.6 

Към настоящата декларация представям декларация от съпруга/съпругата, че за 2013 г. същият/ата няма да ползва данъчното 
облекчение     >>     
(На основание чл. 22а, ал. 3 от ЗДДФЛ данъчното облекчение се ползва при условие, че деклараторът представи писмена декларация от съпруга/та, че няма 
да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година. За целта съпругът/съпругата попълва декларацията по-долу - неразделна част от този 
образец или същата декларация, но на отделен лист, която деклараторът прилага към този образец. Във втория случай освен ред 5.6. се попълва и ред 10 
от Част ІІІ.)  

5.7 Размер на данъчното облекчение (вписва се сумата от направените през годината лихвени 
плащания върху първите 100 000 лв. от главницата по ипотечния кредит)   

Впишете тази сума на 
ред 6.6 в колона 4 от 
Таблица 6   >>  

ДЕКЛАРАЦИЯ
от съпруга/та по чл. 22а, ал. 3 от ЗДДФЛ

1. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП           2. Код по т. 1  
Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от 
регистъра на НАП – в т. 2 се попълва 3 

3.
 И
м
е 3.1. Собствено име  3.2. Презиме  3.3. Фамилно име 

4.
 П
ос
то
ян

ен
 

ад
ре
с 4.1. Област 

 
4.2. Община 4.3. Населено място (гр./с.) 4.4. пощенски код 

    

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  

 

5.  Декларирам, че за данъчната 2013 г. няма да ползвам данъчното облекчение за млади семейства  >>   

Дата ден месец година Подпис           
 

 
Таблица 6 – Ползване на данъчните облекчения  

№ Вид  на данъчното облекчение Размер на данъчното 
облекчение 

Размер на данъчното 
облекчение, с който се намалява 
сумата на годишните данъчни 
основи по чл. 17 от ЗДДФЛ 

Размер на данъчното облекчение, 
с който се намалява годишната 
данъчна основа по чл. 28 от 

ЗДДФЛ 
1 2 3 4 5 

6.1 Данъчно облекчение за намалена 
работоспособност      

6.2 Данъчно облекчение за лични вноски за 
допълнително доброволно осигуряване  Х   

6.3 
Данъчно облекчение за лични вноски за 
доброволно здравно осигуряване и 
застраховки „Живот” 

Х   

6.4 Данъчно облекчение за лични вноски за 
осигурителен стаж при пенсиониране               

6.5 Данъчно облекчение за дарения Х  Х 
6.6 Данъчно облекчение за млади семейства Х  Х 

6.7 
Данъчни облекчения при прилагане на 
метод за избягване на двойното данъчно 
облагане „Освобождаване с прогресия” 

Х  Х 

6.8 Общо: Х   
 Впишете тази сума на ред 7 

в Част ІV от декларацията 
Впишете тази сума на ред 4 в Част ІV 

от Приложение № 2 
Забележки: 1. Ако сте декларирали облагаем доход в Приложение № 2 и облагаеми доходи в другите приложения към декларацията, при попълването на колони 4 и 5  
следва да имате предвид, че данъчните облекчения по редове от 6.1 до 6.4 се ползват първо от сумата от годишните данъчни основи по чл.17 от ЗДДФЛ и след 
това от годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. В този случай сумите на ред 6.1 и 6.4 в колона 5 се изчисляват като разлика между съответните суми в 
колони 3 и 4.  
2. В колона 4 на ред 6.7 се записва общата сума посочена в колона 5 на Справка 1 от Приложение № 10.   
3. Размерите на данъчните облекчения, посочени на редове 6.1 и 6.4 в колона 3, трябва да бъдат равни на сбора от сумите в колони 4 и 5 на същите редове.
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Част VІ – Дължими осигурителни вноски за извършена дейност през минали години, когато доходът е 
придобит през 2013 г. и/или върху по-висок облагаем доход за минали години, определен с влязъл в 
сила ревизионен акт по реда на ДОПК  
При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>

№ 
Година през 

която е положен 
трудът 

Размер на подлежащите на довнасяне задължителни осигурителни вноски за положен труд 
през минали години и/или върху по-висок облагаем доход за минали години, определен с 

влязъл в сила ревизионен акт по реда на ДОПК 
Вноска за 

Фонд „Пенсии” 
Вноска за 

ДЗПО в УПФ 
Вноска за

здравно осигуряване   
1 2 3 4 5 
     
     
     

                  Общо:    
Забележки: 1. Тази таблица се попълва в случаите, в които с годишната данъчна декларация за 2013 г. декларирате доходи, получени 
за извършена дейност през минали години и/или Ви е определен по-висок облагаем доход за минали години с влязъл в сила ревизионен 
акт по реда на ДОПК. В тези случаи се подава коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.  
2. На отделни редове в таблицата се посочва разликата, която подлежи на довнасяне в срок до 30 април 2014 г. за вноски за фонд 
„Пенсии”, вноски за ДЗПО в УПФ и вноски за здравно осигуряване, определена в съответствие с данните от подадената коригираща 
справка за осигурителния доход за съответната година.  
3. Общите суми, посочени в колони 3, 4 и 5 се вписват в съответните приложения на редове: „Вноска за фонд „Пенсии” за довнасяне, 
включително за минали години”; „Вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд за довнасяне, включително за минали години” и 
„Вноска за ЗО за довнасяне, включително за минали години”. 
 

 
 

Част VІІ – Предоставени/получени парични заеми 
Таблица 1 – Справка за непогасената част от предоставените през 2013 г. парични заеми (Справката се 
попълва, ако общият размер на предоставените през 2013 г. парични заеми надхвърля 10 000 лв. и към 31.12.2013 г. част от тях не е погасена) 

При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>  
  
 
  № 

 

Данни за лицето, в чиято полза е предоставен заемът Размер на 
непогасената 
част от заема в 

лева 
Име/Наименование  Адрес (гр., ж.к.,ул., №, ап., вх.) ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/Служебен № от 

регистъра на НАП 
1 2 3 4 5 

1.1          
1.2          
1.3          
1.4 Общ размер на непогасената част от предоставените през 2013 г. парични заеми (впишете сбора от 

сумите на съответните редове в колона 5 + сумата от приложения списък, ако има такъв)  
 
Таблица 2 – Справка за непогасените към 31.12.2013 г. остатъци от предоставени парични заеми 
(Справката се попълва, ако общият размер на непогасените остатъци от предоставени парични заеми през 2013 г. и през предходните пет данъчни 
години надхвърля 40 000 лв.) 
При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>  

 
№ 

 

Данни за лицето, в чиято полза е предоставен заемът 
Размер на 

непогасения 
остатък в лева Име/Наименование   Адрес (гр., ж.к.,ул., №, ап., вх.) ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/ Служебен № от 

регистъра на НАП 

Година 
на 

предо-
ставяне

1 2 3 4 5 6 
2.1        
2.2        
2.3               
2.4 Общ размер на непогасените остатъци от предоставени парични заеми (впишете сбора от сумите на 

съответните редове в колона 6 + сумата от приложения списък, ако има такъв)  
 
Таблица 3 – Справка за непогасената част от получените през 2013 г. парични заеми (Справката се попълва, ако 
общият размер на получените през 2013 г. парични заеми надхвърля 10 000 лв. и към 31.12.2013 г. част от тях не е погасена) 

При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>  
  
 
№ 

 

Данни за лицето от което е получен заемът Размер на 
непогасената 
част от заема в 

лева 
Име/Наименование  Адрес (гр., ж.к.,ул., №, ап., вх.) ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/Служебен № от 

регистъра на НАП 
1 2 3 4 5 

3.1          
3.2          
3.3          
3.4 Общ размер на непогасената част от получените през 2013 г. парични заеми (впишете сбора от 

сумите на съответните редове в колона 5 + сумата от приложения списък, ако има такъв)  
Забележка: В Справката не се посочват получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните 
институции. 
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Таблица 4 – Справка за непогасените към 31.12.2013 г. остатъци от получени парични заеми (Справката се 
попълва, ако общият размер на непогасените остатъци от получени парични заеми през 2013 г. и през предходните пет данъчни години надхвърля 
40 000 лв.) 
При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>  

 
№ 

 

Данни за лицето от което е получен заемът 
Размер на 

непогасения 
остатък в лева Име/Наименование   Адрес (гр., ж.к.,ул., №, ап., вх.) ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/ Служебен № от 

регистъра на НАП 

Година 
на 

получа-
ване 

1 2 3 4 5 6 
4.1        
4.2        
4.3               
4.4 Общ размер на непогасените остатъци от получени парични заеми (впишете сбора от сумите на 

съответните редове в колона 6 + сумата от приложения списък, ако има такъв)  
Забележка: В Справката не се посочват остатъците от получени кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за 
кредитните институции. 
 
Дата ден месец година Подпис на  

декларатора 
 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 

 
 

У К А З А Н И Я: 
 
Образец 2001а се подава от местни физически 

лица, когато са реализирани доходи от източник в 
чужда държава когато: 
  няма подписана СИДДО и се ползва данъчен 
кредит на основание на чл. 76 от ЗДДФЛ; 
  е в сила и се прилага подписана СИДДО, в 
зависимост от възприетия метод за избягване на 
двойното данъчно облагане. 
 

Задължение за подаване на годишна данъчна 
декларация 

Местните и чуждестранните физически лица 
подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от 
ЗДДФЛ за придобити през годината доходи: 
 подлежащи на облагане с данък върху общата 
годишна данъчна основа, включително за доходите от 
трудови правоотношения по § 1, т. 26, букви „е” и „и” от 
допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ; 
 подлежащи на облагане с данък върху годишната 
данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ (доходи от 
стопанска дейност като едноличен търговец и доходи 
от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ); 
 подлежащи на облагане с патентен данък по реда на 
Закона за местните данъци и такси. 
 

Местните физически лица са задължени да 
декларират:  

1. Придобитите през годината от източник в 
чужбина: 

- доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и 
лихви по депозити в търговски банки;  

- облагаеми доходи от допълнително доброволно 
осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от 
застраховки „Живот”; 

- облагаеми доходи, придобити от замяна на акции 
и дялове във връзка с преобразуване на търговски 
дружества в чужбина. 

2. Притежаваните акции и дялови участия в 
дружества, място на стопанска дейност, определена 
база и недвижима собственост в чужбина.  

3. Предоставените/получените парични заеми, 
както следва: 

а) непогасената част от предоставените парични 
заеми през данъчната година, ако размерът им общо 
надхвърля 10 000 лв.;  

б) непогасените към края на данъчната година 
остатъци от предоставени през същата и през 
предходните пет данъчни години парични заеми, ако 

размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.; 
в) непогасената част от получените парични заеми 

през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 
10 000 лв., с изключение на получените кредити, 
предоставени от кредитни институции по смисъла на 
Закона за кредитните институции; 

г) непогасените към края на данъчната година 
остатъци от получени през същата и през предходните пет 
данъчни години парични заеми, с изключение на 
получените кредити, предоставени от кредитни институции 
по смисъла на Закона за кредитните институции, ако 
размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв. 
 

Задължения за данъци 
Местните физически лица са носители на 

задължението за данъци за придобити доходи от 
източници в Република България и в чужбина. 
       Чуждестранните физически лица са носители на 
задължението за данъци за придобити доходи от 
източници в Република България. 
 

Освобождаване от задължение за подаване на 
годишна данъчна декларация 

Не са задължени да подават годишна данъчна 
декларация лицата, които са получили само: 
 доходи от трудови правоотношения, когато към 31 
декември 2013 година имат работодател по основно 
трудово правоотношение и той е определил годишния 
размер на данъка за всички придобити през данъчната 
година доходи от трудови правоотношения и пълният 
размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 
януари 2014 година, и/или; 

  доходи от трудови правоотношения, когато към 31 
декември 2013 година нямат работодател по основно 
трудово правоотношение или имат такъв, но той не е 
определил годишен размер на данъка за всички придобити 
през данъчната година доходи от трудови 
правоотношения, ако са изпълнени едновременно 
следните условия: 
а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е 

равен на авансово удържания и 
б) няма да ползват данъчни облекчения чрез подаване 

на годишна данъчна декларация и/или 
 необлагаеми доходи и/или 
 доходи, облагаеми с окончателен данък по реда на глава 
шеста от ЗДДФЛ, с изключение на:  
- доходи на местни физически лица от дивиденти, 
ликвидационни дялове, лихви по депозити в търговски 
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банки, допълнително доброволно осигуряване, 
доброволно здравно осигуряване и от застраховки 
„Живот” от източници в чужбина, както и облагаемите 
доходи, придобити от замяна на акции и дялове във 
връзка с преобразуване на търговски дружества в 
чужбина; 
- доходи на чуждестранни лица в случаите, когато са 
избрали да преизчисляват окончателния данък за 
доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ. 

 

Извън случаите по чл. 50, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от 
ЗДДФЛ, физически лица, регистрирани като 
еднолични търговци, не следва да подават 
годишна данъчна декларация, ако през 2013 г. не са 
извършвали стопанска дейност и през същата 
година не са придобили други доходи, подлежащи 
на деклариране в годишната данъчна декларация.   
 

Внимание! Годишен отчет за дейността не 
подават лицата, за които са изпълнени едновременно 
следните условия: 
- не са извършвали дейност през данъчната година; 
- не са отчели за данъчната година приходи или 
разходи съгласно счетоводното законодателство. 
 

Подлежат на деклариране всички доходи от 
източник в чужбина, които са облагаеми съгласно 
българското данъчно законодателство. 

 

Сумата на чуждестранния данък се преизчислява 
в левове по централния курс на БНБ към датата на 
внасяне (удържане) на данъка.  
 

Годишната данъчна основа за доходите от 
всеки източник се определя съобразно 
националното законодателство на Република 
България.  

Ако сте реализирали доход в чужбина и в 
съответната СИДДО е предвиден метод за избягване 
на двойното данъчно облагане, се прилага 
конкретният метод. Когато няма сключена СИДДО е 
възможно да се ползва данъчен кредит по реда на чл. 
76 от ЗДДФЛ.  
 

В колона 2 от Таблицата за методите за 
премахване на двойното данъчно облагане 
проверете има ли сключена СИДДО между Република 
България и държавата, откъдето е доходът Ви. Ако 
държавата е посочена в колона 2, определете метода, 
който да приложите за съответния вид доход. За 
определяне на методите за избягване на двойното 
данъчно облагане можете да ползвате съответната 
СИДДО или систематизираната в таблицата 
информация по видове доходи.  
 

За да ползвате методите за избягване на двойното 
данъчно облагане, и ако имате това право, е 
необходимо в Справки № 1 и № 2 на Приложение № 
10 да попълните поотделно данни за доходите и 
данъците за всяка една чужда държава съобразно 
приложимия метод. 
 

Справка № 1 на Приложение № 10 се попълва, 
когато за доходите Ви от даден източник се прилага 
методът “Освобождаване с прогресия”.  
Справка № 2 на Приложение № 10 се попълва, когато 
за доходите Ви от даден източник се прилагат 
методите “Пълен данъчен кредит”, “Обикновен 
данъчен кредит” и "Фиктивен данъчен кредит".  
 

В случаите, в които ще се прилагат методите за 
избягване на двойното данъчно облагане, към 
данъчната декларация задължително следва да 
бъдат приложени удостоверения от компетентните 

власти на другата държава за удостоверяване на следните 
данни за всеки вид доход: 
   брутен размер на получената сума;  
   размер на данъка, за който съгласно съответната 
СИДДО или българското вътрешно законодателство следва 
да бъде приложен метод за избягване на двойното данъчно 
облагане. 
 

Едноличните търговци удостоверяват: 
 брутен размер на реализирания доход, съответно 

размер на приходите, реализирани чрез място на стопанска 
дейност; 

 дължимия и внесен данък съобразно 
законодателството на съответната държава. 

Когато спрямо декларираните доходи се прилага 
методът “Освобождаване с прогресия”, е възможно да се 
представят копия от документи единствено относно брутния 
размер на реализирания доход (приход). В тези случаи е 
възможно приложените копия да са от документи, издадени 
от платеца на дохода. 

 

За да попълните правилно данъчната си декларация, 
следвайте указаната последователност: 

1.  Попълнете съответните приложения за доходи от 
източник в чужбина в зависимост от вида на доходите 
Ви.  

2.  Ако имате доходи от източник в страната, формирайте 
в съответното приложение данъчната основа за тези доходи 
и впишете получената сума на ред “Годишна данъчна 
основа за доходите от източник в България”. На ред 
“Годишна данъчна основа за доходите от източник в 
чужбина” впишете сумата, получена на този ред в 
съответното приложение за доходи от източник в чужбина. 
Сборът от сумите, попълнени на посочените редове, 
представлява годишната данъчна основа за съответния вид 
доход.  

3.  Попълнете годишните данъчни основи, получени в 
съответните приложения, на редове от 1 до 5 в Част ІV от 
декларацията. 

4.  На ред 8 изчислете общата годишна данъчна основа. 
5.  На ред 9 изчислете данъка върху общата годишна 

данъчна основа. 
6.  Попълнете Справка № 1 в Приложение № 10, ако 

имате доходи, за които се прилага методът „Освобождаване 
с прогресия”. 

7.  Попълнете Справка № 2 (Таблица 2.1 и Таблица 2.2) в 
Приложение № 10, ако имате доходи, за които се прилагат 
кредитните методи за избягване на двойното данъчно 
облагане, съгласно сключена СИДДО или на основание на 
чл. 76 от ЗДДФЛ.  

 
Закръгляване на годишния данък 

 Дължимият данък за довнасяне, посочен на ред 17 в Част ІV 
от декларацията и на ред 17 в Част ІV на Приложение № 2, 
както и надвнесеният данък, посочен на ред 18 в Част ІV от 
декларацията и на ред 18 в Част ІV на Приложение № 2, се 
закръгляват към всеки пълен лев.  
Пример: Ако сумата на ред 17 е 1000.31 лв., се вписва 

1000 лв. или ако тази сума е 1000.95 лв., също се вписва 
1000 лв. 

 
За деклариране на неверни данни в годишната 

данъчна декларация се носи наказателна отговорност по 
Наказателния кодекс! 

 
Въпроси относно попълването и подаването на 

годишната данъчна декларация може да отправяте към 
служителите от информационния център на НАП на 
телефон:  070018700 
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Приложение № 1 
доходи от трудови правоотношения 

 
 

Част І – Формиране на облагаемия доход от източник в България                                                                 
 
№ 

 
Код 

 

Данни за лицето, изплатило дохода Облагаем доход в 
лева ЕИК/служебен номер от регистъра 

на НАП/ЕГН Име/наименование 

1                1- 
1001 

 

2                1-  
1002 

 

3                1- 
1003 

 

4 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Общ размер на облагаемия доход с код от 01 до 09 (сумата от облагаемите 
доходи от ред 1 до ред 3 + сумата от приложения списък, ако има такъв)

1- 
1004 

 

5                1-  
1005  

6                1- 
1006  

7                1-  
1007  

8 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Общ размер на облагаемия доход с код 10 (сумата от облагаемите доходи от 
ред 5 до ред 7 + сумата от приложения списък, ако има такъв)

1- 
1008 

 

9                1- 
1009  

10                1- 
1010  

11 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Общ размер на облагаемия доход с код 11 (сумата от облагаемите доходи от 
редове 9 и 10 + сумата от приложения списък, ако има такъв)

1- 
1011 

 

 
 

 
Код Номенклатура на кодовете, които се попълват в Колона 2 на Част І в съответствие с вида на трудовото 

правоотношение 
01 Правоотношения с работници и служители по Кодекса на труда 07 Правоотношения между работодател по смисъла на ЗДДФЛ и 

българско или чуждестранно физическо лице, когато тези 
правоотношения се установяват по договор за предоставяне на 
персонал между работодателя и трето лице 

02 Правоотношения с държавни служители и правоотношения между 
министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи 
или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и 
служещите в съответните министерства - от друга 

03 Правоотношения с членовете на Висшия съдебен съвет, главния 
инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен 
съвет, съдиите, прокурорите, следователите, 
административните ръководители и техните заместници в 
органите на съдебната власт, държавните съдебни изпълнители, 
съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за 
съдебната власт, включително с кандидатите за младши съдии и 
младши прокурори във връзка с получаването на възнаграждение 
за периода на обучението им, както и правоотношения по Закона 
за Конституционен съд 

08 Правоотношения по договори за управление и контрол, включително 
с членовете на управителни и контролни органи на предприятия 

09 Правоотношения със специализантите, които получават 
възнаграждение по договор за обучение за придобиване на 
специалност от номенклатурата на специалностите, определени по 
реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето. 

04 Правоотношения между Българската православна църква или 
друго регистрирано вероизповедание по Закона за 
вероизповеданията - от една страна, и нейните (неговите) 
служители с духовно звание - от друга страна 

10 Правоотношения, независимо от основанието за възникването им, 
със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, 
притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното 
дружество, за полагане на личен труд в дружествата и 
кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или 
акционери

05 Правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни 
длъжности 

11 Правоотношения като морско лице 
 "Морско лице" е физическо лице, заемащо длъжност по трудово 
правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в 
регистъра на корабите на държава - членка на Европейския съюз, 
независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, 
притежаващо свидетелство за правоспособност и свидетелство за 
допълнителна и/или специална подготовка, придобито по реда на 
наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското 
корабоплаване 

06 Правоотношения, свързани с наемане на работна сила от 
чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на 
страната 

 
Част ІІ – Формиране на годишната данъчна основа        
Таблица 1 – Формиране на годишната данъчна основа за доходите с код от 01 до 09            лева 
1.1 Удържани задължителни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО в т.ч.: 

1-  
2101  

1.1.1 Вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване 1-  
21011  

1.1.2 Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен 
фонд 

1-  
21012 

 
 

1.1.3 Вноски за здравно осигуряване  1-  
21013  

1.2 Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за Ваша сметка 1-  
2102  

1.3 Годишна данъчна основа по чл. 25, ал. 1 от ЗДДФЛ  (ред 4 от Част І – ред 1.1 – ред 1.2) 1- 
2103  
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Таблица 2 – Формиране на годишната данъчна основа за доходите с код 10                          лева           
2.1 Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО в т.ч.: 

1-  
2201  

2.1.1 Вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, внесени през годината 1-  
22011  

2.1.2 Вноски за фонд „Пенсия” за довнасяне, включително за минали години 1-  
22012  

2.1.3 Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен 
фонд, внесени през годината 

1-  
22013 

 
 

2.1.4 Вноски за ДЗПО за довнасяне, включително за минали години 1-  
22014  

2.1.5 Вноски за здравно осигуряване, внесени през годината 1-  
22015  

2.1.6 Вноски за здравно осигуряване за довнасяне, включително за минали години 1-  
22016  

2.2 Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за Ваша сметка 1-  
2202  

2.3 Годишна данъчна основа по чл. 25, ал. 2 от ЗДДФЛ  (ред 8 от Част І – ред 2.1 – ред 2.2) 1- 
2203  

 

Таблица 3 – Формиране на годишната данъчна основа за доходите с код 11                           лева          
3.1 Удържани задължителни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО в т.ч.: 

1-  
2301  

3.1.1 Вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване 1-  
23011  

3.1.2 Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване  1-  
23012  

3.1.3 Вноски за здравно осигуряване  1-  
23013  

3.2 Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за Ваша сметка 1-  
2302  

3.3 Годишна данъчна основа по чл. 25, ал. 3 от ЗДДФЛ (ред 11 от Част І – ред 3.1– ред 3.2)х10% 1- 
2303  

                                                                
                                                                                                                                                                             

    Таблица 4 – Годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения                   лева 

4.1 Годишна данъчна основа по чл. 25 от ЗДДФЛ за доходите от източник в България  
(ред 1.3 + ред 2.3 + ред 3.3) 

1- 
2401  

4.2 Годишна данъчна основа за доходите от източник в чужбина (ред 4.1, Таблица 4 от Част ІІ 
на Приложение 1а) 

1- 
2402  

4.3 Годишна данъчна основа (ред 4.1 + ред 4.2) 1- 
2403  

Впишете тази сума на 
                                                                                                                                                                                                                                           ред 1, Част ІV  от               

декларацията 
 

Част ІІІ – Авансово удържан/внесен данък в България                                                      лева        
 

1 
Авансово удържан/внесен през годината данък за доходи от трудови 
правоотношения по реда на ЗДДФЛ (попълва се данъкът, посочен на последния ред от 
Служебната бележка). 

 
    1- 
  3001  

  
Дата ден месец година Подпис на  

декларатора 
 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        
                                                                                                 
 

УКАЗАНИЯ:
Приложение № 1 се попълва от местни физически лица, 

които през 2013 г. са придобили доходи от трудови 
правоотношения от източник в страната. 

 

Ако сте местно физическо лице и през 2013 г. сте придобили 
доходи от трудово правоотношение от източник в чужбина, 
следва да попълните Приложение № 1а. 

 

Работодател по смисъла на ЗДДФЛ е всяко местно лице, 
чуждестранно лице, извършващо дейност чрез място на стопанска 
дейност или определена база на територията на страната, както и 
търговско представителство по Закона за насърчаване на 
инвестициите, което наема физически лица по трудови 
правоотношения или е страна по договор за предоставяне на 
персонал от чуждестранно лице. 

 
Облагаемият доход от трудови правоотношения е 

трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари 
и/или в натура от работодателя или за сметка на 
работодателя, с изключение на доходите, които са 
необлагаеми по силата на закон.  

 
На съответните редове в Част І се попълват данни за 

придобития през 2013 г. облагаем доход от трудови 
правоотношения от източник в страната, както и данни за 
работодателя/ите, които са го изплатили.  

При попълването на Част І следва да ползвате данните от 
Служебната бележка, издадена от работодателя/ите на основание 
чл. 45 от ЗДДФЛ.  

 
На съответните редове в Таблици 1 и 3 в Част ІІ се 

посочват удържаните от работодателя/ите задължителни 
осигурителни вноски, които са за Ваша сметка по реда на КСО и 
ЗЗО. На съответните редове в Таблица 2 се посочват 
осигурителните вноски, които самоосигуряващото се лице е 
задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда 
на КСО и ЗЗО. На редове 1.2, 2.2 и 3.2  се посочват внесените в 
чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за Ваша 
сметка. 

 
На ред 4.2 в Таблица 4 в Част ІІ се посочва годишната 

данъчна основа за доходите от източник в чужбина, формирана в 
Приложение № 1а. 

Когато работодателят по основното трудово правоотношение 
е определил годишен размер на данъка за всички придобити през 
данъчната година доходи от трудови правоотношения към 
годишната данъчна декларация се прилага само служебната 
бележка, издадена от този работодател.  

 
Облагаемият доход и годишната данъчна основа могат да 

бъдат само положителна величина или 0. 
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Приложение № 1а 
доходи от трудови правоотношения от източник в чужбина 

 

 
Част І – Формиране на облагаемия доход за доходите от източник в чужбина                                             

 
№ 

 
Код 

 
Държава Име/наименование на лицето, изплатило 

дохода 
Облагаем доход в 

лева 

1    1-1 
1001 

 

2    1-1 
1002 

 

3    1-1 
1003 

 

4 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Общ размер на облагаемия доход с код от 01 до 09 (сумата от облагаемите 
доходи от ред 1 до ред 3 + сумата от приложения списък, ако има такъв)

1-1 
1004 

 

5    1-1  
1005  

6    1-1 
1006  

7    1-1  
1007  

8 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Общ размер на облагаемия доход с код 10 (сумата от облагаемите доходи от 
ред 5 до ред 7 + сумата от приложения списък, ако има такъв)

1-1 
1008 

 

9    1-1 
1009  

10    1-1 
1010  

11 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Общ размер на облагаемия доход с код 11 (сумата от облагаемите доходи от 
редове 9 и 10 + сумата от приложения списък, ако има такъв)

1-1 
1011 

 

 
 

Код Номенклатура на кодовете, които се попълват в Колона 2 на Част І в съответствие с вида на трудовото 
правоотношение 

01 Правоотношения с работници и служители по Кодекса на труда 07 Правоотношения между работодател по смисъла на ЗДДФЛ и 
българско или чуждестранно физическо лице, когато тези 
правоотношения се установяват по договор за предоставяне на 
персонал между работодателя и трето лице 

02 Правоотношения с държавни служители и правоотношения между 
министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи 
или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и 
служещите в съответните министерства - от друга 

03 Правоотношения с членовете на Висшия съдебен съвет, главния 
инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен 
съвет, съдиите, прокурорите, следователите, 
административните ръководители и техните заместници в 
органите на съдебната власт, държавните съдебни изпълнители, 
съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за 
съдебната власт, включително с кандидатите за младши съдии и 
младши прокурори във връзка с получаването на възнаграждение 
за периода на обучението им, както и правоотношения по Закона 
за Конституционен съд 

08 Правоотношения по договори за управление и контрол, включително 
с членовете на управителни и контролни органи на предприятия 

09 Правоотношения със специализантите, които получават 
възнаграждение по договор за обучение за придобиване на 
специалност от номенклатурата на специалностите, определени по 
реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето. 

04 Правоотношения между Българската православна църква или 
друго регистрирано вероизповедание по Закона за 
вероизповеданията - от една страна, и нейните (неговите) 
служители с духовно звание - от друга страна 

10 Правоотношения, независимо от основанието за възникването им, 
със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, 
притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното 
дружество, за полагане на личен труд в дружествата и 
кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или 
акционери 

05 Правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни 
длъжности 

11 Правоотношения като морско лице 
 "Морско лице" е физическо лице, заемащо длъжност по трудово 
правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в 
регистъра на корабите на държава - членка на Европейския съюз, 
независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, 
притежаващо свидетелство за правоспособност и свидетелство за 
допълнителна и/или специална подготовка, придобито по реда на 
наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското 
корабоплаване 

06 Правоотношения по наемане на работна сила на местно 
физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага 
извън територията на страната 

 
 

Част ІІ – Формиране на годишната данъчна основа за доходите от източник в чужбина                           
Таблица 1 – Формиране на годишната данъчна основа за доходите с код от 01 до 09            лева 
1.1 Удържани задължителни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО в т.ч.: 

1-1  
2101  

1.1.1 Вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване 1-1  
21011  

1.1.2 Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен 
фонд 

1-1 
21012  

1.1.3 Вноски за здравно осигуряване  1-1 
21013  

1.2 Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за Ваша сметка 1-1  
2102  

1.3 Годишна данъчна основа по чл. 25, ал. 1 от ЗДДФЛ  (ред 4 от Част І – ред 1.1– ред 1.2) 1-1 
2103  
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Таблица 2 – Формиране на годишната данъчна основа за доходите с код 10                          лева           
2.1 Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО в т.ч.: 1-1  

2201  

2.1.1 Вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, внесени през годината 1-1  
22011  

2.1.2 Вноски за фонд „Пенсия” за довнасяне, включително за минали години 1-1  
22012  

2.1.3 Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен 
фонд, внесени през годината 

1-1  
22013 

 
 

2.1.4 Вноски за ДЗПО за довнасяне, включително за минали години 1-1  
22014  

2.1.5 Вноски за здравно осигуряване, внесени през годината 1-1 
22015  

2.1.6 Вноски за здравно осигуряване за довнасяне, включително за минали години 1-1  
22016  

2.2 Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за Ваша сметка 1-1 
2202  

2.3 Годишна данъчна основа по чл. 25, ал. 2 от ЗДДФЛ  (ред 8 от Част І – ред 2.1 – ред 2.2) 1-1 
2203  

 
Таблица 3 – Формиране на годишната данъчна основа за доходите с код 11                           лева          
3.1 Удържани задължителни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО в т.ч.: 1-1  

2301  

3.1.1 Вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване 1-1  
23011  

3.1.2 Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване  1-1  
23012  

3.1.3 Вноски за здравно осигуряване  1-1  
23013  

3.2 Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за Ваша сметка 1-1 
2302  

3.3 Годишна данъчна основа по чл. 25, ал. 3 от ЗДДФЛ (ред 11 от Част І – ред 3.1– ред 3.2)х10% 1-1 
2303  

                                                                                                                                                                                                                                            

    Таблица 4 – Годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения                   лева 

4.1 Годишна данъчна основа за доходите от източник в чужбина  
(ред 1.3 + ред 2.3 + ред 3.3) 

1-1 
2401  

      Впишете тази сума на 
                                                                                                                                                                                                                                         ред 4.2 в Таблица 4, 

Част ІІ от Приложение № 1 

 
Част ІІІ – Авансово удържан/внесен данък в България                                                            лева          

 

1 Авансово удържан/внесен през годината данък за доходи от трудови 
правоотношения по реда на ЗДДФЛ (попълва се данъкът, посочен на последния ред от 
Служебната бележка)                                              

 
    1-1 
  3001

 

 
Дата ден месец година Подпис на  

декларатора 
 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        
 

УКАЗАНИЯ:      
                                                                                                           

Приложение № 1а се попълва от местни 
физически лица, които през 2013 г. са 
придобили доходи от трудови правоотношения 
от източник в чужбина. 
 

На съответните редове в Част І се 
попълват данни за придобития през 2013 г. 
облагаем доход от трудови правоотношения от 
източник в чужбина, данни за лицата, които са го 
изплатили, както и държавата от която е дохода.  
 

На съответните редове в Таблици 1 и 3 в 
Част ІІ се посочват удържаните от 
работодателя/ите задължителни осигурителни 
вноски, които са за Ваша сметка по реда на КСО 
и ЗЗО.  

 
На съответните редове в Таблица 2 се 

посочват осигурителните вноски, които 
самоосигуряващото се лице е задължено да 

прави за данъчната година за своя сметка по 
реда на КСО и ЗЗО.  

 
На редове 1.2, 2.2 и 3.2  се посочват 

внесените в чужбина задължителни 
осигурителни вноски, които са за Ваша сметка. 

 
На ред 4.1, Таблица 4 в Част ІІ се посочва 

годишната данъчна основа за доходите от 
източник в чужбина, която се пренася на ред 4.2, 
Таблица 4 от Част ІІ в Приложение № 1. 

 
На ред 1 в Част ІІІ се посочва размерът на 

удържания/внесения през годината данък за 
доходите от трудови правоотношения по реда 
на ЗДДФЛ.  

 

Облагаемият доход и годишната данъчна 
основа могат да бъдат само положителна 
величина или 0.         
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Приложение № 2 
доходи от стопанска дейност като едноличен търговец 

 

Приложението се подава и от физически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, но не са 
регистрирани като еднолични търговци, както и от физически лица, регистрирани като 
тютюнопроизводители и земеделски производители, в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ 

 

Част І – Идентификационни данни за предприятието на едноличния търговец 
1. ЕИК/ Служебен № от регистъра на НАП  2. Наименование 
          

3. Вид предприятие 
            Нефинансово предприятие    >>                                                Финансова институция  >>    

4.
 С
ед

ал
ищ

е 
и 
ад

ре
с 
на

 
уп
ра

вл
ен
ие

 4.1.Държава 
 

4.2. Област 4.3. Община 4.4. Населено място (гр./с.) 
 

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 

4.6. пощенски код 

    
 

5. За контакт: 
5.1. Телефон 5.2. Факс 5.3. E-mail 5.4 Интернет страница 

6.
 А
др

ес
 з
а 

 
Ко

ре
сп
он

де
нц

ия
 

Адресът съвпада с този по 

т. 4 >>    
Отбележете, ако адресът за 
кореспонденция съвпада с 
постоянния Ви адрес, и не 
попълвайте данните в  т.6. 

6.1. Държава 
 

6.2. Област 6.3. Община 

  6.4. Населено място (гр./с.) 6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап. 6.6. пощенски код 

    
 

Част ІІ – Данни за дейността  
1. Основна дейност 1.1. Код     1.2. Наименование 
2. Приложими счетоводни 
стандарти 

2.1. Национални стандарти за финансови 
отчети за малки и средни предприятия 
(НСФОМСП)  >>  

2.2. Международни счетоводни 
стандарти (МСС) >>                   

3. Задължение за извършване на финансов одит съгласно Закона за счетоводството   >>   
4. Място на стопанска дейност в чужбина >>  
5. Доходи от източник в чужбина  >>  
6. Регистрация на ЕТ като земеделски производител>>  
7. Регистрация по ЗДДС >>  
8. Регистрация като тютюнопроизводител и земеделски производител – физическо лице >>  
9. Декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ    >>      Вх.№ и дата          
10. Дейността по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ като регистриран земеделски производител - ЕТ за производство на 
непреработена растителна и животинска продукция продължава да се осъществява за период от поне три 
години след годината на преотстъпване   >>    
Забележки: 1. На ред 1 като основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям относителен дял в 
приходите от продажби. Кодът и наименованието са според Националната класификация на икономическите дейности – КИД-2008 (4-
ти знак), която е на разположение в териториалните поделения на НАП. В интернет страниците на НАП – www.nap.bg  и НСИ - 
www.nsi.bg  могат да се намерят и указания за използването на КИД-2008. Попълненият тук код може да се различава от кода, който 
се попълва/ползва в някои от декларациите за социално и здравно осигуряване. Причината е, че в тях се ползва различен критерий за 
определяне на основната икономическа дейност, а именно – дейността, в която са заети най-много лица, работещи по трудово 
правоотношение. 
2. Обстоятелството по точка 10  се декларира с годишната данъчна декларация всяка година до изтичане на 3-годишния срок  
(чл. 189б,  ал. 2, т. 3 от ЗКПО). 

 
 

Част ІІІ - Формиране на облагаемия доход                                                                                  лева 
1 ОБЩО ПРИХОДИ (посочват се приходите по отчета за приходите и разходите / отчета за 

доходите) 
2- 

3001 
 

1.1  В т.ч. нетни приходи от продажби (посочват се нетните приходи от продажби по смисъла на § 1, т. 49 
от ДР на ЗКПО във връзка с § 1, т. 11 от ДР на Закона за счетоводството)

2- 
30011 

 
1.2 В т.ч. доходи, изплатени през 2013 г. под формата на държавни помощи, субсидии и 

друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския 
фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет 

2- 
30012 

 

2 ОБЩО РАЗХОДИ (посочват се разходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите) 
 

2- 
3002 

 

3 СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (ред 1 – ред 2)  
(Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 3.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 3.2)

3.1 Счетоводна печалба  
 

2- 
3031 

 

3.2 Счетоводна загуба  
 

2- 
3032 

 

Приходи и разходи, които се изключват от счетоводния финансов резултат за целите на определяне на 
счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване 
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4 Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат 
за данъчно преобразуване  (посочете сумата от ред 6 на Справка № 1 на Част V) 

2-
3004 

 

5  Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат 
за данъчно преобразуване (посочете сумата от ред 11 на Справка № 1 на Част V) 

2-
3005 

 

6 СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ (ред 1 – ред 4) - (ред 2 – ред 5) 
(Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 6.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 6.2)

 
6.1 ПОЛОЖИТЕЛЕН  2-

3061 
 
 

 
6.2 ОТРИЦАТЕЛЕН  2-

3062 
 
 

7 УВЕЛИЧЕНИЯ (посочва се общата сума, посочена на ред 1 в Справка № 2 на Част V) 2-
3007  

8 НАМАЛЕНИЯ (посочва се общата сума, посочена на ред 2 в Справка № 2 на Част V) 2-
3008  

9 
ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 

9.1 ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА (ред 6.1 или ред 6.2 + ред 7 – ред 8) или 2-
3091 

 
 

9.2 ДАНЪЧНА ЗАГУБА  (ред 6.1 или ред 6.2  + ред 7 – ред 8) 2-
3092 

 
 

9.3 ОБЛАГАЕМ ДОХОД (ред 9.1 или ред 9.2 – ред 1 от Справка № 8 + ред 2 от Справка № 8) 2-
3093 

 
 

                                        
 

 
Част ІV –  Формиране на годишната данъчна основа и определяне на дължимия данък  

лева   
1 Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО в т.ч.: 2-

4001  
1.1 Вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, внесени през годината 2- 

40011  
1.2 Вноски за фонд „Пенсии” за довнасяне, включително за минали години 2- 

40012  
1.3 Вноски за ДЗПО в универсален пенсионен фонд, внесени през годината 2- 

40013  
1.4 Вноски за ДЗПО в универсален пенсионен фонд за довнасяне, включително за минали години 2- 

40014  
1.5 Вноски за здравно осигуряване, внесени през годината 2- 

40015  
1.6 Вноски за здравно осигуряване за довнасяне, включително за минали години 2- 

40016  
2 Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за Ваша сметка 2-

4002  
3 Годишна данъчна основа по чл. 28, ал. 1 от ЗДДФЛ (ред 9.3, Част ІІІ – ред 1 – ред 2) 2-

4003  
4 Общ размер на данъчните облекчения, с който се намалява сумата на ред 3 (впишете 

сумата от ред 6.8, колона 5 от Таблица 6 на Част V)
2-

4004  
5 Годишна данъчна основа по ред 3, намалена с данъчните облекчения  (ред 3 – ред 4) 2-

4005  
6 Данък върху годишната данъчна основа по ред 5 (изчислете размера на данъка, като сумата от 

ред 5 умножите по 15%.) 
2-

4006  
Редове 7 и 8 се попълват само за доходи от чужбина, за които се прилага методът „Освобождаване с прогресия” 

7 Годишна данъчна основа при прилагане на метода „Освобождаване с прогресия” 
(ред 5 – общата сума в колона 7 от Справка № 1 на Приложение № 10) 

2-
4007  

8 Данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като ЕТ при 
Прилагане на метода „Освобождаване с прогресия” (ред 7 х 15%) 

2-
4008  

Ред 9 се попълва само за доходи от чужбина, за които се прилагат методите на данъчния кредит

9 Размер на признатия данъчен кредит (впишете общата сума от колона 8 на Таблица 2.2. от 
Справка № 2 на Приложение № 10) 

2-
4009  

10 Преотстъпен данък (Попълва се от еднолични търговци, регистрирани като земеделски 
производители, които имат право на преотстъпване на данък по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ) 

2-
4010  

11 

Размер на дължимия и внесен патентен данък по реда на ЗМДТ, подлежащ на 
приспадане от данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска 
дейност като ЕТ (в случаите на преминаване от облагане с патентен данък към облагане по общия ред 
на ЗДДФЛ) 

2-
4011  

12 Удържан и/или внесен през 2013 г. окончателен данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ, 
подлежащ на приспадане от данъка върху годишната данъчна основа  

2-
4012  

13 Данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ след преотстъпването и 
намаленията по редове 9, 11 и 12 (ред 6 или ред 8, ако е попълнен – ред 9 - ред 10 – ред 11 – ред 12) 

2-
4013  

14 
Задължение за извършване на авансови вноски през 2013 г., вид и размер на 
определените (декларираните) авансови вноски за годината  
(Тази информация се попълва за целите на определяне на лихва по чл. 89 от ЗКПО) 

 
2- 

4014 Х 

14.1 Месечни – съгласно чл. 84 от ЗКПО                                                                          Да  2- 
40141  

14.2 Тримесечни – съгласно чл. 85 от ЗКПО                                                                    Да  2-
40142  



СТР.  140  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 1

15

 
15

14.3 Тримесечни – съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО                                                                Да  2- 
40143 Х 

14.4 Данъчно задълженото лице не е задължено да извършва авансови вноски и не е 
приложило чл. 83, ал. 3 от ЗКПО                                                                                                Да  

 
2- 

40144 Х 
15 Сума, върху която се дължи лихва по чл. 89 от ЗКПО (Този ред не се попълва, ако е отбелязан ред 14.3 или ред 14.4) 

15.1 За месечни авансови вноски: ред 6 или ред 8, ако е попълнен – ред 9 – (ред 14.1 + 0,2 х ред 14.1) 
Ако получената разлика е отрицателно число или нула, на този ред се записва нула

2- 
40151  

15.2 За тримесечни авансови вноски: 0,75 х ред 6 или ред 8, ако е попълнен – ред 9  – (ред 14.2 + 0,2 х 
ред 14.2) Ако получената разлика е отрицателно число или нула, на този ред се записва нула 

2-
40152  

16 
Направени авансови вноски за годината 
Попълнете този ред след установяване на точния размер на внесените авансови вноски за 2013 г. чрез преглед на 
данъчно-осигурителната сметка или чрез поискване на информация от НАП

 
2- 

4016  

От сумата на ред 13 извадете ред 16. Ако получената разлика е положително число, то се вписва на ред 17. Ако 
получената разлика е отрицателно число, то се вписва на ред 18. 

 

17 Дължим данък за довнасяне (сумата се закръглява към всеки пълен лев)     
 

2-
4017  

18 
Надвнесен данък (сумата се закръглява към всеки пълен лев)     
(Надвнесеният данък ще послужи за погасяване на публични задължения по реда на чл. 169, ал. 4 от ДОПК, 
ако не е отбелязан ред 18.1) 

 
2-

4018  

18.1 Възстановяване по реда на Раздел І от глава шестнадесета на ДОПК                                           Да  
Ако е попълнен ред 18 и на този ред сте отбелязали „х”, посочете данни за банковата сметка, по която да бъде 

преведена сумата: 
 

БАНКА: …………………………………………………….……... BIC ………………………….....………… IBAN: ……………………………………………… 
Данни за титуляра на сметката: 

 
ЕГН:                 Име: ……………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
 

             

Редове 19 и 20 се попълват, ако декларацията е подадена в срок до 10.02.2014 г. и в същия срок е внесен данъкът за довнасяне, 
посочен на ред 17 или част от него. В тези случаи редове 21 и 22 не се попълват! 

 

19 Размер на данъка за довнасяне от ред 17, внесен до 10.02.2014 г. 
 

2-
4019  

20 5 % отстъпка от размера на данъка, посочен на ред 19 
 

2-
4020  

Редове 21 и 22 се попълват, ако декларацията е подадена в срок до 30.04.2014 г. по електронен път и в същия срок е внесен 
данъкът за довнасяне, посочен на ред 17 или част от него. В тези случаи редове 19 и 20 не се попълват! 

 

21 Размер на данъка за довнасяне от ред 17, внесен до 30.04.2014 г. 
 

2-
4021  

22 5 % отстъпка от размера на данъка, посочен на ред 21 
 

2-
4022  

23 Дължим данък за довнасяне, намален с отстъпката (ред 17 – ред 20, ако е попълнен или ред 17 – 
ред 22, ако е попълнен) 

2-
4023  

 
Част V –  Справки 
 
Справка № 1 – Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния 
финансов резултат за данъчно преобразуване 

лева 
 № Показатели Сума 

1 Приходи от дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък по реда на ЗКПО 
 

 

2 Приходи от дейности, които се облагат с патентен данък по реда на ЗМДТ 
 

 

3 Приходи от дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен 
договор  

 

4 

Доходи за 2009 г. или за предходни години, изплатени през 2013 г. под формата на 
държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, 
които са освободени от облагане  

 

5 Други приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за 
данъчно преобразуване 

 

6 
Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов 
резултат за данъчно преобразуване (ред 1 + ред 2 + ред 3 + ред 4 + ред 5)  
Сумата от този ред се попълва на ред 4 от Част ІІІ   

 

7 Разходи за дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък по реда на ЗКПО 
 

 

8 Разходи за дейности, които се облагат с патентен данък по реда на ЗМДТ 
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9 Разходи за дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен 
договор 

 

10 Други разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за 
данъчно преобразуване 

 

11 
Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов 
резултат за данъчно преобразуване (ред 7 + ред 8 + ред 9 + ред 10)  
Сумата от този ред се попълва на ред 5 от Част ІІІ 

 

 
 
Справка № 2 – Преобразуване на счетоводния финансов резултат        лева 

     
№ 

 
А. Увеличения 

 
Сума 

 
№

 
Б. Намаления 

 
Сума 

 1 

Приходи в резултат на 
разпределение на дивиденти от 
местни юридически лица и от 
чуждестранни лица, които са местни 
лица за данъчни цели на държава - 
членка на ЕС, или на друга държава 
- страна по Споразумението за ЕИП 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКПО) 

2001

 

1 Разходи, несвързани с дейността  
(чл. 26, т. 1 от ЗКПО) 

1001  

2 

Приходи, възникнали по повод на 
непризнати за данъчни цели разходи 
по чл. 26, т. 3, 4, 5, 6, 8 и 10 от ЗКПО 
(чл. 27, ал.1,   т. 2 от ЗКПО)  
 

2002

 

2 
Разходи, които не са документално 
обосновани по смисъла на ЗКПО  
(чл. 26, т. 2 от ЗКПО) 

 
1002  

3 
Разход за начислен данък или 
ползван данъчен кредит по реда на 
ЗДДС (чл. 26, т. 3 от ЗКПО) 

 
1003  

4 Разход, отчетен от доставчик за 
начислен ДДС (чл.26, т.4 от ЗКПО) 

 
1004  

5 

Последващи разходи, отчетени по 
повод вземане, възникнало в 
резултат на начислен данък или 
ползван данъчен кредит по т. 3, 4, 8 и 
10 от ЗКПО (чл. 26, т. 5 от ЗКПО) 

 
 

1005

 

6 
Разходи за начислени глоби, 
конфискации и други санкции и лихви 
за просрочие (чл. 26,    т. 6 от ЗКПО) 

 
1006  

7 

(Преди да попълните този ред, 
попълнете Справка № 4) 
Разходи за дарения (чл. 26, т. 7 и  
чл. 31 от ЗКПО) 

 
1007  

8 Разходи за данък при източника (чл. 
26, т. 8 от ЗКПО) 

 
1008  

9 

Разход, отчетен при реализиране на 
отговорност за дължимия и невнесен 
ДДС в случаите по чл. 177 от ЗДДС  
(чл. 26, т. 10 от ЗКПО) 

 
 

1009

 

10 
Разходи, които представляват скрито 
разпределение на печалбата (чл. 26, 
т. 11 от ЗКПО) 

 
1010  

 3 

Приходи от лихви върху недължимо 
внесени или събрани публични 
задължения, както и върху 
невъзстановен в срок ДДС (чл. 27,   
ал. 1, т. 3 от ЗКПО) 

2003  

11 

Разходи от липси на дълготрайни и 
краткотрайни активи с изключение на 
материални запаси (чл. 28, ал. 1 от 
ЗКПО) 

 
 

1011
 

4 
Приходи,  възникнали по повод на 
непризнати по чл. 28 липси и брак на 
активи (чл. 29 от ЗКПО) 

2004  
12 

Разходи от липси и брак на 
материални запаси (чл. 28, ал. 2 от 
ЗКПО) 

 
1012

 

13 Разход за данък по чл. 79, ал. 3 от 
ЗДДС, (чл.28, ал.4 от ЗКПО) 

 
1013  
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14 
Последващи счетоводни разходи, 
отчетени по повод на вземане 
съгласно чл. 28, ал. 5 от ЗКПО 

 
1014

 

15 
Разходи от последващи оценки на 
активи и пасиви (чл. 34 от ЗКПО) в 
т.ч.: 

 
1015

 5 
Приходи от последващи оценки на 
активи и пасиви (чл. 34 от ЗКПО) в 
т.ч.: 

 
2005

 

15.1 
разходи от последващи оценки и от 
отписване на вземания като 
несъбираеми  (чл. 34 от ЗКПО) 

 
10151

 5.1 приходи от последващи оценки на 
вземания  (чл. 34 от ЗКПО) 

 
20051

 

16 

Признаване за данъчни цели на 
непризнати приходи от последващи 
оценки на активи и пасиви (чл. 35 от 
ЗКПО) 

 
1016

 

6 

Признаване за данъчни цели на 
непризнати разходи от последващи 
оценки на активи и пасиви (чл. 35 и 
37 от ЗКПО), в т.ч.:   

 
 

2006
 

6.1
от последващи оценки и от 
отписване на вземания (чл. 37 от 
ЗКПО) 

20061

 

17 

Признаване за данъчни цели на 
превишението на приходите 
(печалбите) над разходите съгласно 
чл.36, ал.1 от ЗКПО 

 
1017

 7 

Признаване за данъчни цели на 
превишението на разходите над 
приходите (печалбите) съгласно  
чл. 36, ал. 2 от ЗКПО 

 
 

2007
 

18 

Превишението на разходите над 
приходите (печалбите) при 
биологични активи и селскостопанска 
продукция (чл. 36, ал. 2 от ЗКПО) 

 
 

1018

 8 

Превишението на приходите 
(печалбите) над разходите при 
биологични активи и 
селскостопанска продукция (чл. 36, 
ал. 1 от ЗКПО) 

 
2008

 

19 Разходи за провизии за задължения  
(чл. 38, ал. 1 от ЗКПО) 

 
 

1019

 

9 
Признаване за данъчни цели на 
непризнати разходи за провизии за 
задължения (чл. 38, ал. 2 от ЗКПО) 

 
2009

 

10 Погасени задължения съгласно 
чл.39, ал.1 от ЗКПО 

 
2010  

11

Приходи/сума, с която са намалени 
счетоводните разходи, отчетени по 
повод признати провизии (чл. 38,  
ал. 3, чл. 39, ал. 2 от ЗКПО)  

 
 

2011
 

20 

Разходи по натрупващи се 
неизползвани (компенсируеми) 
отпуски и разходи, свързани с тях, за 
задължително обществено и здравно 
осигуряване (чл. 41, ал. 1 и 6 от 
ЗКПО) 

 
 
 
 
 

1020

 

12

Признаване за данъчни цели на 
непризнати разходи по натрупващи 
се неизползвани отпуски (чл. 41, 
ал. 2 от ЗКПО) 

 
2012

 

13

Признаване за данъчни цели на 
непризнати разходи за 
задължително обществено и 
здравно осигуряване (чл. 41, ал. 3 от 
ЗКПО) 

 
2013

 

14

Приходи/сума, с която са намалени 
счетоводните разходи, отчетени по 
повод задължения по чл. 41, ал. 1 от 
ЗКПО (чл. 41, ал. 4 от ЗКПО) 

 
2014

 

21 

Разходи, представляващи доходи на 
местни физически лица по ЗДДФЛ и 
разходи за задължителни 
осигурителни вноски, свързани с тях 
(чл. 42, ал. 1, 5 и 8 от ЗКПО) 

 
 
 

1021

 

15

Признаване за данъчни цели на 
непризнати разходи по чл. 42, ал. 1, 
5 и 8 от ЗКПО (чл. 42, ал. 3 и 6, изр. 
първо от ЗКПО) 

 
2015

 

16

Приходи/сума, с която са намалени 
счетоводните разходи, отчетени по 
повод на задължения по чл. 42, ал. 1 
и ал. 5 от ЗКПО (чл. 42, ал. 4 и 6, 
изр. второ от ЗКПО) 

 
 

2016

 

22 Разходи за лихви (чл. 43, ал. 1 от 
ЗКПО) 

 
1022  17 Непризнати разходи за лихви 

(чл. 43, ал. 2 от ЗКПО)  
 

2017  

23 

Загуби от разпореждане с финансови 
инструменти, допуснати до търговия 
на регулиран пазар (чл. 44, ал. 2 от 
ЗКПО) 

 
1023

 18

Печалби от разпореждане с 
финансови инструменти, допуснати 
до търговия на регулиран пазар 
(чл. 44, ал. 1 от ЗКПО) 

 
2018

 

24 Сума на задълженията (чл. 46, ал. 1 
от ЗКПО) 

 
1024

 19 
 

Сума на погасените задължения, за 
които е приложен чл. 46, ал. 1 през 
предходна година (чл. 46, ал. 3, т. 1 
от ЗКПО) 

 
2019
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18

20

Приходи, отчетени по повод 
отписване на задължения, за които е 
приложен чл. 46, ал. 1 през 
предходна година (чл. 46, ал. 3, т. 2 
от ЗКПО) 

 
 

2020

 

25 
Сума на приспаднатия данъчен 
кредит при регистрация по ЗДДС  
(чл. 47, ал. 1 от ЗКПО) 

1025  21

Сума на приспаднатия данъчен 
кредит, с която през предходна 
година е увеличен финансовият 
резултат по реда на чл. 47, ал. 1 от 
ЗКПО (чл. 47, ал. 4 от ЗКПО) 

 
2021

 

26 Загуби от обезценка и при отписване 
на репутация (чл. 49, ал. 2 от ЗКПО) 

 
1026   

27 Годишни счетоводни разходи за 
амортизации (чл. 54, ал. 2 от ЗКПО) 

 
 

1027
 22

(Преди да попълните този ред, 
попълнете Справка  № 3) 
Годишни данъчни амортизации  
(чл. 54, ал. 1 от ЗКПО) 

 
 

2022
 

28 
Разходи от последващи оценки на 
данъчни амортизируеми активи  
(чл. 65 от ЗКПО) 

 
1028

 23
Приходи от последващи оценки на 
данъчни амортизируеми активи  
(чл. 65 от ЗКПО) 

 
2023

 

29 

Счетоводна балансова стойност на 
отписаните активи от счетоводния 
амортизационен план (чл. 66, ал. 1 от 
ЗКПО)  

 
1029

 24

Данъчна стойност на отписаните 
активи от данъчния амортизационен 
план (чл. 66, ал. 2 от ЗКПО) 

 
2024

 

30 Разходи, формиращи данъчен 
амортизируем актив (чл. 67 от ЗКПО) 

 
1030   

31 
Разходи, отчетени по повод дарение, 
свързано с данъчен амортизируем 
актив (чл. 68 от ЗКПО) 

 
1031

 25
Приходи, отчетени по повод 
дарение, свързано с данъчен 
амортизируем актив (чл. 68 от ЗКПО)

 
2025

 

 26
(Преди да попълните този ред, 
попълнете Справка № 5) 
Приспадане на данъчна загуба 

 
2026

 

32 
Разходи, отчетени във връзка с 
открита счетоводна грешка  
(чл. 75, ал. 7 от ЗКПО) 

 
1032

 27
Приходи, отчетени във връзка с 
открита счетоводна грешка (чл. 75, 
ал. 7 от ЗКПО) 

 
2027

 

33 
Суми при промяна на счетоводната 
политика съгласно чл. 82, ал. 1 от 
ЗКПО 

 
1033

 28
Суми при промяна на счетоводната 
политика съгласно чл. 82, ал. 1 от 
ЗКПО 

 
2028

 

34 
Разходи, възникнали в резултат на 
променена счетоводна политика  (чл. 
82, ал. 4 от ЗКПО) 

 
1034

 29
Приходи, възникнали в резултат на 
променена счетоводна политика  
(чл. 82, ал. 4 от ЗКПО) 

 
2029

 

 30

Изплатени суми за трудово 
възнаграждение и внесени за 
сметка на работодателя вноски за 
фондовете на държавното 
обществено осигуряване и НЗОК 
при наемане на безработни лица 
(чл. 177 от ЗКПО)  

 
 

2030

 

35 

Превишение над двукратния размер, 
посочен в нормативен акт на 
дневните командировъчни пари на 
собственика на предприятието на ЕТ   
(чл. 26, ал. 6 от ЗДДФЛ) 

 
1035

  

36 
Счетоводни разходи от търговски и 
финансови взаимоотношения в 
случаите по чл. 15 от ЗКПО 

 
 

1036  31
Счетоводни приходи от търговски и 
финансови взаимоотношения в 
случаите по чл. 15 от ЗКПО 

 
 
 

2031
 

37 
Суми, произтичащи от търговски и 
финансови взаимоотношения, 
определени съгласно чл. 15 от ЗКПО 

 
 

1037  32
Суми, произтичащи от търговски и 
финансови взаимоотношения, 
определени съгласно чл. 15 от ЗКПО 

 
 
 

2032
 

38 Други увеличения, в т.ч.:  
(вид и правно основание)  

 
1038  33 Други намаления, в т.ч.:   

(вид и правно основание) 
 

2033  

38.1  10381  33.1  20331  
38.2  10382  33.2  20332  

1 
 

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ (от ред 1 до ред 38 на колона А) 
 

1000  

2 
 

ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ (от ред 1 до ред 33 на колона Б) 
 

2000  
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Справка № 3 - Амортизируеми активи 

 
№  

Категория активи по  
чл. 55, ал. 1 от ЗКПО 

Годишна 
данъчна 

амортизация за 
2013 г. 

Стойности на амортизируемите активи към 31.12.2013 г.
Данъчна 

амортизируема 
стойност 

Начислена 
данъчна 

амортизация 

Данъчна 
стойност 

1 2 3 4 5 6 
1 Категория I     
2 Категория II     
3 Категория ІІІ     
4 Категория ІV     
5 Категория V     
6 Категория VІ     
7 Категория VII     
8 Всичко (сума от ред 1 до ред 7)     
9 Корекции  Х Забележки: 1. Сумата от ред 10 на колона 3 се попълва на ред 22 от 

колона Б на Справка № 2. В случай че на ред 10, колона 3, се получи 
отрицателна величина, сумата се записва със знак минус и се пренася 
също със знак минус на ред 22 от колона Б на Справка № 2. 
2. На редове от 1 до 7 в колона 3 се посочва сумата на годишните данъчни 
амортизации за 2013 г., определени по реда на чл. 58, ал. 3 от ЗКПО за 
съответната категория активи. Колони 4, 5 и 6 се попълват въз основа на 
информация от данъчния амортизационен план, отразяваща стойностите 
на активите към 31.12.2013 г. В случай че през 2013 г. е отписан данъчен 
амортизируем актив от данъчния амортизационен план, за който е 
начислена годишна данъчна амортизация по реда на чл. 58, ал. 3 от ЗКПО 
през 2013 г., за този актив се попълва само колона 3. 

9.1 Увеличение съгласно чл. 62,   
ал. 4 от ЗКПО 

 

9.2 Намаление, в т.ч.:   
9.2.1 - съгласно чл. 62, ал. 4 от ЗКПО  
9.2.2 - съгласно чл. 59, ал. 2 от ЗКПО  

10 

Годишни данъчни 
амортизации 
(ред 8 + ред 9.1 – ред 9.2) 

 
 

 

Справка № 4  – Разходи за дарения по чл. 31, ал. 1 - 5 от ЗКПО                                                     лева 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>  

№  
 

Код 
 

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, В ЧИЯТО ПОЛЗА Е ИЗВЪРШЕНО ДАРЕНИЕТО 
Размер на 
дарението Наименование/Име ЕС 

ЕИП
ЕИК /ЕГН/ЛНЧ/ Служебен 
№ от регистъра на НАП 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      
3      
4      

5 Общо за код от 1 до 18   

6 Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗКПО   
(за код от 1 до 18) (до 10% от сумата на ред 6.1 от Част ІІІ) 

 
 

7 Превишение (ред 5 – ред 6)  
8 19     
9 19     

10 19     

11 Общо за код 19  
 

12 Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗКПО  
(за код 19) (до 50% от сумата на ред 6.1 от Част ІІІ) 

 
 

13 Превишение (ред 11 – ред 12)  
 

14 20     
15 20     

16 Общо за код 20   
 

17 Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗКПО  
(за код 20) (до 15% от сумата на ред 6.1 от Част ІІІ)  

18 Превишение (ред 16 – ред 17)  
19 21     
20 21     
21 Общо за код 21  
22 Общ размер на разходите за дарения (ред  5 + ред 11 + ред 16 + ред 21)   
23 Общ размер на превишението (ред 7 + ред 13 + ред 18)  
24 Разходи за дарения, признати за данъчни цели по чл. 31, ал. 1 - 4 от ЗКПО (ред  22 – ред 23)  

25 Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл. 31, ал. 5 от ЗКПО 
(до 65% от сумата на ред 6.1 от Част ІІІ)  

26 Превишение (ред 24 - ред 25)  
 

27 Непризнати разходи за дарения съгласно чл. 31, ал. 6 от ЗКПО  

28 Непризнати разходи за дарения, направени в полза на лица, извън посочените в  
чл. 31, ал. 1 – 4 от ЗКПО  

29 Общ размер на непризнатите разходи за дарения (ред 23 + ред 26 + ред 27 + ред 28) 
(сумата от този ред се посочва на ред 7 от колона А на Справка № 2)  

Забележка: В колона 2 се посочва съответният код от Номенклатурата за кодовете по видове лица, поместена след таблицата. В 
случаите по чл. 31, ал. 7 от ЗКПО в колона 3 се попълват и следните данни: държавата, където е установено или чийто гражданин е 
съответното надарено лице, адрес, други идентифициращи данни, в колона 4 се отбелязва с „х”, а колона 5 не се попълва. 
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Номенклатура на кодовете по видове лица, в чиято полза е извършено дарение 
Код Лице, в чиято полза е извършено дарение 
01 Здравни и лечебни заведения 11 Социално слаби лица
02 Специализирани институции за предоставяне на социални 

услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и 
на Агенцията за социално подпомагане и на фонд 
"Социална закрила" към министъра на труда и социалната 
политика 

12 Деца с увреждания или без родители 

03 Специализирани институции за деца съгласно Закона за 
закрила на детето, както и на домове за отглеждане и 
възпитание на деца, лишени от родителска грижа, 
съгласно Закона за народната просвета и домове за 
медико-социални грижи за деца съгласно Закона за 
лечебните заведения 

13 Културни институти или за целите на културния, 
образователния или научния обмен по международен 
договор, по който Република България е страна 

04 Детски ясли, детски градини, училища, висши училища или 
академии 

14 Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в 
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска 
цел за осъществяване на общественополезна дейност, с 
изключение на организации, подпомагащи културата по 
смисъла на Закона за меценатството 

05 Бюджетни предприятия по смисъла на Закона за 
счетоводството 

15 Ученици и студенти в училища в държава-членка на ЕС, или в 
друга държава - страна по Споразумението за ЕИП за 
учредените и предоставените им стипендии за обучение 

06 Регистрирани в страната вероизповедания 16 Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” 
07 Специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за 
интеграция на хората с увреждания, както и в полза на 
Агенцията за хората с увреждания 

17 Комуни за лечение на наркозависими, както и на 
наркозависими лица за тяхното лечение 

18 Детски фонд на Организацията на обединените нации 
(УНИЦЕФ) 

08 Хора с увреждания, както и за технически помощни 
средства за тях 

19 Център „Фонд за лечение на деца” и Център „Фонд за 
асистирана репродукция”  

09 Лица, пострадали при бедствия по смисъла на Закона за 
защита при бедствия, или на семействата им 

20 Безвъзмездно предоставена помощ по реда и при условията 
на Закона за меценатството 

10 Български Червен кръст 21 Дарения на компютри и периферни устройства за тях, 
произведени до една година преди датата на дарението, в 
полза на български училища, включително висши училища

Забележка: Тази номенклатура е приложима и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените в нея лица, 
установени в или граждани на друга държава - членка на ЕС, или в друга  държава - страна по Споразумението за ЕИП (виж чл. 31, ал. 7 
от ЗКПО). 

 
Справка № 5 – Пренасяне на данъчни загуби        лева 
№ Година Данъчна печалба 

преди пренасяне на  
данъчната загуба 
през съответната 

година 

Данъчна загуба 
през съответната 

година, 
подлежаща на 
пренасяне  

Обща сума на 
данъчните загуби 
от предходни 

години, подлежащи 
на пренасяне 

Размер на 
данъчната загуба, 
приспадната през 

съответната 
година 

Корекция на 
данъчната загуба 
за пренасяне по 
реда на чл.76 

Остатък от 
данъчната загуба за 

пренасяне в 
следващи години 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 3.1 

страната 
3.2 

чужбина 
4.1 

страната 
4.2 

чужбина 
5.1  

страната 
5.2 

чужбина 
6.1 

страната 
6.2      

чужбина 
7.1 

страната
7.2 

чужбина 
8.1 

страната 
8.2  

чужбина 
1 2008 г.       
2 2009 г.       
3 2010 г.       
4 2011 г.       
5 2012 г.       
6 2013 г.       
1. Тази справка се попълва само от данъчно задължените лица, които:
 през 2013 г. формират данъчна загуба за пренасяне и/или 
 имат право да пренасят данъчни загуби през 2013 г. и/или следващи данъчни години, и/или 
 имат корекции на данъчната загуба за пренасяне по чл.76 от ЗКПО.  
2. Съгласно чл. 71, ал.1 от ЗКПО данъчната загуба се приспада при определяне на данъчния финансов резултат в размера на положителния данъчен финансов 
резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато данъчната загуба е по-малка от положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на 
данъчната загуба, при определяне на данъчния финансов резултат се приспада пълният й размер. 
3. Данъчни загуби от чужбина се пренасят през следващи години само от данъчни печалби от същия източник в чужбина, с изключение на случаите, 
предвидени в чл. 73, ал. 3 и чл. 74, ал. 3 от ЗКПО  
В тези случаи е възможно данъчни загуби от чужбина да се пренасят за сметка на данъчни печалби от страната или от данъчни печалби от други 
източници в чужбина.  
4. Някои от възможните хипотези във връзка с посоченото в т. 3, са следните:  
 При данъчна загуба за пренасяне в размер на 200 единици, от които 50 от източник в чужбина, за който е приложима разпоредбата на чл. 73, ал. 3 от ЗКПО, и 

данъчна печалба за съответната година от източник в страната  в размер на 300 единици, от сумата в колона 3.1 (300 единици), ще бъдат приспаднати 200 
единици (посочени в колони 4.1 и 4.2)  

 При данъчна загуба за пренасяне от предходни години в размер на 500 единици, от които 150 от източник в чужбина, за който е приложима разпоредбата на чл. 
74, ал. 3 от ЗКПО, и данъчна печалба за съответната година от източник в страната  в размер на 400 единици и от източник в чужбина в размер на 200 единици  
от сумите в колона 3.1 и 3.2 (400 + 200 = 600 единици) ще бъдат приспаднати 500 единици (посочени в колони 4.1 и 4.2 за предходни години). 

5. В случаите на корекция на загубата по реда на чл.76 от ЗКПО, корекцията се посочва на реда за годината, за която се отнася. Сумата, посочена в колона 8 за 
годината, за която корекцията се отнася, и сумите в колони 5, 6 и 8 за следващите години следва да отразяват ефекта от корекцията. 
6. В случаите, когато е формирана  данъчна загуба за пренасяне от източници извън България, за всяка отделна загуба от всеки отделен източник извън България 
се попълва самостоятелна справка за пренасяне на загуби. В случаите, в които се прилагат чл. 73, ал. 3 и чл. 74, ал. 3 от ЗКПО, както и при приспадане на 
загуба от текущата година за която се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане данъчен кредит, в колона 3.1 на тези справки следва да се 
попълни размерът на данъчната печалба от източник в страната, за сметка на която се пренася данъчната загуба от конкретния източник в чужбина. В 
останалите случаи  в  колоните, касаещи печалби и загуби от източник в страната, при попълването на тези справки не следва да се посочват суми. 
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Справка № 6 – Данък върху разходите                

лева   

№  Вид разход Данъчна основа Данъчна 
ставка 

Дължим 
данък 

Необлагаеми 
разходи 

1 2 3 4 5 6 

1 По чл. 204, т. 1 от ЗКПО - 
представителни разходи 

 10 %  х 

2 

По чл. 204, т. 2 от ЗКПО - 
социални разходи, 
предоставени в натура - 
общо, в т.ч.: 

 

10 % 

  

2.1 

- по чл. 204, т. 2, б. ”а” от 
ЗКПО - доброволно 
осигуряване и/или 
застраховане  

 

10 % 

  

2.2 - по чл. 204, т. 2, б. „б” от 
ЗКПО - ваучери за храна 

 10 %   

2.3 - всички останали  10 %   

3 

По чл. 204, т. 3 от ЗКПО – 
разходи, свързани с 
експлоатация на превозни 
средства 

 

10 % 

  
х 

4 Общо (ред 1 + ред 2 + ред 3)  10 %   
 

                                          
 
 

Справка № 7 – Сделки със свързани лица и/или с лица от юрисдикции с преференциален 
данъчен режим                        лева 

 
Справка  № 8 – Прилагане на чл. 29а, ал. 7 и 8 от ЗДДФЛ 

лева 
№ Показатели Сума 

1 
Финансов резултат за доходи, придобити през данъчни години, предхождащи данъчната 
година, от която започва облагането на доходите с данък върху годишната данъчна основа, 
и за които приходът е възникнал и начислен през 2013 г.  (чл. 29а, ал. 7 от ЗДДФЛ) 

 

2 Финансов резултат за доходи, придобити през 2013 г., които не участват при формиране на 
счетоводния финансов резултат за 2013 г. или за следващи години (чл. 29а, ал. 8 от ЗДДФЛ) 

 

Забележка: Тази справка се попълва само от физически лица, които не са еднолични търговци, но са регистрирани 
като тютюнопроизводители и земеделски производители, които на основание чл. 29а, ал. 1 и 3 от ЗДДФЛ през 2013 г. 
се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28. 

Тази справка се попълва, когато са налице сделки, търговски или финансови взаимоотношения със свързани лица и/или 
с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим 

Код 
 

С лица от юрисдикции с 
преференциален данъчен режим  Със свързани лица от страната  Със  свързани лица от други 

държави извън колони 1 и 2 
Сума Сума Сума 

ДЗЛ е получател ДЗЛ е 
предоставящ ДЗЛ е получател ДЗЛ е 

предоставящ ДЗЛ е получател ДЗЛ е 
предоставящ 

1 2 3 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       

Свързани лица са тези по § 1, т.3  от ДР на ДОПК.  Юрисдикции с преференциален данъчен режим са тези по смисъла на § 1, т. 64 от 
ДР на ЗКПО. В колони 1, 2 и 3 се посочва общата стойност за годината на сделките или други транзакции по  съответния код.  
 
Номенклатура на кодовете:  

1 - покупки/продажби на стоки и продукция, имоти или други 
активи 4 – получени/предоставени заеми – главница 

2 – покупки/продажби на услуги 5 – възнаграждения за вътрешногрупови услуги (посочената по 
този код сума не се включва към сумата по код 2)

3 – покупки/продажби, свързани с нематериално имущество 
(търговска марка, патент, права по лицензионни споразумения, 
ноу-хау и др.) 

6 – други, в т. ч. разходи/приходи от лихви 
7 -  сума, с която се увеличава счетоводният финансов резултат 
по реда на глава четвърта от ЗКПО - общо за кодове от 1 до 6, с 
изключение на сумите, посочени в Справка 2. 
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Справка № 9 – Деклариране на авансови вноски за 2014 г.  

(Тази справка се попълва на основание чл. 43, ал. 8 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 87а, ал. 1 от ЗКПО. Лицата, които са освободени от 
авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО, не попълват тази справка.) 

 
 
Таблица 1 - Данни за размера на нетните приходи от продажби за 2013 г. и вида на авансовите 
вноски за 2014 г.  

1. Размер на нетните приходи от продажби за 2013 г. 
(сумата на този ред следва да е равна на сумата, посочена на ред 1.1, Част ІІІ от Приложение № 2)

лв.  

2. Вид на авансовите вноски  
1. В случай че на ред 1 сте посочили сума в размер над 3 000 000 лв., отбележете с „Х” т.2.1; 
2. В случай че на ред 1 сте посочили сума в размер от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително, отбележете с „Х” 
т.2.2; 
3. В случай че сте избрали да приложите чл. 83, ал. 3 от ЗКПО и на ред 1 сте посочили сума в размер до 300 000 лв. 
включително, отбележете с „Х” т.2.3. 

 
2.1 Месечни  вноски 

 

 
2.2 Тримесечни вноски 

2.3 Тримесечни вноски на основание  
чл. 83, ал. 3 

 

 
 
 
Таблица 2 – Данни за размера на прогнозната данъчна печалба и месечните авансови вноски 
за 2014 г.              лева 

 Тази таблица се попълва, ако сте отбелязали „Х” в т. 2.1 от Таблица 1 на Справка № 9 
1. Размер на прогнозната данъчна печалба за 2014 г.  
(В случай че прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, на този ред 
запишете нула и не попълвайте следващите редове.)
2. Размер на месечната авансова вноска (ред 1 : 12 х 15 %) 
3. Преотстъпване на авансови вноски на основание чл. 91 от ЗКПО Да  
4. Размер на преотстъпената месечна авансова вноска 
5. Размер на месечната авансова вноска при прилагане на чл. 91 от ЗКПО (ред 2- ред 4)  

 
 
 
 
Таблица 3 – Данни за размера на прогнозната данъчна печалба и тримесечните авансови 
вноски за 2014 г.             лева 

Тази таблица се попълва, ако сте отбелязали „Х” в т. 2.2 или т. 2.3 от Таблица 1 на Справка № 9

1. Размер на прогнозната данъчна печалба за 2014 г.  
(В случай че прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, на този ред 
запишете нула и не попълвайте следващите редове.)
2. Размер на тримесечната авансова вноска (ред 1 : 4 х 15 %) 
3. Преотстъпване на авансови вноски на основание чл. 91 от ЗКПО Да  
4. Размер на преотстъпената тримесечна авансова вноска  
5. Размер на тримесечната авансова вноска при прилагане на чл. 91 от ЗКПО 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Дата ден месец година Подпис на  
декларатора 

 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 
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Приложение № 3 
доходи от друга стопанска дейност 

 
 
Част І Формиране на облагаемия доход от източник в България 
Таблица 1 – Доходи на лица, регистрирани като земеделски производители, от продажба на 
произведени непреработени продукти от селско стопанство, с изкл. на доходите от 
производство на декоративна растителност – код 01; доходи на лица, регистрирани като 
тютюнопроизводители, от продажба на произведени непреработени продукти от селско 
стопанство – код 02; доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго 
подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за 
развитие на селските райони и държавния бюджет – код 03 
 

Регистрация като тютюнопроизводител и земеделски производител >> 
Тази таблица се попълва само от физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски 
производители, извън случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ за доходи от дейност по производство на непреработени 
продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност. 

 Вид произведена продукция Код Площ в дка Среден добив Доход в лева 
1.1     3-       

 1101  
1.2     3-

1102  
1.3     3-

1103  
1.4     3-

1104  
1.5 В. т .ч. доходи, придобити през 2013 г., които са участвали при формиране на облагаем доход по 

реда на чл. 26 от ЗДДФЛ за предходни данъчни години 
3-

1105 
 

1.6 

В т. ч. доходи за 2009 г. или за предходни години, изплатени през 2013 г. под формата на 
държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, които са 
освободени от облагане. 

3-
1106 

 

1.7 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Сума на доходите от ред 1.1 до ред 1.4 + сумата от приложения списък, ако има такъв 
– ред 1.5 – ред 1.6 

3-
1107 

 

1.8 Разходи за дейността – 60% от ред 1.7 3-
1108  

1.9 Облагаем доход (ред 1.7 – ред 1.8) 3-
1109  

Забележка: Сумите на ред 1.5 и ред 1.6 трябва да са включени в доходите, посочени на редове от 1.1 до 1.4 
 
 

Таблица 2 – Доходи от: продажба на произведени преработени продукти от селско стопанство, 
извън случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ – код 04; продажба на произведени непреработени 
продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна 
растителност) – код 05; горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, 
гъби и плодове) – код 06; ловно стопанство – код 07; рибно стопанство – код 08; доходи под 
формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния 
бюджет – код 03 
 

 Вид дейност Код  Място на извършване на дейността Доход в лева 
2.1    3-

1201  
2.2    3-

1202  
2.3    3-

1203  
2.4    3-

1204  
2.5    3-

1205  
2.6 В. т .ч. доходи, придобити през 2013 г., които са участвали при формиране на облагаем доход 

по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ за предходни данъчни години 
3-

1206 
 

2.7 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>
Сума на доходите от ред 2.1 до ред 2.5 + сумата от приложения списък, ако има такъв 
- ред 2.6  

3-
1207 

 

2.8 Разходи за дейността – 40% от ред 2.7 3-
1208  

2.9 Облагаем доход (ред 2.7 – ред 2.8) 3-
1209  
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Таблица 3 - Авторски и лицензионни възнаграждения – код 09; доходи от продажба на 
изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори – код 10                    
 
 

ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/служебен номер 
от регистъра на НАП Код Наименование/име на лицето, 

изплатило дохода Доход в лева 

3.1                3-       
 1301  

3.2                3-
1302  

3.3                3-
1303  

3.4                3-
1304  

3.5                3-
1305  

3.6 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Сума на доходите от ред 3.1 до ред 3.5 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

3-
1306 

 

3.7 Разходи за дейността – 40% от ред 3.6 3-
1307  

3.8 Облагаем доход (ред 3.6 – ред 3.7) 3-
1308  

 
 
Таблица 4 - Възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители  
 
 

ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/служебен номер 
от регистъра на НАП 

Наименование/име на лицето, изплатило 
дохода Доход в лева 

4.1               3-      
 1401  

4.2               3-
1402  

4.3               3-
1403  

4.4               3-
1404  

4.5               3-
1405  

4.6 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Сума на доходите от ред 4.1 до ред 4.5 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

3-
1406 

 

4.7 Разходи за дейността – 40% от ред 4.6 3-
1407  

4.8 Облагаем доход (ред 4.6 – ред 4.7) 3-
1408  

 

 
Таблица 5 – Доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на 
ЗМДТ 

 
 Вид дейност Място на извършване на дейността Доход в лева 

5.1   3-
1501  

5.2   3-
1502  

5.3   3-
1503  

5.4   3-
1504  

5.5   3-
1505  

5.6 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>
Сума на доходите от ред 5.1 до ред 5.5 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

3-
1506 

 

5.7 Разходи за дейността – 40% от ред 5.6 3-
1507  

5.8 Облагаем доход (ред 5.6 – ред 5.7) 3-
1508  

 
 

Таблица 6 – Доходи от упражняване на свободна професия                                                                           
 
 Вид дейност  Място на извършване на дейността Доход в лева 

6.1   3-
1601  

6.2   3-
1602  

6.3   3-
1603  

6.4   3-
1604  

6.5   3-
1605  

6.6   3-
1606  

6.7   3-
1607  

6.8 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>
Сума на доходите от ред 6.1 до ред 6.7 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

3-
1608 

 

6.9 Разходи за дейността – 25% от ред 6.8 3-
1609  

6.10 Облагаем доход (ред 6.8 – ред 6.9) 3-
1610  
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Таблица 7 – Доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения 
 
 

ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/служебен номер 
от регистъра на НАП 

Наименование/име на лицето, изплатило 
дохода Доход в лева 

  7.1               3- 
1701 

 

7.2               3- 
1702 

 

7.3               3- 
1703 

 

7.4               3- 
1704 

 

7.5               3- 
1705 

 

7.6               3- 
1706 

 

7.7               3- 
1707 

 

7.8 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>
Сума на доходите от ред 7.1 до ред 7.7 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

3- 
1708 

 

7.9 Разходи за дейността – 25% от ред 7.8 3- 
1709  

7.10 Облагаем доход (ред 7.8 – ред 7.9) 3- 
1710  

 

Част ІІ –  Формиране на годишната данъчна основа                                                          лева 

1 Общ размер на облагаемия доход по Част І (ред 1.9 + ред 2.9 + ред 3.8 + ред 4.8 + ред 5.8 + ред 6.10 + ред 
7.10) 

 
3- 

2001  
2 Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО в т.ч.: 3- 

2002  

2.1 Вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, внесени през годината 3- 
20021  

2.2 Вноски за фонд „Пенсии” за довнасяне, включително за минали години 3- 
20022  

2.3 Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален 
пенсионен фонд, внесени през годината 

 
3- 

20023 
 

2.4 Вноски за ДЗПО в универсален пенсионен фонд за довнасяне, включително за минали 
години 

 
3- 

20024  
2.5 Вноски за здравно осигуряване, внесени през годината 3- 

20025  
2.6 Вноски за здравно осигуряване за довнасяне, включително за минали години 3- 

20026  
3 Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за Ваша сметка 3- 

2003  
4 Годишна данъчна основа за доходите от източник в България (ред 1 – ред 2 – ред 3) 3- 

2004  
5 Годишна данъчна основа за доходите от източник в чужбина (ред 4 от Част ІІ на 

Приложение 3а) 
3- 

2005  
6 Годишна данъчна основа (ред 4 + ред 5) 3-

2006  
                                                                                                                                               Впишете тази сума на ред 2, 
                                                                                                                                                                                                                                Част ІV от декларацията                     

    Част ІІІ – Авансово удържан и/или внесен през годината данък в България                                
Таблица 1 - Авансов данък по реда на ЗДДФЛ,                            Таблица 1.1 - Данни  за  платеца  на  дохода , удържал  данък   
удържан от платеца на дохода                                                         през четвъртото тримесечие        

                                                                                                  лева  При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и 
отбележете тук  >>  

Тримесечие на 
придобиване на 

дохода 

Придобит доход Удържан 
авансов данък

Данни за платеца на дохода, удържал данък през 
четвъртото тримесечие 

№ ЕИК Наименование/име 
1 2 3 1 2 3 

1. Първо тримесечие   1   
2. Второ тримесечие   2   
3. Трето тримесечие   3   
4. Четвърто тримесечие   4   

                                                      Обща сума:  5   
                                                       Впишете тази сума на ред 14 в Част ІV от декларацията 6   
Забележки: 1. При попълването на таблиците се ползва информацията от приложените към декларацията служебни бележки по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ. 
2. Таблица 1.1 се попълва само ако е удържан данък през четвъртото тримесечие и съответно ред 4, колона 3 в Таблица 1 е попълнен. 
Таблица 2 - Авансов данък по реда на ЗДДФЛ, внесен от данъчно задълженото лице                                                лева 

Тримесечие на 
придобиване на 

дохода 
Придобит доход 

 
Дължим 
авансов  
данък 

Деклариран авансов 
данък в 

декларацията за 
дължими данъци 

(образец 4001)  

Внесен авансов 
данък Дата на внасяне 

1 2 3 4 5 6 
Първо тримесечие      
Второ тримесечие      
Трето тримесечие      
Четвърто тримесечие   

                                                                                                                                         Обща сума:  Впишете тази сума на ред 16 
в Част ІV от декларацията 

 

Дата ден месец година Подпис на  
декларатора 

 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        
УКАЗАНИЯ:

Приложение № 3 се попълва от местни физически лица, които не са търговци по смисъла 
на Търговския закон и през 2013 г. са придобили доходи от стопанска дейност от източник в 
страната.  

Ако сте местно физическо лице и през 2013 г. сте придобили доходи от друга стопанска 
дейност от източник в чужбина, следва да попълните Приложение № 3а.  

Облагаемият доход и годишната данъчна основа могат да бъдат само положителна 
величина или 0. 
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Приложение № 3а 
доходи от друга стопанска дейност от източник в чужбина 

 
 
Част І Формиране на облагаемия доход от източник в чужбина 
Таблица 1 – Доходи на лица, регистрирани като земеделски производители, от продажба на 
произведени непреработени продукти от селско стопанство, с изкл. на доходите от 
производство на декоративна растителност – код 01; доходи на лица, регистрирани като 
тютюнопроизводители, от продажба на произведени непреработени продукти от селско 
стопанство – код 02; доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго 
подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за 
развитие на селските райони и държавния бюджет – код 03 
 

Регистрация като тютюнопроизводител и земеделски производител >> 
Тази таблица се попълва само от физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски 
производители, извън случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ за доходи от дейност по производство на непреработени 
продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност. 

 Вид произведена продукция Код Площ в дка Среден добив Доход в лева 
1.1     3-1      

 1101  
1.2     3-1 

1102  
1.3     3-1 

1103  
1.4     3-1 

1104  
1.5 В. т .ч. доходи, придобити през 2013 г., които са участвали при формиране на облагаем доход по 

реда на чл. 26 от ЗДДФЛ за предходни данъчни години 
3-1 

1105 
 

1.6 

В т. ч. доходи за 2009 г. или за предходни години, изплатени през 2013 г. под формата на 
държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, които са 
освободени от облагане. 

3-1 
1106 

 

1.7 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Сума на доходите от ред 1.1 до ред 1.4 + сумата от приложения списък, ако има такъв - 
ред 1.5 – ред 1.6 

3-1 
1107 

 

1.8 Разходи за дейността – 60% от ред 1.7 3-1 
1108  

1.9 Облагаем доход (ред 1.7 – ред 1.8) 3-1 
1109  

Забележка: Сумите на ред 1.5 и ред 1.6 трябва да са включени в доходите, посочени на редове от 1.1 до 1.4 
 
 

Таблица 2 – Доходи от: продажба на произведени преработени продукти от селско стопанство, 
извън случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ – код 04; продажба на произведени непреработени 
продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна 
растителност) – код 05; горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, 
гъби и плодове) – код 06; ловно стопанство – код 07; рибно стопанство – код 08; доходи под 
формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния 
бюджет – код 03 
 

 Вид дейност Код  Място на извършване на дейността Доход в лева 
2.1    3-1 

1201  
2.2    3-1 

1202  
2.3    3-1 

1203  
2.4    3-1 

1204  
2.5    3-1 

1205  
2.6 В. т .ч. доходи, придобити през 2013 г., които са участвали при формиране на облагаем доход 

по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ за предходни данъчни години 
3-1 

1206 
 

2.7 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>
Сума на доходите от ред 2.1 до ред 2.5 + сумата от приложения списък, ако има такъв 
- ред 2.6  

3-1 
1207 

 

2.8 Разходи за дейността – 40% от ред 2.7 3-1 
1208  

2.9 Облагаем доход (ред 2.7 – ред 2.8) 3-1 
1209  
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Таблица 3 - Авторски и лицензионни възнаграждения – код 09; доходи от продажба на 
изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори – код 10                    
 
 

Държава Код Наименование/име на лицето, 
изплатило дохода Доход в лева 

3.1    3-1      
 1301  

3.2    3-1 
1302  

3.3    3-1 
1303  

3.4    3-1 
1304  

3.5    3-1 
1305  

3.6 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Сума на доходите от ред 3.1 до ред 3.5 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

3-1 
1306 

 

3.7 Разходи за дейността – 40% от ред 3.6 3-1 
1307  

3.8 Облагаем доход (ред 3.6 – ред 3.7) 3-1 
1308  

 

Таблица 4 - Възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители  
 
 

Държава Наименование/име на лицето, изплатило 
дохода Доход в лева 

4.1   3-1      
 1401  

4.2   3-1 
1402  

4.3   3-1 
1403  

4.4   3-1 
1404  

4.5   3-1 
1405  

4.6 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Сума на доходите от ред 4.1 до ред 4.5 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

3-1 
1406 

 

4.7 Разходи за дейността – 40% от ред 4.6 3-1 
1407  

4.8 Облагаем доход (ред 4.6 – ред 4.7) 3-1 
1408  

 

Таблица 5 – Доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на 
ЗМДТ 

 
 Държава Вид дейност Място на извършване на дейността Доход в лева 

5.1    3-1 
1501  

5.2    3-1 
1502  

5.3    3-1 
1503  

5.4    3-1 
1504  

5.5    3-1 
1505  

5.6 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>
Сума на доходите от ред 5.1 до ред 5.5 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

3-1 
1506 

 

5.7 Разходи за дейността – 40% от ред 5.6 3-1 
1507  

5.8 Облагаем доход (ред 5.6 – ред 5.7) 3-1 
1508  

 
 

Таблица 6 – Доходи от упражняване на свободна професия                                                                            
 
 Държава Вид дейност  Място на извършване на дейността Доход в лева 

6.1    3-1 
1601  

6.2    3-1 
1602  

6.3    3-1 
1603  

6.4    3-1 
1604  

6.5    3-1 
1605  

6.6    3-1 
1606  

6.7    3-1 
1607  

6.8 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>
Сума на доходите от ред 6.1 до ред 6.7 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

3-1 
1608 

 

6.9 Разходи за дейността – 25% от ред 6.8 3-1 
1609  

6.10 Облагаем доход (ред 6.8 – ред 6.9) 3-1 
1610  
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Таблица 7 – Доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения 

 
 Държава Наименование/име на лицето, изплатило 

дохода Доход в лева 

  7.1   3-1 
1701 

 

7.2   3-1 
1702 

 

7.3   3-1 
1703 

 

7.4   3-1 
1704 

 

7.5   3-1 
1705 

 

7.6   3-1 
1706 

 

7.7   3-1 
1707 

 

7.8 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>
Сума на доходите от ред 7.1 до ред 7.7 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

3-1 
1708 

 

7.9 Разходи за дейността – 25% от ред 7.8 3-1 
1709  

7.10 Облагаем доход (ред 7.8 – ред 7.9) 3-1 
1710  

 

Част ІІ –  Формиране на годишната данъчна основа за доходите от източник в чужбина        лева 

1 Общ размер на облагаемия доход по Част І  
(ред 1.9 + ред 2.9 + ред 3.8 + ред 4.8 + ред 5.8 + ред 6.10 + ред 7.10) 

  3-1 
2001  

2 Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО в т.ч.: 3-1 
2002  

2.1 Вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, внесени през годината   3-1 
20021  

2.2 Вноски за фонд „Пенсии” за довнасяне, включително за минали години 3-1 
20022  

2.3 Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален 
пенсионен фонд, внесени през годината 

 
3-1 

20023  

2.4 Вноски за ДЗПО в универсален пенсионен фонд за довнасяне, включително за минали 
години 

3-1 
20024  

2.5 Вноски за здравно осигуряване, внесени през годината 3-1 
20025  

2.6 Вноски за здравно осигуряване за довнасяне, включително за минали години 3-1 
20026  

3 Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за Ваша сметка 3-1 
2003  

4 Годишна данъчна основа за доходите от източник в чужбина (ред 1 - ред 2 – ред 3) 3-1 
2004  

                                                                                                                                                      Впишете тази сума на 
                                                                                                                                                                                                                                           ред 5, Част ІІ  от                         
                                                                                                                                                                                                                                           Приложение № 3                     
Част ІІІ – Авансово удържан и/или внесен през годината данък в България                                               
Таблица 1 - Авансов данък по реда на ЗДДФЛ,                            Таблица 1.1 - Данни  за  платеца  на  дохода , удържал  данък   
удържан от платеца на дохода                                                         през четвъртото тримесечие        

                                                                                                  лева  При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и 
отбележете тук  >>  

Тримесечие на 
придобиване на 

дохода 

Придобит доход Удържан 
авансов данък

Данни за платеца на дохода, удържал данък през 
четвъртото тримесечие 

№ ЕИК Наименование/име 
1 2 3 1 2 3 

1. Първо тримесечие   1   
2. Второ тримесечие   2   
3. Трето тримесечие   3   
4. Четвърто тримесечие   4   

                                                      Обща сума:  5   
                                                       Впишете тази сума на ред 14 в Част ІV от декларацията 6   
Забележки: 1. При попълването на таблиците се ползва информацията от приложените към декларацията служебни бележки по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ. 
2. Таблица 1.1 се попълва само ако е удържан данък през четвъртото тримесечие и съответно ред 4, колона 3 в Таблица 1 е попълнен. 
Таблица 2 - Авансов данък по реда на ЗДДФЛ, внесен от данъчно задълженото лице                                                лева 

Тримесечие на 
придобиване на 

дохода 
Придобит доход 

 
Дължим 
авансов  
данък 

Деклариран авансов 
данък в 

декларацията за 
дължими данъци 

(образец 4001)  

Внесен авансов 
данък Дата на внасяне 

1 2 3 4 5 6 
Първо тримесечие      
Второ тримесечие      
Трето тримесечие      
Четвърто тримесечие   

                                                                                                                                         Обща сума:  Впишете тази сума на ред 16 
в Част ІV от декларацията 

 
Дата ден месец година Подпис на  

декларатора 
 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        
УКАЗАНИЯ: 

Приложение № 3а се попълва от местни физически лица, които не 
са търговци по смисъла на Търговския закон и през 2013 г. са придобили 
доходи от стопанска дейност от източник в чужбина.  

На ред 4 в Част ІІ се посочва годишната данъчна основа за 
доходите от източник в чужбина, която се пренася на ред 5, Част ІІ в 
Приложение № 3. 
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Приложение № 4 
доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на 

права или имущество 
 

Част І Формиране на облагаемия доход от източник в България 
 

Таблица 1 – Доходи от: наем на недвижимо имущество – код 01; вноски по договор за лизинг, в който не 
е предвидено прехвърляне правото на собственост на недвижимо имущество - код 02                                            

 
 

 

ЕИК/ЕГН/служебен номер от 
регистъра на НАП и  

Наименование/ 
име на наемателя 

Адрес и вид на 
недвижимото 
имущество 

Код  Доход в лева 

1.1                 4-
1101  

1.2                 4-
1102  

1.3                 4-
1103  

1.4                 4-
1104  

1.5                 4-
1105  

1.6 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Сума на доходите от ред 1.1 до ред 1.5 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

4-
1106 

 
1.7 Разходи за дейността – 10% от ред 1.6 4-

1107  
1.8 Облагаем доход (ред 1. 6 – ред 1.7) 4-

1108  
* Забележка: Не се декларират доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на 
управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица, които се облагат с окончателен данък 
по реда на чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ. 
 
Таблица 2 – Доходи от: наем на движимо имущество – код 03; вноски по договор за лизинг, в който не е 
предвидено прехвърляне правото на собственост на движимо имущество – код 04  

 
 

ЕИК/ЕГН/служебен номер от 
регистъра на НАП 

Наименование/име 
на наемателя  

Вид на движимото 
имущество Код Доход в лева 

2.1                 4-
1201  

2.2                 4-
1202  

2.3                 4-
1203  

2.4                 4-
1204  

2.5 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Сума на доходите от ред 2.1 до ред 2.4 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

4-
1205 

 

2.6 Разходи за дейността – 10% от ред 2.5 4-
1206  

2.7 Облагаем доход (ред 2.5 – ред 2.6) 4-
1207  

 

Таблица 3 – Доходи от възнаграждения по договори за: франчайз – код 05, факторинг – код 06 и други 
договори за предоставяне за ползване на права – код 07 

 ЕИК/ЕГН/служебен номер от 
регистъра на НАП  

Наименование/име на лицето, изплатило 
дохода  Код Доход в лева 

3.1                4-
1301  

3.2                4-
1302  

3.3                4-
1303  

3.4                4-
1304  

3.5 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Сума на доходите от ред 3.1 до ред 3.4 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

4-
1305 

 

3.6 Разходи за дейността – 10% от ред 3.5 4-
1306  

3.7 Облагаем доход (ред 3. 5 – ред 3.6) 4-
1307  

 
Таблица 4 – Доходи при прекратяване на договор за лизинг на недвижимо имущество – код 08 и/или  
движимо имущество – код 09, в който изрично е предвидено прехвърляне правото на собственост преди  
изтичане срока на договора  и  без  да  се  прехвърли  правото  на  собственост    

При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>

 
 

 

ЕИК/ЕГН/служебен номер от 
регистъра на НАП и 

име/наименование на наемателя 

Адрес и вид на 
недвижимото/движимото имущество 

Код Доход в лева 

 
4.1 

                 4-
1401 
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4.2 Разходи за дейността – 10% от ред 4.1 4-
1402  

4.3 Облагаем доход, определен по реда на чл. 31 от ЗДДФЛ (ред 4.1 – ред 4.2) 4-
1403 

 

4.4 Облагаем доход, определен по чл. 33, ал. 9 от ЗДДФЛ 4-
1404 

 

4.5 Облагаем доход (ред 4.3 – ред 4.4 + сумата от приложения списък, ако има такъв ) 4-
1405  

 
Част ІІ – Формиране на годишната данъчна основа                                                                         лева 
1 Общ размер на облагаемия доход по Част І (ред 1.8 + ред 2.7 + ред 3.7 + 4.5) 

4- 
2001  

2 Задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, в т.ч.: 4- 
2002  

2.1 Вноски за здравно осигуряване, внесени през годината 4- 
20021  

2.2 Вноски за здравно осигуряване за довнасяне, включително за минали години 4- 
20022  

3 Годишна данъчна основа за доходите от източник в България (ред 1– ред 2) 4- 
2003  

4 Годишна данъчна основа за доходите от източник в чужбина (ред 3 от Част ІІ 
на Приложение 4а) 

 
4- 

2004  

5 Годишна данъчна основа (ред 3 + ред 4) 4- 
2005  

                                                                                                                                                     Впишете тази сума на 
                                                                                                                                                                                                                                          ред 3, Част ІV                               
                                                                                                                                                                                                                                          от декларацията                    
Част ІІІ – Авансово удържан и/или внесен през годината данък в България                                           
Таблица 1 - Авансов данък по реда на ЗДДФЛ,                            Таблица 1.1 - Данни за платеца на дохода, удържал данък  
удържан от платеца на дохода                                                         през четвъртото тримесечие        

                                                                                                  лева  При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и 
отбележете тук  >>  

Тримесечие на 
придобиване на 

дохода 

Придобит доход Удържан 
авансов данък

Данни за платеца на дохода, удържал данък през 
четвъртото тримесечие 

№ ЕИК Наименование/име 
1 2 3 1 2 3 

1. Първо тримесечие   1   
2. Второ тримесечие   2   
3. Трето тримесечие   3   
4. Четвърто тримесечие   4   

                                                      Обща сума:  5   
                                                       Впишете тази сума на ред 14 в Част ІV от декларацията 6   
Забележки: 1. При попълването на таблиците се ползва информацията от приложените към декларацията служебни бележки по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ. 
2. Таблица 1.1 се попълва само ако е удържан данък през четвъртото тримесечие и съответно ред 4, колона 3 в Таблица 1 е попълнен. 
Таблица 2 - Авансов данък по реда на ЗДДФЛ, внесен от данъчно задълженото лице                                                лева 

Тримесечие на 
придобиване на 

дохода 
Придобит доход 

 
Дължим 
авансов  
данък 

Деклариран авансов 
данък в 

декларацията за 
дължими данъци 

(образец 4001)  

Внесен авансов 
данък Дата на внасяне 

1 2 3 4 5 6 
Първо тримесечие      
Второ тримесечие      
Трето тримесечие      
Четвърто тримесечие   

                                                                                                                                         Обща сума:  Впишете тази сума на ред 16 
в Част ІV от декларацията 

 
                                                                               

Дата ден месец година Подпис на  
декларатора 

 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        
 

УКАЗАНИЯ: 
Приложение № 4 се попълва от физически лица, които през 2013 

г. са придобили доходи от наем или от друго възмездно 
предоставяне за ползване на права или имущество от източник в 
страната, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна 
данъчна основа. 
Ако сте местно физическо лице и през 2013 г. сте придобили 

доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване 
на права или имущество от източник в чужбина, не следва да 
попълвате това приложение, а следва да попълните Приложение 
№ 4а. 
Доходите, получени от имущество - съпружеска имуществена 

общност, се разделят поравно между съпрузите.  
Доходи, получени от рента, аренда или от друго възмездно 

предоставяне за ползване на земеделска земя, както и доходите, 
подлежащи на облагане с окончателен данък, в т.ч. и от наем или 
друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна 
собственост с форма на управление общо събрание на 
собствениците, начислени/изплатени от предприятия и 
самоосигуряващи се лица, не се декларират. 
На съответните редове в Част ІІ се посочват вноските, които сте 

задължени да правите за данъчната година за своя сметка по реда 

на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), 
включително определените за довнасяне съгласно данните от 
Справката за окончателния размер на осигурителния доход за    
2013 г.  

В Таблица 1 от Част ІІІ се посочва размерът на удържания 
през годината от платеца на дохода авансов данък за доходите от 
наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или 
имущество по тримесечия, като към декларацията се прилагат 
служебните бележки, удостоверяващи размера на този данък.  

В Таблица 1.1 от Част ІІІ се попълват данни само за платците 
на доходите, които са удържали данък през четвъртото тримесечие.  

 

В Таблица 2 от Част ІІІ се посочват данни за размера на 
дължимия, внесения и декларирания от Вас през течение на 
годината авансов данък по тримесечия, както и датата на внасянето 
му. 

 

Общите суми на авансовия данък по Таблици 1 и 2 в Част ІІІ се 
посочват на съответните редове в Част ІV от декларацията.  

 

Облагаемият доход (редове 1.8, 2.7, 3.7 и 4.5 на Част І) и 
годишната данъчна основа (ред 3 на Част ІІ) могат да бъдат 
само положителна величина или 0. 
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Приложение № 4а 
доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или 

имущество от източник в чужбина
 

 
Част І Формиране на облагаемия доход от източник в чужбина 
 

 
Таблица 1 – Доходи от: наем на недвижимо имущество – код 01; вноски по договор за лизинг, в който не 
е предвидено прехвърляне правото на собственост на недвижимо имущество - код 02                                             

 Държава Наименование/име 
на наемателя  Адрес и вид на недвижимото имущество Код  Доход в лева 

1.1     4-1 
1101  

1.2     4-1 
1102  

1.3     4-1 
1103  

1.4     4-1 
1104  

1.5     4-1 
1105  

1.6 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Сума на доходите от ред 1.1 до ред 1.5 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

4-1 
1106 

 
1.7 Разходи за дейността – 10% от ред 1.6 4-1 

1107 
 

1.8 Облагаем доход (ред 1.6  – ред 1.7) 4-1 
1108  

 

 
Таблица 2 – Доходи от: наем на движимо имущество – код 03; вноски по договор за лизинг, в който не е 
предвидено прехвърляне правото на собственост на движимо имущество – код 04 

 Държава Наименование/име 
на наемателя             Вид на движимото имущество   Код  Доход в лева 

 2.1     4-1 
1201  

2.2     4-1 
1202  

2.3     4-1 
1203  

2.4     4-1 
1204  

2.5     4-1 
1205  

2.6 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Сума на доходите от ред 2.1 до ред 2.5 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

4-1 
1206 

 
2.7 Разходи за дейността – 10% от ред 2.6 4-1 

1207  

2.8 Облагаем доход (ред 2.6 – ред 2.7) 4-1 
1208  

 
 

Таблица 3 – Доходи от възнаграждения по договори за: франчайз – код 05, факторинг – код 06 и други 
договори за предоставяне за ползване на права – код 07 

 Държава Наименование/име на лицето, изплатило дохода   Код Доход в лева
3.1    4-1 

1301  
3.2    4-1 

1302  
3.3    4-1 

1303  
3.4    4-1 

1304  
3.5    4-1 

1305  
3.6 

При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Сума на доходите от ред 3.1 до ред 3.5 + сумата от приложения списък, ако има такъв 

4-1 
1306 

 

3.7 Разходи за дейността – 10% от ред 3.6 4-1 
1307  

3.8 Облагаем доход (ред 3.6 – ред 3.7) 4-1 
1308  

 

Таблица 4 – Доходи при прекратяване на договор за лизинг на недвижимо имущество – код 08 и/или 
движимо имущество – код 09, в който изрично е предвидено прехвърляне правото на собственост преди 
изтичане срока на договора и без да се прехвърли правото на собственост   

При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  

 Държава Наименование/име на 
платеца 

Адрес и вид на недвижимото/движимо 
имущество   Код Доход в лева 

4.1     4-1 
1401  

4.2 Разходи за дейността – 10% от ред 4.1 4-1 
1402  

4.3 Облагаем доход, определен по реда на чл. 31 от ЗДДФЛ (ред 4.1 – ред 4.2) 4-1 
1403 

 

4.4 Облагаем доход, определен по чл. 33, ал. 9 от ЗДДФЛ 4-1 
1404  

4.5 Облагаем доход (ред 4.3 – ред 4.4 + сумата от приложения списък, ако има такъв ) 4-1 
1405  
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Част ІІ – Формиране на годишната данъчна основа за доходите от източник в чужбина           лева 
1 Общ размер на облагаемия доход по Част І (ред 1.8 + ред 2.8 + ред 3.8 + ред 4.5) 4-1 

2001  
2 Задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, в т.ч.: 4-1 

2002  
2.1 Вноски за здравно осигуряване, внесени през годината 4-1 

20021  
2.2 Вноски за здравно осигуряване за довнасяне, включително за минали години 4-1 

20022  
3 Годишна данъчна основа за доходите от източник в чужбина (ред 1– ред 2) 4-1 

2003  
                                                                                                                                                        Впишете тази сума на ред 4,                                                              Част ІІ  от Приложение № 4       
 
 

Част ІІІ – Авансово удържан и/или внесен през годината данък в България 
Таблица 1 - Авансов данък по реда на ЗДДФЛ,                            Таблица 1.1 - Данни за платеца на дохода, удържал данък  
удържан от платеца на дохода                                                         през четвъртото тримесечие        

                                                                                                 лева  При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и 
отбележете тук  >>  

Тримесечие на 
придобиване на 

дохода 

Придобит доход Удържан 
авансов данък

Данни за платеца на дохода, удържал данък през 
четвъртото тримесечие 

№ ЕИК Наименование/име 
1 2 3 1 2 3 

1. Първо тримесечие   1   
2. Второ тримесечие   2   
3. Трето тримесечие   3   
4. Четвърто тримесечие   4   

                                                      Обща сума:  5   
                                                       Впишете тази сума на ред 14 в Част ІV от декларацията 6   
Забележки: 1. При попълването на таблиците се ползва информацията от приложените към декларацията служебни бележки по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ. 
2. Таблица 1.1 се попълва само ако е удържан данък през четвъртото тримесечие и съответно ред 4, колона 3 в Таблица 1 е попълнен. 
Таблица 2 - Авансов данък по реда на ЗДДФЛ, внесен от данъчно задълженото лице                                                лева 

Тримесечие на 
придобиване на 

дохода 
Придобит доход 

 
Дължим 
авансов  
данък 

Деклариран авансов 
данък в 

декларацията за 
дължими данъци 

(образец 4001)  

Внесен авансов 
данък Дата на внасяне 

1 2 3 4 5 6 
Първо тримесечие      
Второ тримесечие      
Трето тримесечие      
Четвърто тримесечие   

                                                                                                                                         Обща сума:  Впишете тази сума на ред 16 
в Част ІV от декларацията 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 

Дата ден месец година Подпис на  
декларатора 

 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        
 
 
 

УКАЗАНИЯ: 
 

Приложение № 4а се попълва от местни 
физически лица, които през 2013 г. са придобили 
доходи от наем или от друго възмездно предоставяне 
за ползване на права или имущество от източник в 
чужбина.  

 
На ред 3 в Част ІІ се посочва годишната данъчна 

основа за доходите от източник в чужбина, която се 
пренася на ред 4, Част ІІ в Приложение № 4. 
 

Доходите, получени от имущество - съпружеска 
имуществена общност, се разделят поравно между 
съпрузите.  

 
Доходи, получени от рента, аренда или от друго 

възмездно предоставяне за ползване на земеделска 
земя, както и доходите, подлежащи на облагане с 
окончателен данък, в т.ч. и от наем или друго 
възмездно предоставяне на имущество в режим на 
етажна собственост с форма на управление общо 
събрание на собствениците, начислени/изплатени от 
предприятия и самоосигуряващи се лица, не се 
декларират. 

 
На съответните редове в Част ІІ се посочват 

вноските, които сте задължени да правите за 
данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 
5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), 

включително определените за довнасяне съгласно 
данните от Справката за окончателния размер на 
осигурителния доход за 2013 г.  
 

В Таблица 1 от Част ІІІ се посочва размерът на 
удържания през годината от платеца на дохода 
авансов данък за доходите от наем и друго възмездно 
предоставяне за ползване на права или имущество по 
тримесечия, като към декларацията се прилагат 
служебните бележки, удостоверяващи размера на този 
данък.  

В Таблица 1.1 от Част ІІІ се попълват данни само 
за платците на доходите, които са удържали данък 
през четвъртото тримесечие.  

 
В Таблица 2 от Част ІІІ се посочват данни за 

размера на дължимия, внесения и декларирания от 
Вас през течение на годината авансов данък по 
тримесечия, както и датата на внасянето му. 

 
Общите суми на авансовия данък по Таблици 1 и 2 в 

Част ІІІ се посочват на съответните редове в Част ІV от 
декларацията.  

 
Облагаемият доход (редове 1.8, 2.7, 3.7 и 4.5 на 

Част І) и годишната данъчна основа (ред 3 на Част 
ІІ) могат да бъдат само положителна величина или 
0.
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Приложение № 5 
доходи от прехвърляне на права или имущество 

 
Част І Формиране на облагаемия доход от източник в България 
 
 
Таблица 1 – Доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, вкл. ограничени вещни 
права  

1.1 Вид недвижимо 
имущество  >> 

 
 

 

Съсобственост >>  
 

                         лева 

1.1.1 Продажна цена 5- 
11011  

1.1.2 Цена на придобиване     5-  
11012  

1.1.3 Положителна разлика (ред 1.1.1 – ред 1.1.2)     5- 
11013  

1.1.4 Разходи – 10% от ред 1.1.3     5- 
11014  

1.2 Облагаем доход (ред 1.1.3 – ред 1.1.4)     5- 
 1102  

1.3 Вид недвижимо 
имущество >>  

 

Съсобственост >>  
 

                        лева 

1.3.1 Продажна цена     5- 
11031  

1.3.2 Цена на придобиване 5- 
11032  

1.3.3 Положителна разлика (ред 1.3.1 – ред 1.3.2) 5- 
11033  

1.3.4 Разходи – 10% от ред 1.3.3     5- 
11034  

1.4 Облагаем доход (ред 1.3.3 – ред 1.3.4)     5- 
 1104  

1.5 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>
Общ размер на облагаемия доход за имуществото по таблица 1 (ред 1.2 + 
ред 1.4 + сумата на облагаемия доход от приложения списък, ако има такъв) 

    5- 
 1105  

 
 
Таблица 2 – Доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, вкл. ограничени вещни 
права при плащане на части 

2.1 Вид недвижимо 
имущество >>  

 

Съсобственост >>    лева

2.1.1 Продажна цена 5- 
12011  

2.1.2 Цена на придобиване 5- 
12012  

2.1.3 Положителна разлика (ред 2.1.1 – ред 2.1.2) 5- 
12013  

2.1.4 Разходи – 10% от ред 2.1.3 5- 
12014  

2.1.5 Частично получено плащане през 2013 г. 5- 
12015  

2.2 

При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>
Облагаем доход за имуществото по таблица 2 [(ред 2.1.3 - ред 2.1.4) х  
(ред 2.1.5 / ред 2.1.1)] + сумата на облагаемия доход от приложения списък, ако 
има такъв 

     5- 
  1202  

 

 
Таблица 3 – Доход от продажба или замяна на пътни, въздухоплавателни и водни превозни 
средства - код 01; произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети - 
код 02 
3.1 Код >>   Вид движимо имущество >>          лева

3.1.1 Продажна цена 5- 
13011  

3.1.2 Цена на придобиване 5- 
13012  

3.2 Облагаем доход (ред 3.1.1 - ред 3.1.2) 5- 
 1302  

3.3 Код >>  Вид движимо имущество >>                          лева
3.3.1 Продажна цена     5- 

13031  
3.3.2 Цена на придобиване     5- 

13032  
3.4 Облагаем доход (ред 3.3.1 - ред 3.3.2)    5- 

 1304  

3.5 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Общ размер на облагаемия доход за имуществото по таблица 3 (ред 3.2 + 
ред 3.4 + сумата на облагаемия доход от приложения списък, ако има такъв)  

   5- 
1305  
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Таблица 4 – Доход от продажба или замяна на: пътни, въздухоплавателни и водни превозни 
средства - код 03; произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети - 
код 04, когато през 2013 г. е платена част от продажната цена 
4.1 Код >>  Вид движимо имущество >>    лева

4.1.1 Продажна цена     5- 
14011  

4.1.2 Цена на придобиване     5- 
14012  

4.1.3 Положителна разлика (ред 4.1.1 – ред 4.1.2)     5- 
14013  

4.1.4 Частично получено плащане през 2013 г.     5- 
14014  

4.2 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Облагаем доход за имуществото по таблица 4 (ред 4.1.3 х ред 4.1.4/4.1.1 + 
сумата на облагаемия доход от приложения списък, ако има такъв)

    5- 
 1402  

 
 
Таблица 5 – Доход от продажба или замяна на: акции - код 05; дялове – код 06; компенсаторни 
инструменти – код 07, инвестиционни бонове – код 08; други финансови активи – код 09; от 
търговия с чуждестранна валута – код 10                                                                                           лева 

№ 

 
 
 

Код 
  

Дата на 
прехвърляне 

Данни за лицето, изплатило дохода 

Продажна 
цена 

Цена на 
придобиване 

 
Резултат от 
сделката 

ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/ 
Сл.номер от 
регистъра на 

НАП 
Наименование/име 

печалба загуба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
5.1 Обща сума за годината   

5.2 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Облагаем доход за имуществото по таблица 5 (ред 5.1 на колона 8 – ред 5.1 на 
колона 9 + сумата на облагаемия доход от приложения списък, ако има такъв) 

 

 
 
 
Таблица 6 – Доход от предоставяне на имущество по договор за лизинг, в който изрично е 
предвидено прехвърляне на правото на собственост върху имуществото 
6.1 Вид имущество >>    лева

6.1.1 Определена по договора цена на имуществото    5- 
16011  

6.1.2 Цена на придобиване     5- 
16012  

6.1.3 Положителна разлика (ред 6.1.1 – ред 6.1.2)     5- 
16013  

6.1.4 Разходи – 10 % от ред 6.1.3     5- 
16014  

6.1.5 Размер на получените през 2013 г. вноски, без съдържащите се в тях лихви     5- 
16015  

6.2 

При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Облагаем доход на имуществото по таблица 6 [(ред 6.1.3 - ред 6.1.4) х  
ред 6.1.5/6.1.1] + на облагаемия доход сумата от приложения списък, ако има 
такъв 

    5- 
 1602  
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Таблица 7 – Доход от продажба на вещи по смисъла на чл. 27, ал. 5 от ЗДДФЛ 
7.1 Вид вещ >>          лева

7.1.1 Пазарна цена     5- 
17011  

7.1.2 Данъчна стойност (за данъчни амортизируеми активи по ЗКПО)     5- 
17012  

7.1.3 Документално доказана цена на придобиване (за вещи, които не са 
амортизируеми активи по ЗКПО) 

    5- 
17013  

7.2 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Облагаем доход (ред 7.1.1 - ред 7.1.2 или ред 7.1.1 - ред 7.1.3 + сумата на 
облагаемия доход от приложения списък, ако има такъв) 

    5- 
 1702  

 
 
Таблица 8 – Доход от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец със заличаване 
8.1 Определената по договора продажна цена     5- 

 1801  
8.2 Собствен капитал    5- 

 1802  
8.3 Облагаем доход (ред 8.1 -  ред 8.2)     5- 

 1803  
 
 
 

Част ІІ – Формиране на годишната данъчна основа  
1 Годишна данъчна основа за доходите от източник в България (ред 1.5 +   

ред 2.2 + ред 3.5 + ред 4.2 + ред 5.2 + ред 6.2 + ред 7.2 + 8.3)
    5- 
 2001 

 

2 Годишна данъчна основа за доходите от източник в чужбина (ред 1 на Част 
ІІ от Приложение № 5а)

    5- 
 2002 

 

3 Годишна данъчна основа (ред 1 + ред 2)     5- 
 2003  

                                                                                                                                                     Впишете тази сума на 
                                                                                                                                                                                                                                          ред 4, Част ІV  
                                                                                                                                                                                                                                          от декларацията 
                                                                                                                                                                                                                                
Дата ден месец година Подпис на  

декларатора 
 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        
 

УКАЗАНИЯ 
Приложение № 5 се попълва от местни физически 

лица, които през 2013 г. са придобили доходи от 
прехвърляне на права или имущество от източник в 
страната.  

 
Ако сте местно физическо лице и през 2013 г. сте 

придобили доходи от прехвърляне на права или 
имущество от източник в чужбина, следва да 
попълните Приложение № 5а. 
 

Продажната цена включва всичко придобито от 
лицето във връзка с продажбата/замяната, включително 
възнаграждение, различно от пари. 
 

Цената на придобиване е: 
1. документално доказаната цена на придобиване на 

имуществото; 
2. документално доказаната цена на придобиване на 

имуществото, увеличена с документално доказаното 
доплащане, дължимо от физическото лице - в случаите 
на замяна с доплащане; 

3. нула - когато няма документално доказана цена 
на придобиване, включително за имущество, придобито 
по дарение, или за акции и дялове, получени при 
разпределение на печалба или друг източник на 
собствен капитал. Цената на придобиване на 
недвижимото имущество е нула и при последваща 
продажба или замяна на поземлен имот (включително на 
ограничени вещни права върху него), върху който е било 
учредено право на строеж и при облагането на дохода е 
определена цена на придобиване по реда на т. 8; 

4. документално доказаното доплащане, дължимо от 
физическото лице - в случаите на замяна с доплащане, 
когато няма документално доказана цена на 
придобиване на имуществото; 

5. частта от непаричната вноска, вписана в 
учредителния договор, в дружествения договор или в 
устава на търговско дружество, съответстваща на 

продадените или на заменените акции и дялове - в 
случаите на направени непарични вноски в търговско 
дружество, когато вноската има за предмет имущество, 
доходите от продажбата или замяната на което са 
необлагаеми по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ към 
датата на вписване на вноската в търговския регистър; 

6. пазарната цена по чл. 10, ал. 4 от ЗДДФЛ на 
имуществото, придобито при замяна - в случаите на 
продажба/замяна на имущество, придобито при замяна; 

7. документално доказаната цена на придобиване на 
имуществото, актуализирана до 1997 г. включително с 
общия индекс на потребителските цени, обявен от 
Националния статистически институт - в случаите на 
продажба или замяна на имущество, придобито преди 1 
януари 1998 г.; 

8. документално доказаната цена на придобиване на 
поземления имот, съответстваща на частта, за която е 
учредено право на строеж - в случаите на учредяване 
право на строеж;  

9. документално доказаната цена на придобиване на 
имуществото - предмет на непарична вноска в търговско 
дружество - в случаите на продажба или замяна на акции 
и дялове, получени за направени непарични вноски в 
търговско дружество, с изключение на случаите по т. 5; 

10. данъчната стойност на имуществото към 
момента на заличаването на едноличния търговец от 
търговския регистър - в случаите на заличаване на 
едноличен търговец, когато имуществото на 
предприятието е преминало към физическото лице - 
собственик. 

 
 

Облагаемият доход и годишната данъчна  
основа могат да бъдат само положителна величина 
или 0. 
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Приложение № 5а 
доходи от прехвърляне на права или имущество от източник в чужбина 

 

Част І Формиране на облагаемия доход от източник в чужбина 
Таблица 1 – Доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, вкл. ограничени вещни права  

1.1 Вид недвижимо 
имущество >> 

 
 

 

Съсобственост >>  
 

                      
лева

Адрес на недвижимото имущество >>  
1.1.1 Продажна цена 5-1 

11011  
1.1.2 Цена на придобиване     5-1 

11012  
1.1.3 Положителна разлика (ред 1.1.1 – ред 1.1.2)     5-1 

11013  
1.1.4 Разходи – 10% от ред 1.1.3     5-1 

11014  
1.2 Облагаем доход (ред 1.1.3 – ред 1.1.4)     5-1 

 1102  

1.3 Вид недвижимо 
имущество >>  Съсобственост >>  

                        
леваАдрес на недвижимото имущество >>  

1.3.1 Продажна цена     5-1 
11031  

1.3.2 Цена на придобиване 5-1 
11032  

1.3.3 Положителна разлика (ред 1.3.1 – ред 1.3.2) 5-1 
11033  

1.3.4 Разходи – 10% от ред 1.3.3    5-1 
11034  

1.4 Облагаем доход (ред 1.3.3 – ред 1.3.4)    5-1 
 1104  

1.5 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>
Общ размер на облагаемия доход за имуществото по таблица 1 (ред 1.2 + 
ред 1.4 + сумата на облагаемия доход от приложения списък, ако има такъв) 

   5-1 
 1105  

 

Таблица 2 – Доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, вкл. ограничени вещни права при 
плащане на части 

2.1 Вид недвижимо 
имущество >>  

 

Съсобственост >>  
лева

Адрес на недвижимото имущество >>  
2.1.1 Продажна цена 5-1 

12011  
2.1.2 Цена на придобиване    5-1 

12012  
2.1.3 Положителна разлика (ред 2.1.1 – ред 2.1.2)    5-1 

12013  
2.1.4 Разходи – 10% от ред 2.1.3    5-1 

12014  
2.1.5 Частично получено плащане през 2013 г.    5-1 

12015  

2.2 

При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>
Облагаем доход за имуществото по таблица 2 [(ред 2.1.3 - ред 2.1.4) х  
(ред 2.1.5 / ред 2.1.1)] + сумата на облагаемия доход от приложения списък, ако 
има такъв 

    5-1 
  1202  

 

Таблица 3 – Доход от продажба или замяна на пътни, въздухоплавателни и водни превозни 
средства - код 01; произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети - 
код 02 
3.1 Код >>   вид движимо имущество >>   

лева             Държава >>   
3.1.1 Продажна цена    5-1 

13011  
3.1.2 Цена на придобиване    5-1 

13012  
3.2 Облагаем доход (ред 3.1.1 - ред 3.1.2)   5-1 

 1302  
3.3 Код >>  вид движимо имущество >>                          

                              лева              Държава >>                      
3.3.1 Продажна цена   5-1 

13031  
3.3.2 Цена на придобиване   5-1 

13032  
3.4 Облагаем доход (ред 3.3.1 - ред 3.3.2)    5-1 

 1304  

3.5 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Общ размер на облагаемия доход за имуществото по таблица 3 (ред 3.2 + 
ред 3.4 + сумата на облагаемия доход от приложения списък, ако има такъв)  

   5-1 
 1305  
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Таблица 4 – Доход от продажба или замяна на: пътни, въздухоплавателни и водни превозни 
средства - код 03; произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети - 
код 04, когато през 2013 г. е платена част от продажната цена 
4.1 Код >>  вид движимо имущество>>    лева           Държава >>                    

4.1.1 Продажна цена    5-1 
14011  

4.1.2 Цена на придобиване    5-1 
14012  

4.1.3 Положителна разлика (ред 4.1.1 – ред 4.1.2)    5-1 
14013  

4.1.4 Частично получено плащане през 2013 г.    5-1 
14014  

4.2 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Облагаем доход за имуществото по таблица 4 (ред 4.1.3 х ред 4.1.4/4.1.1 + 
сумата на облагаемия доход от приложения списък, ако има такъв)

   5-1 
 1402  

 
Таблица 5 – Доход от продажба или замяна на: акции - код 05; дялове – код 06; компенсаторни 
инструменти – код 07, инвестиционни бонове – код 08; други финансови активи – код 09; от 
търговия с чуждестранна валута – код 10                                                                                           лева 

№ Код Дата на 
прехвърляне Държава 

Наименование/ 
име на лицето, изплатило 

дохода 

Продажна 
цена 

Цена на 
придобиване 

Резултат от 
сделката 

печалба загуба 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         

5.1  Обща сума за годината   

5.2 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Облагаем доход за имуществото по таблица 5 (ред 5.1 на колона 8 – ред 5.1 на 
колона 9 + сумата на облагаемия доход от приложения списък, ако има такъв) 

 
 
 

Таблица 6 – Доход от предоставяне на имущество по договор за лизинг, в който изрично е 
предвидено прехвърляне на правото на собственост върху имуществото 
6.1 Вид имущество >>  Държава >>    лева

6.1.1 Определена по договора цена на имуществото    5-1 
16011  

6.1.2 Цена на придобиване 5-1 
16012  

6.1.3 Положителна разлика (ред 6.1.1 – ред 6.1.2) 5-1 
16013  

6.1.4 Разходи – 10 % от ред 6.1.3 5-1 
16014  

6.1.5 Размер на получените през 2013 г. вноски, без съдържащите се в тях 
лихви 

5-1 
16015  

6.2 

При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Облагаем доход на имуществото по таблица 6 [(ред 6.1.3 - ред 6.1.4) х  
ред 6.1.5/6.1.1] + на облагаемия доход сумата от приложения списък, ако има 
такъв 

  5-1 
 1602  

 
 

Част ІІ – Формиране на годишната данъчна основа за доходите от източник в чужбина                     лева 
1 Годишна данъчна основа за доходите от източник в чужбина  (ред 1.5 + ред 2.2 

+ ред 3.5 + ред 4.2 + ред 5.2 + ред 6.2) 
5-1 

 2001 
 

                                                                                                                                                   Впишете тази сума на 
                                                                                                                                                                                                                                       ред 2, Част ІІ от                              
                                                                                                                                                                                                                                       Приложение № 5 
 
 
 
 

Дата ден месец година Подпис на  
декларатора 

 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 
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Приложение № 6 
доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ 

 
Част І Формиране на облагаемия доход от източник в България 
 

Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер – код 01; парични и предметни 
награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или 
възложител – код 02; лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с изкл. на лихвите 
по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ – код 03; производствени дивиденти от кооперации – код 04; 
упражняване на права на интелектуална собственост по наследство – код 05; други източници 
– код 06 
 
 

ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/служебен номер 
от регистъра на НАП 

Наименование/име на лицето, изплатило 
дохода Код    

 

Доход в лева 

1                6- 
1001  

2                6- 
1002  

3                6- 
1003  

4                6- 
1004  

5                6- 
1005  

6                6- 
1006  

7 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Облагаем доход (сума на доходите от ред 1 до ред 6 + сумата на облагаемия доход 
от приложения списък, ако има такъв)

6- 
1007 

 

 

Част ІІ –  Формиране на годишната данъчна основа                                                         лева 
1 Задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО в т.ч.: 6- 

2001  
1.1 Вноски за здравно осигуряване, внесени през годината 

6- 
20011  

1.2 Вноски за здравно осигуряване за довнасяне, включително за минали години 6- 
20012  

2 Годишна данъчна основа за доходите от източник в България (ред 7 на Част І – ред 1) 6- 
2002  

3 Годишна данъчна основа за доходите от източник в чужбина (ред 2 на Част ІІ от 
Приложение № 6а) 

6- 
2003  

4 Годишна данъчна основа  (ред 2 + ред 3) 6- 
2004  

                                                                                                                                                     Впишете тази сума на 
                                                                                                                                                                                                                                          ред 5, Част ІV от  
                                                                                                                                                                                                                                          декларацията 
Дата ден месец година Подпис на  

декларатора 
 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        
 

УКАЗАНИЯ: 
Приложение № 6 се попълва от местни физически лица, които 

през 2013 г. са придобили доходи от други източници по чл. 35 от 
ЗДДФЛ от източник в страната.  

 
Ако сте местно физическо лице и през 2013 г. сте придобили 

доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ от източник в чужбина, следва да 
попълните Приложение № 6а. 

 
На съответните редове в Част І се посочва брутната сума на 

облагаемите доходи, придобити през данъчната година от: 
 обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер; 
 парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, 
които не са предоставени от работодател или възложител; 

 лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с 
изключение на облагаемите с окончателен данък лихви по 
депозитни сметки в търговски банки, придобити от местни 
физически лица; 

 производствени дивиденти от кооперации; 
 упражняване на права на интелектуална собственост по 
наследство; 

 всички други източници, които не са изрично посочени в ЗДДФЛ 
и не са обложени с окончателни данъци по реда на този закон 
или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното 
подоходно облагане.  

 
За изплатените доходи от други източници по чл. 35 от 

ЗДДФЛ предприятието или самоосигуряващото се лице издава 

служебна бележка по образец, която се прилага към 
декларацията.  

"Интелектуална собственост" е собствеността върху 
произведения на науката, изкуството и литературата, включително 
кино- и телевизионни филми и записи за телевизионни или 
радиопредавания; върху патенти, търговски марки, промишлени 
образци и полезни модели, чертежи, планове, секретни формули и 
процеси, както и информация за промишлен, търговски или научен 
опит (ноу-хау). 

 
"Лихва" е доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо 

дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на 
длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите 
(премиите) от бонове и облигации. 

 
Годишната данъчна основа за доходите от други източници 

се определя, като облагаемият доход, придобит през данъчната 
година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да 
прави за данъчната година за своя сметка по реда на Закона за 
здравното осигуряване (ЗЗО). 
 

На съответните редове в Част ІІ се посочват вноските, които 
лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по 
реда на ЗЗО, включително определените за довнасяне съгласно 
данните от Таблица 2 на Справката за окончателния размер на 
осигурителния доход за 2013 г.  

 
Облагаемият доход и годишната данъчна основа могат да 

бъдат само положителна величина или 0. 
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Приложение № 6а 
доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ от чужбина 

 
 
Част І Формиране на облагаем доход от източник в чужбина 
 

Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер – код 01; парични и предметни 
награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или 
възложител – код 02; лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с изкл. на лихвите 
по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ – код 03; производствени дивиденти от кооперации – код 04; 
упражняване на права на интелектуална собственост по наследство – код 05; други източници 
– код 06                   

        
 
 

Държава Име/наименование на лицето, изплатило 
дохода Код  Доход в лева 

  1    6-1 
1001  

2    6-1 
1002  

3    6-1 
1003  

4    6-1 
1004  

5    6-1 
1005  

6    6-1 
1006  

7 
При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  
Облагаем доход (сума на доходите от ред 1 до ред 6 + сумата на облагаемия доход 
от приложения списък, ако има такъв)

6-1 
1007 

 

 
Част ІІ – Формиране на годишната данъчна основа за доходите от източник в чужбина 

   лева 
1 Задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО в т.ч.: 6-1 

2001  
1.1 Вноски за здравно осигуряване, внесени през годината 

6-1 
20011 

 
 

1.2 Вноски за здравно осигуряване за довнасяне, включително за минали години 6-1 
20012  

2 Годишна данъчна основа за доходите от източник в чужбина (ред 7 на Част І – 
ред 1) 

6-1  
2002  

                                                                                                                                                    Впишете тази сума на 
                                                                                                                                                                                                                                         ред 3, Част ІІ от                           
                                                                                                                                                                                                                                        Приложение № 6 
 
Дата ден месец година Подпис на  

декларатора 
 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        
 

УКАЗАНИЯ: 
 
Приложение № 6а се попълва от местни 

физически лица, които през 2013 г. са придобили 
доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ от 
източник в чужбина.  

 
На съответните редове в Част І се посочва 

брутната сума на облагаемите доходи, придобити през 
данъчната година от: 
 обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с 
такъв характер; 

 парични и предметни награди от игри, от 
състезания и конкурси, които не са предоставени 
от работодател или възложител; 

 лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по 
лизинг, с изключение на облагаемите с 
окончателен данък лихви по депозитни сметки в 

търговски банки, придобити от местни физически 
лица; 

 производствени дивиденти от кооперации; 
 упражняване на права на интелектуална 
собственост по наследство; 

 всички други източници, които не са изрично 
посочени в ЗДДФЛ и не са обложени с окончателни 
данъци по реда на този закон или с окончателни 
данъци по реда на Закона за корпоративното 
подоходно облагане.  

 
На ред 1 в Част ІІ се посочват вноските, които 

лицето е задължено да прави за данъчната година за 
своя сметка по реда на ЗЗО. 
 

Облагаемият доход и годишната данъчна основа 
могат да бъдат само положителна величина или 0. 

39
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Приложение № 7  
доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на 

ЗМДТ 
 

 
 
Данните от това приложение не участват при формирането на общата годишна данъчна основа и 

на годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ 
 
 

Част І – Идентификационни данни за предприятието на едноличния търговец 

1 
Д
ан
ни

 
за

  Е
Т 

1.1. ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП 
1.2. Фирма   

 
Част ІІ – Доходи, подлежащи на облагане с патентен данък 
 

При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  

№ 
През 2013 г. е 

осъществявана 
патентна дейност 

като: 

Вид патентна 
дейност 

Общ 
доход от 
дейността 

 
Адрес на обекта 

 

Входящ номер на 
декларацията по 
чл. 61н от ЗМДТ  

за 2013 г. 
Община Град (село), ж.к., ул., 

№, ап., вх. 

1 2 3 4 5 6 7

1 Едноличен 
търговец 

1.1     
1.2     
1.3     

2 Общо приходи                                                                                                                                                          лева  
3 Общо разходи  
4 Облагаем доход  

5 Свободна 
професия 

5.1     
5.2     
5.3     

6 Облагаем доход                                                                                                                                             лева  

7 Занаятчия 
7.1     
7.2     
7.3     

8 Облагаем доход                                                                                                                                           лева  

9 

Физическо лице,  
извън 

посочените на 
редове 1, 5 и 7 

9.1     
9.2     
9.3     

10 Облагаем доход                                                                                                                        лева   
11 Размер на дължимия патентен данък за 2013 г.  
12 Размер на внесения патентен данък за 2013 г.  
 
 
 
Дата ден месец година Подпис на  

декларатора 
 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 
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УКАЗАНИЯ: 
 

Приложение № 7 се попълва от физически 
лица, които през 2013 г. са извършвали 
дейност, доходите от която подлежат на 
облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ. 
Данните от това приложение не участват при 
формирането на общата годишна данъчна 
основа и на годишната данъчна основа за 
доходите от стопанска дейност като 
едноличен търговец.  
  
 Във връзка с предвиденото годишно 
изравняване на вноските за фонд „Пенсии”, за 
допълнително задължително пенсионно 
осигуряване в универсален пенсионен фонд и 
за здравно осигуряване е необходимо да се 
формира облагаем доход за извършваните 
патентни дейности съобразно начина, по 
който са осъществявани съответните 
дейности (като: едноличен търговец; 
упражняване на занаятчийска или друга 
дейност) и съгласно съответстващите 
правила, предвидени в ЗДДФЛ за тези 
източници на доход. Например, ако е 
извършвана патентна дейност като едноличен 
търговец, на редове 2 и 3 в Част ІІ се вписват 
исканите данни по Отчета за приходите и 
разходите. Облагаемият доход на ред 4 се 
определя, като финансовият резултат от 
патентните дейности се преобразува по ред, 
аналогичен на реда в Справка № 2 от 
Приложение № 2 - доходи от стопанска 
дейност като едноличен търговец, без да се 
намалява с размера на приспаднатата 
данъчна загуба по реда на Закона за 
корпоративното подоходно облагане. 

 
За улеснение, при определянето на 

облагаемия доход, за целите на това 
приложение, може да се ползва съответното 
приложение, в което биха се декларирали 
доходите, ако не се облагаха с патентен данък 
(Приложение № 2, ако дейността е 
осъществявана като едноличен търговец; 
Приложение 3 - за упражняване на занаят).  

 

 Използваното за целта приложение 
не се прилага към годишната данъчна 
декларация. 

Пример: Ако за 2013 г. доходът от 
упражняване на занаят, който подлежи на 
облагане с патентен данък, е 5000 лв., 
облагаемият доход ще се изчисли по следния 
начин:  

1. Определят се нормативно-
признатите разходи: 5000 лв. х 40% = 2000 
лв.  

2. От дохода, получен от упражняване на 
занаят, се приспадат нормативно-
признатите разходи (5000 лв. - 2000 лв.= 
3000 лв.)  

3. Сумата 3000 лв. представлява 
облагаемият доход за целите на това 
приложение, който се вписва на ред 8.    

 
Част І „Идентификационни данни за 

предприятието на едноличния търговец” 
се попълва само от еднолични търговци, 
регистрирани по Търговския закон.  

 
В Част ІІ, колона 3 на съответните редове 

се посочва видът на всяка от извършваните 
патентни дейности. Например: а) търговия на 
дребно;  б) машинописни услуги и т. н.  
  

В Част ІІ, колона 5 на съответните редове 
се попълва общината по местонахождение на 
обекта, където е извършвана дейността. 
Колони 5 и 6 не се попълват, когато дейността 
не се извършва в обект по смисъла на § 1, т. 
24 от допълнителните разпоредби на ЗМДТ. 
 

Ред 9 на Част ІІ се попълва от физически 
лица, които не са регистрирани като търговци 
и чиято дейност не може да се определи като 
упражняване на свободна професия или 
упражняване на занаят. Такива са например 
физическите лица, нерегистрирани по 
Търговския закон, които извършват продажба 
на вестници и списания; оказват услуги със 
земеделска и горска техника и други дейности 
доходите от които подлежат на облагане с 
патентен данък по реда на ЗМДТ. 
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Приложение № 8 
за притежавани акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, 

определена база и недвижима собственост в чужбина 
 
 

Данните от това приложение не участват при формирането на общата годишна данъчна основа и 
на годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ 

 

Част І – Информация за притежаваните акции и дялови участия в дружества в чужбина 

Вид Държава Брой 
Дата и година на 
придобиване 

(ддммгггг) 

Цена на придобиване 
В съответната 

валута В лева 
1 2 3 4 5 6

  Акции 
1             
2             
3             
4             

  Дялове 

1             
2             
3             
4             
5             

 

Част ІІ – Информация за притежаваните място на стопанска дейност, определена база и 
недвижима собственост в чужбина 

 
Дата ден месец година Подпис на  

декларатора 
 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        
 

УКАЗАНИЯ: 
Приложение № 8 се попълва от местни физически лица, 

които през 2013 г. са притежавали акции и дялови участия в 
дружества, място на стопанска дейност, определена база и 
недвижима собственост в чужбина.  
 

В Част І информацията за притежаваните акции и  дялови 
участия в дружества се посочва за всяка държава поотделно. 
В колони 5 и 6 се вписва цената на придобиване в 
съответната чужда валута и в лева – по курса на БНБ към 
датата на придобиване на акциите и дяловите участия. 

 
В Част ІІ информацията за притежаваните място на 

стопанска дейност, определена база и недвижима 
собственост в чужбина се посочва за всяка държава 
поотделно. 

 
Място на стопанска дейност е:  
а) определено място (собствено, наето или ползвано на 

друго основание), посредством което чуждестранно лице 
извършва цялостно или частично стопанска дейност в 
страната, като например: място на управление; клон; 
търговско представителство, регистрирано в страната; офис; 
кантора; ателие; завод; работилница (фабрика); магазин; 
склад за търговия; сервиз; монтажен обект; строителна 

площадка; мина; кариера; сонда; петролен или газов 
кладенец; извор или друг обект на извличане на природни 
ресурси; 

б) извършването на дейност в страната от лица, 
упълномощени да сключват договори от името на 
чуждестранни лица, с изключение на дейността на 
представителите с независим статут по глава шеста от 
Търговския закон; 

в) трайно извършване на търговски сделки с място на 
изпълнение в страната, дори когато чуждестранното лице 
няма постоянен представител или определено място. 

 
Определена база е: 
а) определено място, чрез което чуждестранно физическо 

лице извършва цялостно или частично независими лични 
услуги или упражнява свободна професия в страната, като 
например архитектурно ателие, зъболекарски кабинет, 
адвокатска или друга кантора на консултант, офис на 
независим одитор или счетоводител; 

б) трайно извършване на независими лични услуги или 
упражняване на свободна професия в страната, дори когато 
чуждестранно физическо лице не разполага с определено 
място. 

 Държава Адрес  
 
 
 
 
 

Вид 

 
 

 
 

Дата и година на 
придобиване 

(ддммгггг) 

Място на 
стопанска 
дейност 

  

Определена 
база 

  

Недвижимо 
имущество 

1      
2      
3      
4      
5      
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Приложение № 9 
        доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и лихви по депозитни сметки в 
търговски банки от източник в чужбина, облагаеми доходи от допълнително 
доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки 
„Живот” от източник в чужбина, облагаеми доходи, придобити от замяна на акции 
и дялове във връзка с преобразуване на търговски дружества в чужбина 

 
 

Данните от това приложение не участват при формирането на общата годишна данъчна основа и 
на годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец 

 

Част І – Информация за придобитите през 2013 г. доходи от дивиденти от източник в чужбина              лева 

 

Част ІІ – Информация за придобитите през 2013 г. доходи от ликвидационни дялове от източник в 
чужбина                                                                                                                                                                                                                лева               

      
Част ІІІ – Информация за придобитите през 2013 г. облагаеми доходи от акции и дялове в търговски 
дружества при замяна на акции и дялове в търговски дружества в чужбина  

 
 

При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>

 
 
 
№
 

Данни за лицето, изплатило дохода 

Б
рутна 

сум
а на 

дохода от 
дивидент 

Д
анъ

чна 
 ставка 

Д
анъ

к за 
 внасяне 

Н
ам

аление 
съ

гласно 
С
И
Д
Д
О

 или 
по чл. 76 от 
ЗД

Д
Ф
Л

  
В
несен 

 данъ
к  

Д
ата на 

 придобиване

Наименование 

 
 
Държава Адрес 

1 2 3 4 5   6 7 8 9 10 
             
          
          
          
          
          
          

При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>

 
 
 
№ 
 

 
Данни за лицето, изплатило дохода  

С
тойност  

Д
окум

ентално 
доказана 
 цена на 

  придобиване  

Д
анъ

чна 
 ставка 

Д
анъ

к за 
 внасяне 

Н
ам

аление 
съ

гласно С
И
Д
Д
О

 
или по чл. 76 от 
ЗД

Д
Ф
Л

  
В
несен 

 данъ
к 

 
Д
ата на 

придобиване  

 
Наименование 

 
 
 
Държава 

 
Адрес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           
           
           
           
           
           

При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>

 
 
 
№ 
 

 
Данни за лицето, изплатило дохода  

П
азарна цена на 

придобитите при 
зам

яната 
акции/дялове 

Ц
ена на 

придобиване   

     Д
ата на зам

яната 

            Д
анъ

чна 
 ставка 

Д
анъ

к, определен 
къ

м
 м
ом

ента на 
зам

яната 

Н
ам

аление съ
гласно 

С
И
Д
Д
О

 или по  
чл. 76 от ЗД

Д
Ф
Л

 

Д
ата на последващ

а 
продаж

ба или зам
яна

на акциите и дяловете
в прием

ащ
ото/ 

новоучреденото 
друж

ество  
            В

несен 
данъ

к Наименование 

 
 

 
Държава Адрес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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 Част ІV – Информация за придобитите през 2013 г. облагаеми доходи от допълнително доброволно 
осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот” от източник в чужбина    лева           

 

 
Част V – Информация за придобитите през 2013 г. доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки 
от източник в чужбина 

лева 

 
 
 

 Дата ден месец година Подпис на  
декларатора 

 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>

 
 
 
 
№ 
 

 
Данни за лицето, изплатило дохода  

 Б
рутна сум

а на 
дохода      

Д
анъ

чна 
 ставка 

Д
анъ

к за 
 внасяне 

Н
ам

аление 
съ

гласно С
И
Д
Д
О

 
или по чл. 76 от 
ЗД

Д
Ф
Л

 
 

 
В
несен 

 данъ
к 

 
Д
ата на 

придобиване  

 
Наименование 

 
 

 
Държава 

 
Адрес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
          

При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук  >>  

 
 
 
 
№ 

 

 
Данни за лицето, изплатило дохода  

 Б
рутна сум

а
 на дохода  

    

Д
анъ

чна 
 ставка 

Д
анъ

к за 
 внасяне 

Н
ам

аление 
съ

гласно 
С
И
Д
Д
О

 или  
по чл. 76 от 
ЗД

Д
Ф
Л

  
В
несен 

 данъ
к  

Д
ата на 

придобива
не  Наименование 

 
 
Държава Адрес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение № 10 
за прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане 

 
 

Справка № 1 за получени (начислени) облагаеми доходи по ЗДДФЛ от източници в чужбина, за които в 
съответната СИДДО е предвиден методът “Освобождаване с прогресия” 
 
 
№  

 
 

Държава 

 
 

Вид доход 
 

Брутен размер на 
дохода 

(включително 
платеният данък)   

лева

Годишна 
данъчна 
основа 

         
лева

Финансов 
резултат 

(попълва се от 
ЕТ) 

               лева

Годишна 
данъчна основа 
по чл. 28 от 
ЗДДФЛ 

                лева 

Платен данък 
в чужбина 

                 
 

 лева

№ и дата на 
документа за 
размера на 

реализирания 
доход 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Обща сума:       
                                                                                                                                

УКАЗАНИЯ: 
При попълването на тази справка е необходимо да 

имате предвид, че в колони 5 и 7 за съответния вид 
доход и за всяка държава поотделно се посочва 
данъчната основа, формирана съгласно българското 
данъчно законодателство.  

 
Общата сума от колона 5 запишете в колона 4 на 

ред 6.7 на Таблица 6 от Част V на декларацията.  
 

Общата сума от колона 7 се използва за 
изчисляване на данъчната основа за доходи, 
реализирани от стопанска дейност като ЕТ при прилагане 
на метод за избягване на двойното данъчно облагане 
„Освобождаване с прогресия”. За целта от сумата 
посочена на ред 5 на Част IV от Приложение № 2 се 

изважда общата сума от колона 7 и разликата се записва 
на ред 7 от Част IV на Приложение № 2.  

 
Тъй като от 01.01.2008 г. облагането както на 

доходите подлежащи на облагане с данък върху общата 
годишна данъчна основа, така и на доходите реализирани 
от стопанска дейност като ЕТ, се извършва с 
пропорционална ставка в размер съответно на 10% и 
15%, при прилагане на метод за избягване на двойното 
данъчно облагане „Освобождаване с прогресия” не е 
необходимо да се извършва изчисляване на размера на 
ефективната данъчна ставка или извършването на други 
преизчисления, освен посочените по-горе за определяне 
на дължимия данък при прилагането на този метод.    

 
 

Справка № 2 за получени (начислени) облагаеми доходи по ЗДДФЛ от източници в чужбина, за които в 
съответната СИДДО или чл. 76 от ЗДДФЛ са предвидени методите “Пълен данъчен кредит”, “Обикновен 
данъчен кредит” или “Фиктивен данъчен кредит” 
 

Таблица 2.1 за доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. 
 
 
№ 

 
 

Държава 

 
 

Вид доход 

 
Брутен размер 

на дохода 
(включително 
платеният 
данък) 

 
 

лева 

 
Годишна 
данъчна 
основа 

 
 
 
 

       лева 

 
Платен 
данък в 
чужбина

 
 
 

 
лева

Допустим 
размер на 
данъчния 
кредит за 
съответния 
идентичен  
(подобен) 
данък 

лева

 
Размер на 
признатия 
данъчен 
кредит 

 
 

         
лева 

 
№ и дата на 

документа за дохода 
и съответния  

данък 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
         
         
         
         
         
         
         

Обща сума:       

45
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Таблица 2.2 за доходи, подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа за доходи от 
стопанска дейност като ЕТ 

 
 
№ 

 
 

Държава 

 
 

Вид доход 

 
 

Финансов 
резултат 

 
 

 
 

лева 

 
Годишна 
данъчна 
основа по 
чл. 28 от 
ЗДДФЛ 

 

        лева 

 
Платен 
данък в 
чужбина

 
    
 
 
       лева 

Допустим 
размер на 
данъчния 
кредит за 
съответния 
идентичен  
(подобен) 
данък 

              лева 

 
Размер на 
признатия 
данъчен 
кредит 

 
 

           
          лева 

 
№ и дата на 

документа за дохода 
и съответния  

данък 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
         
         
         
         

Обща сума:       
 
Дата ден месец година Подпис на  

декларатора 
 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        
 

УКАЗАНИЯ: 
 
При попълването на Таблици 2.1 и 2.2 е 

необходимо да имате предвид следното: 
 

Таблица 2.1 се попълва при прилагане на 
методите на данъчния кредит за реализирани 
доходи, подлежащи на облагане върху общата 
годишна данъчна основа. 
Таблица 2.2 се попълва при прилагане на методите 
на данъчния кредит за реализирани доходи от 
стопанска дейност като ЕТ.  
 

При реализиран доход от чужбина, за който се 
прилага методът "Пълен данъчен кредит", сумата, 
посочена в колона 6 на Таблици 2.1 и 2.2, се записва 
непроменена в колони 7 и 8 на съответната Таблица.  
 

При реализиран доход, за който се прилага 
методът "Фиктивен данъчен кредит", в колона 6 на 
двете Таблици следва да се запише сума, която би 
била платена, ако държавата, в която е реализиран 
доходът, не е предоставила освобождаване от 
облагане за тези доходи в пълен или частичен 
размер. Размерът на предоставеното облекчение 
задължително следва да е отбелязан в документа, 
посочван в колона 9 на справката. Размерът на 
дължимия в България данък в този случай ще 
съответства на размера на допустимия данъчен 
кредит. Размерът на признатия данъчен кредит ще 
се изчислява по правилата, които са изложени по-
долу относно прилагането на метода на 
„Обикновения данъчен кредит”.  
 

При реализиран доход, за който се прилага 
метод „Обикновен данъчен кредит”, размерът на 
признатия данъчен кредит се изчислява по следния 
начин: 
 

В колона 5 за съответния вид доход и за всяка 
държава поотделно се посочва годишната данъчна 
основа, формирана съгласно българското данъчно 
законодателство.  
 

В колона 7 се записва размерът на дължимия 
данък в България за съответния доход, получен като 
годишната данъчна основа, посочена на съответния 
ред в колона 5, се умножи по приложимата данъчна 
ставка (10 % за доходите, посочвани в Таблица 2.1 и 
15 % за тези, реализирани като ЕТ и посочвани в 
Таблица 2.2). 
 

Примери:   
На съответния ред в колона 5 на Таблица 2.1 е 

посочена годишна данъчна основа в размер на       
10 000 лева. При тези обстоятелства, сумата 
която следва да се запише на същия ред в колона 7 
е 1 000 лева (10 000 х 10% = 1 000). 
 

На съответния ред в колона 5 на Таблица 2.2 е 
посочена годишна данъчна основа в размер на       
10 000 лева. При тези обстоятелства, сумата 
която следва да се запише на същия ред в колона 7 
е 1 500 лева (10 000 х 15% = 1 500). 
 

Полученият в колона 7 допустим размер се 
сравнява със сумата от колона 6 “Платен данък в 
чужбина”.  
 

При определяне на размера на признатия 
данъчен кредит в колона 8 на Таблици 2.1 и 2.2 се 
посочва по-малката от сумите, посочени в колони 6 и 
7. Общата сума от колона 8 на Таблица 2.1 се 
посочва на ред 10 в Част ІV на декларацията, а 
общата сума от колона 8 на Таблица 2.2 се посочва 
на ред 9 в Част ІV на Приложение № 2. 
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МЕТОДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, ПРИЛОЖИМИ В БЪЛГАРИЯ,  
СЪГЛАСНО СКЛЮЧЕНИТЕ СИДДО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ДОХОДИТЕ, РЕАЛИЗИРАНИ 

ОТ БЪЛГАРСКИ МЕСТНИ ЛИЦА 
                                      МЕТОДИ 
 
№ 
 

 
Държава 

 

 
Печалба от 
място на 
стопанска 
дейност 

Видове доходи 
 
Дивиденти

 
Лихви 

Авторски и 
лицензионни 
възнаграж-

дения 

Възнаграж-
дения за 

технически 
услуги 

Всички 
останали 
доходи 

1. АВСТРИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
2. АЗЕРБАЙДЖАН ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
3. АРМЕНИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
4. АЛБАНИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
5. АЛЖИР ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
6. БАХРЕЙН ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
7. БЕЛАРУС ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
8. БЕЛГИЯ ОП ДК ДК ДК ДК* ОП;БВЗ 
9. ВЕЛИКОБРИТА-

НИЯ 
ОП ДК БВЗ БВЗ БВЗ* ОП;БВЗ 

10. ВИЕТНАМ ДК ДК ДК ДК ДК** ДК;ОП;БВЗ 
11. ГЕРМАНИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
12. ГРУЗИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
13. ГЪРЦИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
14. ДАНИЯ ОП ДК БВЗ БВЗ БВЗ ОП;БВЗ 
15. ЕГИПЕТ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
16. ЕСТОНИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
17. ЗИМБАБВЕ ОП ДК ДК ДК ДК** ОП;БВЗ 
18. ИЗРАЕЛ ОП ДК ДК ДК ДК* ОП;БВЗ 
19. ИНДИЯ ОП ДК ДК ДК ДК** ДК;ОП;БВЗ 
20. ИНДОНЕЗИЯ ОП ОП ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
21. ИРАН ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
22. ИРЛАНДИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
23. ИСПАНИЯ ОП ДК БВЗ БВЗ БВЗ ОП;БВЗ 
24. ИТАЛИЯ ОП ДК БВЗ ДК БВЗ ОП;БВЗ 
25. ЙОРДАНИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
26. КАЗАХСТАН ДК ДК ДК ДК ДК* ДК;ОП;БВЗ 
27. КАНАДА ОП ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
28. КАТАР ДК БВЗ ДК ДК БВЗ ДК;БВЗ 
29. КИПЪР ДК ДК ДК ДК ДК* ДК;ОП;БВЗ 
30. КИТАЙ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
31. КОРЕЯ ОП ДК ДК ДК ДК* ОП;БВЗ 
32. КОРЕЙСКА  

НДР 
ДК ДК ДК ДК ДК** ДК;ОП;БВЗ 

33. КУВЕЙТ ОП БВЗ/ДК ДК ОП БВЗ ОП;БВЗ 
34. ЛАТВИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
35. ЛИВАН ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
36. ЛИТВА ОП БВЗ/ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
37. ЛЮКСЕМБУРГ ОП ДК ДК ДК ДК* ОП;БВЗ 
38. МАКЕДОНИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
39. МАЛТА ОП БВЗ БВЗ ПДК ПДК* ОП;БВЗ 
40. МАРОКО ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
41. МОЛДОВА ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
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42. МОНГОЛИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
43. НОРВЕГИЯ ОП ДК БВЗ БВЗ БВЗ* ОП;БВЗ 
44. ОАЕ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
45. ПОЛША ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
46. ПОРТУГАЛИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
47. РУМЪНИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
48. РУСИЯ ДК ДК ДК ДК ДК* ДК;БВЗ 
49. СИНГАПУР ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
50. СИРИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
51. СЛОВАКИЯ ДК ДК ДК ДК ДК** ДК;ОП;БВЗ 
52. СЛОВЕНИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
53. САЩ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
54. ТАЙЛАНД ДК ДК ДК ДК ДК ДК;БВЗ 
55. ТУРЦИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;БВЗ 
56. УЗБЕКИСТАН ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ; 
57. УКРАЙНА ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
58. УНГАРИЯ ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
59. ФИНЛАНДИЯ ОП ПДК БВЗ ПДК;БВЗ БВЗ ОП;БВЗ 
60. ФРАНЦИЯ ОП ДК БВЗ ДК ДК* ОП;БВЗ 
61. ХОЛАНДИЯ ОП ДК БВЗ БВЗ*** (ДК) БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
62. ХЪРВАТСКА ДК ДК ДК БВЗ БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
63. ЧЕХИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
64. ШВЕЙЦАРИЯ ОП ОП ДК БВЗ*** (ДК) БВЗ ОП;БВЗ 
65. ШВЕЦИЯ ОП ДК БВЗ ДК БВЗ ОП;БВЗ 
66. ЮАР ОП ДК ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 
67. ЮГОСЛАВИЯ ДК ДК ДК ДК БВЗ ДК;ОП;БВЗ 
68. ЯПОНИЯ ОП ОП ДК ДК БВЗ ОП;БВЗ 

 

 
Л Е Г Е Н Д А:    
ОП   -  освобождаване с прогресия;   ДК   -  обикновен данъчен кредит;  ПДК  -  пълен данъчен кредит;  БВЗ  -  българско вътрешно 
законодателство.              
* -- в тези СИДДО, техническите услуги са изрично дефинирани, като видът и съдържанието им е различно в отделните спогодби – 
виж конкретния текст на СИДДО.  
** -- доходи на лица, които не са в трудови правоотношения с платеца, за предоставени услуги от управленски, технически или 
консултантски характер – виж конкретния текст на СИДДО. 
*** --  тези доходи не се облагат при източника, (независимо от регламентираната данъчна ставка от 5%), а само в държавата на  
местното лице, до въвеждане на данъчна ставка при източника във вътрешното законодателство на Холандия, съответно на 
Швейцария - виж съответните Протоколи към СИДДО. 
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1613 
от 17 декември 2013 г.

На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам 
образец на декларация по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица 
съгласно приложението.

Министър: 
 П. Чобанов

 

     

Образец 2005 

 

 
 

по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване 
правото на избор за облагане с данък върху 

годишната данъчна основа 
 
 

 

 

Попълва се от приходната администрация 
Териториална дирекция на НАП  

Входящ № и дата                                                                                                                                              201...г. 

Орган по приходите,  
приел декларацията 

 
 

/име и фамилия, подпис/ 
 

 
 
 

Част І – Данни за данъчно задълженото лице 
 

1. ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП                
 

2. Код по т. 1  
Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от 

регистъра на НАП – в т. 2 се попълва 3  
3.

 И
м
е 3.1. Собствено име  3.2. Презиме  3.3. Фамилно име 

4.4. пощенски код 4.1. Област 
 
 

4.2. Община 4.3. Населено място (гр./с.) 
    

4.
 П
ос
то
ян

ен
 

ад
ре
с 

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

5.4. пощенски код 5.1. Област 
 

5.2. Община  5.3. Населено място (гр./с.) 
    

5.
 А
др

ес
 з
а 

ко
ре
сп
он

де
нц

ия
 

Адресът съвпада с 
постоянния >>   
Отбележете, ако адресът за 
кореспонденция съвпада с 
постоянния Ви адрес и не 
попълвайте данните в  т. 5.  

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 

6. За контакт: 6.1. Телефон 
 
 

6.2. Факс 6.3. E-mail 

 
 

 Част ІІ Регистрационни данни за земеделския производител  
1 Регистрационна карта на земеделски производител  
Областна дирекция „Земеделие и гори” Дата на издаване 
Град/село          
2 Регистрация по ЗДДС     

 

Част ІІІ Данни за упълномощеното лице или за законния представител 
             Попълва се само ако декларацията се подава от упълномощено лице или от законен представител! 

 

1. ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП            
 

2. Код по т. 1  
Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от 

регистъра на НАП – в т. 2 се попълва 3 

 
3.

 И
м
е 3.1. Собствено име  3.2. Презиме  3.3. Фамилно име 

4.4. пощенски код 4.1. Област 
 

4.2. Община 4.3. Населено място (гр./с.) 

4.
 П
ос
то
ян

ен
 

ад
ре
с 

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  

5.4. пощенски код 5.1. Област 5.2. Община  5.3. Населено място (гр./с.) 
    

5.
 А
др

ес
 з
а 

ко
ре
сп
он

де
нц

ия
 

Адресът съвпада с 
постоянния   >>       
Отбележете, ако адресът за 
кореспонденция съвпада с 
постоянния Ви адрес и не 
попълвайте данните в  т. 5. 

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 

6. За контакт: 6.1. Телефон 
 
 

6.2. Факс 6.3. E-mail 

 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
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Част ІV – Деклариране на упражняването на правото на избор за облагане с данък върху 
годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ 

№ 
по 
ред  

Обстоятелства, подлежащи на деклариране 

Наличие на 
обстоятелствата 
(отбележете с „х” или 
попълнете изискваните 

данни) 
1 2 3 
1 Физическо лице, регистрирано като земеделски производител, което избира да 

определя облагаемия доход от стопанската си дейност по реда на чл. 26 от 
ЗДДФЛ и да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от 
ЗДДФЛ. 

 Да 
 

2 Данъчна година, от която декларатора избира да се облага с данък върху 
годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.    201... г. 

На ред 1 в колона 3 се отбелязва „да” когато лицето е регистрирано като земеделски производител и избира да определя облагаемия доход от 
стопанската си дейност по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ.  
На ред 2 в колона 3 следва да се запише година, следваща годината на подаване на декларацията, с изключение на случаите, когато регистрираните по 
ЗДДС лица правят избор за 2014 г..  
На основание чл.29а, ал.3 от ЗДДФЛ, лицата избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ прилагат този ред на 
облагане за срок не по-кратък от 5 години. 

 
 

ден месец година Дата 
        

Подпис на  
декларатора 

 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

 
 
 

 
УКАЗАНИЯ  

за попълване и подаване на декларацията 
 

Кой подава декларацията 
 Декларацията се подава от физически лица, регистрирани като земеделски производители, които са 
избрали доходът от стопанската им дейност да се облага по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ с данък върху 
годишната данъчна основа по чл. 28 от закона. Доход от стопанска дейност за целите на чл. 29а от 
ЗДДФЛ е доходът от дейността за производство на преработени или непреработени продукти от селско 
стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, на физическите 
лица, регистрирани като земеделски производители, които не са търговци по смисъла на Търговския закон.  

 
Срок за подаване на декларацията  

Декларацията се подава в срок до 31 декември на предходната година. Декларацията, с която се 
упражнява правото на избор от регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност лица за 
2014 г., се подава в срок до 31 януари 2014 г. 
 

Място и начин на подаване 
 Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в 
териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на физическото лице – регистриран земеделски 
производител.  
 Декларацията може да се подаде и чрез  лицензиран пощенски оператор. 
 Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да 
удостовери самоличността си и/или представителната си власт  (чл. 99, ал. 4 от ДОПК). При подаване на 
декларацията чрез пълномощник, не се изисква пълномощното да бъде нотариално заверено. 

 
 

9514



СТР.  176  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 1

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1614 
от 17 декември 2013 г.

На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам 
образец на „Служебна бележка“ по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица съгласно приложението.

Министър: 
 П. Чобанов

НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ  
 

ЕИК/Служебен № от регистъра  
на НАП 

Териториална дирекция на НАП по регистрация 

           

Адрес за кореспонденция  >> 
(гр./с., община/район, ж.к., ул., №, бл., вх., ап.) 

 
 

          Изходящ номер >>  Дата на издаване 
 

        

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА  
по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 

Настоящата служебна бележка се издава на: 
Собствено име, презиме  
и фамилно име            >> 

 ЕГН/ЛНЧ/сл. № от 
регистъра на НАП >> 

          
Постоянен адрес         >> 
(гр./с., община/район, ж.к., ул., №, 
бл., вх., ап.) 

 

 

в уверение на това, че през 201 … година е придобил/а/ облагаем доход, както следва:      
                    лева 

 

1 Облагаем доход от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, в т.ч. за:   

1.1 Първо тримесечие  

1.2  Второ тримесечие  

1.3 Трето тримесечие  

1.4 Четвърто тримесечие  

2 Удържани задължителни осигурителни вноски за сметка на лицето, в т.ч. за:  

2.1 Фонд „Пенсии” на ДОО   

2.2 ДЗПО в универсален пенсионен фонд  

2.3 здравно осигуряване  

3 Авансово удържан данък по чл. 43 от ЗДДФЛ, в т.ч. за:                                 

3.1 Първо тримесечие  

3.2  Второ тримесечие  

3.3 Трето тримесечие  

4 Облагаем доход от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, в т.ч. за:   

4.1 Първо тримесечие  

4.2  Второ тримесечие  

4.3 Трето тримесечие  

4.4 Четвърто тримесечие  

5 Авансово удържан данък по чл. 44 от ЗДДФЛ, в т.ч. за:                                 

5.1 Първо тримесечие  

   5.2  Второ тримесечие  

5.3 Трето тримесечие  
Забележки: 1. На основание чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предприятието или 
самоосигуряващото се лице, платец на доходи от друга стопанска дейност или на доходи от наем или друго възмездно предоставяне за 
ползване на права или имущество, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и чл. 44 от същия закон служебна 
бележка по образец, който предоставя на лицето, придобило дохода или на упълномощено от него лице. Образецът не се попълва, 
когато получател на дохода от друга стопанска дейност е самоосигуряващо се лице и писмено е декларирало това обстоятелство пред 
платеца на дохода. 
2. Служебната бележка се издава при поискване от лицето, придобило дохода, а когато лицето не е поискало издаването й – 
задължително в срок до 15 април на следващата година. 
3. Служебната бележка се издава в три екземпляра - единият екземпляр се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 от 
ЗДДФЛ, вторият се съхранява от лицето за установяване на осигурителния доход при ползване на осигурителни права, а третият 
екземпляр се съхранява от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходите.  
Дата на предоставяне  >>                        Ръководител      >> 

(Подпис и печат) 
 

Подпис на лицето, на 
което е предоставена 
служебната бележка    >> 

 

Упълномощено лице/ 
законен представител  >> 

 
 

(Собствено име, презиме и фамилно име) 

ЕГН           
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ОБЩИНА БУРГАС

РЕШЕНИЕ № 28-32 
от 29 октомври 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7 ЗУТ и 
§ 124 ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Бур-
гас, одобрява:

1. Подробен устройствен план – план за регула-
ция и застрояване на имот 501.107, с.о. Острица 2, 
землище кв. Банево, с който за имота се обособява 
нов УПИ ІІІ-107, отреден „за строителство на 1 
вилна сграда“ в устройствена зона „Ов“, с пред-
видено застрояване с показатели в съответствие с 
ОУП на гр. Бургас, както следва: плътност – 20 %; 
Кинт. – до 0,8; озеленяване – мин. 70 %, и висо-
чина – до 7 м, и с приложена редукция по чл. 16 
ЗУТ – 4,4 %, съгласно приложения проект. 

2. Подробен устройствен план – план за улич-
на регулация за обслужваща улица от о.т. 62 до 
о.т. 69 за обслужване на имоти в с.о. Острица 
2, землище кв. Банево, гр. Бургас, съгласно из-
готвения проект и таблицата на засегнатите от 
трасето на улицата имоти. 

3. Подробен устройствен план – парцеларен 
план за трасе на външен водопровод от т. 1 до т. 10 
за захранване на имот в с.о. Острица 2, земли-
ще кв. Банево, гр. Бургас, съгласно приложения 
проект и таблиците на засегнатите от трасето и 
сервитута на съоръжението имоти. 

Заинтересованите лица могат да обжалват 
решението в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас 
пред Административния съд – Бургас.

Председател:  
К. Луков

9379

ОБЩИНА ВАРНА

ЗАПОВЕД № 4400 
от 3 декември 2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във 
връзка с чл. 62, ал. 2 АПК, чл. 25, ал. 3 ЗОС и 
постъпило искане от Ивелина Иванова Тенева с 
адрес Варна, м. Свети Никола 90, ет. 4, ап. 13, за 
корекция на разпоредено изплащане на парично 
обезщетение за част от отчужден имот, нейна 
собственост, съгласно предоставен брачен договор, 
вписан на 17.08.2010 г. под № 219, том V, вх. на 
Службата по вписванията – Варна, и становище 
№ РД 13021232ВН/24.10.2013 г. на директора на 
дирекция „Правнонормативно обслужване“ при 
Община Варна, нареждам:

Поправям Заповед № 3920 от 9.11.2011 г., изда-
дена на основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с 
чл. 21 ЗОС за отчуждаване на част от поземлен 
имот 10135.2563.365 по КК на гр. Варна, район 
„Приморски“ (ДВ, бр. 95 от 2011 г.), както следва:

1. В частта относно лицата, от които се от-
чуждава част от поземлен имот с идентификатор 
10135.2563.365 по КК на гр. Варна, район „Примор-
ски“, в т. 11 думите: „Илиян Тенчев Тенев и ...“ 
се заличават.

2. В частта на определеното парично обезще-
тение т. 11 се изменя така: „Ивелина Иванова 
Тенева да получи сумата от 2937 лв.“

Тази заповед е неразделна част от Заповед 
№ 3920 от 9.11.2011 г.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на 
АПК пред АСВ.

Кмет:  
Ив. Портних

9403

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 943 
от 28 ноември 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 1 и 2 и чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Велико Търново, одобрява:

1. Частично изменение на ПУП – план за 
регулация за УПИ ІІ-175 и УПИ ІІІ-175 от кв. 29 
по плана на с. Ветринци, както следва:

 – частично закриване на улица с ОК 79-
75-76 между квартали № 12 и № 29 по плана 
на с. Ветринци, по кафявите линии и надписи, 
отразени върху проекта;

 – създаване на нова улица с ОК 79-
79а – 75в – 75а – 76 между квартали № 12 и № 29 
по плана на с. Ветринци по кафявите линии и 
надписи, отразени върху проекта;

 – закриване на улица с ОК 80-81 по плана 
на с. Ветринци;

 – създаване на нова улица с ОК 80-80а-81а-
81-81б-78а между квартали № 29 и № 30 по плана 
на с. Ветринци по кафявите линии и надписи, 
отразени върху проекта;

 – обединяване на УПИ ІІ-175 и УПИ ІІІ-175 
от кв. 29 по плана на с. Ветринци в един нов 
УПИ с отреждане – УПИ ІV-175 – за „жилищни 
нужди“, от същия квартал по зелените линии, 
надписи, зачерквания и защриховки, отразени 
върху проекта;

 – промяна на уличнорегулационните линии 
на новообразувания УПИ ІV-175 – за „жилищни 
нужди“, по съществуващите имотни граници по 
кафявите линии и защриховки, отразени върху 
проекта;

 – промяна на дворищната регулация между 
новообразувания УПИ ІV-175 и УПИ І-174 от 
кв. 29 по плана на с. Ветринци по зелените линия 
и защриховки, отразени върху проекта;

 – промяна на уличнорегулационната линия 
на УПИ І-178 от кв. 30 по плана на с. Ветринци 
в северна посока по съществуващата имотна гра-
ница по кафявата линия и защриховки, отразени 
върху проекта.

2. Частичен ПУП – план за застрояване за 
новообразувания УПИ ІV-175 – за „жилищни 
нужди“, от кв. 29 по плана на с. Ветринци – за-
пазва се съществуващата жилищна сграда и се 
предвиждат нови жилищни сгради при височи-
на – 10 м; начин на застрояване – свободно; линии 
на застрояване – задължителни и ограничителни.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново 
пред Административния съд – Велико Търново.

 Председател:  
Н. Ашиков

9555
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РЕШЕНИЕ № 944 
от 28 ноември 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-08 от 
10.10.2012 г., т. 3, на Комисията за земеделските 
земи при областната дирекция „Земеделие“ – Ве-
лико Търново, във връзка с § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ 
и предвид това, че е започнало административ-
но производство по изработване на проект за 
подробен устройствен план (ПУП), което не е 
приключило до влизането в сила на цитирания 
ЗИДЗУТ (26.11.2012 г.), Общинският съвет – гр. 
Велико Търново, одобрява:

 – подробен устройствен план – план за 
застрояване за ПИ № 022004, местност Баира 
в землището на с. Леденик, относно промяна 
предназначението на имота за „производствени 
нужди“ – предвижда се свободно застрояване на 
„производствена сграда за полиетиленови торбич-
ки“ при следните устройствени показатели: висо-
чина – до 12 м, плътност на застрояване – 80 %, 
коефициент на застрояване – Кинт. – 2,0, не-
обходима озеленена площ – 20 %; линиите на 
застрояване и разположението на сервитутните 
зони са съгласно графичната част на проекта;

 – подробен устройствен план – парцеларен 
план за линейни обекти на техническата инфра-
структура – трасе за външен водопровод, премина-
ващо през ПИ № 43253.22.6 – местен път, публична 
общинска собственост, ПИ № 43253.999 – урба-
низирана територия на с. Леденик – обслужващи 
улици, и достига до ПИ № 022004;

 – план-схеми за водопровод и електроснаб-
дяване към ПУП и новопредвиден трафопост 
БКТП 20/0,4 kV в ПИ № 022004.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново 
пред Административния съд – Велико Търново.

 Председател:  
Н. Ашиков

9556

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

РЕШЕНИЕ № 362 
от 25 ноември 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 8, ал. 1 ЗОС, 
Заповед № 612 от 5.12.2012 г. на кмета на община 
Златица и протокол № 4 от проведено заседание 
на ОЕСУТ при Община Златица Общинският 
съвет – гр. Златица, реши:

Одобрява проект на изменение на действащия 
подробен устройствен план в следния територи-
ален обхват: ПУП – ИПР (изменение на план за 
регулация) на действащ подробен устройствен 
план, одобрен със Заповед № 304 от 1984 г. на 
кмета на община Златица, по профила на ул. Со-
фийско шосе между осови точки 621-507-497-497а, 
кръстовище с ул. Косица и о.т. 384, обслужващо 
149, 150, 151, 155.

Председател:  
С. Генов

9459 

ОБЩИНА КОТЕЛ

РЕШЕНИЕ № 379 
от 28 ноември 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ко-
тел, реши:

Одобрява изменение на ПУП – парцеларен 
план за обект „Подходен път към ФОС Ново 
село, връзка с главен път І-7 и кръстовище“, в 
землището на с. Мокрен, община Котел, област 
Сливен.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Котел до Административния съд – Сливен.

Председател:  
Хр. Чолакова

9446

ОБЩИНА КРЕСНА 

РЕШЕНИЕ № 527  
от 28 ноември 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Крес-
на, реши: 

1. Одобрява ПУП – парцеларен план, приет с 
Решение № 2 на ОбЕСУТ при Община Кресна, за 
елемент на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираната територия за оси-
гуряване на транспортен достъп с площ 140 кв. м 
през ПИ № 012012, НТП „Пасище – мера“, м. Джа-
левото, землище гр. Кресна – публична общинска 
собственост, до ПИ № 012001, м. Джалевото, 
землище гр. Кресна, за преотреждането му от 
„Нива“ в УПИ № 012001 с основно предназначе-
ние: „Об“ – обществено обслужване“ и конкретно 
предназначение – „Търговски център за продажба 
на детски съоръжения“, собственост съгласно 
н.а. № 20, том І, рег. № 186, дело № 20/2011 г. на 
„Октопус Коунатидис“ – ООД, ЕИК 200496121, 
управлявано от Георгиос Питагорас Коунатидис 
и Харалампос Питагорас Коунатидис.

2. Одоабрява ПУП – парцеларен план, приет 
с Решение № 3 на ОбЕСУТ при Община Крес-
на, за елемент на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираната територия 
за външен водопровод с дължина 1,9 м и площ 
с ограничение в ползването є 7,60 кв. м през 
ПИ № 012012 НТП „Пасище – мера“, м. Джале-
вото, землище гр. Кресна – публична общинска 
собственост, до ПИ № 012001, м. Джалевото, 
землище гр. Кресна, за преотреждането му от 
„Нива“ в УПИ № 012001, м. Джалевото, землище 
гр. Кресна, с основно предназначение: „Об“ – об-
ществено обслужване“, и конкретно предназначе-
ние – „Търговски център за продажба на детски 
съоръжения“, собственост съгласно н.а. № 20, 
том І, рег. № 186, дело № 20/2011 г. на „Октопус 
Коунатидис“ – ООД, ЕИК 200496121, управлявано 
от Георгиос Питагорас Коунатидис и Харалампос 
Питагорас Коунатидис, като се спазват условията 
на становището на РСПБЗН – гр. Сандански, с 
изх. № СН-697 от 27.07.2012 г. 
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението за одобряване на ПУП – парцеларни 
планове, подлежи на обжалване чрез Община 
Кресна до Административния съд – Благоевград. 

Председател:  
Г. Георгиев

9406 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 230  
от 25 ноември 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с 
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Пазарджик, реши: 

Одобрява проект на ПУП – ПР и ПЗ за част 
от Зоната със социален характер (С1), опреде-
лена от ИПГВР – Пазарджик, както следва: на 
север – бул. Княгиня Мария-Луиза (от ул. Дими-
тър Петков до ул. Пловдивска), ул. Пловдивска 
(от бул. Княгиня Мария-Луиза до ул. Димчо 
Дебелянов); на изток – ул. Димчо Дебелянов (от 
ул. Пловдивска до бул. Стефан Стамболов); на 
юг – бул. Стефан Стамболов (от ул. Димчо Де-
белянов до ул. Димитър Петков); на запад – ул. 
Димитър Петков (от бул. Стефан Стамболов до 
бул. Княгиня Мария-Луиза). В обхвата на зоната 
за ПУП са включени следните квартали от плана 
на гр. Пазарджик: кв. 399, кв. 399а, кв. 402, кв. 
402а, кв. 403, кв. 405, кв. 405а, кв. 405б, кв. 405в, 
кв. 405г, кв. 406, кв. 406а, кв. 406б, кв. 409, кв. 
410, кв. 412, кв. 414, кв. 415 и кв. 415а, съгласно 
означенията на приложения проект.

Председател:  
Х. Харалампиев

9397

РЕШЕНИЕ № 231  
от 25 ноември 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с 
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Пазарджик, реши: 

Одобрява проект на ПУП – ПР и ПЗ, обхващащ 
част от Зона с потенциал за икономическо раз-
витие (Ик1), определена от ИПГВР – Пазарджик, 
както следва: на север – ул. Атанас Бабата (от 
бул. Царица Йоанна до ул. Д-р Никола Ламбрев), 
ул. Д-р Никола Ламбрев (от ул. Атанас Бабата до 
ул. Мильо Войвода), от кръстовището на ул. Д-р 
Никола Ламбрев до моста на ул. Искра, от моста 
на ул. Искра по протежение на река Марица до 
югоизточния ъгъл на кв. 7, от югоизточния ъгъл 
на кв. 7 до кръстовището на ул. Заводска и ул. 
Синитевска; на юг – ул. Заводска (от кръстови-
щето на последната с ул. Синитевска по проте-
жението на напоителен канал до пресичането му 
с жп линия София – Пловдив), по протежение 
на жп линия София – Пловдив, в северозападна 
посока до строителната граница на гр. Пазарджик, 
по протежение на строителната граница на гр. 
Пазарджик до жп линия София – Пловдив, по 
протежение на жп линия София – Пловдив, в 
югоизточна посока до Пещерско шосе, по Пещер-

ско шосе (от надлез на жп линия София – Плов-
див, до кръстовище с бул. Царица Йоанна; на 
запад – бул. Царица Йоанна (от Пещерско шосе 
до ул. Атанас Бабата), съгласно означенията на 
приложения проект.

Председател:  
Х. Харалампиев

9398

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 854  
от 28 ноември 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ 
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Одобрява проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план на елементите на техни-
ческата инфраструктура за трасета на водопровод 
∅ 90 и електропровод СН до поземлен имот с 
идентификатор 56722.43.20 в местността Русково 
бърдо в землището на гр. Плевен, преминаващи 
през поземлен имот 56722.12.14 – „За път от репу-
бликанската пътна мрежа“ – публична държавна 
собственост.

2. Възлага на кмета на община Плевен или 
оправомощено лице да извърши необходимите 
правни и фактически действия в изпълнение на 
това решение.

Решението може да се обжалва в 30-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател:  
Д. Ангелов

9360

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –  
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 347
от 17 декември 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет 
„Марица“ реши:

Одобрява проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе за про-
ектиране на подземна кабелна линия 20 kV от нов 
ж.р. стълб № 58/10 в ПИ № 12019.501.834 по КК 
на с. Войсил, община „Марица, област Пловдив, с 
дължина L = 506 м за частта, засягащо земеделска 
земя, преминаващо през имоти общинска собстве-
ност, за присъединяване на обект: „ВЕИ – Газифи-
кация на биомаса и ко-генерация (УПИ III-000422, 
землище гр. Съединение, община Съединение), 
за нуждите на „Грийн форест проджект“ – АД, 
в землището на с. Бенковски, община „Марица“, 
област Пловдив, по следата на вариант единствен, 
нанесен върху приложения ПУП – ПП и регистър 
на засегнатите от трасето имоти.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез 
общинската администрация до Административния 
съд – Пловдив. 

Председател:  
Г. Трендафилова

9621



СТР.  180  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 1

ОБЩИНА РАЗГРАД

РЕШЕНИЕ № 482 
от 26 ноември 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ във връзка 
с Решение № КЗЗ-16 от 4.09.2013 г., т. 9, на Коми-
сията за земеделската земя – София, Общинският 
съвет – Разград, реши:

Одобрява подробен устройствен план – пар-
целарен план на елементите на техническата ин-
фраструктура – (трасе) за прокарване на външно 
електрическо захранване на сгради, собственост 
на „Мираж – авто – комерс“ – ЕООД, Разград, 
в УПИ XI-535, кв. 73 (бивш стопански двор), по 
плана на с. Побит камък, чрез полагане на под-
земен кабел през следните поземлени имоти в 
землището на с. Побит камък, община Разград, 
съгласно приложения проект:

• имот с № 056005 – полски път, общинска 
собственост – с дължина на трасето 265 м и нов 
сервитут 1060 кв. м;

• имот с № 000098 – мера, общинска собстве-
ност – с дължина 10 м и съществуващ сервитут 
40 кв. м;

• имот с № 000096 – общински път, IV клас – с 
дължина 8 м и съществуващ сервитут 32 кв. м.

Общата дължина на трасето през земеделските 
земи е 283 м.

Решението подлежи на оспорване по реда на 
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му 
в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Разград.

Председател:  
М. Цанева

9460

ЗАПОВЕД № 1636 
от 19 декември 2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 7 и 8 ЗМСМА, чл. 10, ал. 8, изр. първо от ЗНП, 
чл. 15, ал. 1, 3, 4 и 5 ППЗНП, Решение № 492 
по протокол № 33 от проведено заседание на 
26.11.2013 г. на Общинския съвет – Разград, за-
кривам Целодневна детска градина „Щастливо 
детство“ – с. Дряновец, поради намаляване броя 
на децата под изискуемия минимум считано от 
1.01.2014 г.

Кмет:  
Д. Бояджиев

9592

ЗАПОВЕД № 1637 
от 19 декември 2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 7 и 8 ЗМСМА, чл. 10, ал. 8, изр. първо от ЗНП, 
чл. 15, ал. 1, 2 и 4 ППЗНП, Решение № 492 по про-
токол № 33 от проведено заседание на 26.11.2013 г. 
на Общинския съвет – Разград, преобразувам 
чрез вливане на Целодневна детска градина № 1 
„Щастливо детство“ – с. Ясеновец, в Целодневна 
детска градина № 2 „Дора Габе“ – с. Ясеновец, 
със седалище ул. Недьо Лицов 6, с. Ясеновец, 
община Разград.

Кмет:  
Д. Бояджиев

9593

ОБЩИНА СВОГЕ

РЕШЕНИЕ № 274 
от 15 ноември 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
§ 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г., 
в сила от 26.11.2012 г.) и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Об-
щинският съвет – гр. Своге, одобрява проекта 
за ЧИ на ПУП – ПЗ за ПИ № 015208 по КВС 
за землището на с. Заселе с начин на трайно 
ползване „Индивидуално застрояване“, местност 
Слого, с площ 2321 кв. м съгласно скица № 720 
от 28.03.2012 г. на ОбСл „Земеделие“ – Своге, с 
цел установяване за имота на устройствена зона 
със смесено предназначение (СЖмПп): жилищ-
но и производствено – за малка дестилерия за 
традиционна плодова ракия, за основно застро-
яване с малка височина, разположено свободно 
и допълващо застрояване – свързано със съседен 
собствен имот от север, при показатели: Пзастр. 
≤ 60 %; Кинт. ≤ 1,2; Позел. ≥ 40 %.

Председател:  
А. Манолов

9405

ЗАПОВЕД № 2291 
от 17 декември 2013 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 и ал. 1, т. 13 ЗМСМА, 
чл. 205, т. 1 ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1, 3 и 7 и 
чл. 25, ал. 1, 2 и 3 ЗОС, при постановено Решение 
№ 6 от 15.07.2013 г. на Конституционния съд по 
к.д. № 5/2013 г. (ДВ, бр. 65 от 2013 г.) за обявяване 
някои текстове от ЗДС и ЗОС за противоконсти-
туционни и несъответстващи на международните 
договри, по които България е страна, като взех 
предвид следните факти и обстоятелства:

 – налице е влязъл в законна сила действащ 
подробен устройствен план (ПУП), одобрен 
със Заповед № 168 от 12.06.1992 г. на кмета на 
общината застроителен и регулационен план 
(ЗРП) – първоначален, заедно с кадастрален план 
(КП) на махала Гламек, с. Церово, община Своге, 
Софийска област; 

 – налице е влязло в сила Решение № 120 от 
протокол № 10 от 7.08.2009 г. на Общинския съ-
вет – гр. Своге, по чл. 21, ал. 7 ЗОС, вследствие 
оставена без разглеждане жалба от областния 
управител на Софийска област срещу него, видно 
от влязло в сила на 17.03.2010 г. определение на 
Административния съд – София област, в прото-
кол от 17.11.2009 г. по дело № 759/2009 г.; 

 – изготвени са: възложената експертна оценка 
от 15.02.2013 г. по чл. 22, ал. 3 ЗОС на лицензиран 
оценител за определяне равностойното парично 
обезщетение по пазарни цени, която в изпълне-
ние изискванията на чл. 22, ал. 10 ЗОС е преза-
верена на 1.10.2013 г.; оценки от 28.01.2013 г. на 
Данъчната служба – Своге, с по-ниска стойност 
от стойността по експертната оценка;

 – обявление № 94-С-150/94-С-50 от 25.04.2013 г. 
по чл. 25, ал. 1 ЗОС е публикувано в два цен-
трални и един местен вестник: в. „Земя“ – бр. 
94 от 20.05.2013 г., в. „Телеграф“ от 1.06.2013 г. и 
в. „Своге днес“ – бр. 2, г. ІІ от 28.05.2013 г., на ин-
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тернет страницата на общината – на 10.05.2012 г., 
поставено на информационното табло в сгра-
дата на общинската администрация – Своге, и 
изпратено на кмета на с. Церово с писмо изх. 
№ 94-С-150/94-С-50 от 22.05.2012 г. за поставяне на 
определеното място в сградата на кметството на 
с. Церово и на други подходящи места в селото;

при изпълнено условието по чл. 25, ал. 2, 
изречение второ от ЗОС, видно от датите на 
публикуване на обявлението по чл. 25, ал. 1 ЗОС 
в цитираните по-горе медии,

при изпълнено условието по чл. 21, ал. 3 ЗОС, 
съответно и по чл. 206, ал. 1 и 2 ЗУТ: предвиде-
ните за отчуждаване за улицата са части от имо-
ти – собственост на физически лица, и оставащите 
след отчуждаването части от тях представляват 
съгласно ПУП – ЗРП урегулирани поземлени 
имоти (УПИ), предназначени за индивидуално 
жилищно застрояване,

при категорично установена неотложна об-
щинска нужда – за улица, публична общинска 
собственост, която не може да бъде задоволена 
по друг начин, тъй като ПУП – КЗРП е първичен 
за махала Гламек и множество УПИ (п-ли) са с 

лице на новопроектирани улици и са без реален 
достъп, вкл. имотите – УПИ (п-ли) по улица ОТ 
11-40-41-44-45-46-54-55, и

по повод подадени в сроковете по чл. 208 ЗУТ, 
респ. § 70 ПЗРЗИДЗУТ, молби от заинтересовани 
собственици: вх. № 94-С-150 от 7.08.2008 г. от 
Силвия Тодорова Райкова – за наследници на 
Емилиян Тодоров Тодоров, собственик на УПИ 
(п.) V-17 в кв. 4, и 94-С-50 от 7.08.2008 г. от Теме-
нужка Николаева Димитрова, собственичка на 
УПИ (п.) VII-9 в кв. 2, нареждам:

Отчуждавам имотите в трасето на обект 
на транспортната техническа инфраструктура, 
публична общинска собственост – улица с ОК 
11-40-41-44-45-46-54-55 между квартали 5 и 4 и 
кв. 5 и 2 от ПУП (одобрен със Заповед № 168 от 
12.06.1992 г. на кмета на общината като КЗРП, 
първоначален) на махала Гламек, с. Церово, 
община Своге, представляващи части от имоти 
планоснимачни № 40, 21, 20, 37, 17, 36, 10, 7, 8 и 
9 от одобрения с ПУП (ЗРП) кадастрален план 
(КП) на махала Гламек, с. Церово, община Сво-
ге, Софийска област, с предназначение ниско 
жилищно застрояване, както следва:

№
по 
ред

Имот в 
махала 
Гламек 
пл. сн.
№... от 

КП
(по реда 
на зася-
гане, с 
начало 
ОТ 11)

Площ на 
частта за 
отчужда-

ване

(кв. м)

Собственик
на имота 

Документ
за

собственост

(вид и година 
на издаване)

Размер 
на дължимото 
обезщетение

(лв.)

1. 40 210 Н-ци на Борислав Милев Георгиев:
Теменужка Милушева Георгиева и На-
талина Бориславова Йорданова 

Нотариален акт от 
1988 г.

1138

2. 21 3 Владимир Асенов Бошнаков
 

Нотариален акт от 
1992 г.

16

3. 20 212

При ОТ 41 –  
по мислено-
то продъл-
ж е н и е  н а 
з а п а д н а т а 
ул.-рег. ли-
ния на юг

Цветан Василев Георгиев

(с претенции за част от имота 
от Кирил Захариев (Тодоров) Малинов)

Нотариален акт от 
1994 г.
(н . а . о т  1 9 6 3  г . 
и  Р ешен и е  о т 
23.09.1970 г., 
дял II

1149

4. 37 2 Елена Рангелова Георгиева (Стоичкова) Нотариален акт от 
1979 г.

11

5. 17 30 Мария Димитрова Михова и Кина Ди-
митрова Катранджиева
По разп. сп: „Надежда Драганова Ка-
рапеткова“ 

Нотариален акт от 
1970 г.

163

6. 36 60 Н-ци на Венета Захариева Йорданова; 
Славка Захариева Пенева  и Траянка 
Захариева Христова

Акт за публ. нота-
риално завещание 
от 1948 г.

325
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№
по 
ред

Имот в 
махала 
Гламек 
пл. сн. 
№... от 
КП (по 
реда на 
засягане, 
с начало 
О.Т. 11)

Площ на 
частта за 
отчужда-

ване

(кв. м)

Собственик
на имота 

Документ
за

собственост

(вид и година 
на издаване)

Размер 
на дължимото 
обезщетение

(лв.)

7 10 500
При кръс -
товище О.Т. 
4 5 , 4 6  –  п о 
м ис л ен а т а 
ограничит.
л и н и я  н а 
улицата от 
з а па д ,  ус -
поредна на 
източната є 
регулац. ли-
ния

Константин Андреев Гладишевски Нотариален акт от 
1993 г.

2710 

8 7 53 Н-ци Петко Григоров Тодоров 
Разп. сп: „Петко и Таки Тодорови“

Нотариален акт от 
1972 г. 

287

9 8 56 Н-ци Димитър Миронов Тодоров; Петър 
Миронов Тодоров 
По разп. сп: „Мирон Тодоров Соколов“

Нотариални акто-
ве от 1992 г. 

304

10 9 57 Николина Йорданова Иванова Нотариален акт от 
1992 г.

309

Общо 1183 6412 

водопровод и водопроводно отклонение от съ-
ществуващ водопровод в ПИ 000283 до ПИ 000303, 
з-ще с. Тополчане, община Сливен, преминаващ 
през имоти 000283 и 000287 – полски и местен 
път, общинска собственост в същото землище. 

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез 
общинската администрация до Административния 
съд – Сливен.

За председател:  
Б. Павлов

9418

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

РЕШЕНИЕ № 102 
от 12 декември 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стам-
болийски, реши:

Одобрява ПУП – ПП за елементите на тех-
ническата инфраструктура – линеен обект из-
вън границите на урбанизираната територия за 
обект: Трасе на главен колектор в землището на 
с. Йоаким Груево, преминаващ през ПИ 0.209, 
7.121 и 7.122 – земеделска територия, общинска 
собственост.

Заинтересуваните страни имат право да обжал-
ват решението в 30-дневен срок от обнародването  
му в „Държавен вестник“ чрез Община Стам-
болийски до Административния съд – Пловдив.

Председател:  
Н. Дочев

9374

Паричното обезщетение да се внесе в „Общин-
ска банка“ – АД, ФЦ – Своге, BIC SOMBBGSF, 
сметка на Община Своге IBAN BG 04 SOMB 
9130 3190 0000 00, и да се преведе по сметки на 
правоимащите след влизане в сила на заповедта 
за отчуждаване, но не по-рано от 4.03.2014 г. 

Ако към момента на влизане на тази заповед 
в сила е установено наличие на собственик с 
неизвестен адрес или на спор за правото върху 
дължимо обезщетение, или за права върху от-
чуждаван имот, паричното обезщетение да се 
внесе в банката по сметка на общината, а при 
обремененост с вещни тежести за отчуждаваем 
имот паричното обезщетение да се изплати по 
реда на чл. 32, ал. 1 ЗОС. 

Заповедта може да се обжалва пред Админи-
стративния съд – София област, в 14-дневен срок 
от обявяването.

Контрола по изпълнение на заповедта въз-
лагам на инж. Юлиян Асенов – заместник-кмет 
на общината.

Кмет:  
Ж. Цветков

9493

ОБЩИНА СЛИВЕН

РЕШЕНИЕ № 1041 
от 28 ноември 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сли-
вен, реши:

Одобрява проекта за подробен устройствен 
план – парцеларен план за елементите на тех-
ническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии за изграждане на 
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ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

РЕШЕНИЕ № 27.2 
от 29 ноември 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сун-
гурларе, реши: 

Одобрява подробен устройствен план – пар-
целарен план за външно кабелно ел. захранване 
на обект „Базова станция BGS0298.A на „Мо-
билтел“ – ЕАД“, местност Дъбов баир, землище 
с. Камчия, община Сунгурларе, област Бургас.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването в „Държавен вестник“ чрез Община 
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

Председател:  
Х. Ахмед

9447

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 499  
от 29 ноември 2013 г.

На основание чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 32, 
ал. 2, т. 1 ЗПСК при условията и по реда на чл. 2, 
ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, 6 и 9 от Наред-
бата за търговете и конкурсите в качеството на 
орган по приватизация Общинският съвет – гр. 
Тетевен, реши:

І. Определя метода за приватизация на 
74 100 дяла, представляващи 100 % от капитала 
на „Дърворезба“ – ЕООД, Тетевен, рег. по ф. д. 
№ 2667/1990 г. на Ловешкия окръжен съд, прере-
гистрирано по ЗТР с ЕИК 820165420, на публичен 
търг с явно наддаване при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 275 000 лв.
2. Достигнатата цена по договора се заплаща 

на една вноска.
3. Стъпка на наддаване – 10 на сто от начал-

ната тръжна цена.
4. Депозит за участие в търга в размер 10 % 

от определената тръжна цена, който се внася по 
банкова сметка, посочена в тръжната докумен-
тация, до 12 ч. на 30-ия ден от обнародване на 
решението в „Държавен вестник“.

5. Тръжната документация се закупува в сгра-
дата на Община Тетевен, пл. Сава Младенов 9, 
Информационен център, в срок до 16 ч. на 20-ия 
ден от обнародване на решението в „Държавен 
вестник“ срещу цена на тръжната документация 
в размер 200 лв. без ДДС.

6. Срок за подаване на предложения за участие 
в търга – до 12 ч. на 30-ия ден от обнародване 
на решението в „Държавен вестник“. Подават се 
в Информационен център на Община Тетевен. 

7. Допълнителна информация се предоставя 
чрез молба до Информационен център на Об-
щина Тетевен и включва оглед на обекта, който 
се извършва до 25-ия ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник“.

8. Търгът ще се проведе в сградата на Община 
Тетевен в 10 ч. на 30-ия ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник“.

9. Комисията по чл. 8 от Наредбата за тър-
говете и конкурсите да се определи от кмета 

на общината, като в състава є бъдат включени 
двама общински съветници. 

10. Утвърждава тръжна документация и проек-
тодоговор за продажбата на дялове, представлява-
щи 100 % от капитала на „Дърворезба“ – ЕООД, 
Тетевен.

ІІ. Възлага на кмета на общината правомощи-
ята на орган за приватизация, регламентирани в 
Наредбата за търговете и конкурсите, с изключение 
на правомощията по чл. 6 от същата наредба.

Председател:  
М. Бояджиева

9404

ОБЩИНА ТРОЯН

ЗАПОВЕД № 1162 
от 9 декември 2013 г.

С влязла с сила Заповед № 217 от 20.03.2004 г. 
на кмета на община Троян е одобрен план за 
регулация и застрояване за частично изменение 
на застроителния и регулационен план с нане-
сените корекции на парцел I – „За жилищно 
строителство, магазини, паметници на културата 
и обществено хранене“, парцел II – „За озеленя-
ване“, в кв. 307 по плана на гр. Троян – ЦГЧ, 
като се прокарва пешеходна улица с ОК 1060-
1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067, която разделя 
съществуващия към момента на заповедта кв. 
307, и за поземлени имоти № 1637, 1638, 1639, 
1640, 1641 и 1642 се обособяват в самостоятелен 
УПИ XVI – „За ЖС, магазини и паметници на 
културата“, който се присъединява към кв. 308. В 
същия квартал – 308, се образуват нови УПИ XI, 
XII, XIII, XVII, XVIII, отредени „За магазини и 
ателиета“, и XV – „За озеленяване“. В кв. 307 се 
образува нов имот УПИ IX – „За озеленяване и 
водна каскада“, а за останалите поземлени имоти, 
представляващи част от парцел I – „За жилищно 
строителство, магазини, паметници на културата 
и обществено хранене“, се обособяват: УПИ, 
отредени за индивидуално жилищно строител-
ство: I-1643, II-1644, 1645, III-1646, IV-1647, V-1648, 
VII-1651 и VIII-1652, както и УПИ VI – „За ЖС, 
магазини и услуги“ – за имоти с № 1649 и 1650. 
Във връзка с реализирането на улица с ОК 1060-
1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067 Община Троян 
е придобила, чрез покупка от собствениците, 
части от поземлени имоти, попадащи в същата, 
с изключение на част от поземлен имот с иден-
тификатор 73198.505.78 по кадастралната карта 
на гр. Троян, която част с площ 201 кв. м попада 
в трасето на цитираната улица, собственост на 
Емил Василев Мирчев. 

С писмо изх. № 01-179 от 19.02.2013 г. и писмо 
изх. № 01-270 от 25.03.2013 г. Община Троян е 
предложила на Емил Василев Мирчев да при-
добие частта от собствения му поземлен имот, 
попадаща в улица с ОК 1060-1061-1062-1063-1064-
1065-1066-1067, чрез покупко-продажба, което той 
не е приел. Улица с ОК 1060-1061-1062-1063-1064-
1065-1066-1067, за реализирането на която с влязла 
с сила Заповед № 217 от 20.03.2004 г. на кмета 
на община Троян е одобрен план за регулация 
и застрояване, е обект публична общинска соб-
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ственост. Тя представлява пешеходна търговска 
улица, проектирана да обслужава предвиденото 
ново сключено застрояване на един и два етажа на 
магазини и ателиета, част от които са изградени. 
Поради това улица с ОК 1060-1061-1062-1063-1064-
1065-1066-1067 представлява общинска нужда, която 
не може да бъде задоволена по друг начин.

С оглед на това Община Троян е предприела 
действия по принудително отчуждаване по реда на 
глава ІІІ от Закона за общинската собственост на 
част от поземлен имот с идентификатор 73198.505.78 
по кадастралната карта на гр. Троян, която част с 
площ 201 кв. м попада в трасе на улица с ОТ 1060-
1061-1062-1063-1064-1065 по регулационния план на 
гр. Троян – Централна градска част, от собственика 
на частта от имота Емил Василев Мирчев. Съгласно 
предвижданията на влезлия в сила план за регулация 
и застрояване останалата част от поземлен имот 
с идентификатор 73198.505.78 по кадастралната 
карта на гр. Троян попада в УПИ I-1643, отредено 
за индивидуално жилищно строително, в кв. 307 
и УПИ XVII – „За магазини и ателиета“, и УПИ 
XVIII – „За магазини и ателиета“ в кв. 308.

Предвид изложеното на основание чл. 25, ал. 2 
във връзка с чл. 21, ал. 1 и 2 от Закона за общин-
ската собственост, чл. 205, т. 1 и чл. 206, ал. 1 и 2 
от Закона за устройство на територията и влязъл 
в сила план за регулация и застрояване, одобрен 
със Заповед № 217 от 20.03.2004 г. на кмета на 
община Троян, нареждам: 

1. Отчуждавам за изграждане на обект – пуб-
лична общинска собственост, представляващ трасе 
на улица с ОТ 1060-1061-1062-1063-1064-1065 по 
регулационния план на гр. Троян – Централна 
градска част, част от поземлен имот с иденти-
фикатор 73198.505.78 по кадастралната карта на 
гр. Троян, която част с площ 201 кв. м попада в 
трасе на улица с ОТ 1060-1061-1062-1063-1064-1065 
по регулационния план на гр. Троян – Централна 
градска част, от собственика на частта от имота 
Емил Василев Мирчев с адрес: София, район „Ло-
зенец“, ул. Цветна градина 5, вх. В, ет. 2, ап. 26.

2. Определеното обезщетение в размер 5572 лв. 
е внесено по сметка на Община Троян в „Общинска 
банка“ – АД, клон Ловеч, офис Троян. Изплащането 
му да започне от 15.01.2014 г. след представяне на 
оригинални легитимни документи за собственост 
в дирекция „Общинска собственост и икономика“ 
при Община Троян, стая 24.

3. В едноседмичен срок от издаване на заповедта 
да бъде публикувано обявление в два централни 
и един местен ежедневник, с което собственикът 
на частта от имота да бъде уведомен за банката, в 
която е внесено обезщетението, и началната дата, 
от която започва изплащането му. Обявлението да 
се постави на определените за това места в сгра-
дата на общината и да се публикува на интернет 
страницата є. 

4. Ако към момента на влизане в сила на за-
поведта отчуждената част е обременена с вещни 
тежести, дължимото парично обезщетение да се 
изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона за об-
щинската собственост.

5. Частта от поземлен имот с идентификатор 
73198.505.78 по кадастралната карта на гр. Троян, 
която част с площ 201 кв. м попада в трасе на 

улица с ОТ 1060-1061-1062-1063-1064-1065, да бъде 
завзета след изплащане на обезщетението на соб-
ственика Емил Василев Мирчев.

Заповедта може да бъде обжалвана пред Ад-
министративния съд – Ловеч, в 14-дневен срок от 
съобщаването є.

Кмет:  
Д. Михайлова

9488

ОБЩИНА ЦАРЕВО

РЕШЕНИЕ № 431 
от 4 декември 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 30, чл. 134 
ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 129, ал. 1 и чл. 130, 
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Царево, реши:

Одобрява представения проект за ПУП – ПП, 
изготвен във връзка с изграждане на обект: Удъл-
жаване на уличен водопровод от одобрено трасе 
с влязло в сила строително разрешение до УПИ 
VIII-260, кв. 2 по ПУП на ПИ 10260 по КВС, 
землище с. Велика; подземен електропровод, 
ниско напрежение, от съществуващ трафопост в 
УПИ VII-264, кв. 3, до УПИ VIII-260, кв. 2, по 
ПУП на ПИ 10260 по КВС, землище с. Велика.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване по чл. 131 ЗУТ 
чрез Община Царево пред Административния 
съд – Бургас.

Председател:  
Д. Скулиев

9496

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ

РЕШЕНИЕ № 495 
от 27 ноември 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА 
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тун-
джа“ – гр. Ямбол, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план за трасе на водопроводно 
отклонение за обект „Метален навес“ в поземлен 
имот № 043004 през поземлен имот № 000205 по 
КВС на землище с. Стара река, община „Тун-
джа“ – Ямбол.

Решението подлежи на обжалване на осно-
вание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез 
Община „Тунджа“ – Ямбол, до Административ-
ния съд – Ямбол.

Председател:  
Н. Славова

9351

ОБЩИНА С. АВРЕН,  
ОБЛАСТ ВАРНА

РЕШЕНИЕ № 687 
от 28 ноември 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 
ЗУТ и прието решение № 1 от протокол № 7 от 
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21.08.2013 г. на ОЕСУТ при Община Аврен Об-
щинският съвет – с. Аврен, одобрява подробен 
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за изграждане на въздушна линия НН с усукани 
проводници от МТП 4 до поземлен имот с иден-
тификатор 58445.96.26 и монтаж на ТЕПО пред 
имота, м. Вехтите лозя, с. Приселци, с дължина 
на трасето 284 л. м.

Председател:  
М. Черкезов

9494

РЕШЕНИЕ № 689 
от 28 ноември 2013 г.

На основание чл. 62, ал. 2 АПК поради до-
пуснат пропуск в правното основание за вземане 
на решение Общинският съвет – с. Аврен, по-
правя свое Решение № 484 по протокол № 20 от 
17.05.2013 г. (ДВ, бр. 55 от 2013 г.), както следва:

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 и 
чл. 16 ЗУТ и решение № 16 от протокол № 17 от 
18.12.2012 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – с. 
Аврен, реши: 

1. Одобрява подробен устройствен план – план 
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ 
№ IV-611, кв. 63 в землището на с. Приселци 
(ПИ № 58445.98.12, м. Вехтите лозя, по КК на 
с. Приселци), във връзка с промяна статута на 
земята с отреждане за „Жилищно строителство“.

2. Строителни книжа ще бъдат издавани след 
спазване изискванията на чл. 60, ал. 2 ЗУТ.“

Председател:  
М. Черкезов

9495

ОБЩИНА С. КРУШАРИ,  
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

РЕШЕНИЕ № 12/169 
от 20 ноември 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3 
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общин-
ският съвет - с. Крушари, реши:

Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 004191 
в землището на с. Лозенец, община Крушари, за 
промяна на предназначението му от земеделски 
имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“ (част от 
ветроенергиен парк) с площ 4515 кв. м; площ за 
фундамент до 600 м2; площ на временна площад-
ка за монтаж 1103 м2 и обслужващ път 2489 м2; 
технически параметри на ветрогенератора – диа-
метър на ротора до 114 м, височина на кулата до 
140 м и мощност на генератора до 3 MW.

Решението подлежи на обжалване по реда на 
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародва-
нето му в „Държавен вестник“ чрез Общинския 
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Адми-
нистративния съд – Добрич.

Председател: 
 П. Янкова

9319

РЕШЕНИЕ № 12/170 
от 20 ноември 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3 
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общин-
ският съвет – с. Крушари, реши:

Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 050067 
в землището на с. Земенци, община Крушари, за 
промяна на предназначението му от земеделски 
имот „нива“ в имот за „ветрогенератор“ с площ 
3880 кв. м; площ за фундамент до 600 м2; площ 
на временна площадка за монтаж 1225 м2 и об-
служващ път 1732 м2; технически параметри на 
ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, 
височина на кулата до 140 м и мощност на гене-
ратора до 3 MW.

Решението подлежи на обжалване по реда на 
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародва-
нето му в „Държавен вестник“ чрез Общинския 
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Адми-
нистративния съд – Добрич.

Председател:  
П. Янкова

9320

105. – Националната агенция за приходи-
те – Териториална дирекция – София, отдел 
„Принудително изпълнение“, на основание чл. 253 
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с 
постановление за възлагане на недвижим имот 
№ 5672/2012/000104 от 26.11.2013 г. възлага на 
Цвет ко Дамянов Митов, адрес: София, ж.к. Мла-
дост 4, бл. 458, вх. 7, ет. 3, ап. 7, следния недвижим 
имот: апартамент № 66, намиращ се на четвърти 
жилищен етаж в секция „В“ на жилищна сграда 
в София, район „Триадица“, ж.к. Манастирски 
ливади – изток, на кота + 11,90 м, със застроена 
площ 43,90 кв. м, състоящ се от антре, дневна, 
кухненски бокс, баня и тераса, при граници: двор, 
коридор, асансьор, стълбище и апартамент № 67, 
ведно с прилежащото му мазе № 66, намиращо 
се на подземния етаж на кота – 2,95, с площ 
3,52 кв. м, при граници: коридор, мазе № 65, 
мазе № 67 и мазе № 71, заедно с припадащите 
му се съгласно проектносметната документация 
на сградата 0,342 % идеални части от общите 
части на сградата, равняващи се на 8,59 кв. м от 
същите, както и съответното право на строеж 
върху урегулирания поземлен имот, върху който 
е построена сградата, а именно: шестетажна жи-
лищна сграда със сутерен, партер, пет жилищни 
етажа и два мансардни етажа в подпокривното 
пространство, състояща се от секция „А+Б“ с РЗП 
5007,88 кв. м с два входа – „А“ и „Б“, секция „В“ 
с РЗП 5847,66 кв. м с един вход – „В“, и секция 
„Г + Д“ с РЗП 5372,70 кв. м, с два входа – „Г“ 
и „Д“, за която с издадено разрешение за полз-
ване № ДК-07-45 от 30.01.2008 г., построена в 
урегулиран поземлен имот I-485.726 от квартал 
6а, съгласно действащия подробен устройствен 
план на гр. София, местността Манастирски 
ливади – изток, одобрен с Решение № 50 на СОС 
по протокол № 24 от 30.03.2001 г. и изменен със 
Заповед № РД-09-50-161 от 7.02.2005 г., целият с 
площ 5081 кв. м, при граници: от две страни – ули-
ца и имоти с планоснимачни номера 595 и 726, 
съгласно работен проект, одобрен на 27.06.2005 г. 
от Столична община, дирекция „Архитектура и 
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на културните растения – един; област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.3. 
Биологически науки, научна специалност Физи-
ология на растенията – един; област на висше 
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна 
медицина, професионално направление 6.1. Рас-
тениевъдство, научна специалност Зеленчукопро-
изводство – един; област на висше образование 
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, про-
фесионално направление 6.1. Растениевъдство, 
научна специалност Овощарство – един, всички 
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи – в университета, отдел 
„Човешки ресурси“ – тел. 65-44-54.
9602

57. – Институтът по отбрана на Министерство-
то на отбраната обявява конкурс за академична 
длъжност доцент за цивилен служител в област 
на висшето образование 5. Технически науки, 
професионално направление 5.2. Електротехника, 
електроника и автоматика по научната специал-
ност „Автоматизирани системи за обработка на 
информация и управление“ – един, със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За 
дата на подаване на документите от кандидатите 
се счита датата на завеждането им в регистрату-
рата на Института по отбрана. Упражняването на 
длъжността, за която е обявен конкурсът, изисква 
ниво за достъп до класифицирана информация 
„Секретно“. Кандидатите, които отговарят на 
предварително обявените условия на конкурса, 
подават допълнително съгласие за проучване по 
чл. 45 от Закона за защита на класифицираната 
информация. Условията за конкурса са обявени 
в Заповед № 275 от 5.12.2013 г на директора на 
Института по отбрана. Документи и справки – в 
София, бул. Тотлебен 34, тел. 02/92 21845, 02/92 
21805, 02/92 21812.
9578

19. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, 
София, обявява конкурс за доцент в област на 
висше образование 7. Здравеопазване и спорт 
по професионално направление 7.1. Медицина и 
научна специалност „Физиотерапия, курортология 
и рехабилитация“ за нуждите на Отделението 
по физикална и рехабилитационна медицина на 
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, със срок за 
подаване на документите 2 месеца от обнарод-
ването в „Държавен вестник“. Документи: бул. 
Тотлебен 21, тел. 9154 400.
9601

30. – Община Русе на основание чл. 30 ЗПСК 
обявява, че през декември 2013 г. е извършена 
следната продажба на общински нежилищен 
имот, невключен в имуществото на общинско 
търговско дружество, който се използва за сто-
пански цели: поземлен имот с идентификатор 
63427.7.553 с площ 351 кв. м по кадастралната 
карта на гр. Русе и построената в него сграда с 
идентификатор 63427.7.553.2, със застроена площ 
181 кв. м – едноетажна масивна по АОС № 6970 
от 30.05.2013 г. на имот – частна общинска соб-
ственост, намиращ се на ул. Рига 10, ж.к. Здра-
вец – изток, Русе. Продаден по реда на чл. 32, 
ал. 3, т. 1 ЗПСК на Венцислав Йорданов Маринов 
с достигната цена 74 024,64 лв. с включен ДДС, 
еднократно изплатени.
9409

градоустройство“, и в съответствие с разрешения 
за строеж № 466, 467, 468, издадени на 30.06.2005 г. 
от Столична община, дирекция „Архитектура 
и градоустройство“, придобит с нотариален акт 
за прехвърляне право на собственост върху не-
движим имот № 199, том V, рег. № 8159, дело 
№ 902/2008 г., за сумата 48 512 лв.
9501

14. – Университетът за национално и световно 
стопанство, София, обявява конкурси за доценти 
по: професионално направление 3.3. Политиче-
ски науки, научна специалност Политология 
(международни отношения: външни отношения 
на Европейския съюз) – един; професионално на-
правление 3.6. Право, научна специалност Теория 
на държавата и правото. Политически и правни 
учения – един; професионално направление 3.8. 
Икономика, научна специалност Счетоводна 
отчетност, контрол и анализ на стопанската 
дейност (счетоводна отчетност в нефинансовия 
сектор) – един; професионално направление 3.8. 
Икономика, научна специалност Счетоводна 
отчетност, контрол и анализ на стопанската 
дейност (счетоводна отчетност във финансовия 
сектор) – един; професионално направление 2.2. 
История и археология, научна специалност Ис-
тория на България (стопанска история) – един; 
главни асистенти по: професионално направление 
3.8. Икономика, научна специалност Приложение 
на изчислителната техника в икономиката (мето-
дологии за внедряване на ERP системи в малки 
и средни предприятия) – един; професионално 
направление 3.7. Администрация и управление, 
научна специалност Социално управление (осно-
ви на управлението, управление на човешките 
ресурси) – един; професионално направление 3.8. 
Икономика, научна специалност Световно сто-
панство и МИО (международни финанси) – един, 
всички със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Документи – в дирекция 
„Наука“, сектор „Научни съвети и конкурси“ 
при УНСС – София, кабинет 2038, тел. 81-95-390.
9579

65. – Европейският политехнически универ-
ситет – Перник, обявява конкурси за заемане на 
академична длъжност доцент по професионално 
направление 3.7 Администрация и управление 
(Публична администрация) – един; по професио-
нално направление 3.2 Психология, научна специ-
алност „Социална психология (Групови процеси 
и групова динамика) – един, всички със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи и справки – в Перник, п.к. 2300, ул. 
Св. св. Кирил и Методий 23, тел. (+359) 76 600773, 
факс: (+359) 76 605 207, e-mail: office@epu.bg.
9610

796. – Аграрният университет – Пловдив, 
обявява конкурси за заемане на академична 
длъжност професор по: област на висше образо-
вание 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, 
професионално направление 6.2. Растителна 
защита, научна специалност Растителна защита 
(Хербология) – един; област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.4. Науки за земя-
та, научна специалност Екология и опазване на 
екосистемите – един; област на висше образова-
ние 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, 
професионално направление 6.1. Растениевъдство, 
научна специалност Селекция и семепроизводство 
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31. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен 
устройствен план – изменение на план за регу-
лация за УПИ I-1379, II-1327, III-969, III-968, кв. 
18а, м. В.з. Бункера – разширение, УПИ XIX-21, 
ХХ-21, ХХI-12, 38, ХХII-1379, ХХIII-1327, ХХIV-969, 
ХХV-968, кв. 15, м. В.з. Малинова долина – ге-
рена, и план за застрояване за УПИ XIX-21, 
ХХ-21, ХХI-12, 38, кв. 15, УПИ VII, VIII, кв. 16, 
и изменение на прилежащата улица, за м. В.з. 
Малинова долина – герена. Планът е изложен в 
район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до главния архитект на 
Столичната община чрез район „Панчарево“.
9308 

11. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на 
подробен устройствен план – изменение на план 
за регулация на улична регулация при о.т. 221 
и между о.т. 1а и о.т. 1, план за регулация за 
улица от о.т. 221а – о.т. 221б, о.т. 221а до о.т. 1а, 
за създаване на УПИ I-766, за бетонов възел, кв. 
34 – нов, УПИ I-986, за магазини, офиси и складо-
ве, и УПИ II-983, за магазини, офиси и складове, 
кв. 32а – нов, м. Врана – Лозен – Триъгълника, 
и план за застрояване за УПИ I-766, за бетонов 
възел, кв. 34 – нов, УПИ I-986, за магазини, офиси 
и складове, и УПИ II-983, за магазини, офиси и 
складове, кв. 32а – нов, м. Врана – Лозен – Три-
ъгълника. Планът е изложен в район „Панчарево“. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта до главния архитект на Столичната 
община чрез район „Панчарево“.
9451

6. – Община гр. Аксаково, област Варна, 
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план за изграждане на кабел-
на линия за захранване на ПИ № 135001, з-ще 
с. Слънчево, община Аксаково, област Варна, с 
обща дължина на трасето 294,27 л. м. Подробният 
устройствен план засяга поземлени имоти по КВС 
на с. Слънчево, както следва: № 000298 – ведом-
ствен път – собственост на Община Аксаково, 
078009 – пасище, мера – собственост на Община 
Аксаково, и 135001 – складов терен – собственост 
на „Доровски Инвест“ – ООД. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта за подробен 
устройствен план до кмета на община Аксаково.
9424

19. – Община Балчик на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собстве-
ници, че е изработен ПУП – ПП за „Водопровод 
за захранване на ПИ 39459.3.45“ по кадастралната 
карта на с. Кранево, община Балчик. На осно-
вание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
суваните лица могат да направят писмени въз-
ражения, предложения и искания по ПУП – ПП 
към община Балчик.
9473

6. – Община Белослав на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП – парцеларен план за обект: „Изграждане на 
нов водопровод до ПИ № 202032 и ПИ № 203006 
в землището на гр. Белослав, местност Манасти-
ра“, с възложител „Газтрейд“ – АД, със седалище 
София, бул. Цариградско шосе 62. Проектът е 
изложен в общинската администрация – Бе-
лослав, дирекция „ИИП“, ет. 2, стая № 204. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
тересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
за ПУП – парцеларен план за обекта в Центъра за 
информация и общински услуги при общинската 
администрация – Белослав.
9355

80. – Община Благоевград на основание 
чл. 128, ал. 1 и 8 ЗУТ съобщава, че е изра-
ботен проект на подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за улична канали-
зация до имот с № 006010 в местността Еминова 
нива по КВС на с. Еленово до с. Изгрев, община 
Благоевград, минаващ през имоти с № 006003 
(полски път – общинска собственост), № 000079 
(полски път – общинска собственост), № 000081 
(полски път – общинска собственост) и № 033001 
(земеделска територия – общинска собственост).
9381

27. – Община Бобошево на основание чл. 128, 
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти 
за: 1. подробен устройствен план (ПУП) – план 
за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: (ПИ) 
№ 196134 в землището на гр. Бобошево, ЕКАТТЕ 
04532, община Бобошево, област Кюстендил, за 
промяна на предназначението на имота от зе-
меделски нужди за неземеделски нужди; с този 
проект се определя предимно производствена 
устройствена зона с преобладаващо застрояване 
с малка височина, означена като (Пп), с конкрет-
но предназначение: „Пункт за управление на 
животински отпадъци“; 2. подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план за елементите 
на техническата инфраструктура – канализация, 
водопровод и електропровод извън границите 
на урбанизираната територия в необходимия 
за целта обхват за описания по-горе имот. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец 
след обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да се запознаят с 
проектите в Община Бобошево и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
9408

85. – Община Бойчиновци на основание 
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, 
че е изработен проект на подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи 
на техническата инфраструктура извън грани-
ците на урбанизираните територии – обект: ел. 
захранване на „Приемно-предавателна станция 
на „БТК“ – АД, VZ 6159-I“, през поземлени имоти 
(ПИ) № 000059 и № 216081 в землището на с. 
Лехчево, община Бойчиновци, област Монтана, 
с начин на трайно предназначение на земята 
съответно полски път и лозови насаждения (нете-
расирани), за присъединяване на предавателната 
станция към електроразпределителната мрежа 
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(ЕРМ) на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД. 
Общата дължина на електропроводното трасе 
е 39,33 м – от съществуващ желязнорешетъчен 
(ЖР) стълб, през ПИ № 000059 – полски път, до 
приемно-предавателната станция в ПИ № 216081. 
Проектът е изложен за разглеждане в сградата 
на общинската администрация – Бойчиновци, ул. 
Г. Генов 2, ет. 1, стая 103. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица 
могат да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация – Бойчиновци.
9497

33. – Областният управител на област Бургас 
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, 
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е одобрeн работен инвестиционен проект и е 
издадено разрешение за строеж № 16 от 6.12.2013 г. 
на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4 и чл. 152, ал. 2 
ЗУТ за строителство на обект: „Претоварна стан-
ция за отпадъци (ПСО) – Несебър) и площадкова 
инфраструктура в поземлен имот 61056.21.2 по 
кадастралната карта на с. Равда, местност Мерата, 
землище Равда, община Несебър (етап І от обект 
„Претоварна станция за отпадъци“ – Несебър)“. 
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за 
строеж подлежи на обжалване пред Върховния 
административен съд в 14-дневен срок от обна-
родването в „Държавен вестник“.
9407

58. – Община Бургас на основание чл. 28б, 
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересовани-
те собственици, че комисията по чл. 28б, ал. 2 
ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-10-196 
от 16.09.2013 г. на областния управител на област 
Бургас, e приела проекти за изменение на плана на 
новообразуваните имоти в зони по § 4 ПЗРЗСПЗЗ 
с протокол от 19.09.2013 г., както следва: 1. за 
изменение ПНИ и регистъра към него за НПИ 
№ 146.1255 и № 146.1256 по плана на с. о. Сухо-
то дере, землище с. Изворище, община Бургас; 
2. за изменение ПНИ и регистъра към него за 
имот № 149.1099 и НПИ № 149.157 в с. о. Сухото 
дере, землище с. Изворище, община Бургас; 3. за 
изменение ПНИ и регистъра към него за НПИ 
№ 149.55 и ВПИ № 149.56 по плана на с. о. Сухото 
дере, землище с. Изворище, община Бургас; 4. за 
изменение ПНИ и регистъра към него за НПИ 
№ 149.1157 по плана на с. о. Сухото дере, земли-
ще с. Изворище, община Бургас. На основание 
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересованите лица 
могат да направят писмени искания и възражения 
по проектите и придружаващата ги документа-
ция в едномесечен срок от обнародването на 
обявлението в „Държавен вестник“ чрез кмета 
на общината до областния управител на област 
Бургас. Проектите са на разположение в стая 
401, Община Бургас.
9382

3. – Община Варна на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен 
устройствен план (ПУП) – план за регулация и 
застрояване (ПРЗ) за имотите, попадащи в кв. 
1, кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5 и кв. 6 на местност 
Таушан тепе, гр. Варна. Проектът е изложен в 
Техническата служба на район „Приморски“ при 
Община Варна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да 

прегледат изработения план, който се намира в 
Техническата служба на район „Приморски“, и 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до Община Варна чрез 
район „Приморски“.
9595

24. – Община гр. Добрич, област Добрич, 
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план за линейни обекти на 
техническата инфраструктура извън границите 
на населените места и селищни образувания за 
имоти № 72624.386.26, 72624.372.18 и 72624.633.23 
по кадастралната карта на гр. Добрич, във връзка 
с ел. захранване на железарски цех към селско-
стопанска база в ПИ 72624.633.50 в землището 
на гр. Добрич. Проектът е изложен в центъра 
за услуги и информация на Община гр. Добрич, 
работно място № 8. На основание чл. 128, ал. 5 
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план – парцеларен план, до общинската админи-
страция на Община гр. Добрич.
9449

3. – Община гр. Златица, Софийска област, 
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на 
заинтересуваните лица, че е изработен проект 
на ПУП – ПП (подробен устройствен план – пар-
целарен план) със следното наименование: 
„Довеждащ водопровод за питейно-битово во-
доснабдяване на с. Петрич, Община Златица“. 
Проектът на ПУП – ПП (подробен устройствен 
план – парцеларен план) е изложен за разглеждане 
и запознаване в сградата на Община Златица, стая 
№ 306, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до кмета на община Златица.
9461 

4. – Община гр. Златица, Софийска област, 
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на за-
интересуваните лица, че е изработен проект на 
„Специализирана план-схема за газификация на 
гр. Златица“. Проектът на специализираната план-
схема е изложен за разглеждане и запознаване в 
сградата на Община Златица, стая № 306, ет. 3. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до кмета на община Златица.
9462 

81. – Община Исперих на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за ПУП – ПП (парцела-
рен план) относно подземна оптична мрежа за 
електронни съобщения за нуждите на ЕТ „Делта 
Инженеринг – Самир Ахмед“ на територията на 
община Исперих. Проектът е изложен в стая № 1 
на Община Исперих. На основание чл. 128, ал. 5 
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта до общинската администрация в ед-
номесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“.
9325
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454. – Община Костинброд на основание 
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – план за 
регулация за отдих, рекреация и озеленяване по 
поречието на реките Блато и Белица в землището 
на гр. Костинброд. С проекта се предвижда съз-
даване на нови квартали № 261, № 262 и № 263 
по границите на масиви № 384, 049, 382, 381, 
066, 073, 067, 068, 077, 061, 070, 263, 262, 069, 068, 
050, 048, 030, 201, 672 и 014 и образуване на нови 
урегулирани поземлени имоти с предназначение 
„За озеленяване“, „За корекция на р. Блато“ и 
„За корекция на р. Белица“. Планът се намира на 
информационното табло в сградата на общинската 
администрация – гр. Костинброд, ул. Охрид 1, и 
е публикуван на интернет страницата на Община 
Костинброд на адрес http://www.kostinbrod.bg. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до кмета 
на община Костинброд в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
9356

455. – Община Костинброд на основание 
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен про-
ект за подробен устройствен план – парцеларен 
план за външно електрозахранване на поземлени 
имоти № 322065 и № 322064 в землището на с. 
Голяновци. Трасето на външното ел. захранва-
не преминава през поземлени имоти № 19, 20, 
28 – полски пътища, и поземлен имот № 321024 
по КВС на с. Голяновци. Планът се намира в 
сградата на общинската администрация – гр. 
Костинброд, ул. Охрид 1, ет. 3, стая № 35 и е 
публикуван на интернет страницата на Община 
Костинброд на адрес http://www.kostinbrod.bg. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до кмета 
на община Костинброд в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
9357

17. – Община Малко Търново на основание 
чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ и Заповед № Із-2183 от 
1.11.2013 г. на министъра на вътрешните работи 
съобщава, че е изработен проект на подробен 
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за изпълнение на проект: „Изграждане на ин-
тегрирана система за наблюдение по границата 
с Република Турция“ през имоти по кадастрал-
ната карта на гр. Малко Търново и картата на 
възстановената собственост на с. Сливарово и 
с. Евренозово съгласно приложения проект на 
ПУП – парцеларен план. Проектът за ПУП –  
парцеларен план е изложен за разглеждане в 
отдел „ТСУ“, стая № 6 в сградата на общинската 
администрация – Малко Търново, ул. Малко-
търновска комуна 3. На основание чл. 128, ал. 5 
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация – Малко 
Търново, в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“.
9358

11. – Община Несебър на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на 
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен 
проект на парцеларен план за обект: Довеждаща 

пътна връзка за ПСОВ – Оризаре, за елементи 
на техническата инфраструктура извън грани-
ците на населените места. Трасето на пътя е с 
дължина 1195,42 м и е проектирано в границите 
на следните имоти: 53822.16.89 – за селскосто-
пански, горски, ведомствен път – собственост 
на Община Несебър, 53822.16.88 – за селскосто-
пански, горски, ведомствен път – собственост 
на Община Несебър, 53822.16.107 – отводни-
телен канал – собственост на МЗГАР – ХМС, 
53822.16.90 – за селскостопански, горски, ведом-
ствен път – собственост на Община Несебър, 
53822.16.35 – нива – собственост на Димитра Став-
ракиева Стоянова, 53822.16.34 – нива – собственост 
на Яни Петров Симов, 53822.16.33 – нива – соб-
ственост на Марийка Димитрова Павлова, 
53822.16.32 – нива – собственост на Димитър 
Дичев Събев, 53822.16.145 – нива – собственост 
на Община Несебър, 53822.16.108 – отводни-
телен канал – собственост на МЗГАР – ХМС, 
53822.16.91 – за селскостопански, горски, ведом-
ствен път – собственост на Община Несебър, 
53822.16.31 – нива – собственост на Стоян Петков 
Тенев, 53822.16.266 – нива – собственост на „Мит.
Ко 2005“ – ЕООД, 53822.16.267 – нива – соб-
с т в е н о с т  н а  „М и т .К о  2 0 0 5“  –  ЕООД , 
53822.16.268 – нива – собственост на Жечка 
Георгиева Сиракова, 53822.16.269 – нива – соб-
ственост на Драганка Георгиева Николова, 
53822.16.146 – нива – собственост на Еню Ду-
шев Либчев, 53822.16.147 – нива – собстве-
ност на Димка Неделчева Николова, Георги 
Неделчев Липчев и Петър Неделчев Либчев, 
53822.16.148 – нива – собственост на Николинка 
Цветанова Илчева, 53822.16.149 – нива – собстве-
ност на Димка Димитрова Иванова, Димитрина 
Димитрова Янева и Стефка Димитрова Радева, 
53822.16.150 – нива – собственост на Иван Душев 
Роев, 53822.16.151 – нива – собственост на Райна 
Душева Хаджиева, 53822.16.113 – нива – соб-
ственост на Атанас Кръстев Кръстев, Кера 
Кръстева Налбанчева, 53822.16.114 – нива – соб-
с т венос т на „Уес т Сайд – 20 07“ – ООД, 
53822.16.115 – нива – собственост на Митра Нед-
кова Желева, 53822.16.116 – нива – собственост 
на Димитра Недкова Маринова, 53822.16.57 – мо-
чурище – собственост на Община Несебър, и 
53822.16.92 – за селскостопански, горски, ведом-
ствен път – собственост на Община Несебър. 
Сервитутната граница на съоръжението е оп-
ределена съгласно чл. 5 от Закона за пътищата. 
Проектът е изложен в сградата на общинската 
администрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
9380

1. – Община Несебър на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на 
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен 
проект за ПУП – парцеларен план за елементи 
на техническата инфраструктура извън границите 
на урбанизираните територии – обект: „Кабел 20 
kV 3х (1х185 кв. мм) от ПС „Слънчев бряг“ през 
поземлени имоти с идентификатори 51500.56.47 
и 51500.66.33 до ТП „Инджекьой 1“ в поземлен 
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имот с идентификатор 51500.69.12 по кадастралната 
карта на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато“. 
Проектът е изложен в сградата на общинската 
администрация, Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3, 
стая 32. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в ед-
номесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация, Несебър.
9425

84. – Община Несебър на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на 
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен про-
ект за парцеларен план на обект „Реконструкция 
и изместване на трасе на кабели 20 kV на ЕП 
„Влас“ и ЕП „Септемврийче“ от бивш ПИ 11538.1.3, 
понастоящем ПИ 11538.1.184 и ПИ 11538.1.36, по 
кадастралната карта на м. Юрта, землище гр. 
Свети Влас, за елементи на техническата инфра-
структура извън границите на населените места. 
Трасето на съоръжението започва от съществуващ 
ЖР 56 в ПИ 11538.504.539 до ново ЖР 952-90 в 
ПИ 11538.1.36, като захранващите кабели тръгват 
от имот 11538.504.539 – урбанизирана територия, 
и преминават през ПИ 11538.1.96 с дължина на 
трасето 34,33 м с трайно предназначение на те-
риторията: земеделска, и начин на трайно полз-
ване – за селскостопански, горски, ведомствен 
път, и ПИ 11538.1.98 с дължина на трасето 141,38 
м, с трайно предназначение на територията: зе-
меделска, и начин на трайно ползване – за сел-
скостопански, горски, ведомствен път, и влиза в 
ПИ 11538.1.99 – урбанизирана територия. Общата 
дължина на трасето е 180 м. Проектът е изложен 
в сградата на общинската администрация в стая 
35, ет. 3, тел. 2-93-35. На основание чл. 128, ал. 5 
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да 
направят писмени възражения, предложения и ис-
кания по проекта до общинската администрация.
9499

53. – Община Силистра на основание чл. 28б, 
ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява, че е изработен помощен 
план и план на новообразуваните имоти по § 4к, 
ал. 1 ЗСПЗЗ за имоти в местността Сър Йолу, 
землище на гр. Силистра, община Силистра, който 
е изложен в сградата на общината. На основание 
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересу-
ваните лица могат да направят писмени искания 
и възражения по плановете и придружаващата 
ги документация до кмета на община Силистра.
9448

45. – Община Сливен на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП – парцеларен план за елементите на тех-
ническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии за изграждане на под-
земен електропровод 1 kV от УНН на ТП „КЗС“, 
с. Трапоклово (ВЛ 20 kV „Драгоданово“ от п-я 
„Стралджа“), в ПИ 000239 до ПИ 038035, бивш 
стопански двор, землище с. Трапоклово, община 
Сливен. Трасето преминава през имоти 000090 
и 000239 – общинска и държавна собственост в 
същото землище. Проектът е изложен в общи-
ната, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения по проекта до общинската 
администрация. 
9359

46. – Община Сливен на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП – парцеларен план за елементите на тех-
ническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии за изграждане на обект: 
„Третостепенен горски автомобилен път „Отдел 
99 – Памуклийски дол“, намиращ се в ПИ 000054, 
землище с. Божевци, община Сливен“. Проектът 
е изложен в общината, стая 35. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения по 
проекта до общинската администрация. 
9414

47. – Община Сливен на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП – парцеларен план за елементите на тех-
ническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии за изграждане на 
подземен електропровод 1 kV от УНН на МТТ 
„Балден“ (ВЛ 20 kV „Безмер“ от п-я „Речица“) 
в ПИ 67338.853.86 до ПИ 67338.854.63, овощна 
градина, намираща се в м. Хасанова могила, зе-
млище кв. Речица, гр. Сливен. Трасето преминава 
през имоти 67338.853.86 и 67338.853.90 – общинска 
собственост в същото землище. Проектът е изло-
жен в общината, стая 35. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения по проекта до 
общинската администрация. 
9415

48. – Община Сливен на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП – парцеларен план за елементите на тех-
ническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии за изграждане на 
електропроводи 1 kV от нов МТТ на същест-
вуващ ЖР стълб № 5, ВЛ 20 kV, извод „Георги 
Димитров“, подстанция „ТЕЦ“, до съществуващи 
стоманобетонни стълбове НН в местността Баш 
чардак, землище гр. Сливен. Трасетата преми-
нават през имоти 67338.437.251, 67338.437.443 и 
67338.437.446 – общинска собственост в същото 
землище. Проектът е изложен в общината, стая 
35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесе-
чен срок от обнародването в „Държавен вест-
ник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения по проекта до общинската 
администрация. 
9416

91. – Община Смолян на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с 
Решение № 531 на Общинския съвет – гр. Смолян, 
взето на заседанието му на 21.11.2013 г., протокол 
30, е разрешено изработване на проект и е одо-
брено задание на проект: подробен устройствен 
план – парцеларен план – устройствена схема 
за обект: „Ел. захранване и водоснабдяване към 
ПУП на поземлен имот с идентификатор 67547.5.54 
по кадастралната карта на с. Смилян“, с трасе, 
преминаващо през поземлени имоти с иденти-
фикатори 67547.5.91, 67547.501.973, 67547.501.1606, 
67547.501.1607 и 67547.501.1646 в землище на с. 
Смилян, община Смолян. Проектът е изложен 
в приемната на дирекция „Устройство на тери-
торията“, Община Смолян – гр. Смолян, бул. 
България 12, и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
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в едномесечен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
9362

91а. – Община Смолян на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, 
че с Решение № 528 на Общинския съвет – гр. 
Смолян, взето на заседанието му на 21.11.2013 г., 
протокол 30, е разрешено изработване на про-
ект и е одобрено задание на проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план за обект: 
„Кабелна линия 20 kV, БКТП и кабелна линия 
НН за захранване на жилищна сграда на В. Би-
люков в местност Падалото, землище Смолян“, 
с трасе, преминаващо през поземлени имоти 
с идентификатори 67653.76.14 и 67653.136.443 в 
землището на гр. Смолян. Проектът е изложен 
в приемната на дирекция „Устройство на тери-
торията“, Община Смолян – гр. Смолян, бул. 
България 12, и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
9363

92. – Община Сопот на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните соб-
ственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е из-
работен проект за ПУП – план за регулация и 
застрояване и план-схеми за водоснабдяване и 
електрификация към него за ПИ 38.11, м. Кору-
олу, землище с. Анево, община Сопот, относно 
промяна предназначението на земята за жилищно 
строителство. Проектът се намира в общинската 
администрация, стая № 13. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни 
могат да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация – Сопот.
9500

134. – Община гр. Троян, област Ловеч, съоб-
щава на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ, че е израбо-
тен проект на подробен устройствен план – схема 
на техническата инфраструктура за изменение 
на парцеларен план – трасе на главен събирате-
лен колектор „А“, част от интегриран проект за 
водния цикъл на гр. Троян, в участъка от РШ 
247 (Вр. 138) до РШ 226 (Вр. 129), в рамките на 
поземлени имоти с идентификатори 03558.114.84 и 
03558.303.35 по кадастралната карта на с. Белиш, 
община Троян, представляващи път IV клас, съ-
гласно изчертаните с червено трасе и сервитути и 
регистъра на засегнатите собственици. Проектът 
е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, 
стая № 31, от 9 до 12 ч. всеки присъствен ден. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
9498

108. – Община гр. Царево, област Бургас, на 
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изра-
ботен проект за подробен устройствен план – пар-

целарен план (ПУП – ПП) за обект: „Кабели 20 
kV, кабелна линия между в.с. Арапя и ТП „КПС 
Арапя“, намиращи се в с.о. Арапя, гр. Царево, 
община Царево, с възложител „ЕВН България 
ЕР“ – ЕАД. Проектът се съхранява в дирекция 
„УТ“ и може да бъде предоставен за разглеждане 
по всяко време на работния ден. В едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен вестник“ заинтересуваните лица могат да 
направят своите писмени възражения, предложе-
ния и искания по проекта за ПУП до общинската 
администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
9331

189. – Община с. Лесичово, област Пазар-
джик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план за определяне на трасе 
на напорен водопровод за захранване на ПИ 
№ 419022, местност Света Петка, землището на с. 
Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик. 
Проектът се намира в сградата на Община Леси-
чово, дирекция „Специализирана администрация“. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – с. Лесичово.
9564

4. – Община с. Руен, област Бургас, на осно-
вание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен 
проект за подробен устройствен план ПУП – пар-
целарен план (ПП) за изграждане на оптична 
кабелна мрежа между селата Руен, Добра поляна, 
Снягово, Средна махала и Топчийско, община 
Руен, област Бургас. Същият е изложен в стая № 39 
в сградата на Община Руен с административен 
адрес с. Руен 8540, община Руен, област Бургас, 
ул. Първи май 18. В едномесечен срок от обна-
родването в „Държавен вестник“ на обявлението 
заинтересуваните лица могат да направят своите 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта за ПУП до общинската администрация.
9597

26. – Община с. Ситово, област Силистра, на ос-
нование чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересо-
ваните лица, че е изработен проект на ПУП – пар-
целарен план на подземна оптична мрежа за 
електронни съобщения за нуждите на ЕТ „Делта 
Инженеринг – Самир Ахмед“ на територията на об-
щина Ситово. Трасетата са предвидени да преминат 
през общински поземлени имоти, както следва: ПИ 
№ 001065 в с. Искра, ПИ № 025057 в с. Босна, ПИ 
№ 21693.1.30, ПИ № 21693.1.34, ПИ № 21693.1.32, ПИ 
№ 21693.45.51, ПИ № 21693.44.23, ПИ № 21693.53.25, 
ПИ № 21693.50.255, ПИ № 21693.50.257, ПИ 
№ 21693.24.35, ПИ № 21693.24.28, ПИ № 21693.28.16, 
ПИ № 21693.30.16 и ПИ № 21693.31.7 в с. Добротица, 
ПИ № 001039, ПИ № 001038, ПИ № 003020, ПИ 
№ 005028 и ПИ № 007002 в с. Ирник, ПИ № 001065 
в с. Любен, с общо трасе 11 855 м. Проектът се 
намира в отдел „УТКР“ при Община Ситово. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения по 
проекта до Община Ситово в едномесечен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“.
9361
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СЪДИЛИЩА

Административният съд – Враца, на основа-
ние чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в АС – Враца, 
е образувано адм. дело № 709 по описа на 2013 г. 
по протест на Окръжна прокуратура Враца, с 
който е оспорена Наредбата за изменение и до-
пълнение от Решение № 571, взето с протокол 
№ 46 от 24.09.2013 г. на Общинския съвет – гр. 
Враца, с която се приема нова разпоредба чл. 37а 
към Наредбата за организацията и безопасност-
та на движението и дисциплината на водачите 
на превозни средства и пешеходците в община 
Враца от 3.07.2003 г. Делото е насрочено за 
25.02.2014 г. в 11 ч.
9589

Административният съд – Силистра, на ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че е постъпил протест от прокурор 
при Окръжна прокуратура – Силистра, с който 
са оспорени чл. 20, ал. 1, т. 3 и 3а от Наредбата 
за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услугите в община Силистра, 
въвеждащи такса за родители и настойници на 
деца на петгодишна и шестгодишна възраст, 
подлежащи на задължително обучение две 
години преди постъпването им в 1-ви клас в 
целодневните подготвителни групи, и че по 

повод на оспорването е образувано адм. дело 
№ 133/2013 г. по описа на Административния 
съд – Силистра, по което е насрочено съдебно 
заседание на 13.02.2014 г. от 14 ч.
9599

Административният съд – София-град, уве-
домява всички заинтересовани лица, че е обра-
зувано адм. дело № 10635/2013 г. по описа на ІІ 
отделение, 30 състав, насрочено за 6.03.2014 г. от 
9,30 ч. по жалба на Андрей Димитров Петров и 
Станислав Цветанов Недков, и двамата от гр. Нови 
Искър, срещу Решение № 459 от 25.06.2009 г. на 
Столичния общински съвет, с което се приемат 
плановете за застрояване и регулация на кв. 47, 
кв. Курило, гр. Нови Искър, в частта му за от-
криване на задънена улица от о.т. 4а – о.т. 4б до 
о.т. 4д в кв. 294, както и границите на УПИ І – за 
керамичен завод, и УПИ ІV-1041. В едномесечен 
срок от деня на обнародване на съобщението в 
„Държавен вестник“ заинтересованите страни 
могат да се конституират като ответници по 
делото чрез подаване на заявление до съда със 
съдържанието, определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ и 
приложенията, посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със 
заявлението е недопустимо да се правят искания 
за отмяна на индивидуалния административен акт, 
както и за присъединяване към подадени жалби.
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