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Основни цели на проекта

Основната цел на проекта е да допринесе за
намаляването на административната тежест върху
малките и средните предприятия (МСП) и
насърчаването на предприемачеството в България
Екипът на PwC ще предостави техническа помощ на Министерството на икономиката (МИ) за постигането на
тази цел чрез:
• преглед, проучване и интервюта сред МСП и други заинтересовани страни в България, за да бъдат
идентифицирани: 1) 70 най-често прилагани и 30 възприемани като най-сложни за приложение регулации
(нормативни документи) от МСП; 2) най-често срещаните и най-сложните бизнес ситуации по отношение
прилагането на регулаторните норми
• разработване на опростени, насочени към бизнеса, лесни за ползване, уеб-базирани шаблони и представяне
на идентифицираните най-често прилагани и най-сложни бизнес ситуации по отношение прилагането на
регулаторни норми в сила за МСП
Резултатите от проекта трябва да помогнат на МСП по-добре да разбират и да спазват приложимата
законова рамка, за да бъде стимулирана дейността им и увеличаването на броя им. По този начин ще бъдат
подпомогнати и устойчивият растеж и инвестициите.

PwC
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Обща рамка на проекта и завършени дейности

Септемврифевруари

Юни-август

Изготвяне на
методология за
събиране и анализ
на информацията

Май-юни

Провеждане на
проучването

Работна среща за
представяне на
резултатите от
проучването

Септември

Разработване на
опростени и лесни за
ползване описания
на регулациите,
публикувани на
сайта на МИ

Работна среща за
популяризиране на
онлайн инструмента

април

Завършени дейности
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2. Преглед на
ситуацията в момента

С подкрепата на

Служба за подкрепа на структурни реформи

През последните години държавната администрация е
фокусирана върху облекчаването на административната тежест за МСП
Един от източниците на несигурност в икономическата
среда у нас е често изменящото се законодателство и
липсата на безплатни, публично достъпни
инструменти, които да подпомагат микро, малките и
средни компании да спазват актуалните нормативни
изисквания. Според 44% от МСП в България сложните
административни процедури са най-сериозната пречка за
ефективните бизнес операции на ежедневна база1. Ясните
законови изисквания и улесненото им прилагане на практиката
са от ключово значение за МСП през целия им жизнен цикъл.
Облекчаването на регулаторната и административната тежест
насърчава участието на бизнеса във формалната икономика и
освобождава ресурси за подобряване на производителността и
конкурентоспособността на МСП.
Създаването на по-добри условия за икономическа и
инвестиционна дейност и намаляването на
административната тежест за гражданите и бизнеса е
водещ приоритет в управлението на правителството на
България през последните години. Административните
органи са ангажирани в намирането и имплементирането на
възможни решения за намаляването на административната и
регулаторната тежест. Премахват се утежняващи процедури, а
част от услугите, които традиционно се предоставят от
администрацията, се прехвърлят към браншовите и
работодателските организации. Според доклад от заместникминистър председателя Томислав Дончев до Министерския
съвет на Република България са планирани конкретни мерки
за:
•

намаляване броя на изискваните документи от заявителите

• намаляване на сроковете за извършване на услугите
PwC

•

премахване и/или намаляване на такси/цени за
административни услуги

•

увеличаване на сроковете на валидност на издадените
документи

•

въвеждане на служебно събиране на информация

•

трансформиране на режими, които предвиждат преценка по
целесъобразност, в режими, които предвиждат само
проверка за законосъобразност

•

организиране на процеса по предоставяне на
административни услуги на по-ниско ниво - например в
териториалните звена на съответната централна
администрация или в общините

•

разширяване на каналите за достъп и предоставяне на
възможност за комбинация на тези канали при заявяване на
услугата и получаване на готовите документи

•

намаляване на случаите, в които се изисква промяна на
вписани обстоятелства

•

намаляване на задълженията за информиране

•

опростяване на вътрешните процеси и взаимодействието
между различните администрации.

Към 2017 г. от министерствата са предложили общо 605 мерки
за намаляване на административната тежест и са изпълнени
170. Най-много мерки са изпълнени в системите на
Министерството на земеделието, храните и горите,
Министерството на икономиката, Министерството на труда и
социалната политика и Министерството на вътрешните работи.
За изпълнението на мерките е било необходимо да се извърши
изменение или допълнение на 52 закона и кодекса, 56
нормативни акта на Министерски съвет и 64 акта, издадени от
8
съответните министри2.
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Освен наличието на сложни процедури, липсва лесно
достъпна и интуитивно структурирана информация
за изискванията в конкретни бизнес ситуации
Конкретна мярка за намаляване на административна
тежест е планираното законово регламентиране на
предоставянето на обслужване на принципа „Епизоди
от живота“ и „Епизоди от бизнеса“. В момента гражданите
и бизнесът могат да се възползват от комплексно обслужване в
рамките на една административна процедура. Въвеждането на
принципа „Епизоди от живота“ и „Епизоди от бизнеса“ дава
възможност за комплексно обслужване по верига от свързани
процедури. Според администрацията на Министерския съвет и
Фондацията за реформа в местното самоуправление
предложеният модел на организиране на административното
обслужване ще улесни служебния обмен на информация между
отделните администрации. Известяването за приключване на
определен етап от комплексната услуга и необходимостта от
стартиране на следващия етап от съответната процедура също
ще става по служебен ред. Моделът на взаимодействие между
отделните структури е насочен към преобразуване на голяма
част от съществуващите към момента отделни
административни услуги, чиито крайни продукти най-често се
използват за доказване на факти и обстоятелства пред други
административни органи, във вътрешни административни
услуги, които не изискват отделно взаимодействие с
гражданина или фирмата3.
Добра практика е частни и неправителствени
организации да подкрепят бизнес общността в
разбирането и прилагането на регулаторната рамка и
да насърчават дигиталната трансформация в
администрациите чрез създаване на платформи от
типа „обслужване на едно гише“. Българската стартъп
PwC

асоциация (BESCO) активно търси сътрудничество с
административните органи, за да улесни различни аспекти на
бизнес климата у нас. От тази година организацията има
официално представителство в работната група на
Министерството на икономиката за подпомагане на стартиращи
компании с потенциал за експоненциален ръст. Едно от
предложенията за намаляването на административната тежест,
които BESCO има към Министерството на икономиката, е
създаването на център за услуги за МСП, където
предприемачите да събират и подават нужната документация за
стартиране на бизнес за няколко часа.
Представителите на стартъп общността в най-голяма
степен вярват, че потенциалът за усъвършенстване на
регулаторните и административни процедури,
приложими за МСП, е в ефективното използване на
цифровите технологии. Голяма част от официалните
сайтове на отделните министерства и агенции разполагат със
секции с добре структурирана информация за законодателните
изисквания, приложими към конкретни бизнес ситуации в
техния ресор. Например към момента на сайта на Българската
агенция за инвестиции предприемачите могат да получат
конкретни насоки за приложимото към специфичната им
дейност законодателство. Браншовите организации от тяхна
страна също се опитват да подкрепят своите членове в
разбирането и прилагането на съответните регулаторни норми.
Проблемът идва от факта, че все още не е налична
унифицирана дигитална платформа, на която МСП могат да
намерят и следят кои са основните закони и промени по всеки
от етапите от жизнения цикъл на една компания, включително
стартиране на бизнес дейност, управлението на човешките
9
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Създаването на инструмент, който да синтезира найважното за бизнеса, би облекчило предприемачите от
гледна точка на използване на външни експерти
ресурси, счетоводната дейност, достъпа до финансиране,
кандидатстването за обществени поръчки, осъществяването на
строителни дейности и други. Освен липсата на всеобхватна и
лесно-достъпна информация на едно място, липсва и надеждна
и структурирана информация, свързана с лицензионните
режими и разрешителните системи, специфични за всяка
индустрия. За да избегнат обработката на голямото количество
данни в сравнително неструктурираните информационни
системи, предприемачите у нас предпочитат да наемат фирми
за специализирани услуги (адвокати, счетоводители,
консултанти), които да поемат администрирането на бизнес
процесите по законосъобразния начин. Създаването на единен
портал с интуитивен потребителски интерфейс, където цялата
тази информация е обединена, ще даде възможност на
предприемачите лесно да намират насоки за справяне с
конкретни бизнес ситуации, пред които са изправени.
Министерството на икономиката и други
заинтересовани страни, осъзнават наличието на
недостиг на структурирана и валидна информация,
свързана със законодателната рамка, приложима за
МСП. Според представителите на административните органи,
за да се опрости и подобри ситуацията в момента, е нужно
задълбочено проучване на гледната точка на бизнеса относно
законите и ситуациите, с които предприемачите се сблъскват
най-често и оценяват като най-сложни от етапа на стартиране
до етапа на заличаване на бизнеса. Изпълнението на настоящия
проект включва подробен анализ на резултатите от проучването
сред МСП и разработването на лесни за ползване дигитални
инструменти за подпомагане на МСП при спазване на
нормативните изисквания в България.
PwC
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Методологията на изследването се основава на
принципите на триангулацията
Събирането и анализът на съответните данни са от
първостепенно значение за успешното завършване на проекта.
За тази цел ще събираме и анализираме информация чрез
различни методи, за да осигурим цялостен преглед на
ситуацията. Нашата методология се основава на принципите на
триангулацията (преглед от три страни), която допринася за
това всички изводи да са подкрепени с информация от
различните източници – (1) кабинетно проучване и
настолен анализ, (2) дълбочинни интервюта сред
представители на различни групи заинтересовани
страни и (3) анкетно проучване сред МСП.

на дадени нормативни разпоредби и идентифициране на
конкретни ситуации, с които се сблъскват малките и
средните предприятия
•

Изследване на добрите практики от други държави относно
обхвата на подобни инструмент

Основни стъпки:
•

Кабинетно проучване на регулаторната рамка през призмата
на регулаторните органи/институциите и през призмата на
жизнения цикъл на предприятието и развитието на бизнеса

•

Изготвяне на списък от нормативни документи,
класифициран на база жизнен цикъл на предприятието и
конкретни бизнес ситуации в контекста на съответния етап и
дейности, свързани с функционирането и развитието на
бизнеса.

1. Кабинетно проучване и настолен анализ
Цел: Придобиване на общо разбиране за предизвикателствата,
пред които са изправени българските МСП, извеждане и
валидиране на цялостна рамка за провеждане на изследването
и идентифициране на основни групи заинтересовани страни.

Първоначални резултати, използвани за
структуриране на въпросниците за проучването:

Обхват:

•

Списък с нормативни документи: Основен списък с ~ 140
законови и подзаконови нормативни акта и разширен
списък с ~ 500 законови и подзаконови нормативни акта

•

Списък с основни етапи от жизнения цикъл на една
компания и конкретни ситуации

•

•

Изследване на съществуващата публична информация
(напр. проучвания, доклади от изследванията) и анализ на
вторична статистическа информация относно лекотата за
правене на бизнес в България и регламентите, приложими за
МСП по сектори.
Преглед на нормативните документи в България с цел
извеждане на първоначални хипотези относно сложността

PwC
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Служба за подкрепа на структурни реформи

Първоначалния настолен анализ подпомогна
извеждането на основни работни дефиниция и
цялостна структура на проучването
Основни работни дефиниции:
•

Нормативен акт: Общи правила за поведение, които се
прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти, има
нееднократно действие и се издава или приема от
компетентен държавен орган

•

Нормативни документи: Законови и подзаконови
нормативни актове, в т.ч. правилници, наредби и
инструкции

•

Прилагане на нормативен документ: Извършване на
действия по изпълнението и следването на правилата,
предписани от даден закон, наредба и т.н.

•

Сложност на разбиране и прилагане на нормативен
документ: Оценка за степента на затруднение на даден
предприемач/ ръководител да разбере и извърши действия
по изпълнението и следването на правилата, заложени в
даден закон, наредба и т.н., поради:
o Относително скорошна актуализация или приемане и
липса на информираност и/или установена практика по
прилагането
o Липса на ясни инструкции от съответната институция за
конкретните действия, които следва да се извършат и
насоки за попълване на необходимите документи
o Наличие на ситуации, които не са включени или не са
ясно и недвусмислено описани в нормативния акт
o Наличие на логически противоречия в нормативния акт
o Наличие на логически противоречия между конкретния
нормативен акт и други нормативни документи

PwC

Основни етапи от жизнения цикъл на една компания,
които са разгледани е проучването
•

Стартиране на бизнес/ бизнес дейност или промяна в
структурата на бизнеса

•

Функциониране и разширяване на бизнеса
o Управление и администриране на човешките ресурси
o Извършването на финансова, счетоводна и отчетна
дейност
o Финансиране: кандидатстване за/ участие в европейски
или национални програми за финансиране/ държавна
помощ, участие на чуждестранен инвеститор в бизнеса,
кандидатстване за финансиране пред кредитна
институция
o Извършване на научно-изследователска и развойна
дейност и разработване и регистриране на иновативни
продукти и търговски марки
o Събиране, обработка и използване на данни
o Участие в процедури по Закона за обществените поръчки
o Извършване на търговска дейност (вкл. електронна
търговия, търговия с акцизни стоки)
o Осъществяване на експортна/ импортна дейност
o Осъществяване на строителни дейности
o Осъществяване на транспортни дейности
o Осъществяване на туристически дейности
o Придобиване, наемане и експлоатация на недвижими
имоти или други дълготрайни материални активи

•

Преобразуване, прекратяване или прехвърляне на бизнеса

13
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Първоначалният настолен анализ подпомогна
идентифицирането на ключови заинтересовани
страни
Ключови функции на идентифицираните
заинтересовани страни
•

•

Участие в Консултативен панел – приблизително 20-25
човека от ключови за темата организации и институции с
цел информиране за прогреса по проекта, събиране на
обратна връзка по основни теми, свързани с целите на
проекта и съгласуване на резултатите от различните етапи на
проекта
Участие в дълбочинни интервюта, които целят обсъждане на
предизвикателствата, засягащи регулацията на бизнес
средата на МСП в страната. По време на интервютата е
насърчавано обсъждането на отделни теми, вкл.
провокиране разглеждането на широк кръг от възможни
подобрения в начина, по който са представени регламентите.

o Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
o Патентно ведомство
o Министерство на енергетиката
o Институт по публична администрация
•

Организации с основна дейност, насочена към стартиране
и подкрепа на бизнеса
o BESCO - Bulgarian Startup Association
o Endevour

•

Работодателски организации
o Българска търговско-промишлена палата (БТПП)
o Българска стопанска камара
o Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)
o КРИБ
o Национално сдружение на общините
o European Enterprise Network

•

НПО и изследователски организации
o Институт за пазарна икономика
o Център за икономическо развитие
o Институт за стратегия и анализи (ИСА)
o Българска асоциация по информационни технологии
(БАИТ)
o Фондация за развитие на предприемачеството
o Софийски университет Св. Климент Охридски, Стопански
факултет

Идентифицирани заинтересовани страни:
•

Институции
o Министерски съвет - Дирекция модернизация на
администрацията
o Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП
o Министерство на финансите (вкл. Агенция "Митници" и
Дирекция "Данъчна политика")
o Министерство на труда и социалната политика (вкл.
Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" и
Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и
условия на труд")
o Министерство на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ)
o Министерството на околната среда и водите (МОСВ)

PwC
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Първичната информация по проекта беше събрана
посредством дълбочинни интервюта и анкетно
изследване
2. Дълбочинни интервюта

Въпросник за дълбочинните интервюта

Предварителни дълбочинни интервюта

•

Основни моменти:
o Фокус върху извършваните бизнес дейности през
последните 2 години
o Фокус върху разбирането и прилагането на регулаторните
норми, пречупени през бизнес ситуациите
o Използване на отворени въпроси

•

Основни панели във въпросника:
o Профил на предприятието/ организацията – дейност,
брой служители, година на стартиране, населено място и
т.н.
o Нагласи към приложението на регулаторната рамка:

Целева група: представители на идентифицираните
заинтересованите страни и МСП
Цел: Разработване на методологията за изследването и
прецизиране на изследователския инструментариум.
Целеви брой: ~ 10 интервюта
Дълбочинни интервюта
Целева група:
• Представители на идентифицираните заинтересовани
страни
• Управители/ собственици на микро-, малки и средни
предприятия, в т.ч. МСП стартирали дейност в последните 3
години
• Компании, предоставящи счетоводни и ТРЗ услуги на МСП
• Компании и адвокатски практики, предоставящи
юридически услуги на МСП, свързани с реализиране на
бизнес дейността им
Цел: Събиране на информация относно прилагането и
сложността на прилагане на нормативните документи в МСП
сектора и идентифициране на често срещани бизнес ситуации, в
които предприемачите изпитват затруднения
Целеви брой: 25-30 интервюта

PwC

„Каква е Вашата цялостна оценка за сложността на
прилагането на нормативната рамка, имаща отношение
към дейността на МСП?“
„Какво е Вашето мнение за сложността и приложимостта
на нормативни документи, свързани с …. (в случай, че сте се
сблъсквали с тази ситуация през последните 2 години)“
Преминава се през всеки от етапите в жизнения цикъл на
компанията (вж. стр. 13 за пълен списък)
„Известни ли са Ви нормативни документи, които в
значителна степен затрудняват МСП? Моля, посочете кои
са те и споделете най-често срещаните проблеми“
o Профил на респондента – позиция в компанията,
образование, пол и т.н.
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Анкетното проучване сред МСП разглежда
сложността на регулаторната рамка посредством
няколко канала
3. Анкетно проучване

Проучване сред МСП – Онлайн анкета

Пилотно анкетно проучване

Целева група: Управители/ собственици на МСП

Целева група:

Цел: Събиране на детайлизирана количествена информация за
разбирането и сложността на прилагане на нормативните
документи, приложими за всеки от бизнес етапите

•

•
•

Представители на идентифицираните заинтересовани
страни Управители/ собственици на микро-, малки и средни
предприятия, в т.ч. МСП стартирали дейност в последните 3
години (т.нар. старт-ъп компании)
Компании, предоставящи счетоводни и ТРЗ услуги на МСП
Компании и адвокатски практики, предоставящи
юридически услуги на МСП, свързани с реализиране на
бизнес дейността им

Цел: Тестване и валидиране на разработения инструментариум
Целеви брой: ~ 10 телефонни интервюта и 10 онлайн анкети
Проучване сред МСП – Телефонни интервюта
Целева група: Управители/ собственици на микро-, малки и
средни предприятия, в т.ч. МСП стартирали дейност в
последните 3 години
Цел: Събиране на количествена информация за разбирането и
сложността на прилагане на нормативните документи в
конкретни бизнес ситуации от жизнения цикъл на една
компания
Целеви брой: ~ 210 телефонни интервюта

Целеви брой: ~ 200 анкети
Проучване сред счетоводни къщи, обслужващи МСП
Целева група: Ръководители/ управители на компании,
предоставящи счетоводни и/ или ТРЗ услуги на МСП
Цел: Събиране на количествена информация относно
разбирането и сложността на прилагане на нормативните
документи, свързани със счетоводното отчитане, ТРЗ и др.
Целеви брой: ~ 90 телефонни интервюта или онлайн анкети
Проучване сред адвокатски кантори, обслужващи
МСП
Целева група: Адвокати, ангажирани в предоставяне на
юридически услуги на МСП
Цел: Събиране на количествена информация относно
разбирането и сложността на прилагане на нормативните
документи, свързани със различни бизнес ситуации
Целеви брой: ~ 90 телефонни интервюта или онлайн анкети

PwC
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Инструментариумът от въпросници за анкетното
проучване комбинира оценка на сложността на
нормативни документи и на бизнес ситуации
Въпросник за телефонни интервюта сред МСП
•

•

Основни моменти:
o Фокус върху извършваните бизнес дейности през
последните 2 години
o Фокус върху разбирането и прилагането на регулаторните
норми, пречупени през бизнес ситуациите
o Използване на 6-степенна скала за оценка на сложността
на регулациите
o Използване на индикатор за ползване на външни услуги
за всяка бизнес ситуация
Основни панели във въпросника:
o Профил на предприятието/ организацията – дейност,
брой служители, година на стартиране и т.н.
o Нагласи към приложението на регулаторната рамка преминава се през конкретни ситуации в контекста на
всеки от етапите в жизнения цикъл на компанията
o Профил на респондента – позиция в компанията,
образование, пол и т.н.

Въпросник за онлайн анкета сред МСП
Основни моменти:
o Фокус върху извършваните бизнес дейности през
последните 2 години
o Фокус върху разбирането и прилагането на
регулаторните документи, групирани по приложение
в основни етапи от жизнения цикъл на една компания
o Използване на 6-степенна скала за оценка на сложността
на регулациите
o Използване на индикатор за ползване на външни услуги
за всяка бизнес ситуация
PwC

•

•

Основни панели във въпросника:
o Профил на предприятието/ организацията – дейност,
брой служители, година на стартиране и т.н.
o Нагласи към приложението на регулаторната рамка преминава се през конкретни нормативни документи
в контекста на всеки от етапите в жизнения цикъл на
компанията
o Профил на респондента – позиция в компанията,
образование, пол и т.н.

Въпросник за интервюта/ анкета сред счетоводни
къщи и адвокатски кантори
Основни моменти:
o Оценка за сложността на прилагане на регулаторните
документи, свързани с различни дейности на МСП и
съответни услуги предоставени от експерти в сферата
o Използване на 6-степенна скала за оценка на сложността
на регулациите
•

Основни панели във въпросника:
o Профил на предприятието/ организацията – дейност,
брой служители, година на стартиране и т.н.
o Нагласи към приложението на регулаторната рамка преминава се през конкретни регулаторни документи в
контекста на избрани етапите в жизнения цикъл на
компанията, където счетоводните къщи и адвокатските
кантари предоставят услуги
o Профил на респондента – позиция в компанията,
образование, пол и т.н.
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Проучването бе извършено сред случайна извадка от
МСП, закупена от НСИ
Извадка

•

Извадката от МСП, която беше таргетирана в изследването,
включи две основни под-извадки: (1) обща за МСП сектора и (2)
от МСП, стартирали дейност през последните три години.

Южен централен (област Пазарджик, област Пловдив,
област Смолян, област Хасково и област Кърджали.)

•

Югозападен (област София, Софийска област, област
Кюстендил, област Благоевград и област Перник)

Дизайнът на общата извадка от МСП осигурява
представителност на национално ниво. Заложеният подбор на
включените в извадката МСП е случаен в рамките на клъстери,
като всеки клъстер е дефиниран по три критерия: район за
икономическо планиране, големина на предприятията по брой
заети и икономическа дейност.

•

Селско стопанство, горско и рибно стопанство

•

Добивна промишленост

•

Преработваща промишленост

•

Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива

•

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване

•

Строителство

•

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

•

Транспорт, складиране и пощи

•

Хотелиерство и ресторантьорство

•

Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения

•

Операции с недвижими имоти

•

Професионални дейности и научни изследвания

•

Административни и спомагателни дейности

•

Финансови и застрахователни дейности

•

Други

Извадката от компании стартирали дейност през последните
три години ще осигури възможност за фокус върху
стартиращите предприятия, в т.ч. от сектор ИКТ. Извадката в
този случай също е случайна, като осигурява представителност
по отношение на големина на предприятията по брой заети
лица и по икономическа дейност.
Шестте райони за икономическо планиране са
определени съгласно действащото към момента териториално
разпределение, а именно:
•

Северозападен (област Видин, област Враца, област Монтана,
област Плевен и област Ловеч)

•

Северен централен (област Велико Търново, област Габрово,
област Русе, област Разград и област Силистра)

•

Североизточен (област Варна, област Добрич, област
Търговище и област Шумен)

•

Югоизточен (област Стара Загора, област Сливен, област
Ямбол и област Бургас)

PwC

Обхватът на заложените в извадката икономически
дейности е следният:
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Извадката от МСП беше подсилена и от случайна
извадка от счетоводни къщи и адвокатски кантори
Групирането на предприятията по брой заети е съобразено с
установените към момента от НСИ групи предприятия,
използвани в структурната бизнес статистика, а именно:
•

До 9 заети лица

•

От 10 до 19 заети лица

•

От 20 до 49 заети лица

•

От 50 до 249 заети лица

Представителността на извадката ще бъде осигурена на база
разпределение на предприятията по икономически дейности и
брой заети лица съгласно структурната бизнес статистика,
публикувана от НСИ. За пресмятането на основните
индикатори, заложени в изследването, първоначално събраната
информация от отделните клъстери ще бъде допълнително
претеглена, така че да се постигне максимално прецизно
приближение на фактическата структура на МСП по брой заети
лица и по икономически дейности.
Първоначалният обем на случайната извадка от всички МСП (в
т.ч. и предприятията стартирали дейност през последните три
години) ще включва 2000 предприятия с цел осигуряването на
изпълнението на планирания обем извадка.
В допълнение на случайната извадка, закупена от НСИ,
проучването беше популяризирано през различни канали, вкл.
официални сайтове на PwC и други организации, които имат
достъп до или работят с голям брой МСП.

PwC

Извадка от счетоводни компании, предоставящи
външни услуги на МСП
Дизайнът на извадката от счетоводни компании, предоставящи
външни услуги на МСП, осигурява представителност на
национално ниво. Заложеният подбор на включените в
извадката счетоводни компании е случаен в рамките на
клъстери, определени от районите за икономическо планиране.
Първоначалният обем на случайната извадка от счетоводни
компании, предоставящи външни услуги на МСП ще включва
180 предприятия с цел осигуряването на изпълнението на
планирания обем извадка.
Извадка от юридически компании/адвокатски
кантори, предоставящи външни услуги на МСП
Дизайнът на извадката от юридически компании/ адвокатски
кантори, предоставящи външни услуги на МСП, осигурява
представителност на национално ниво. Заложеният подбор на
включените в извадката юридически компании е случаен в
рамките на клъстери, определени от районите за икономическо
планиране.
Първоначалният обем на случайната извадка от юридически
компании/ адвокатски кантори, предоставящи външни услуги
на МСП, ще включва 180 предприятия с цел осигуряването на
изпълнението на планирания обем извадка.
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Анализът на данни включва както количествена, така и
качествена информация
Източници на количествена информация
•

3 основни етапа от бизнес развитието на предприятието /
жизнения цикъл и 12 конкретни дейности, свързани с
функционирането на бизнеса

•

14 основни вида икономически дейности

•

4 количествени проучвания
o телефонни интервюта сред МСП –

@
анкета сред счетоводители - €
анкета сред адвокати - ♎

☎

o онлайн анкета сред МСП o
o
•

562 попълнени анкетни карти

•

Субективна оценка на предприемачите за сложността на
регулаторната рамка

Всеки от етапите от жизнения цикъл на бизнеса, както и
конкретните дейности в контекста на етап 2 – функциониране и
разширяване на бизнеса, бяха оценени, посредством две или
повече проучвания.
Етап
1. Стартиране на бизнес/ бизнес дейност или
промяна в структурата на бизнеса
2. Функциониране и разширяване на бизнеса

☎@♎

Управление и администриране на ЧР

☎@€

Извършването на финансова, счетоводна и отчетна
дейност

☎@€

Финансиране
Извършване на НИРД и разработване и
регистриране на иновативни продукти и търговски
марки
Събиране, обработка и използване на данни

☎@

Участие в процедури по ЗОП

Източници на качествена информация

Проучване

Извършване на търговска дейност

☎@♎
☎@
☎@

☎@♎
☎@♎

3 основни етапа от бизнес развитието на предприятието /
жизнения цикъл и 12 конкретни дейности, свързани с
функционирането на бизнеса

Осъществяване на експортна/ импортна дейност

•

14 основни вида икономически дейности

Осъществяване на туристически дейности

☎@

•

42 проведени дълбочинни интервюта

•

В допълнение: отговори на отворените въпроси от
проведените количествени проучвания

Придобиване, наемане и експлоатация на
недвижими имоти или други ДМА

☎@♎

•

PwC

Осъществяване на строителни дейности
Осъществяване на транспортни дейности

3. Преобразуване, прекратяване или прехвърляне
на бизнеса

☎@
☎@

☎@♎
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Подредбата на най-често приложимите нормативни
документи и ситуации е на база брой участници,
оценели дадения документ или ситуация
Подредба на нормативните документи по
честота на прилагането им през последните
две години от МСП

Подредба на нормативните документи по
сложност на прилагането им на база
субективните оценки на предприемачите

1.

1. Изготвяне на изчерпателен списък с нормативни документи,
проследяващ всички етапи от жизнения цикъл и бизнес
развитието на предприятието

Изготвяне на изчерпателен списък с нормативни
документи, проследяващ всички етапи от жизнения цикъл и
бизнес развитието на предприятието

2. Разработване на въпросници за провеждане на
количествени и качествени изследвания, които да отчитат
дали даден нормативен акт е използван през последните
две години

2. Разработване на въпросници за провеждане на количествени
и качествени изследвания, включващи 6-степенна скала за
оценка на сложността на регулаторната рамка
•

3. Провеждане на онлайн проучване сред МСП
4. Статистическа обработка на събраната информация
5.

Пресмятане на дялове, отчитащи степента на използване на
всеки нормативен акт

6. Подредба на пресметнатите дялове в низходящ ред и
установяване на Топ 3, Топ 5 и Топ 10 най-често използвани
нормативни документа във всеки един от 14-те етапа на
жизнения цикъл на предприятието и развитието на бизнеса
7.

Съставяне на списък със 70+ най-често прилагани
нормативни документа

PwC

Оценка на 1 по скалата означава изключително лесен за
прилагане нормативен документ, а оценка 6 –
изключително сложен

3. Провеждане на 4 анкетни проучвания, от които едно
телефонно; провеждане на дълбочинни интервюта
4. Статистическа обработка на събраната информация
5. Пресмятане на средните оценки за всеки един изследван
нормативен акт за всяко едно от следните проучвания:
•

Онлайн проучване сред МСП

•

Анкетно проучване сред счетоводни къщи, обслужващи
МСП

•

Анкетно проучване сред адвокатски кантори, обслужващи
МСП
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Подредбата на най-сложните нормативни документи
и ситуации е на база комплексна оценка от
количествените и качествените данни
6. Прилагане на алгоритъм за пресмятане на крайна оценка за
сложността на всеки един нормативен документ
•

5 възможни качествени оценки за всеки един нормативен
акт:

Пресмятане на количествена оценка на сложността
(quantitative complexity score – QNCS), в случаите, в които
нормативния акт не е бил оценяван във всяко от горните
три проучвания по формулата:

o

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖 , 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖
,
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑖𝑖 =
2
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖 + 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖
, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
2

•

•

PwC

o

o

Където:
o 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖 е online survey score – средната оценка от онлайн
проучването за нормативен акт 𝑖𝑖
o 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖 e accounting firms survey score – средната оценка
от проучването сред счетоводните къщи за норм. акт 𝑖𝑖
o 𝐿𝐿𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 e legal firms survey score – средната оценка от
проучването сред адвокатските кантори за норм. акт 𝑖𝑖

o

o

Пресмятане на количествена оценка на сложността
(quantitative complexity score – QNCS), в случаите, в които
нормативния акт е бил оценяван и в трите проучвания:
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑖𝑖 = 0.5 � 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖 + 0.25 � 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖 + 0.25 � 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖

Content analysis и определяне на качествени оценки на
сложността (qualitative complexity score – QLCS) на база
качествената информация, събрана посредством
дълбочинните интервюта и отворените въпроси в рамките
на четирите проучвания:

•

−4 – в случаите, в които качествените данни
сочат, че съответният нормативен документ е
изключително лесен за приложение или има
индикации от дълбочинните интервюта, че
документът не е или е минимално приложим за
МСП
−2 – в случаите, в които качествените данни
сочат, че съответният нормативен документ е
лесен за приложение
0 – в случаите, в които качествените данни не
констатират никакви допълнителни индикации за
сложността на прилагане на съответния
нормативен документ
2 – в случаите, в които качествените данни сочат,
че респондентите са подали обратна връзка, че
съответният нормативен документ е сложен
4 – в случаите, в които качествените данни сочат,
че респондентите са подали обратна връзка, че
съответният нормативен документ е
изключително сложен или е от стратегическо
значение

Пресмятане на крайната оценка на сложността (total
complexity score – TCS) за всеки един изследван
нормативен акт:
𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑖𝑖 + 𝜎𝜎 � 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑖𝑖

Където: 𝜎𝜎 е стандартното отклонение на всички
пресметнати оценки на база онлайн проучването сред
МСП
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Ранкирането беше валидирано на база статистически
методи и качествен преглед на експерти
7.

Логическа проверка и валидация на получените резултати
•

В случаите, за които така получените оценки са базирани
на много малък брой наблюдения (по-малко от 20
случая), съответният нормативен акт не се включва в
общото класиране, поради липса на надеждност на
получените резултати

8. Подредба на получените крайни оценки в низходящ ред и
установяване на Топ 30 най-сложни за прилагане
нормативни документа
•

Когато крайната оценка приближава горните си
възможни граници – 5 или 6, то това означава, че
съответният нормативен акт е много сложен за
приложение според МСП

•

В случай, че крайната оценка е между 3.5 и 5, то
съответният нормативен акт е сложен или по-скоро
сложен за прилагане

•

Ако крайната оценка е между 2.5 и 3.5, то нормативният
акт е лесен или по-скоро лесен за приложение

•

Когато крайната оценка приближава долните си
възможни граници – 1 или 2, то това означава, че МСП
считат съответният нормативен акт за много лесен за
приложение

PwC
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Брой участници по метод на събиране на данни

Брой участници

Размер на
извадката

% участвали

Онлайн проучване

248*

~ 1,300**

19.1%

Телефонни
интервюта

225

~ 2,680

8.4%

Проучване сред
счетоводни къщи

57

~ 200

28.5%

Проучване сред
адвокатски кантори

32

~ 200

16.0%

Дълбочинни
интервюта

4f

Не е приложимо

Не е приложимо

Метод

Общо

562+42

* Завършените напълно онлайн анкети са 184 (74%). Останалите 64 са попълнени до различна степен като всички данни
са включени в анализа.
** В допълнение към извадката, предоставена от НСИ, екипът на PwC публикува линка към проучването на различни
страници в интернет (вкл. LinkedIn и т.н.). Съдействие в популяризирането на въпросника оказаха и BESCO, София Тех
Парк, Българска търговско-промишлена палата, Камарата на строителите в България, Асоциацията на производителите
на безалкохолни напитки, Българската е-комерс организация, КРИБ, PUZL Coworking space, 9 Academy и Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.
PwC
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Разпределение на извадката: Размер на предприятието

Онлайн
проучване

Телефонни
интервюта

Проучване
сред
счетоводни
къщи

Проучване
сред
адвокатски
кантори

Общо, брой

0 - 9 наети

135

152

51

31

369

10 - 19 наети

36

29

2

0

67

20 - 49 наети

36

26

2

0

64

50 - 249 наети

28

17

1

1

47

250+ наети

13

0

0

0

13

Общо посочили

248

224

56

32

560

Неотговорили

0

1

1

0

2

248

225

57

32

562

Размер на
предприятието

Общо

Общо, % сред отговорилите
65.9%
0-9 наети
PwC

12.0%

11.4%

10-19 наети 20-49 наети

8.4% 2.3%
40-249
>250
наети
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Разпределение на извадката: Регион на предприятието

Регион на
предприятието

Онлайн
проучване

Телефонни
интервюта

Проучване
сред
счетоводни
къщи

Проучване
сред
адвокатски
кантори

Общо, брой

Северозападен

16

33

14

7

70

Северен централен

22

35

13

6

76

Североизточен

15

28

8

4

55

Югоизточен

25

25

6

2

58

Южен централен

15

31

5

3

54

Югозападен

155

72

11

10

248

Общо посочили

248

224

57

32

561

Неотговорили

0

1

0

0

1

248

225

57

32

562

Общо

Общо, % сред отговорилите
12.5%

13.5%

9.8%

10.3%

9.6%

44.2%

Северозападен

Северен
централен

Североизточен

Югоизточен

Южен
централен

Югозападен

PwC
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Разпределение на извадката: Вид на населеното място

Онлайн
проучване

Телефонни
интервюта

Проучване
сред
счетоводни
къщи

Проучване
сред
адвокатски
кантори

Общо, брой

Столица

149

61

9

11

230

Областен център

65

97

35

17

214

Друг град

27

49

13

4

93

Село

7

17

0

0

24

Общо посочили

248

224

57

32

561

Неотговорили

0

1

0

0

1

248

225

57

32

562

Регион на
предприятието

Общо

Общо, % сред отговорилите

PwC

41.0%

38.1%

Столица

Областен център

16.6%

4.3%

Друг град

Село
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Разпределение на извадката: Възраст на
предприятието (по година на стартиране)

Онлайн
проучване

Телефонни
интервюта

Проучване
сред
счетоводни
къщи

Проучване
сред
адвокатски
кантори

Общо, брой

До 4 години

40

33*

7

3

83

5-10 години

81

73

15

5

174

Над 10 години

127

119

5

24

275

Общо посочили

248

225

27

32

532

Неотговорили

0

0

30

0

30

248

225

57

32

562

Възраст на
предприятието

Общо

Общо, % сред отговорилите
15.6%
До 4 години

32.7%
5-10 години

51.7%
Над 10 години

* 50 от участниците в телефонните интервюта споделят, че през последните 2 години са стартирали бизнес или бизнес дейност
PwC
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Разпределение на извадката: Икономическа дейност на
предприятието
Онлайн
Телефонни
проучване интервюта

Възраст на предприятието
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия …
Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване
Строителство
Търговия
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти…
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни
изследвания
Административни и спомагателни дейности
Финансови и застрахователни услуги
Друго
Общо посочили
Неотговорили
Общо
PwC

Проучване
сред
счетоводни
къщи

Проучване
сред
адвокатски
кантори

Общо,
брой

Общо, %
сред
отговорилите

5
1
21

9
13
36

0
0
0

0
0
0

14
14
57

2.5%
2.5%
10.2%

5

7

0

0

12

2.1%

1

12

0

0

13

2.3%

27
19
10
14

13
33
14
22

0
0
0
1

0
0
0
0

40
52
24
37

7.1%
9.3%
4.3%
6.6%

40

24

0

0

64

11.4%

5

7

0

0

12

2.1%

47

20

55

30

152

27.1%

18
21
14

12
2
0

1
0
0

0
2
0

31
25
14

5.5%
4.5%
2.5%

248

224

57

32

561

100.0%

0

1

0

0

1

248

225

57

32

562
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Профил на предприятията - използване на
информационни технологии и иновации
ИКТ профил на предприятията

37%

Извършване на научно изследователска
дейност

25%

32%

16%

17%

13%

13%

87%

87%

17%

8%

5%

5%

92%

95%

95%

47%
59%

62%

73%

74%

63%

84%

75%

68%

83%

83%

53%
41%

38%

27%

26%

Онлайн Телефонни Онлайн Телефонни Онлайн Телефонни Онлайн Телефонни
анкета интервюта анкета интервюта анкета интервюта анкета интервюта
Фирмен уеб сайт

Възможност за онлайн Възможност за онлайн Електронен подпис на
поръчки и продажби
плащания
управляващите
на продукти и услуги

Не

Да

Онлайн Телефонни Онлайн Телефонни Онлайн Телефонни Онлайн Телефонни
анкета интервюта анкета интервюта анкета интервюта анкета интервюта
Извършване на
научноизследователска и
развойна дейност и
разработване и регис...

Предприятието е
лансирало нов
продукт на пазара

Не

PwC

Предприятието има
регистрирана
търговска марка в
България и/или ЕС

Предприятието има
регистриран патент в
България и/или ЕС

Да
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Профил на предприятията - използване на външна
фирма за някои дейности
Използване на външна фирма (изцяло или
частично) при...

44%
61%

57%

60%

64%

74%

55%
39%

Онлайн анкета

42%

40%

Телефонни
интервюта

Стартиране на бизнеса

Онлайн анкета

Управление и администриране
на човешки ресурси

Не

PwC

Телефонни
интервюта

35%

Онлайн анкета

26%

Телефонни
интервюта

Финансова, счетоводна и
отчетна дейност

Да
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Разпределение на извадката: Характеристики на
респондентите
Позиция на анкетираното
лице в предприятието

Образование на
анкетираното лице
2; 0%

2; 0%

2; 0%
16; 3%

94; 16%

71; 13%

Пол на анкетираното
лице

1; 0%

72; 13%

109; 19%

41; 7%
226; 38%

86; 15%
77; 13%

376; 64%
312; 56%

255;
43%

Управител и/или собственик

PwC

Служител на ръководна позиция

Без образование

Начално/ Основно

Служител

Средно

Бакалавър

Друго

Магистър

Доктор

Неотговорили

Друго

Неотговорили

Жена

Мъж

Неотговорили
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Описание на участниците в дълбочинните интервюта
– 42 проведени интервюта
Участници по групи заинтересовани страни
1. Държавни институции:

•

Адвокати, обслужващи МСП

•

Счетоводители, обслужващи МСП

•

Други експерти, обслужващи МСП (ЧР, одит)

•

Министерски съвет

•

Министерство на финансите

Общо: 14 проведени дълбочинни интервюта

•

Министерство на регионалното развитие и
благоустройството

4. Професионални организации

•

Министерство на околната среда и водите

•

Българска търговско-промишлена палата

•

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия

•

ИКТ Клъстер България

•

Камара на строителите в България

•

Патентно ведомство

•

Асоциация на производителите на безалкохолни напитки

•

Агенция по геодезия, картография и кадастър

•

Сдружение на производителите на масла и маслопродукти в
България

Общо: 8 проведени дълбочинни интервюта
2. Професионални експерти с опит в
изследователски проекти, свързани с МСП:
•

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

•

Българска академия на науките

•

Институт за публична администрация

•

Институт за пазарна икономика

Общо: 4 проведени дълбочинни интервюта

Общо: 6 проведени дълбочинни интервюта
5. Собственици на МСП в следните сектори:
•

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

•

Професионални дейности и научни изследвания

•

Строителство

•

Хотелиерство и ресторантьорство

•

Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти

Общо: 10 проведени дълбочинни интервюта
3. Практикуващи в МСП и други
заинтересовани страни
•

BESCO

• София Тех Парк
PwC
• Endeavor

Вижте Приложение 2 за записки от проведените
дълбочинни интервюта
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Регулаторните изисквания свързани с финансирането
са най-сложни за МСП

Скала

Моля, посочете каква е Вашата цялостна оценка за това доколко е сложно за Вас да разбирате и прилагате
нормативните изисквания, свързани с всеки от изброените етапи/ дейности от жизнения цикъл на Вашата
компания/ предприятие.
1=
Изключително
лесно

2=
Лесно

3=
По-скоро
лесно

4=
По-скоро
сложно

5=
Сложно

6=
Изключително
сложно

Не съм се сблъсквал/а с такива дейности
през последните 2 години
(изключени от изчисления)

Средно ниво
на сложност

Брой участници
дали оценка

Стартиране на бизнес/ бизнес дейност или промяна в структурата на бизнеса

3.37

200

Извършване на финансова, счетоводна и отчетна дейност

3.73

221

Управление и администриране на човешки ресурси

3.89

216

1

Финансиране: Кандидатстване за/ участие в европейски или национални програми и др.

4.92

181

3

Извършване на НИРД и разработване и регистриране на иновативни продукти и търговски марки

4.43

106

Събиране, обработка и използване на данни

3.75

185

Участие в процедури по Закона за обществените поръчки

4.79

129

Извършване на търговска дейност (вкл. електронна търговия, търговия с акцизни стоки)

3.56

137

Осъществяване на експортна/ импортна дейност

3.63

136

Осъществяване на строителни дейности

4.35

108

Осъществяване на транспортни дейности

3.74

107

Осъществяване на туристически дейности

3.77

74

Придобиване, наемане и експлоатация на недвижими имоти или други ДМА

3.54

158

Преобразуване, прекратяване или прехвърляне на бизнеса

4.23

132

Етап от жизнения цикъл на бизнеса

2

4

5

*PwC
Оценките са на база резултати от онлайн анкетата
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Топ 30 най-сложни нормативни документа според
участниците в изследването
Нормативен документ
Закон за управление на средствата от европейските
1
структурни и инвестиционни фондове
2

Закон за обществените поръчки, Правилник за прилагане
на ЗОП

Общ регламент относно защитата на данните (Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 година относно защитата на физическите лица
3
във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/EО)
4 Закон за кадастъра и имотния регистър
5 Закон за ДДС, Правилник за прилагане на Закона за ДДС
Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за
6 присъединяване на потребителите и за ползване на
водоснабдителните и канализационните системи
7 Закон за защита на личните данни
8 Закон за устройство на територията
Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на
9 производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53
от 19.03.1999 г.

Нормативен документ

Сложност
5.13
5.04

5.02

4.99
4.98
4.93
4.90
4.88
4.80

14 Закон за патентите и регистрацията на полезните модели
Закон за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с
15
преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици

Наредба за изискванията към местата за настаняване и
заведенията за хранене и развлечения и за реда за
17 определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на
действието и прекратяване на категорията, приета с ПМС
№ 217 от 17.08.2015 г.

4.50

18 Закон за водите
19 Закон за държавните помощи

4.44
4.44

20 Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
Закон за насърчаване на инвестициите, Правилник за
21
прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

4.40

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на
22 въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от
7.03.2003 г.

Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и
на Съвета от 11 декември 2013 година за определяне на
правилата за участие и разпространение на резултатите в
12
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни
изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1906/2006

4.63

25 Закон за управление на отпадъците
26 Закон за марките и географските означения
27 Кодекс на труда

Наредба за граничните мерки за защита на правата върху
13 интелектуалната собственост, Приета с ПМС № 249 от
27.11.2000 г.

4.54

28 Закон за храните
Наредба № РД-02-20-1 от 12.06.2018 г. за технически
29 правила и нормативи за контрол и приемане на
електромонтажните работи

PwC

4.52

4.51

23 Закон за опазване на околната среда
24 Закон за митниците

4.80

4.52

Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за
патенти

16

4.79

10 Закон за енергетиката
11 Закон за малките и средните предприятия

Сложност

30 Търговски закон

4.32
4.30
4.29
4.28
4.26
4.26
4.25
4.25
4.25
4.18

39
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Ситуациите, свързани с финансовата и счетоводната
дейност и управлението на човешките ресурси са найчесто срещаните сред участниците
Средно ниво
на сложност

Брой участници
дали оценка

Стартиране на бизнес/ бизнес дейност или промяна в структурата на бизнеса

3.37

200

Извършване на финансова, счетоводна и отчетна дейност

3.73

221

Управление и администриране на човешки ресурси

3.89

216

Финансиране: Кандидатстване за/ участие в европейски или национални програми и др.

4.92

181

Извършване на НИРД и разработване и регистриране на иновативни продукти и търговски марки

4.43

106

Събиране, обработка и използване на данни

3.75

185

Участие в процедури по Закона за обществените поръчки

4.79

129

Извършване на търговска дейност (вкл. електронна търговия, търговия с акцизни стоки)

3.56

137

Осъществяване на експортна/ импортна дейност

3.63

136

Осъществяване на строителни дейности

4.35

108

Осъществяване на транспортни дейности

3.74

107

Осъществяване на туристически дейности

3.77

74

Придобиване, наемане и експлоатация на недвижими имоти или други ДМА

3.54

158

Преобразуване, прекратяване или прехвърляне на бизнеса

4.23

132

Етап от жизнения цикъл на бизнеса

*PwC
Оценките са на база резултати от онлайн анкетата
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Стартиране на бизнес/ бизнес дейност (1/5)
Анализ на ситуацията и вече предприетите
мерки за облекчаване на административната
тежест за МСП (настолно проучване)
Поредица от законодателни реформи са подобрили значително
процеса по стартиране на бизнес у нас през последните години,
включително създаването на Агенцията по вписванията,
подобрения на сайта на Търговския регистър, възможността за
все повече електронни услуги на сайта на НАП и т.н.
Създаването на Агенцията по вписванията през 2004 г., в която
е съсредоточена дейността на 112-те служби по вписванията към
районните съдилища, и централизацията на функцията по
вписването на предприятия са довели до стандартизация на
необходимите документи и процедури. Превръщането на
вписването на дружества в извънсъдебна процедура е отразило
желанието на бизнеса и предложението на предприемачите за
намаляване на глобите и санкциите. Промяната включва също
и цялостна електронизация на процеса по вписване на бизнес и
улеснява значително достъпа до информация за дружествата.4
Сайтът на Търговския регистър улеснява и първия етап по
регистриране на предприятие – запазването на име, като дава
възможност избраното предварително име да бъде проверено в
регистъра на вече съществуващите наименования на
предприятия. Агенцията по вписванията конкретно е отразила
избирателния характер на запазването на наименование на
сайта, с което дава възможността заявителите да спестят част от
разходите. Сайтът на Търговския регистър също така съдържа
детайлен списък на законите, покриващи дейността по
регистриране на бизнес.
Въпреки че липсва консолидиран източник на информация,
обобщаващ всички стъпки в различните държавни институции,
PwC

сайтът на Агенцията по вписванията съдържа информация за
необходимите документи за регистрация на различните типове
дружества (ООД, ЕООД и т.н.), както и ясно описание на
възможността за електронно регистриране на предприятия,
разполагащи с електронен подпис, като използването на
електронната услуга е с по-ниска такса от вписването в клон на
Агенцията5. Стимулирането на регистриране на фирми по
електронен път представлява добра практика, която в други
държави като Холандия например, е свързана и с намаляване
на времето, необходимо за разглеждане на документи6.
Въпреки положителните промени, процесът по стартиране на
бизнес в България все още отнема по-дълго време и включва
повече стъпки, отколкото в другите европейски държави.
Според анализ на GEM България от 2017 г., стартирането на
бизнес у нас включва 6 процедури и отнема 23 дни. За
сравнение, в Македония същият процес включва 2 процедури в
рамките на 2 дни, а в някои държави членки на ОИСР – 5
процедури в рамките на 8 дни 7. Според доклад на ИПИ
голямата продължителност на процедурата у нас се дължи
главно на множеството различни независими един от друг
етапи (регистрация в Търговския регистър, регистрация по
ЗДДС в НАП и т.н.). Освен това в регистрационния процес
участват различни държавни органи (Агенция по Вписванията,
НАП, ДАНС, РЗИ и т.н.), а все още липсва обмен на вече
предоставена от бизнесите информация между тях (например
при регистриране по ДДС)8. Това изисква предприятията да
предоставят необходимата информация на всяка институция
поотделно, което допълнително забавя процеса. Допълнително
затруднение представлява фактът, че след подаването на
документи, заявителите, регистриращи предприятия,
разполагат с период от 3 дни за представяне на допълнителна
необходима информация и в случай, че не успеят да се вместят в
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Стартиране на бизнес/ бизнес дейност (2/5)
срока, процесът по регистрация е неуспешен, а държавните
такси, платени за разглеждане на регистрация, са
невъзвръщаеми9.
Необходимото време и разходи варират в различните български
градове поради различията в общинските изисквания и
установени процеси. Например докато в някои градове е
достатъчно предприятието да уведоми общината за дейността
си, в други (например София) се изисква посещение от
инспектор, който да провери предприятието преди стартиране
на операциите10. Общините (в частност Софийска община)
разработват електронни портали с цел консолидиране на
необходимата информация относно общински
административни услуги, като ясно са описани необходимите
документи за разрешение за извършване на търговска дейност
на терен от общинска собственост, заявяване на работно време
на търговки обект и т.н., но липсва отделна секция, която да
покрива необходимите стъпки при регистрация на бизнес
дейност в общината11.
Продължителният период за регистрация на бизнес се
удължава и от други конкретни административни усложнения
при регистрацията на предприятие, които според ИПИ биха
могли да бъдат елиминирани с цел улесняване на малките и
средните предприятия. Институтът дава за пример
необходимостта от нотариално заверен образец от подпис,
Декларация за забрана за конкурента дейност, в която
управителят заявява, че няма да извършва без съгласието на
дружеството търговски сделки със същия предмет на дейност,
както и Декларация, удостоверяваща, че бъдещият управител
отговаря на изискванията на закона за управител на фирма12.
Според ИПИ, улеснение би могло да се осъществи и чрез
премахване на задължението за внасяне на минимален капитал,
PwC

а собствениците на дружеството да носят лична отговорност до
размера на своя дял от невнесения капитал. Според добри
практики от Естония например, новорегистрираните дружества
са задължени да внасят първоначалния си капитал в банка само
в случай, че размерът му надхвърля 250 хил. евро. В периода
след октомври 2011 г., 61% от регистрираните фирми в Естония
са се възползвали от тази възможност.
Според доклад на Европейската комисия13, отразяващ
развитието на България в сферата на предприемачеството,
българската образователна система също се нуждае от
подобрения, които да подкрепят развитието на
предприемаческата среда в страната, като например включване
на програми по предприемачество в ранното образование,
университетски програми и професионални квалификации. В
тази връзка, през 2015 г., Съветът на министрите е приел план
„Предприемачество 2020,“ в който се залагат цели и стратегии
за въвеждане на предприемачески програми в образованието.
Основна необходимост, на която тези програми по
предприемачество могат да отговорят, е нуждата от обучение по
бизнес планиране14. Установяване на практика за бизнес
планиране сред предприемачите е от ключово значение за
определянето на оптимална организационна структура, както и
за успешното разпределение на ресурси, които да са съобразени
със заложените цели. Наличието на бизнес план е от ключово
значение и при кандидатстването за финансиране от външни
източници. Други предимства на доброто бизнес планиране са и
намаляването на продължителността на началния рисков
период, което пък би довело до намаляването на броя на
неуспешни предприятия. Тъй като бизнес планирането изисква
детайлно проучване на пазара и бъдещото му развитие, то е от
значение и за бързината, с която предприемачите навлизат в
индустрията и оперативната дейност.
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Стартиране на бизнес/ бизнес дейност (3/5)
Анализ на резултатите от изследването сред
МСП и други заинтересовани страни

•

Осигуряване на достъп до мрежова инфраструктура

•

Започване на бизнес като самоосигуряващо се лице

Най-често приложими нормативни документи и найчесто срещани бизнес ситуации

Все пак голяма част от участниците – над 60%, предпочитат да
възлагат процедурата по стартиране на бизнес/бизнес дейност
или конкретни стъпки от нея на правни или счетоводни
експерти, главно защото не знаят къде и как да търсят
необходимата информация, искат да избегнат риска от грешки
и също така, за да спестят време.

Най-често приложимите нормативни документи в контекста на
стартиране на бизнес или бизнес дейност според участниците в
проучването сред МСП са:
%
Нормативен акт
използвали
Търговски закон
Закон за ДДС, Правилник за прилагане на ЗДДС
Закон за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел
Закон за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги
Закон за дейностите по предоставяне на услуги
Кодекс за застраховането
Закон за управление на отпадъците
Закон за опазване на околната среда

57.6%
54.7%
51.4%
48.2%
38.0%
35.1%
33.5%
32.2%

В контекста на тези закони, предприемачите се сблъскват с
различни бизнес ситуации, като най-често срещаните са:
• Учредяване на търговско дружество (избор на правна форма,
изготвяне на учредителен договор, устав и др.)
• Избор/запазване на име фирмата
• Регистрация на фирмата в Търговския регистър/в регистър
БУЛСТАТ
• Регистрация на фирмата по Закона за ДДС
• Регистрация на фискално устройство
•PwC
Издаване на сертификат за противопожарна безопасност

Най-сложни за разбиране нормативни документи и
най-сложни бизнес ситуации
3.37
1

2

3

4

5

6

Изключително
лесно

Лесно

По-скоро лесно

По-скоро
сложно

Сложно

Изключително
сложно

Като цяло, за участниците в изследването е по-скоро лесно да
разбират и прилагат нормативните изисквания, които са
приложими при стартирането на бизнес/бизнес дейност или
при промяна в структурата на бизнеса. Въпреки това, няколко
закона и бизнес ситуации са оценени като сравнително сложни
от респондентите:
Закон, бизнес ситуация
Търговски закон – избор на правна форма, промени в
структурата на бизнеса
Закон за енергетиката – присъединяване към преносна
и разпределителните мрежи
Закон за управление на отпадъците – класифициране на
категориите отпадъци и изчисление на такси

Сложност
4.18
4.80
4.26
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Стартиране на бизнес/ бизнес дейност (4/5)
Търговски Закон - избор на правна форма и промени в
структурата на бизнеса
Анализът на качествените и количествените данни от
изследването сред МСП и други заинтересовани страни
показват, че предприемачите биха се възползвали от достъпна,
четима и ясно структурирана информация, свързана с избора на
подходяща правна форма по смисъла на Търговския закон.
Предприемачите у нас могат да избират между пет правни
форми на персонални или капиталови дружества, което
определя и регистрационните режими за съответната форма.
Първоначалният избор на правна форма определя както
обхвата на отговорност на учредителя/учредителите, така и
начините и възможностите за промени в структурата на бизнеса
и пререгистрация. За да изберат най-подходящата правна
форма, предприемачите, които не ползват консултантски
услуги, трябва да извършат задълбочен анализ на наличната
информация в Търговския закон и да оценят най-добрата
възможност спрямо настоящите и бъдещи нужди и цели на
компанията. Представянето по по-прост начин на приложимите
към ситуацията регулации, визуалното представяне на
плюсовете и минусите на една правна форма спрямо друга
правна форма и възможностите за пререгистрация в отделните
случаи би могло да подпомогне собствениците на МСП да
взимат по-устойчиви дългосрочни решения, които в най-голяма
степен да подкрепят бизнес модела и бизнес плана на
компанията им.
Закон за енергетиката - присъединяване към преносните и
електроразпределителните мрежи
Законът за енергетиката, който регламентира
присъединяването на небитови клиенти към електрическата
мрежа заема десето място сред най-сложните нормативни
документи според участниците в проучването. Коментарите на
PwC
респондентите
сочат, че предприемачите не разбират логиката

зад необходимостта от някои конкретни стъпки, които трябва
да извършват за присъединяване към преносните и
електроразпределителни мрежи. След сключването на
предварителен договор с експлоатационните дружества,
предприемачите трябва да внесат всички необходими
документи в съответната община, където документите се
разглеждат от Общинския експертен съвет. Съветът взима
решение за искането за присъединяване към преносната и
електроразпределителната мрежа. Времето за оценката на
Общинския експертен съвет се определя от това дали към
документите е приложен доклад от лицензиран оценител. За
предприемачите не е ясно какво налага необходимостта от
доклада на лицензирания експертен оценител и по какъв начин
наличието или отсъствието на документа влияе на времето за
изпълнение на процедурата.
Закон за отпадъците - класифициране на категориите
отпадъци и изчисление на такси
Два месеца преди да стартират оперативната дейност, МСП
трябва да подадат заявление и приложените към него
документи за класификация на отпадъците, които ще генерират
към съответната Регионална инспекция по околната среда и
водите. В случая практическото затруднение на бизнеса
произтича от евентуалното погрешно класифициране на
видовете отпадъци и необходимостта от повторно изпълнение
на процедурата. Според интервюираните експерти, процедурата
е сложна главно заради множеството административнонаказателни разпоредби към нея. Законът не е достатъчно ясен
по отношение на начина, по който се определя размерът на
таксите за отпадъци и ситуацията, в която не може да се
определи количеството на отпадъците, за които е дължима
такса. На общинско ниво това създава предпоставки за
некоректно тълкуване и прилагане на закона и съответните
административно-наказателни разпоредби.
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Предложение за подобрения на законодателната рамка, дадени от респондентите
Предложения за изменения в Търговския закон
По време на дълбочинните интервюта най-конкретни
препоръки за подобрение в нормативните документи, които да
облекчат административната тежест за МСП, дадоха
представителите на Българската стартъп асоциация (BESCO). За
асоциацията е особено важно повече стартиращи компании да
имат възможност да избират акционерното дружество като найподходяща форма за компаниите с предполагаемо
експоненциално развитие. В момента повечето стартъпи се
регистрират като дружества с ограничена отговорност, тъй като
след въведените промени в Търговския закон през 2010 г.
минималната стойност на капитала е 2 лв. Според тях е нужно
изменение и в чл. 161, ал. (2) от (2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.,
изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.), който гласи, че минималната
стойност на капитала за акционерно дружество е 50 000 лв.
Представителите на BESCO смятат, че намаляването на прага на
10 000 лв. ще доведе до увеличаване на частните и дялови
инвестиции.

•

Не е ясно какъв трябва да бъде форматът на файловете, които
предприятията подават към Търговския регистър, така че да
бъдат приемани безпроблемно още при първото подаване.

•

Няма единен телефон за потребителите на Агенцията по
вписванията, на който предприемачите да могат да
получават указания освен в случай на отказ за вписване.

•

Жалбите за отказ не се разглеждат от Агенцията по
вписванията, а от съда в срок от 1 месец. Административните
разходи по делото се поемат от предприемачите независимо
от неговия изход. Според представители на Българската
стартъп асоциация, административната тежест на
процедурата може да се облекчи, ако срокът за разглеждане
на жалбата бъде 1 седмица, а всички разходи по делото се
поемат от загубилата страна.

Предложения за изменения в Закона за търговския
регистър и вътрешно нормативната уредба на
Агенцията по вписванията
•

Предприемачите се сблъскват с редица технически
затруднения при регистрацията в Търговския регистър,
който работи само ако се използва браузъра Internet Explorer.

•

Алгоритъмът за издаване на входящи номера не е достатъчно
гъвкав, за да отговори на подадените заявки своевременно.
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Извършване на финансова, счетоводна и отчетна
дейност (1/5)
Анализ на ситуацията и вече предприетите
мерки за облекчаване на административната
тежест за МСП (настолно проучване)
Държавните агенции работят по инициативи, свързани с
облекчаването на административната тежест в контекста на
финансовата, счетоводната и отчетната дейност.
Подаването на годишни финансови отчети към Националната
агенция за приходите (НАП), Националния статистически
институт и Агенцията по вписванията е един от примерите,
които утежняват работата на МСП. От 2017 г. насам НСИ работи
по проект за автоматизация на този процес чрез въвеждане на
единна точка за подаване на информация и последваща обмяна
на финансовите отчети между институциите.
Според наблюденията на журналисти, проследяващи процеса
по подаване на годишни финансови отчети за 2016 г.,
съществуват затруднения и забавяния поради малката част от
предприятия (за 2017 г. – 97 хил. от общо 400 хил.), които
подават отчетите си по електронен път. Едновременното
подаване на цялата информация в хартиен вариант в крайния
срок затруднява навременната обработка на информацията от
страна на администрацията. Необходимостта от подаване на 12
удостоверения на хартиен носител също натоварва както
предприемачите, така и администрацията, още повече, че тези
удостоверения се издават от различни институции, за да
послужат пред други, въпреки че държавните органи имат
достъп до необходимите регистри и могат сами да правят тези
проверки. Администрацията планира и работи по облекчения в
тази насока15.
Според Асоциацията на организациите на българските
работодатели, съществуват елементи от Закона за
PwC

счетоводството, които също представляват излишни
затруднения за МСП. Министерството на финансите вече е
сформирало работни групи за решаване на тези проблеми, а
работодателските организации са предложили законопроект,
който да подобри Закона за счетоводството.
Според Асоциацията на организациите на българските
работодатели, при прилагането на Директива 2013/34/ЕС
относно годишните финансови отчети, консолидираните
финансови отчети и свързаните доклади на някои видове
предприятия, не са постигнати целите на Директивата, а
именно, подобряване качеството на контрол, без излишно да се
увеличава административната тежест и като се вземат предвид
спецификите на МСП (Small Business Act). Част от Директивата
покрива прага за големина на предприятията, определящ
необходимостта от използването на независим одитор. Според
АОБР, праговете, заложени в българското законодателство,
трябва да бъдат преразгледани, тъй като са значително пониски от предвидените в Директивата. За пример, прагът за
нетен оборот за малки предприятия според Директивата е 8
млн. евро, докато според българския Закон за счетоводството,
прагът за малки предприятия, които подлежат на независим
одит, е около 2 млн. евро. Според Асоциацията, това създава
непропорционални тежести за малките фирми.
От гледна точка на данъчната отчетност също съществуват
възможности за оптимизации на законодателната рамка.
Според ИПИ, от полза за малките и средните предприятия би
могло да бъде например увеличаването на прага за
задължителна регистрация по ДДС. Това предложение съвпада
с препоръка на Европейската комисия към държавите-членки
за въвеждане на принципа „мисли първо за малките“ чрез
увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС.
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дейност (2/5)
Националната агенция за приходите (НАП) предприема
действия за включване на малките и средните предприятия в
процеса за оптимизация на проверките и плащането на данъци.
Организирани са електронни анкети, които могат да се
попълват от предприятията, чрез които те могат да оценят
услугите и практиките, използвани от данъчните служители, и
да сигнализират за нередности (например корупционни
практики)16.

Нормативен акт (продължение)

%
използвали

Закон за местните данъци и такси

33.9%

Закон за ограничаване на плащанията в брой

33.9%

Закон за задълженията и договорите

33.9%

Закон за защита на личните данни

33.9%

Анализ на резултатите от изследването сред МСП и
други заинтересовани страни

В контекста на тези закони, предприемачите се сблъскват с
различни бизнес ситуации, като най-често срещаните са:

Най-често приложими нормативни документи и найчесто срещани бизнес ситуации

•

Изготвяне на счетоводни документи, администриране на
счетоводна информация/ системи

•

Подаване на годишна данъчна декларация

•

Създаване и използване на електронен подпис

•

Формиране на счетоводна политика и текущо счетоводно
отчитане

%
използвали

•

Подаване на необходима статистика към НСИ

•

Деклариране и изплащане на социални осигуровки

Закон за данъците върху доходите на
физическите лица

35.5%

•

Деклариране и изплащане на здравни осигуровки

•

Плащане на местни данъци и такси

Закон за счетоводството

35.1%

•

Извършване и отчетност на инвентаризации

Закон за здравното осигуряване

35.1%

•

Деклариране и изплащане на данък върху доходите

Закон за корпоративното подоходно облагане

35.1%

•

Електронни услуги, свързани с деклариране и изплащане на
данъци и такси

Закон за ДДС и Правилник за прилагането му

35.1%

•

Деклариране и изплащане на ДДС

Кодекс за социално осигуряване

34.3%

•

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

33.9%

Съхраняване на счетоводна информация (включително в
частни или държавни архиви)

Най-често приложимите нормативни документи в контекста на
финансовата, счетоводната и отчетната дейност, според
участниците в проучването сред МСП са:
Нормативен акт
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дейност (3/5)
•

Деклариране и изплащане на корпоративен данък

•

Междинно и годишно приключване, изготвяне на годишен
финансов отчет и доклад за дейността

•

Разпределяне на печалбата

•

Отчитане и администриране на касови трансакции

•

Възстановяване на данъци

•

Експлоатация на служебни автомобили.

Голяма част от участниците – 64% от участниците в онлайн
анкетата и 74% от участниците в телефонните интервюта
използват външни фирми за част или за всички дейности,
свързани с финансово-счетоводната дейност на бизнеса си. Тази
практика се дължи от една страна на нуждата от експертно
знание в областта, което липсва на предприемачите и от друга,
на сравнително ниските цени на тези услуги. В зависимост от
това дали фирмата е регистрирана по ДДС, броят на
служителите и обема на документооборота, предприемачите
могат да ползват счетоводни услуги ежемесечно за сума помалка от минималната работна заплата в страната. Според
респондентите, този разход е оправдан, защото им спестява
време и е по-изгоден от наемането на вътрешен за фирмата
счетоводител.
От друга страна, масовото ползване на счетоводни услуги влияе
на нивото на правна грамотност на предприемачите. Много
често те са фокусирани върху формалното изпълнение на
изискванията на своите счетоводители, за да спазят закона и да
не бъдат глобени, а не върху разбирането на логиката и смисъла
на различните процедури и практики.
Важно е да се отбележи, че общата финансова култура на
предприемачите е необходимо условие за ефективно бизнес
развитие на местния и чужд пазар. Добрата правна грамотност
PwC

дава възможност на ръководителите на бизнеса да управляват
ключовите бизнес дейности, без да участват в изпълнението на
оперативните задачи. В допълнение, общото познаване на
законите и свързаните с тях бизнес ситуации ще подпомогне
ефективната комуникация между предприемачите и
счетоводителите.
Най-сложни за разбиране нормативни документи и
най-сложни бизнес ситуации
3.73
1

2

3

4

5

6

Изключително
лесно

Лесно

По-скоро лесно

По-скоро
сложно

Сложно

Изключително
сложно

Като цяло, за участниците в изследването е по-скоро сложно да
разбират и прилагат нормативните изисквания, които са
приложими при извършването на финансова, счетоводна и
отчетна дейност. Няколко закона и бизнес ситуации са оценени
като особено сложни от респондентите:
Закон, бизнес ситуация
Закон за ДДС, Правилник за прилагане на ЗДДС продажба на стоки и услуги извън България и
възстановяване на ДДС
Закон за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици –
ограничения за кандидатстване на ЗОП при наличие
на партньори, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим

Сложност
4.98

4.52
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Закон за ДДС, Правилник за прилагане на Закона за ДДС
Според участниците в проучването, продажбата на стоки и
услуги извън България и възстановяването на ДДС,
регламентирани в ЗДДС, са основните ситуации, които
затрудняват МСП. Въпросите, с които се сблъскват
предприемачите са:
•

Кога мога да кандидатствам за възстановяване на ДДС?

•

Кога дължа ДДС?

•

До какъв период след осъществяването на продажбата или
доставката на услугата мога да възстановя ДДС?

•

В кои случаи мога да извършвам дейност извън територията
на страната, без да дължа данъци?

•

Кога ДДС за стоки и услуги, продадени извън страната не се
възстановява?

Според проведените дълбочинни интервюта с представители на
МСП има малко счетоводни компании, които са запознати с
приложимите към ситуацията регулации. Затрудняващ фактор
за изграждането на експертиза са честите промени, които
касаят възстановяването на данъци. На сайта на НАП е качено
ръководство за работа с електронната услуга „Искания за
възстановяване на ДДС на търговци, установени в страната, към
другите държави-членки на Европейския съюз” както и
„Наръчник за възстановяване на ДДС на данъчно задължени
лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но
установени в друга държава-членка на общността“.
Ръководството ясно и нагледно описва какви са стъпките за
подаване на искане за възстановяване на ДДС, но не отговаря на
въпроса кога това е необходимо. За тази цел е създаден
Наръчникът, който е 67 страници. В документа са цитирани
приложими части от Закона за ДДС и три
PwC

допълнителни наредби, но това не улеснява четимостта на
материята и лесния достъп до информацията, написана на
езика на бизнеса.
Закон за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици
В събраната качествена информация предприемачите и
експертите не са посочили онези части, които го определят като
сложен. В част от закона (чл. 3, ал.8) е посочено ограничение,
което забранява на МСП да кандидатстват и участват в
обществени поръчки с партньори, които са регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим. Като част от
следващия етап на проекта ще бъдат допълнително
анализирани елементите на закона, които конкретно
затрудняват МСП, за да може да бъде представена правилната
информация, която да улесни неговото ползване и прилагане.
Закон за корпоративно подоходно облагане
Въпреки че Законът за подоходно облагане не попада в 30-те
най-сложни закона, той все пак е оценен като по-скоро сложен
от участниците в проучването (оценка за сложност = 4.20).
Според участниците счетоводители има конкретни ситуации в
него, които са предизвикателни за МСП. Например по
информация на счетоводителите законът не съдържа ясна
дефиниция за понятията „представителни разходи, свързани с
дейността“ и „разходи за лично ползване“, което затруднява
предприемачите (и счетоводителите) при класифициране на
тези разходи. За да преценят дали един разход е
представителен или не, счетоводителите използват
дефиницията за представителни цели от Правилника за
прилагане на ЗДДС.
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Респондентите счетоводители също споделят, че не е много
ясно по какъв начин се прилагат въведените през 2016 г.
специални разпоредби за начисляване на ДДС при ползване на
стоки или услуги не само за съответната икономическа дейност,
но и за лични нужди.
Много компании, които се стремят да развиват политики на
корпоративна социална отговорност срещат затруднения с
отчитането на социалните разходи, описани в Закона за
корпоративното подоходно облагане. Добра практика е
служителите да получават плодове и вода по време на работния
ден. Много от работодателите и техните служители са
принудени да отчитат, свързаните с това разходи, като
представителни, защото е трудно да се изчисли колко плодове
може да изяде един човек и колко вода може да изпие.

Предложение за подобрения на законодателната рамка, дадени от респондентите
Според респондентите следните бизнес ситуации, свързани с
финансовата, счетоводната и отчетна дейност са „ненужно
сложни“, „бавни“, свързани с „физическо чакане“ и имат
„проблеми в електронните системи“, без да дават допълнителна
конкретика:

•

Валутния закон, като според предприемачите в наредбите на
БНБ във връзка с изпълнението на Валутния закон има
известни неясноти относно видовете изисквани документи и
сроковете за тяхното подаване

•

Счетоводните стандарти, като за тях коментират, че „ има
много неясноти и четене на малки шрифтове“.

Респондентите в дълбочинните интервюта отчитат, че броят на
отчетни форми към НСИ би могъл да се облекчи. В момента
фирмите попълват множество справки, което е не само тежест
за МСП, но и предпоставка за подаване на непълни или неточни
данни. Некоректното подадената информация изкривява
предоставяните от НСИ анализи, което заблуждава
институциите, които ги ползват.
Според други респонденти много фирми подават преднамерено
грешни данни, защото се опасяват, че НСИ могат да ги подадат
към трети страни неправомерно. Според тях точно такъв е
случаят с НАП и акцията срещу фирмите, които изписват
средства от касата в полза на съдружници и свързани с тях лица
за разходи, които не са свързани с дейността на дружеството.
Подобни акции са необходими от гледна точка на борбата със
сивата икономика, но това, че те самите се случват по незаконосъобразен начин, разрушава доверието в институциите.

•

Отчитане и администриране на касови трансакции

Други идентифицирани сфери за подобрение:

•

Подаване на необходима статистика към БНБ

•

•

Подаване на необходима статистика към НСИ

•

Предаване на годишна данъчна декларация.

Промени в законодателната рамка, които да позволяват
консолидирането на прихода, с цел подобряване на
данъчната политика на фирмата в случаи, в които един
собственик работи чрез няколко свързани фирми.

•

Промени в начина, по който се декларира данък при
източника

•

Ревизия и премахване на приетите през 2016 г. поправки в
Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В свободните полета към тази секция, предприемачите са
посочили като „неясно написани“ следните закони:
•

Закон за корпоративното подоходно облагане

PwC
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Анализ на ситуацията и вече предприетите
мерки за облекчаване на административната
тежест за МСП (настолно проучване)
Един от ключовите проблеми за предприятията у нас е
намирането, привличането и задържането на квалифицирани
служители. Този проблем е резултат от множество фактори,
включително застаряващото население, високите нива на
емиграция, както и някои регулаторни изисквания, които
понякога ограничават възможностите на предприемачите.
Държавната администрация и браншовите организации
работят по различни инициативи и мерки, целящи улеснения
за бизнеса в тази сфера.
Например, Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ) разработва стратегии за привличане на кадри в
ключови за икономиката на страната сектори като
машиностроене, електротехника, транспорт и спедиция,
здравеопазване и др. Целта е разработени добри практики да
бъдат разпространени сред предприятията, институциите и
компаниите за управление и подбор на човешки ресурси.17
С цел увеличаване на работната сила се работи и върху
популяризирането на дуалното обучение, което позволява на
учениците участие в практически проекти в различни
компании и региони. В тази връзка, Агенцията за временна
заетост дава възможност на предприемачите държавата да
покрие възнаграждението на служители, наети по програмите
за дуално обучение.18
В допълнение, Агенцията за временна заетост дава възможност
на предприятията да използват бюрото по труда за обучение на
необходими кадри. Важно е да се отбележи обаче, че
финансовите средства за тези програми по насърчаване на
PwC

заетостта не се изразходват напълно, което би могло да бъде
поради липса на информираност сред предприятията.
Един от проблемите в Кодекса на труда, който от БТПП
отбелязват, е ограничението предприятията да наемат
служители чрез агенциите само на временен договор или по
заместване, както и ограничението върху броя служители,
които биха могли да бъдат наемани чрез агенциите.
Според анализа на БТПП и препоръките, изготвени от тях,
съществуват множество изисквания, които излишно
затрудняват работата на МСП, включително изискванията,
свързани с изготвяне на правилници за вътрешен ред и
здравословни и безопасни условия на труд, регламентирани в
неясни стандарти и правила.19
Според доклада на GЕМ 2016/2017 българският пазар на труда
би могъл да бъде подобрен и чрез въвеждане на по-гъвкави
регулации по отношение на трудовите правоотношения, нови
форми на заетост, като например „teleworking” (работа от
разстояние, извън офиса), както и облекчаване на процедурата
по наемане на чуждестранни служители. По-лесното наемане
на чуждестранни технологични експерти би подобрило
значително и трансфера на знания и добри практики от поразвитите пазари към България.7

Анализ на резултатите от изследването сред
МСП и други заинтересовани страни
Най-често приложими нормативни документи и найчесто срещани бизнес ситуации
Най-често приложимите нормативни документи в контекста на
управлението и администрирането на човешки ресурси са:
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Нормативен акт
Закон за данъците върху доходите на физическите
лица
Кодекс на труда
Закон за здравното осигуряване
Наредба за елементите на възнаграждението и за
доходите, върху които се правят осигурителни
вноски
Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които
са необходими за сключване на трудов договор
Кодекс за социално осигуряване
Закон за защита на личните данни
Наредба за работното време, почивките и
отпуските
Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и
реда за предоставяне, регистриране и отчитане на
трудовите договори
Закон за здравословни и безопасни условия на
труд
Наредба за структурата и организацията на
работната заплата
Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и
реда за провеждането на периодично обучение и
инструктаж на работниците и служителите по
правилата за осигуряване ЗБУТ
Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
Наредба за командировките в страната
Наредба за условията и реда за осъществяване
дейността
на службите по трудова медицина
PwC

%
използвали
64.9%

В контекста на тези закони предприемачите се сблъскват с
различни бизнес ситуации, като най-често срещаните са:
•

Сключване на трудов договор (вкл. граждански договор) –
избор на най-подходящата форма за конкретен случай,
условия при сключване на срочни и безсрочни трудови
договори

•

Определяне на вида, размера, структурата и организацията
на трудовото възнаграждение

•

Администриране и изплащане на възнаграждения и
осигуровки (вкл. здравни, пенсионни и т.н.), включително
какви данъци и осигуровки дължи работодателят за авторски
и лицензионни възнаграждения

•

Регламентиране на работното време, почивки и отпуски, вкл.
какви отпуски могат да ползват служителите, които са
студенти, администриране на болничен и отпуск по
майчинство

•

Отчитане и изплащане на допълнителен труд (нощен труд,
работа по време на празници, извънреден труд и т.н.)

•

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и
дейности, свързани със службите по трудова медицина

•

Администриране на документи на служителите (напр.
трудови книжки), вкл. събиране и администриране на лични
данни на служителите, без да се нарушава Общия регламент
за защита на личните данни

•

Администриране на командировки в страната/ в чужбина

•

Налагане на дисциплинарни наказания и временно
отстраняване от работа

•

Прекратяване на трудовия договор (с предизвестие, без
предизвестие, уволнение и т.н.), включително прекратяване
на трудов договор на служител, който системно нарушава
правилника за вътрешния трудов ред
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44% от участниците в онлайн анкетата и 57% от участниците в
телефонните интервюта са отбелязали, че използват външна
фирма за извършване на част или всички дейности, свързани с
управлението и администрирането на хора. Една от причините
МСП да ползват професионални услуги на юристи и
счетоводители в тази сфера е намаляването на риска от глоби от
съответните държавни администрации като Инспекцията по
труда, НАП и НОИ.
Най-сложни за разбиране нормативни документи и
най-сложни бизнес ситуации
3.89
1

2

3

4

5

6

Изключително
лесно

Лесно

По-скоро лесно

По-скоро
сложно

Сложно

Изключително
сложно

Като цяло за участниците в изследването е по-скоро сложно да
разбират и прилагат нормативните изисквания, които са
приложими при управлението и администрирането на човешки
ресурси.
Закон, бизнес ситуация
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
– наемане на чуждестранни граждани на работа
Кодекс на труда – налагане на дисциплинарни
наказания, отстраняване от работа

PwC

Сложност
4.40
4.25

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
Според резултатите от изследването една от най-сложните
ситуации в управлението на хора е наемането на чуждестранни
граждани на работа в България. Основните нормативни актове,
които регламентират наемането на чужденци у нас, са Законът
за трудовата миграция и трудовата мобилност и Законът за
чужденците, а компетентният орган по темата е Агенцията по
заетостта.
Въпреки че Агенцията по заетостта е институцията, която
предоставя разрешение за достъп до пазара на труда в
България, според респондентите в проучването в процедурата
по тези въпроси на практика участват и други институции
(включително Министерство на външните работи,
Министерство на вътрешните работи и др.), всяка от които
може да откаже разрешение за работа на чужденец у нас.
Според интервюирани експерти по трудово право при всеки
казус за наемане на чуждестранен гражданин е необходима
комуникация с Агенцията по заетостта, която да тълкува
определени неясни аспекти от нормативните документи, които
регламентират ситуацията. Например законът не казва ясно
каква е „достатъчната сума в българска банкова сметка“, с която
чуждестранното лице трябва да разполага, за да обезпечи
престоя в страната. За да са сигурни, че спазват това изискване,
предприемачите или наетите външни експерти трябва да се
консултират за с Агенцията по заетостта за всеки специфичен
случай.
Една от опциите за регламентираното пребиваване на
чуждестранни граждани у нас, които според проучването
бизнесът познава и използва е т. нар. „Синя карта“. Според
респондентите обаче този вариант има определени
недостатъци. Един от тях е необходимостта от задължително
завършено висше образование за получаване на „Синя карта“,
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което във време на все по-разпространени форми на
неформално образование и нововъзникващи професии е пречка
за привличането на качествена работна ръка. Според
предприемачите недостатък на нормативната рамка е и фактът,
че само 10% от персонала във фирмата може да бъде със „Синя
карта“, което реално е пречка за микро предприятията (които
по дефиниция имат до 9 служители) да наемат чужденци.
От тази година по искане на национално представените
работодателски организации са приети промени в Закона за
трудовата миграция и мобилност, които се отнасят до
увеличаване на процентите на наетите работници, които са
граждани на трети страни, увеличаване на минималния праг за
заплащане при сключване на трудов договор с работникчужденец от трета държава, не се изисква виза Д, нито много
средства за престоя на чуждестранни гражданин, вложени в
банкова сметка. Според респондентите направените промени
облекчават значително административните процедури.
В допълнение, работодателите не са наясно и при какви условия
според Закона за трудовата миграция и мобилност могат да
изпращат свои служители в чужбина. Според тях няма
достатъчно налична информация на български език. Въпросът
вълнува най-много високотехнологичните компании или
компаниите, опериращи в сектора на научно-изследователската
и развойна дейност. Много често техни служители участват в
международни консорциуми или предоставят услуги с висока
добавена стойност извън граница, а правилата, които
регламентират това, не са ясни.
Кодекс на труда
Според участниците в проучването, законодателството, което
регламентира започването и прекратяването на трудово-правни
взаимоотношения, е създадено в полза на служителите, което
PwC

нарушава основния принцип на равнопоставеност в
отношенията между двете страни. Например когато
работодателят наложи дисциплинарно наказание е много
трудно да докаже, че има основание за това, въпреки че в Раздел
3: Дисциплинарно наказание от Кодекса на труда много ясно е
разписано какви са видовете нарушения на трудовата
дисциплина и съответните видове дисциплинарни наказания.
Неяснотата се поражда в чл. 189, в който са разписани
критериите за определяне и еднократност на дисциплинарното
наказание. Работодателят задължително трябва да изслуша
служителя преди да издаде мотивираната заповед за налагане
на дисциплинарно наказание и да вземе предвид тежестта на
нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и
поведението на работника или служителя. Така зададените
критерии са предмет на субективна оценка и тълкуване.
За предприемачите, участвали в проучването, не е ясно какви са
законосъобразните начини за прекратяване на трудово-правни
взаимоотношения в случаите на служители със специални
нужди, които не си изпълняват трудовите задължения.
Официалното уволнение на служители, които не се явяват на
работа и/или отказват да подпишат необходимите документи за
прекратяване, също е сериозен проблем, с който
предприемачите се сблъскват.

Предложение за подобрения на законодателната рамка, дадени от респондентите
Предприемачите посочват някои конкретни нормативни актове,
които не са ясни:
•

Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005 г. за съдържанието,
сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни
от работодателите, осигурителите за осигурените при тях
лица, както и от самоосигуряващите се лица
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•

Наредба за работното време, почивките и отпуските след
промените от 13.07.2018 г.

•

Кодекс на труда – допълнителна разпоредба 25 относно
работа чрез агенции за временна заетост.

Конкретно предложение отправено от един от участниците в
дълбочинните интервюта е свързано с уведомлението към НАП
при назначаване на служител по чл. 62 от Кодекса на труда.
Респондентът отбелязва, че, когато фирмата назначи служител,
тя е задължена да пусне справка по чл. 62 към НАП. Тази
справка съдържа 3 имена, ЕГН , позиция и заплата на
служителя. Фирмата има право да впише до 5 човека
едновременно в тази справка. В момента проблемът идва от
това, че след това фирмата получава от НАП документ, който
трябва да се даде на съответния служител, а когато е вписан
повече от 1 човек, фирмата получава един документ от НАП с
всички вписани лица (документ, съдържащ лични данни,
заплата и т.н.). Това, че може да се вписват повече хора
едновременно е удобство – ако една компания назначи
едновременно 30 човека така попълва само 6 документа вместо
30. Предложението на респондента е от НАП да се генерира
документ за всеки човек поотделно независимо колко са били
подадени едновременно, за да се запази конфиденциалността
на информацията.

електронен, а не на хартиен носител. БТТП подчертават, че от
особено значение за качественото взаимодействие на
администрацията с фирмите и гражданите е да бъде въведен
моделът на комплексното административно обслужване,
основан на служебното събиране на данни – както в рамките на
една институция, така и между различни административни
структури. По този начин ще се избегне натоварването за лица и
фирми да представят пред държавни органи документи, с които
администрацията вече разполага.

От своя страна, БТПП са предложили над 30 конкретни мерки
(част, от които вече са приети) за нормативни промени в
Кодекса на труда, които да облекчат условията за работа на
МСП. Една част от промените касаят нормативни изисквания с
императивен характер, които на практика не се спазват.
Предложените промени включват и насърчаването на
създаване, въвеждане и поддържане на документацията на
PwC
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Придобиване, наемане и експлоатация на недвижими
имоти и други ДМА (1/2)
Анализ на ситуацията и вече предприетите
мерки за облекчаване на административната
тежест за МСП (настолно проучване)
Малките и средните предприятия, които придобиват и
управляват недвижими имоти, биха могли да се възползват от
подобрения в качеството на процеса по управление на земите.
Липсва дигитализация на процеса и обстойна лесно достъпна
информация за имотите. Необходимо е и обогатяване на
информацията в Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, която все още не покрива територията на цялата
страна.
Трудности съществуват и при регистрирането на имот, което
включва взаимодействие с много институции, включително
НАП, общински данъчен директорат, имотен регистър и др.
Липсва свързаност между тези институции, която би улеснила
удостоверяването на съществуващи неплатени данъци на
участващите в сделките лица, изготвянето на данъчни оценки и
регистрацията на новия собственик за данъчни цели. В момента
се изпълняват чрез отделни взаимоотношения с различните
отговорни органи.
Съществуват и множество проверки, които утежняват
процедурата. Например необходима е проверка на правния
статут на купувача и продавача поради липса на свързаност
между Имотния и Търговския регистър, както и използването
на нотариус по прехвърлянето. В много държави този процес е
оптимизиран чрез използването на стандартизиран онлайн
формуляр, който не изисква участието и заплащането за услуги
на юридически специалисти.28

PwC

Анализ на резултатите от изследването сред
МСП и други заинтересовани страни
Най-често приложими нормативни документи и найчесто срещани бизнес ситуации
Най-често приложимите нормативни документи в контекста на
придобиването, наемането и експлоатацията на недвижими
имоти и други ДМА са:
%
Нормативен акт
използвали
Закон за местните данъци и такси

42.4%

Закон за ДДС, Правилник за прилагане на
ЗДДС

42.0%

Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за
правилата и нормите за пожарна безопасност
при експлоатация на обектите

34.7%

СС 16 (Приложение към ПМС № 46 от
21.03.2005 г.) определя основните изисквания

33.1%

Граждански процесуален кодекс

32.2%

Закон за собствеността

30.6%

В контекста на тези закони, предприемачите се сблъскват с
различни бизнес ситуации, като най-често срещаните са:
•

Вписване на договор за наем с нотариална заверка (наем на
имот, наем на автомобил, на оборудване и др.)

•

Амортизация

•

Имуществено застраховане
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Придобиване, наемане и експлоатация на недвижими
имоти и други ДМА (2/2)
Най-сложни за разбиране нормативни документи и
най-сложни бизнес ситуации
3.54
1

2

3

4

5

6

Изключително
лесно

Лесно

По-скоро лесно

По-скоро
сложно

Сложно

Изключително
сложно

Като цяло, за участниците в изследването е по-скоро сложно да
разбират и прилагат нормативните изисквания, които са
приложими при придобиването, наемането и експлоатацията на
недвижими имоти и други ДМА.
На база на количествените анализи, единствено Законът за ДДС
и Правилникът за неговото прилагане са идентифицирани като
сложни и попадат в топ 30 на най-сложните нормативни актове.
В контекста на осчетоводяване на разходи от дейността в едно от
дълбочинните интервюта с МСП беше обсъдена темата са
правилното класифициране на разходите в разходи за
оперативни дейности и разходи за дълготрайни активи.
Респондентът отбеляза, че счетоводители не винаги имат
правилната преценка за класифициране на разходите, което от
своя страна оказва влияние на амортизацията на ДМА,
отчитането на печалба и съответно плащането на данъци.

PwC
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Финансиране (1/4)
Анализ на ситуацията и вече предприетите
мерки за облекчаване на административната
тежест за МСП (настолно проучване)
Според документ, разработен и публикуван от БТПП и
Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса (Europe Enterprise
Network) – „Възможности за финансиране на малките и
средните предприятия“, МСП у нас могат да се възползват от
редица механизми за финансиране. В цитирания документ по
структуриран и ясен начин са описани преките и непреките
механизми за финансиране. Особено внимание се обръща на
възможностите за финансиране по оперативни програми
съфинансирани от националния бюджет на Република
България.
У нас предприемачите са запознати основно с оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“, която за
периода 2014-2020 година дава възможност на бизнеса да
получи финансова подкрепа по четири приоритетни оси:
•

Технологично развитие и иновации

•

Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

•

Енергийна и ресурсна ефективност

•

Премахване на пречките в областта на сигурността на
доставките на газ.

Предприемачите могат да научат кои са отворените процедури,
по които могат да кандидатстват от сайта на управляващия
орган на оперативната програма за периода 2014- 2020 г. По
време на настолното проучване беше установено, че за всеки
програмен период се изготвя нов сайт, но старият не се закрива
и в него също продължава да бъде публикувана актуална
информация. Съществуването на два паралелни сайта би могло
да създаде объркване у предприемачите.
PwC

Докладът на Европейската комисия за България и представянето й
по отношение на “Small Business Act” съдържа признаци за
подобрението на достъпа на МСП до публично финансиране.
Статистиката за настройката на участниците относно достъпа до
публично финансиране показва, че само 11% от запитаните смятат,
че процесът се е влошил, което представлява 12% намаление от
резултатите от същото запитване през 2014 г.
В допълнение, докладът цитира значително подобрение в
структурата по разпределение на средствата, което е свързано с
основаването на Фонд мениджър на финансови инструменти в
България, който да координира използването на финансови
инструменти, финансирани от европейски структурни и
инвестиционни фондове по оперативни програми.
През 2014 г. ограниченият достъп до финансиране, и поспециално затруднението на МСП да осигуряват необходимите
обезпечения за кредити, е валидирано като едно от основните
предизвикателства пред предприемачите. 34 Въпреки че през 2015
г. българското правителство създава ОП „Инициатива за МСП“
2014-2020 г. и до края на 2016 г. Европейския инвестиционен
фонд подписва оперативни споразумения с 10 финансови
посредника, които осигуряват кредитиране за МСП,
предоставянето на обезпечение все още продължава да ограничава
достъпа на МСП до финансиране от банки. Други
предизвикателства, които МСП отчитат, са множеството
формуляри, които следва да бъдат попълнени при
кандидатстването за кредити, изискването на исторически данни
за дейността на предприятието, както и високите такси, които се
натрупват.20
Съществува и необходимост от цялостно развитие и разширение
на списъка с възможности за традиционни и алтернативни
източници на финансиране (дяловото финансиране, факторинг,
експортното финансиране и бизнес ангели).
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Финансиране (2/4)
Използването на вече достъпната информация в Търговския
регистър и други източници на информация вместо
изискването на информацията директно от бизнесите би
улеснило както процеса на попълване на формуляри, така и
осигуряването на информация относно историята на
предприятията.

•

Разграничаване на характеристиките между различните
видове кредити и разграничаване на характеристиките на
видовете лихвени проценти

•

Анализ на резултатите от изследването сред МСП и
други заинтересовани страни

Условията, свързани с размер, обхват и изчисляване на
банкови гаранции

•

Изчисляване на годишен процент на разходите

•

Условия и ред за изплащане на суми по гарантирани
депозити

•

Ред и условия за предоставяне на БФП

•

Правила за оценка на проектни предложения.

Най-често приложими нормативни документи и найчесто срещани бизнес ситуации
Най-често приложимите нормативни документи в контекста на
финансирането според участниците в проучването сред МСП са:
Нормативен акт

%
използвали

Търговски закон

52.2%

Закон за малките и средните предприятия

45.3%

Закон за насърчаване на инвестициите,
Правилник за прилагане на Закона за
насърчаване на инвестициите

32.7%

Закон за потребителския кредит

30.6%

Закон за управление на средствата от
европейските структурни и инвестиционни
фондове

29.8%

PwC

В контекста на тези закони, предприемачите се сблъскват с
различни бизнес ситуации, като най-често срещаните са:

Не е изненадващо, че по-голямата част от ситуациите, които
анкетираните са посочили като най-често срещани, са свързани
с банково кредитиране. Според предприемачите
административната тежест при кандидатстване за кредити и
последващото администриране е по-малка в сравнение с
кандидатстването и изпълнението на процедури по оперативни
програми за насърчаване на МСП
Предприемачите споделят, че биха се възползвали от
структурирана информация за различните видове кредити и
характеристиките на видовете лихвени проценти по тях. Секции
с подобна информация и често задавани въпроси по темата
поддържа всяка банка, която предлага продукти специално за
МСП, но би било полезно да има подредена информация с
насоки и плюсове и минуси на различните варианти на едно
лесно достъпно място.
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Финансиране (3/4)
Най-сложни за разбиране нормативни документи и
най-сложни бизнес ситуации
4.92

Най-сложните ситуации, с които предприемачите се сблъскват в
контекста на тези закони са:

1

2

3

4

5

6

Изключително
лесно

Лесно

По-скоро лесно

По-скоро
сложно

Сложно

Изключително
сложно

От всички етапи от жизнения цикъл на бизнеса, които бяха
изследвани, финансирането чрез кандидатстване/участие в
европейски или национални програми е най-сложният за
участниците в проучването. Според респондентите
нормативните актове, които определят неговата сложност са:
Закон
Закон за малките и средните предприятия
Закон за насърчаване на инвестициите, Правилник
за прилагане на Закона за насърчаване на
инвестициите
Закон за управление на средствата от европейските
структурни и инвестиционни фондове
Закон за държавните помощи
Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година
за определяне на правилата за участие и
разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“
— рамкова програма за научни изследвания и
иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1906/2006

PwC

Сложност
4.79
4.32
5.13
4.44

4.63

•

Финансиране по Европейски програми
o Кандидатстване по програми на ЕС директно на Европейско
ниво
o Ред и условия за предоставяне на БФП
o Правила за оценка на проектни предложения
o Допустимост на разходи при договор за БФП.

•

Държавни помощи
o Видове държавни помощи
o Ред за предоставяне на държавни помощи
o Основание и ред за възстановяване на неправомерна
държавна помощ.

•

Закон за насърчаване на инвестиции
o Процедура за получаване на сертификат за клас инвестиция
o Условия за инвестициите в ДМА
o Условията за финансово подпомагане за частично
възстановяване на разходи за задължителни осигуровки
o Условия и ред за издаване на сертификат за приоритетен
инвестиционен проект.

Закон за малките и средните предприятия, Закон за
насърчаване на инвестициите, Правилник за прилагане на
Закона за насърчаване на инвестициите
Една от основните цели на Закона за малките и средните
предприятия е да намалява административната тежест за тях, а
Законът за насърчаване на инвестициите цели да постигне
стратегиите за развитието на икономиката. Основният извод от
дълбочинните интервюта и качествената информация от анкетите
е, че предприемачите масово не познават тези закони – много от
тях не знаят за съществуването им, нито пък за различните мерки,
които те предвиждат с цел насърчаване на дейността им.
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Финансиране (4/4)
Закон за управление на средствата от европейските
структурни и инвестиционни фондове, Регламент (ЕС) №
1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11
декември 2013 година за определяне на правилата за участие
и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“

доверие в управляващите органи на оперативните програми. По
време на дълбочините интервюта представители на стартъп
общността споделиха, че доверието на предприемачите може да
се възвърне, ако страната включи бизнеса в процеса на
мониторинг на изпълнение на програмите.

За участниците в проучването не е ясно какви са условията и
сроковете за кандидатстването по програми на ЕС директно на
европейко ниво. Такъв е примерът с програмата Хоризонт 2020,
която е най-големият инструмент за финансиране на компании,
занимаващи се с научноизследователска и развойна дейност.
Все още няма достатъчно информация на български език, която
да подпомага предприемачите да изготвят и подават проектни
предложения.

Закон за държавните помощи

Всяка национална оперативна програма, която е кофинансирана от Европейския съюз има сайт, на който
заинтересованите страни трябва да могат да открият актуалните
процедури, по които да кандидатстват за финансиране под
формата на безвъзмездна финансова помощ. От публикуваната
информация по процедури не винаги става ясно какви са
правилата за оценка на проектни предложения. Сложният
алгоритъм от стъпки за търсене на информация, който
предприемачът трябва да следва, за да стигне до конкретното
ниво на детайл, елиминира участници, които нямат време и
ресурс да подготвят необходимата документация.
Предприемачите, които са получили финансиране по линия на
Европейския кохезионен фонд, твърдят, че не е ясно доколко
кандидатстването и усвояването на подобни пари носи повече
ползи за бизнеса, отколкото административна тежест. Много от
МСП допускат грешки и при администрирането на допустимите
разходи по проекта, което често води до частично усвояване на
размера на безвъзмездната финансова помощ.
Основен проблем, който кристализира по време на
дълбочинните интервюта е, че предприемачите у нас нямат
PwC

Най-сложните ситуации, с които предприемачите се сблъскват в
контекста на държавните помощи са редът за предоставяне на
държавни помощи и основания и редът за възстановяване на
неправомерна държавна помощ.
Като част от настолното проучване бяха прегледани публично
достъпни инструменти, публикувани от името на
Министерството на финансите, в които е направена препратка
към официалния сайт за държавни помощи. Когато
потребителят последва линка, попада на страница със
съдържание на чужд език.

Предложение за подобрения на
законодателната рамка, дадени от
респондентите
Регламентиране на споразумение за „вестинг“ в Търговския
закон: Представителите на Българската стартъп асоциация
имат конкретни предложения за законовото регламентиране на
съвременни методи за финансиране („вестинг“, option pool и
др.), използвани от инвеститори при закупуване на дялове от
компании. Според BESCO броят на компаниите, които се
възползват от конвертируеми заеми/дългове по смисъла на
Търговския закон, все още е малък. Конвертируемият дълг е
нова форма за финансиране в България. В САЩ и ЕС,
използването на този метод е наложена и предпочитана
практика.
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Извършване на НИРД и разработване и регистриране
на иновативни продукти и търговски марки (1/4)
Анализ на ситуацията и вече предприетите
мерки за облекчаване на административната
тежест за МСП (настолно проучване)
Прилагането на иновации в производствените и управленските
процеси е от пряко значение за нивото на
конкурентоспособност на МСП у нас. Въпреки че глобални
бизнес лидери като SAP Labs, HP, Coca-Cola, VMWare и CISCO
функционират като частни центрове за научноизследователска
и развойна дейност и обучават хиляди висококвалифицирани
специалисти, делът на чуждестранните инвестиции в НИРД в
страната е едва 0,5%. Според данни на НСИ за 2016 г. общите
разходи на всички предприятия в страната за НИРД (вкл.
разходи за придобиване на дълготрайни материални активи) се
равнява на 53 793 200 лв.
От гледна точка на финансиране на иновациите, МСП могат да
се възползват предимно от процедурите по първия
инвестиционен приоритет на ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ за периода 2014-2020 – „Технологично
развитие и иновации“. Високоиновативните МСП с потенциал
за експоненциален растеж могат да кандидатстват по
централизираната програма на ЕС „Хоризонт 2020“, която
предлага финансиране за иновации чрез „Инструмент за малки
и средни предприятия“.
За осъществяването на повече иновации и
научноизследователска дейност в сектора на МСП е необходима
цялостна подкрепа от страна на държавата под формата на
сътрудничество между правителството, научните среди,
неправителствения сектор и бизнеса.
За тази цел през 2015 г. е открит първият технологичен парк в
страната - „София Тех Парк“, който функционира като
акционерно дружество с едноличен собственик в лицето на
PwC

държавата. Проектът е реализиран с безвъзмездна финансова
помощ по оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“, за да подкрепя развитието на
изследователския, иновационния и технологичен капацитет на
страната.
Един от основите компоненти на инфраструктурата на парка е
лабораторният комплекс. Той е изграден от 11 лаборатории, в
които МСП могат да извършват съвместна научноизследователска дейност с едни от най-добрите учени в
областта на биофармацията, биоинформатиката,
прототипирането на нови продукти, виртуалната и разширена
реалност, изкуствения интелект, киберсигурността и
високопроизводителните изчисления. В парка на площ от 6 200
кв. м. е предвидено пространство за стартиращи компании,
които развиват иновативни продукти и услуги. Така нареченият
„Инкубатор“ осигурява на стартъпите, които се помещават там,
благоприятна среда за сътрудничество с други компании,
достъп до финансиране и специализирани административни
услуги от юристи, счетоводители и маркетинг специалисти.
Въпреки устойчивия бизнес модел, който предвижда 60% от
прогнозирания оборот на дружеството да идва от
научноизследователска дейност и съвместни проекти с бизнеса,
София Тех Парк все още не може да постигне максимална
ефективност.
В посока насърчаване на повече регистрирани иновативни
продукти е предстоящата кампания на Патентното ведомство,
която цели да популяризира ползите от регистрация на
патенти, търговски марки и полезни модели. Институцията
планира да разработи кратки информативни видеа за защитата
на интелектуалната собственост, които да разпространи чрез
различни медийни канали, и по този начин да повиши нивото
на информираност в научната и бизнес общност.
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Извършване на НИРД и разработване и регистриране
на иновативни продукти и търговски марки (2/4)
Анализ на резултатите от изследването сред
МСП и други заинтересовани страни
Най-често приложими нормативни документи и найчесто срещани бизнес ситуации
Най-често приложимите нормативни документи в контекста на
НИРД и разработването и регистрирането на иновативни
продукти и търговски марки са:
%
Нормативен акт
използвали

Най-сложни за разбиране нормативни документи и
най-сложни бизнес ситуации
4.43
1

2

3

4

5

6

Изключително
лесно

Лесно

По-скоро лесно

По-скоро
сложно

Сложно

Изключително
сложно

Закон за счетоводството

30.2%

Като цяло за участниците в изследването е сложно да разбират и
прилагат нормативните изисквания, които са приложими при
извършване на НИРД и разработване и регистриране на
иновативни продукти и търговски марки. Според респондентите
най-сложните нормативните документи са:

Закон за авторското право и сродните му права

24.5%

Закон

Закон за патентите и регистрацията на
полезните модели

22.9%

Наредба за оформяне, подаване и експертиза на
заявки за патенти

21.2%

Закон за насърчаване на инвестициите

20.8%

В контекста на тези закони, предприемачите се сблъскват с
различни бизнес ситуации, като най-често срещаните са:

Сложност

Наредба за граничните мерки за защита на правата
върху интелектуалната собственост
Закон за патентите и регистрацията на полезните
модели
Наредба за оформяне, подаване и експертиза на
заявки за патенти
Закон за насърчаване на инвестициите, Правилник
за прилагане на закона за насърчаване на
инвестициите
Закон за марките и географските означения

4.54
4.52
4.51
4.32

•

Извършване на научно-изследователска и развойна дейност
и отчитането й

•

Дейности, свързани със защита на интелектуалната
собственост

Най-сложните ситуации, с които предприемачите се сблъскват в
контекста на тези закони са:

•

Регистрация на търговска марка.

•

Регистрация на полезен модел

•

Изкарване на сертификат за допълнителна защита

•

Дейности, свързани със защита на интелектуалната
собственост

Според проведеното дълбочинно интервю с представители на
Патентното ведомство, МСП предимно кандидатстват за
регистрация на търговска марка. По-малък е броят на
компаниите, които заявяват желание да патентоват продукти.
PwC

4.26
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Извършване на НИРД и разработване и регистриране
на иновативни продукти и търговски марки (3/4)
•

Изпълнение на минимални изисквания за установяване на
дата на подаване на искането на регистрация на патент,
търговска марка и полезен модел

•

Стартиране на процедура за защита на авторско право

•

Извършване на научно-изследователска и развойна дейност

•

Регистрация на патент

•

Подаване на декларация за искане за намаляване на таксите

•

Класифицирането на стоките и услуги, които подлежат на
защита с търговска марка са най-сложните.

Според анализа на количествената и качествената информация
предприемачите разпознават двата основни закона, които
регламентират регистрацията на търговски марки и
иновативни продукти (патенти и полезни модели), като
сложни. Това са Законът за марките и географските означения
и Законът за патентите и регистрацията на полезни модели,
които в голяма степен са хармонизирани с европейското
законодателство и Международните спогодби, по които
България е страна.
Закон за патентите и регистрацията на полезните модели и
Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявка за
патенти
По данни на експертите, които участваха в дълбочинно
интервю, до месец юни тази година са били подадени 250 иска
за патент, от които 50 са били с искане за намаляване на
таксите. Намаляването на таксата с 50 на 100 е за услуги, които
институцията предоставя на МСП. Не всички МСП са се
възползвали от искането за намаляване на таксата, което според
представителите на Патентното ведомство е, защото много от
предприемачите не знаят за тази възможност.
PwC

Според респондентите най-сложно написаните части от Закона
за патентите и регистрацията на полезни модели
регламентират процеса по регистрация на патент. Поконкретно, за предприемачите е трудно определянето на
патентоспособността на изобретенията (чл. 8, чл. 9 и чл.10) и
подаването на заявката за патент (от чл. 34 до чл. 53).
Специално обучени консултанти към Патентно ведомство могат
да предоставят помощ на МСП при спазване на нормативните
изисквания, но предприемачите се затрудняват да разбират
правните термини, с които обикновено е наситена
комуникацията с експертите.
Според Патентното ведомство, бизнесът не разбира, че
основният принцип, заложен при патентоването, е „пръв по
време, пръв по право“. Законът гласи, че за дата на подаване на
заявката за патент се счита датата на получаване във
ведомството. По информация от Патентното ведомство наймного откази за регистрация се правят заради невъзможност да
се установи датата на получаване и неясно описание на
изобретението.
От своя страна предприемачите споделят, че изискването
всички документи да се подават на хартиен носител е в основата
на неефективната комуникация с администрацията. Според тях
дигитализирането на процеса за регистрация на патент ще
намали риска от загуба на информация и значително ще
облекчи административната тежест.
Предприемачите също споделят, че при подаването на заявка за
регистрация на марка, за тях най-сложно е класифицирането на
стоката и/или услугата към един или повече класове на
Международната класификация на стоките и услугите.
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Закон за марките и географските означения, Наредба за
граничните мерки за защита на правата върху
интелектуалната собственост
Според учени-предприемачи, които изцяло се занимават с
научно-изследователска и развойна дейност у нас и в чужбина,
практиката е да се наемат юристи, които да извършат
административните процедури по патентоване, защита на
правата върху интелектуалната собственост и защита на
авторското право. Учените се ограничават до научното
описание на идеята или откритието.
Тъй като на база на качествената информация от изследването
не може да бъдат идентифицирани конкретни
предизвикателства, свързани с тези нормативни актове, те ще
бъдат анализирани допълнително през следващия етап от
проекта с цел включване на конкретни препоръки за тяхното
разбиране и прилагане в инструмента.

Предложение за подобрения на законодателната рамка, дадени от респондентите
Според анализа на количествената и качествената информация
основният недостатък на законодателната рамка, която
регламентира извършването на иновационна,
научноизследователска и развойна дейност е липсата на Закон
за иновациите. Според представителите на МСП, докато не
бъдат приети нормативни документи, които да дават отговор на
въпроса какво е иновация, повечето иновации ще се внасят
отвън и капацитетът на МСП у нас да усъвършенстват процеси,
продукти и услуги ще бъде ограничен.

PwC
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Събиране, обработка и използване на данни (1/2)
Анализ на ситуацията и вече предприетите
мерки за облекчаване на административната
тежест за МСП (настолно проучване)

използването на продуктите или услугите. В някои ситуации е
необходимо и наемането на служител, който изцяло да отговаря
за успешното прилагане на практиките по защита на личните
данни.22

Темата за защита на личните данни стана част от приоритетите
на българския бизнес съвсем наскоро, въпреки че регулацията
за защита на личните данни е в сила на европейско ниво от
почти две години. Според правните експерти изоставането у нас
е резултат от неефективното и ненавременно прилагане на
Директива 95/46/EО за защита на физическите лица при
обработването на лични данни и за свободното движение на
тези данни.

Асоциацията за защита на личните данни си сътрудничи с
браншови организации при разработването на указания за
въвеждане на добри практики от малките и средните
предприятия, така че да улеснят бизнесите при адаптацията им
към новите регулации.

Необходимостта от навременно прилагане на практики,
защитаващи неприкосновеността на личните данни, е свързана
главно с технологичните промени, засягащи методите за
комуникация и осъществяване на трансакции между бизнеса и
потребителите. Необходими са мерки, спомагащи изграждането
на доверие между бизнесите, които администрират личните
данни, и потребителите, които са обект на тези данни. Пример
за такава мярка е поддържането на актуално законодателство
във връзка с даването на съгласие онлайн, като фокусът следва
да е върху поддържането на принципи и стандарти, действащи
устойчиво във времето.21

Най-често приложими нормативни документи, найчесто срещани бизнес ситуации, най-сложни за
разбиране нормативни документи и най-сложни
бизнес ситуации

Най-сериозно засегнати от динамиката, съпътстваща
необходимостта от въвеждане на добри практики за защита на
лични данни, са малките предприятия, които разполагат с
ограничени ресурси и време. Като всички предприятия,
попадащи в обхвата на регулацията, те трябва да се съобразят с
изисквания, включващи например внедряването в продуктите и
услугите на „data protection by design“, т.е. механизми, които да
защитават личните данни на потребителите на всеки етап от
PwC

Анализ на резултатите от изследването сред
МСП и други заинтересовани страни

3.75
1

2

3

4

5

6

Изключително
лесно

Лесно

По-скоро лесно

По-скоро
сложно

Сложно

Изключително
сложно

Всички участници в проучването, проведено онлайн и по
телефона, са единодушни, че двата регулаторни акта и
свързаните с тях ситуации за събиране, обработка и използване
на данни са едновременно често приложими и сложни:
Закон

%
Сложност
използвали

Закон за защита на личните данни

60.0%

4.90

Общ регламент относно защитата на
данните – необходими процедури/
документация

59.2%

5.02
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Събиране, обработка и използване на данни (2/2)
Качествената информация от дълбочинните интервюта
напълно валидира отговорите от анкетните проучвания. Във
финалния списък с най-сложни закони Общият регламент
относно защитата на личните данни е на трето място, а Законът
за защита на личните данни – на седмо.

се наеме юрист с познания в областта. С негова помощ
собствениците на бизнес ще могат да си отговорят на следните
въпроси:
•

В каква роля е моята компания относно събирането,
обработката и използването на лични данни – в ролята на
администратор или обработващ?

•

Кога и как се променя ролята?

Анализът на качествената информация от изследването ясно
показва, че регламентът е сложен, но респондентите рядко
отбелязват конкретни аспекти от регламента, които ги
затрудняват. Според респондентите в дълбочинните интервюта
най-голямото затруднение за бизнеса произтича от това, че все
още липсва съдебна/юридическа практика по отношение на
регламента. За всеки бизнес изискванията са доста специфични
и се определят от количеството на информация, попадаща в
категорията „лични данни“. Един от респондентите от
дълбочинните интервюта, който работи в хотелиерството,
отбеляза, че борави с много лични данни на гостите, а никъде
няма информация за конкретни изисквания, които трябва да
следва.

•

Уведомени ли са моите служители и клиенти, че данните им
се обработват?

•

Какъв е законосъобразният начин да бъдат уведомени?

•

Налични и попълнени ли са всички регистри за лични данни?

•

Как да огранича събирането, обработката и използването на
лични данни до минимума информация, която ми е
необходима?

•

С какви цели маркетинг специалистите/отделът в моята
компания могат да събират, обработват и използват лични
данни, без да нарушават общия регламент?

•

Длъжностното лице по защита на личните данни, което беше
интервюирано, твърди че липсата на български закон
затруднява разбирането на регламента и прилагането му на
практика. Помощна информация на английски език относно
регламента може да се намери в становищата на ЕК, които все
още са в сила като нормативни документи на европейско ниво.

Какво означава легитимен интерес в контекста на общия
регламент?

Респондентите не отчитат конкретни трудности в контекста на
Закона за защита на личните данни. Общото впечатление е, че
участниците го разглеждат в контекста на Общия регламент.

Общ регламент относно защитата на личните данни и
Закон за защита на личните данни

Според експертите повечето МСП няма да могат да си позволят
да наемат длъжностни лица, а предприемачите, които искат да
напишат процедурите за защита на личните данни сами, ще
трябва да прекарат поне две седмици в преглед на
законодателната рамка. Интервюираните смятат, че найсигурният начин да бъде спазено законодателството е като
PwC
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Участие в процедури по ЗОП (1/3)
Анализ на ситуацията и вече предприетите
мерки за облекчаване на административната
тежест за МСП (настолно проучване)
Поради установена липса на ефективност при контрола и
възлагането на обществени поръчки през последните години,
държавата предприема действия по актуализиране на
нормативната уредба. Основната цел е осигуряване на повече
прозрачност и избягване на корупционни практики.
Една от сферите, в които се предприемат действия, е броят
възлагащи държавни органи. Промените водят до
децентрализация на бюджетите и повече местен контрол. В
последствие повече договори по обществени поръчки се
контролират от кметове, училищни директори и общински
служители. Въпреки че целта да се децентрализира системата
по възлагане на обществени поръчки е изпълнена, съществува
проблем, произтичащ от липсата на опит и знания в сферата на
обществените поръчки от страна на упълномощените да взимат
решения лица и институции.
Освен децентрализацията, движеща сила при промените на
нормативната уредба, отнасяща се за обществените поръчки, е
дигитализацията на цялостния процес по кандидатстване,
разплащане и т.н. Съществува проект, финансиран с
европейски средства, за създаване на централизирана
електронна платформа за възлагане на обществени поръчки.
Въвеждат се и изисквания за провеждане на комуникацията
между възложителите и изпълнителите, като Законът ще
изисква задължителна електронна комуникация, включваща
съхранението и обменът на документи (подписване, документи
по възлагане и изпълнение). Изисквания за електронизация се
въвеждат и при трансфера на плащанията, като възложителите
PwC

се задължават да поддържат електронни фактури,
потвърждаващи изпълнението на възложените договори.
Обсъжданите промени включват и мерки за засилване на
сътрудничеството между контролните органи и Агенцията по
обществени поръчки. Сътрудничеството има за цел увеличаване
на ефективността на контрола, както и синхронизация при
прилагането на нормативната уредба. Някои от предложенията
са свързани и с обхващане на нарушения, които все още не са
включени в административно наказателните разпоредби.23
Освен нуждата от повече сътрудничество между
административните органи, съществува и друг
административен риск, засягащ обществените поръчки и
изискващ промени. Отчетена е липсата на административен
капацитет, особено при разпределението на средства от
европейските фондове. Значителни негативни ефекти се
наблюдават и при предварителните оценки на процедурите,
свързани с обществени поръчки, както и при последващия
контрол.
Други аспекти от процеса на обществените поръчки, за които са
планирани регулаторни промени, покриват обжалването на
решения по обществени поръчки. Тези мерки целят избягване
на необосновано обжалване. Промените предвиждат
обжалванията сами по себе си да не спират процедурата преди
Комисията за защита на конкуренцията да се е произнесла.
Предложенията идват като резултат от наблюдения върху
значителните забавяния на процедурата в някои случаи и
опасения от злоупотреби.24
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Участие в процедури по ЗОП (2/3)
Анализ на резултатите от изследването сред
МСП и други заинтересовани страни

Закон за обществените поръчки, Правилник за прилагане на
ЗОП

4.79
1

2

3

4

5

6

Изключително
лесно

Лесно

По-скоро лесно

По-скоро
сложно

Сложно

Изключително
сложно

Най-често приложими нормативни документи, найчесто срещани бизнес ситуации, най-сложни за
разбиране нормативни документи и най-сложни
бизнес ситуации
%
Закон
Сложност
използвали
Закон за обществените поръчки,
Правилник за прилагане на ЗОП

35.1%

5.04

Най-често срещаните ситуации, с които предприемачите се
сблъскват в контекста на ЗОП са:
•

Кандидатстване за обществена поръчка

•

Документи, които следва да се представят преди сключване
на договор

•

Осигуряване на гаранции за изпълнение, включително
размери и форма на предоставяне

Ситуацията, която респондентите отчитат като най-сложна, е за
условията и реда на обжалване на обществените поръчки

PwC

Законът за обществените поръчки и Правилникът за
прилагането му са в топ 3 на най-сложните закони според
участниците в проучването. Всички интервюирани свързват
Закона и участието в процедурите на първо с място огромното
количество документи, които кандидатите трябва да попълнят.
Според респондентите голяма част от тези документи могат да
бъдат получени по служебен път от съответните
административни органи.
Едно от изискванията, които създават излишна административна
тежест за МСП, е удостоверението за липса на задължения по
адрес на регистрация на възложителя и по адрес на регистрация
на изпълнителя. Изкарването на съответните служебни бележки
от общините е свързано най-вече с много време и според
респондентите е напълно излишно.
С въвеждането на системата за попълване и повторно използване
на Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), бизнесът е очаквал значително подобрения в
ефективността на процеса. За съжаление документът не е
постигнал очакваното улеснение в процеса. Един от факторите за
това е, че все още ЕЕДОП трябва да се попълва всеки път, а няма
възможност за запазване на отговорите и последващо лесно
актуализиране. Освен това, представителите на бизнеса са
очаквали да дават доказателства за специфичния опит, който ги
прави подходящи за изпълнение на конкретна процедура, а не
пълен набор от доказателства. Според респондентите
процедурата по ЗОП все още изисква много документи на
хартиен носител и преминаването към електронна процедура би
облекчило много бизнеса.
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Участие в процедури по ЗОП (3/3)
По време на дълбочинните интервюта представителите на МСП
сектора посочиха като недостатък на процедурата критериите и
начин, по който се оценяват експертите. Според тях в повечето
случаи оценителите търсят формални доказателства за
експертност като служебни бележки за стаж (с които външните
експерти не винаги разполагат), а в същото време не зачитат
доказателства като публикации, анализи, научни трудове, които
на практика доказват експертиза.

Коментари, свързани със законодателната
рамка, дадени от респондентите
Не бяха идентифицирани конкретни предложения, но
трудностите, посочени от респондентите, са обвързани по-скоро
с необходими промени, отколкото с конкретно неразбиране на
дадени аспекти от закона.

Въведеното наскоро изискване експертите да се подписват с
електронен подпис създава повече усложнения, отколкото
улеснения (конкретно при работа с външни експерти, много от
които не разполагат с електронен подпис). Изискването всички
представители на фирмата да подписват документите за
кандидатстване също създава излишна тежест, особено за
фирма с много съдружници или борд на директорите с много
членове
Според събраната обратна връзка от МСП изискванията за
участие по ЗОП са такива, че малките фирми не са конкуренти.
МСП с основна дейност проектиране и изграждане на системи
за осветление отбелязва, че изискванията за печалба са били
непосилни за тях, а също и за много стартиращи компании,
които в началото на дейността си често работят на загуба.
Според анализа на количествените данни ситуацията, свързана
с условията и реда за обжалване на обществените поръчки пред
Комисията за защита на конкуренцията, е сложна. Това е една
от темите, които се обсъждат активно в Народното събрание от
месец май тази година.
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Извършване на търговска дейност (вкл. експорт/
импорт) (1/4)
Анализ на ситуацията и вече предприетите
мерки за облекчаване на административната
тежест за МСП (настолно проучване)
Основен проблем за малките и средни предприятия при
осъществяването на търговска дейност са ограниченията на
възможностите за реализация на продуктите както на местния,
така и на европейските пазари. В проучване на Института за
стратегии и анализи от 2016 г. близо половината от
анкетираните предприемачи заявяват, че срещат трудности при
реализирането на своите продукти.25
Трудната реализация на продуктите на местния пазар до
известна степен се дължи на липсата на ефективни механизми
за противодействие на нелоялни монополни и картелни
търговски практики, които според Закона за защита на
конкуренцията включват „пряко или косвено налагане на цени,
ограничаване на производството и търговията във вреда на
потребителите, необоснован отказ да се достави стока или
услуга на реален или потенциален клиент с цел
възпрепятстване на осъществяваната от него стопанска дейност
и други“, както и нелоялно привличане.

на експортните продукти. Необходима е и държавна подкрепа
по отношение на промоционалната дейност на български
експортни продукти на международните пазари, както и
подкрепа в развитието на клъстери с експортен потенциал.26
Административните процедури също представляват
затруднения, като основните проблеми се коренят в липсата на
структуриран централизиран процес за електронно обслужване
тип „едно гише“ във връзка с експорта, както и разширен достъп
до услуги, свързани с експортното застраховане.
Според доклад на ОИСР от изключително значение за
конкурентоспособността на българските МСП са
регламентираните практики, засягащи чуждестранните
инвестиции и международната търговия. Според класацията на
ОИСР България е сред страните с благоприятна среда, но много
европейски държави като Унгария, Словения, Румъния и др.
демонстрират по-добри резултати по отношение на липсата на
пречки за международните търговски отношения.27

Основно затруднение при реализирането на продукцията на
малките и средните предприятия на външни пазари е
цялостната липса на информираност за различните
възможности и съответните изисквания. Има необходимост от
по-детайлна информация относно предимствата и
възможностите на единния пазар, както и консултации относно
защитата на интелектуалната собственост в контекста на
международните пазари. За МСП би била полезна и
информация за международните стандарти за качество,
съобразяването с които е решаващо за конкурентоспособността
PwC
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Извършване на търговска дейност (вкл. експорт/
импорт) (2/4)
Анализ на резултатите от изследването сред
МСП и други заинтересовани страни

•

Изисквания относно гаранции, сервизна поддръжка и др.
дейности, свързани със следпродажбено обслужване

•

Изисквания относно гаранции, сервизна поддръжка и др.
дейности, свързани със следпродажбено обслужване

•

Изисквания свързани със защитата на потребителите (отказ от
договора, рекламация, замяна и т.н.)

•

Разрешаване на търговски спорове

•

Спазване на установената от Закона за защита на
потребителите забрана за осъществяване на нелоялни
търговски практики

•

Управление на онлайн поръчки и продажби на продукти и
услуги

•

Идентифициране на действителните собственици и проверка
на тяхната идентификация

•

Изясняване на произхода на средствата

•

Определяне на субектите, за които се прилага Законът за
мерките за изпиране на пари

•

Задължения на доставчика за предоставяне на информация
на клиентите (търговски съобщения, непоискани търговски
съобщения)

•

Подаване на жалби към Комисията за защита на
конкуренцията

29.0%

•

Поддържане на информационни масиви с данни за
потребители/клиенти

28.2%

•

Сделки и плащания между местни и чуждестранни лица

•

Презграничните преводи и плащания

•

Правомощията на митническите органи и административни
наказания, налагани от митническите органи.

Най-често приложими нормативни документи и найчесто срещани бизнес ситуации
Най-често приложимите нормативни документи в контекста
извършването на търговска дейност са:
Нормативен акт

%
използвали

Закон за защита на личните данни
Общ регламент относно защитата на данните
Закон за защита на потребителите
Закон за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги
Закон за мерките срещу изпирането на пари,
Правилник за прилагане на Закона за мерките
срещу изпиране на пари
Закон за дейностите по предоставяне на услуги
Закон за защита на конкуренцията
Закон за електронната търговия
Закон за електронната идентификация,
Правилник за прилагане на Закона за
електронната идентификация
Закон за електронните съобщения

41.6%
39.6%
37.6%
35.5%
34.3%
33.1%
33.1%
31.4%

В контекста на тези закони, предприемачите се сблъскват с
различни бизнес ситуации, като най-често срещаните са:
•

Дефиниране и актуализиране на общите условия

PwC

83

С подкрепата на

Служба за подкрепа на структурни реформи

Извършване на търговска дейност (вкл. експорт/
импорт) (3/4)
Най-сложни за разбиране нормативни документи и
най-сложни бизнес ситуации

Закон за защита на потребителите
Въпреки че Законът за защита на потребителите не попада в
най-сложните нормативни документи, той е оценен като поскоро сложен от МСП (оценка за сложност = 3.7).

3.6
1

2

3

4

5

6

Изключително
лесно

Лесно

По-скоро лесно

По-скоро
сложно

Сложно

Изключително
сложно

Като цяло за участниците в изследването е по-скоро сложно да
разбират и прилагат нормативните изисквания, които са
приложими при извършването на търговска дейност, като има
един конкретен закон, който участниците определят като найсложен.
Закон
Закон за митниците – транспорт на стоки извън ЕС,
издаване на сертификат за произход на стоки

Сложност

В контекста на този закон участниците в дълбочинните
интервюта коментираха, че търговците правят голям брой
нарушения, когато продават стоки с чуждестранен произход и
не спазват съответните изисквания за предоставяне на
необходимата информация на потребителя. Според закона,
търговците са длъжни да предоставят на потребителя преди
придобиването на стоката или ползването на услугата
подходяща информация, позволяваща му да направи своя
избор, която включва:
•

всички характеристики на стоката или услугата, които трябва
да бъдат известни на потребителя, включително състава,
опаковката, както и инструкция за ползване, комплектовка и
поддържане

•

цена, количество, начин на плащане и други договорни
условия

•

наличие на стоката или услугата

•

опасностите, свързани с обичайната употреба, ползване или
поддръжка на стоката или услугата

•

условията за употреба на стоката или услугата; влиянието,
което тя оказва върху други стоки и услуги при евентуална
съвместна употреба или ползване

•

условия и срок на гаранцията

•

срок на годност.

4.28

Закон за митниците
За да изнасят стоки извън границите на ЕС и да се ползват от
преференциални мита, производителите и търговците трябва
да представят пред съответните митнически органи документи,
доказващи произхода на стоките. Подобни документи, в
зависимост от вида на стоката, се издават от Българската
търговско-промишлена палата и от Агенция Митници. Според
информация, получена по време на дълбочинните интервюта,
информацията на сайтовете на двете институции, която е
налична в момента, не дава пълна и ясна картина за
преференциалните и непреференциалните сертификати за
произход и съответните компетентни органи, които ги издават.
Това затруднява МСП при осъществяване на експортна дейност.
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Извършване на търговска дейност (вкл. експорт/
импорт) (4/4)
Закон за акцизите и данъчните складове
Нормативният акт не попада във финалния списък с найсложните закони поради недостатъчния брой респонденти,
които са оценели сложността на този закон. Според правните
експерти, от които бяха проведени дълбочинни интервюта
обаче, предприемачите имат нужда от допълнителна
структурирана информация, която да отговаря на следните
въпроси:
•

Кои са основните групи акцизни стоки?

•

Кога и при какви условия акцизът е дължим?

•

Кога е възможно възстановяване на акциза?

•

Как се лицензира данъчен склад?

•

Кои лица могат да бъдат лицензирани складодържатели?

Информацията относно въвежданите стандарти често обаче е
трудно достъпна за малките и средните предприятия най-вече
поради недостатъчно активното им участие в процеса на
създаване на стандартите. Съществуват трудности и при
откриването на стандартите, които са приложими в сферата на
дейност на различните малки и средни предприятия.

Коментари, свързани със законодателната
рамка, дадени от респондентите
Основната информация, която липсва на предприемачите,
които извършват търговска, експортна и импортна дейност, е
свързана със специфичните секторни разрешителни и процеси
по стандартизация.
ЕК се стреми да подобри процесите по стандартизация на ниво
ЕС, като използва принципа „мисли първо за малките“. Една от
мерките на ниво ЕК е отделяне на средства от структурните
фондове за консултации на малките и средните предприятия от
иновационни центрове, професионални сдружения и търговски
камари. Адаптирането на процесите по стандартизация към
нуждите на по-малките предприятия е и приоритет на
Българския институт по стандартизация (БИС), който
разработва български стандарти на национално ниво.
PwC
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Осъществяване на строителни дейности (1/4)
Анализ на ситуацията и вече предприетите
мерки за облекчаване на административната
тежест за МСП (настолно проучване)
Според доклада “Doing Business 2017” на Световната банка
основно затруднение за предприятията при извършването на
строителни дейности е получаването на разрешителни за
строителна дейност. Ключовите проблеми, идентифицирани в
доклада, са големият брой процедури, продължителният
период от време и разходите по издаване на необходимите
документи. Поради отежнената процедура, включваща
участието на множество институции, България се нарежда сред
държавите в ЕС с най-голям брой процедури и най-скъп процес
по издаване на разрешително за строеж.
Значителни пречки за работата на МСП съществуват от гледна
точка на наличност на консолидиран източник на информация
относно изискванията за получаване на разрешителни.
Предприятията трябва да се консултират с множество закони,
регулации и интернет сайтове, за да се запознаят с
необходимата документация и стандартите, на които проектите
им трябва да отговарят. Едно от изискванията, при което
особено липсва яснота, е участието на отговорни лица по
качеството на строежа, тъй като задълженията на тези лица
често се припокриват със задълженията на архитектите и
държавните контролни органи.

усложнение е необходимостта от инвестиция в
канализационната система в някои градове чрез отделен
договор между компанията доставчик на услугата, общината и
строителната компания.
Като извод от наблюденията си, Световната банка достига до
заключението, че съществува необходимост от оптимизация и
координация при участието на различни административни
органи в процеса. Необходимо е централизиране на основната
отговорност в агенцията, издаваща разрешителното за строеж,
както и единен източник, съдържащ цялата необходима
информация относно агенции, необходима документация,
одобрения, времеви ограничения и такси. От полза за малките
и средните предприятия би било и дължимите такси при
получаването на разрешителни да са базирани не на
големината на проекта, а на реалната стойност на услугата. От
гледна точка на необходимо време, процедурите се нуждаят от
оптимизиране чрез адаптиране на изискванията към нивото на
инвестиционен риск при различните проекти, като
улесняването на процесите при по-стандартните проекти биха
могли да освободят ресурси за фокусиране върху по-рискови
проекти.28

Според Световната банка в България достъпът до
инфраструктура, като например канализационна и
електроразпределителна мрежа, също е затруднение поради
необходимостта от сключване на предварителен договор с
компаниите, предлагащи подобни услуги, както и тяхното
одобрение на следващи етапи от строежа. Допълнително
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Осъществяване на строителни дейности (2/4)
Анализ на резултатите от изследването сред
МСП и други заинтересовани страни

Най-сложни за разбиране нормативни документи и
най-сложни бизнес ситуации
4.35

Най-често приложими нормативни документи и найчесто срещани бизнес ситуации
Най-често приложимите нормативни документи в контекста на
строителните дейности са:
Нормативен акт

%
използвали

Закон за местните данъци и такси

26.9%

Закон за кадастъра и имотния регистър

24.5%

Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за
правилата и нормите за пожарна безопасност
при експлоатация на обектите

24.1%

Закон устройство на територията

23.3%

Закон за собствеността

22.9%

Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на
строежите в България

22.9%

В контекста на тези закони, предприемачите се сблъскват с
различни бизнес ситуации, като най-често срещаните са:

2

3

4

5

6

Лесно

По-скоро лесно

По-скоро
сложно

Сложно

Изключително
сложно

Закон

Сложност

Закон за кадастъра и имотния регистър
Наредба за условията и реда за присъединяване на
потребителите и ползване на водоснабдителни и
канализационните системи
Закон за устройство на териториите
Закон за водите
Закон за опазване на околната среда
Наредба за технически правила и нормативи за
контрол и приемане на електромонтажните работи
Наредба за условията и реда за извършване на
ОВОС

4.99
4.93
4.88
4.44
4.29
4.25
4.30

Най-сложните ситуации, с които предприемачите се сблъскват в
контекста на тези закони са:
•

Получаване на разрешително за строеж

•

Преценка за необходимостта и извършване на ОВОС

Конструктивно становище (Акт 14)

•

Издаване на документи за собственост или за отстъпено право
на строеж

Присъединяване към мрежите на техн. инфраструктура
(електричество, газ и вода)

•

Издаване на становища от експл. дружества

•

Обжалване на отказ за разрешение за строеж

•

Получаване на разрешително за строеж

•

Регулации с цел въвеждане в експлоатация (Акт 15, 16)

•
•
•

1
Изключително
лесно

Регулации по време на строеж
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Осъществяване на строителни дейност (3/4)
•

Промяна на инвестиционните намерения

•

Смяна на предназначението на помещението, включително
обособяване на самостоятелен обект в сграда.

Закон за кадастъра и имотния регистър
Един от документите, които са необходими за издаване на
разрешително за строеж, е скицата, удостоверяваща границите
на собствеността, върху която ще се реализира инвестиционното
намерение. Според участниците в изследването процедурата по
установяване и отстраняване на грешки в кадастралната карта
изисква доста време и ресурси, което представлява сериозно
неудобство за МСП. В същото време на база на интервютата
става ясно, че в края на 2016 г. е приета нова кадастрална карта, в
която има доста грешки. Когато човек започне да строи, той
трябва да си извади скица на имота от кадастралната карта. Там
се вижда, че имотът е по-малък или са сбъркани границите, което
води до стартирането на дълга и тежка процедура, която трябва
да бъде завършена, преди да започнат строителните дейности.
Един от участниците в дълбочинните интервюта наскоро се е
сблъскал конкретно с отстраняване на грешка в кадастралната
карта. Цялата процедура е отнела дълго време, въпреки, че
предприемачът е платил за експресна услуга. Въпреки
попълването на една и съща информация в множество
документи, новите документи, изпратени от страна на агенцията,
са се загубили, тъй като са били изпратени на грешен адрес.
Закон за устройството на територията – промяна на
предназначението на помещението
Често срещана ситуация при стартирането на бизнес е
предприемачите да придобият имот или помещение, което не е
предназначено за планираната от тях бизнес дейност. Тогава се
PwC

налага промяна на предназначението на помещението.
Процедурата се урежда от Закона за устройство на територията,
оценен от участниците като един от най-сложните. Според
правните експерти, с които бяха проведени дълбочинни
интервюта, една от предпоставките за сложността на този
процес е, че регулаторните изисквания за извършването на тази
процедура се регламентират в няколко различни документа
(вкл. Приложение 4 от НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри). Адвокатите
споделят, че времето, необходимо за промяна на
предназначението на помещение, в случаите, когато е
възможно, може да отнеме от три до шест месеца. Когато това
не е планирано правилно от предприемачите, тази процедура
може да окаже негативно влияние на бизнеса, тъй като, докато
трае процедурата, не може да се осъществява стопанска
дейност.
Закон за опазване на околната среда, Закон за водите,
Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС Преценка за необходимостта и извършване на ОВОС за
получаване на разрешително за строеж
Законът за опазване на околната среда и Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда са транспонирани от Европейското
законодателство, което ограничава възможността за промени.
Според представители на административните органи, в чиито
ресор е съответното законодателство, изискванията, които МСП
и големите компании трябва да спазват са различни.
Сложността на процедурата по оценката на въздействието върху
околната среда от една страна произтича от липсата на яснота
за случаите, в които процедурата е необходима. Конкретните
стъпки, предвидени от закона, са ясно разписани, но не става
89
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Осъществяване на строителни дейности (4/4)
Наредба за технически правила и нормативи за контрол и
приемане на електромонтажните работи
Наредбата е оценена като сложна от участниците в проучването,
но не е била коментирана по време на дълбочинните
интервюта. Конкретните аспекти от наредбата, които
представляват трудност за МСП ще бъдат анализирани като
част от следващия етап от проекта.
Присъединяване към мрежата на техническата
инфраструктура (електричество, газ и вода) – издаване на
становище от експлоатационните дружества за получаване
на разрешително за строеж
Участниците в проучването се затрудняват в изпълнението на
процедурата за присъединяван към мрежата на техническата
инфраструктура (електричество, газ и вода). По-конкретно,
според респондентите включването на небитови обекти към
електропреносната и електроразпределителната мрежа и
съответното откриване на нова партида е свързано с тежки
административни процедури и финансови разходи.
Основното затруднение в процедурата е свързано със
съгласуването на издадените становища от експлоатационните
дружества с главния архитект на съответната община.
Експлоатационните дружества издават становище къде и как
строителният обект да бъде свързан към техническата
инфраструктура на база на съществуващия устройствен план.
Областният управител може да не одобри плана за
присъединяване, ако не съвпада с плана за развитие на
устройствената територия. Тогава инвеститорът може да
обжалва решението на общината или да измени първоначалния
устройствен план, така че да съвпада с общия план за развитие
на територията. Във втория случай може да се наложи
изграждане на допълнителна канализационна мрежа,
PwC

подземни кабелни линии или пътна инфраструктура, които не
са били предвидени във времето и разходите за изпълнение на
инвестиционното намерение.
Обжалване на отказ за разрешение за строеж
При обжалването на отказ за разрешение за стоеж
административните органи, отговорни за издаване на
разрешение за строеж, прилагат принципа на мълчаливия
отказ. Според участниците в проучването това е един от
сложните етапи в процеса именно поради необходимостта да се
познава вътрешно нормативната уредба на администрацията и
да се следят сроковете, в които „мълчаливият отказ“ може да се
обжалва в съда. След като съдът отмени мълчаливия отказ,
процедурата по искане за разрешение за строеж започва
отначало. Нормативните актове, приложими към ситуацията за
обжалване на отказ за разрешение за строеж не дават ясна и
изчерпателна информация за това кои са всички
заинтересовани страни, които в двумесечен срок могат да
обжалват отказа за разрешение за строеж пред регионалния
клон на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).
Според интервюираните правни експерти в този казус е
задължително да се наеме правен експерт с опит в изпълнение
на процедурата.
Други коментари
За настоящите и бъдещи инвеститори ще бъде изключително
полезно да разполагат с инструмент, който дава конкретни
насоки за изготвянето на инвестиционен проект, който е
основание за издаване на разрешително за строеж.
Изработването на инвестиционни проекти е уредено от
разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 4 от 21.05.2001 за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти (посл. изм. и доп.
бр. ДВ. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.)
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Транспорт, туризъм, хотелиерство и
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Анализ на ситуацията и вече предприетите
мерки за облекчаване на административната
тежест за МСП (настолно проучване)
Транспортна дейност
Основните затруднения при транспортната дейност на
предприятията са предизвикани от необходимостта от
устойчиво развитие на транспорта в контекста на нарастващото
търсене, което трябва да е фокус при развиването на
благоприятни за бизнеса политики и регламенти както на
национално, така и на ниво ЕС. Административни затруднения
предизвикват отношенията между инфраструктурните
управители, отговарящи за управлението и поддържането на
транспортната инфраструктура, и транспортните оператори,
както и издаването на разрешения за обучение на
професионални водачи на транспортни средства.
Съществуват проекти на ниво ЕК, които представляват
потенциален проблем за българските транспортни компании,
тъй като изискват уеднаквяване на възнагражденията и
условията на труд в различните европейски държави, което
значително би повишило разходите за българските
предприятия в сферата. Адаптирането на осигурителните
прагове към държавите, в които пътуват превозвачите, би
повишило значително осигурителните разходи, както и
необходимостта от счетоводни услуги, а изискванията относно
престоя на територията на държавите би повишило разходите
за по-голям брой пътувания.29, 30
Туристическа дейност, хотелиерство и
ресторантьорство
Основно затруднение при предприятията, занимаващи се с
туристическа дейност, е сложната процедура по категоризация
и регистрация на обектите за настаняване, която е значително
PwC

улеснена в много от държавите в ЕС. Класификацията на
местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения
отнема нормативния период от 2 месеца за разглеждане и
вписване в регистъра.
Друг съществуващ проблем, особено при селския туризъм, е
липсата на запознатост с основните принципи за управление и
качество на туристическия продукт, осведоменост относно
възможностите за подобряване на качеството чрез прилагане на
добри практики и квалифицирани кадри, които да ги прилагат.
Местните общности не притежават необходимите умения, за да
се възползват от възможностите на различните форми на
финансиране от фондовете на ЕС, който биха могли да
послужат при подпомагането на проекти в сферата на туризма.
Такива програми са например Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020, Програма COSME 2014-2020, както и
различни програми за финансиране на туризма.31

Анализ на резултатите от изследването сред
МСП и други заинтересовани страни
Най-често приложими нормативни документи и найчесто срещани бизнес ситуации
Най-често приложимите нормативни документи в контекста на
транспорта, туризма и хотелиерството и ресторантьорството са:
Нормативен акт

%
използвали

Закон за автомобилните превози

18.8%

Наредба за комбиниран превоз на товари

18.4%

Закон за туризма

12.7%

Закон за храните

11.4%
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Закон, бизнес ситуация

В контекста на тези закони, предприемачите се сблъскват с
различни бизнес ситуации, като най-често срещаните са:
•

Изпълнение на специфичните правила при превоза на
пътници и товари

•

Придобиване на лиценз за извършване на превоз на пътници
или товари в България

•

Условия за извършване на хотелиерска и ресторантьорска
дейност

•

Категоризиране на места за настаняване и прилежащи към
тях заведения за хранене и развлечения и т.н.

Най-сложни за разбиране нормативни документи и найсложни бизнес ситуации
3.8
1

2

3

4

5

6

Изключително
лесно

Лесно

По-скоро лесно

По-скоро
сложно

Сложно

Изключително
сложно

Като цяло за участниците в изследването е по-скоро сложно да
разбират и прилагат нормативните изисквания, които са
приложими при транспортните и туристически дейности.
Основните закони и ситуации, които респондентите оценяват
като сложни са:
Закон, бизнес ситуация
Наредба за изискванията за третиране и
транспортиране на производствени и опасни
отпадъци
Закон за храните – изисквания за опаковане,
етикетиране, представянето и рекламата на храните

PwC

Сложност
4.80
4.25

Сложност

Наредба за изискванията към местата за настаняване
и заведенията за хранене – категоризация на
обектите (и по-точно необходима документация,
която следва да се поддържа за различните
категории)

4.50

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране
на производствени и опасни отпадъци
Наредбата е идентифицирана като сложна от предприемачите,
чиято основна дейност налагала транспортирането на
производствени отпадъци на отредените за това места.
От анализа на качествената информация става ясно, че МСП
трябва да наемат лицензирана фирма за третиране и
транспортиране на производствения отпадък. На сайта на
МОСВ има актуализиран списък на всички компании, които
имат право да извършват третирането и транспортирането.
Според дълбочинно интервю с експерти за МСП не е ясно, че
ако наемат доставчик на услугата, който няма лиценз – те
самите дължат глоба.
Други коментари, свързани с транспортната дейност
На база на резултатите от качествената информация от
изследването беше идентифицирана допълнителна ситуация,
свързана с транспортната дейност, която е регламентирана на
национално ниво от европейското законодателство, а именно
времето за почивка, което шофьорите са длъжни да спазват.
Според правните експерти предприемачите, които извършват
транспортни дейности, се затрудняват да изготвят вътрешните
правила, които регламентират времето за почивка на
шофьорите. Ако се установи нарушение на регламентираните
временни, междудневни или междуседмични почивки,
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фирмите подлежат на глоби в голям размер. Предприемачите
могат да обжалват наказателните постановления пред съда, като
предоставят съответните доказателства за това, но се нуждаят от
адвокат със специфичен профил.
Закон за храните – изисквания за опаковане, етикетиране,
представянето и рекламата на храните
Според проведено дълбочинно интервю с участник, който през
2016 г. е управлявал верига заведения за хранене, в
законодателната рамка липсва основна информация за
опаковането и етикетирането на храни, които са предвидени за
кетъринг. Респондентът отбелязва, че ако се прилага законът,
който гласи, че всяка храна, произведена в отсъствие на
консуматора трябва да се опакова и етикетира, то повечето
фирми, които доставят кетъринг са в нарушение.
Според интервюирания Законът за храните е основен закон,
който има нужда от реформа, най-вече защото е пълен с
препратки към европейски нормативни актове. Също така
Законът не отразява новите бизнес модели в бранша. Все попопулярна става услугата професионални готвачи да приготвят
храна директно в дома на клиента, но с внесени продукти отвън.
Има и мобилно приложение, което дава възможност на туристи
да влязат в домовете на хора, които предлагат традиционна
вечеря срещу заплащане. Респондентът посочи, че няма яснота
по какъв начин този тип услугите се облагат с данъци.

които системно поддържат високи стандарти на хигиена и
качество в заведенията и директно да затварят онези, които не
покриват дори минималните изисквания.
Наредба за изискванията към местата за настаняване и
заведенията за хранене – категоризация на обектите (и поточно необходима документация, която следва да се
поддържа за различните категории)
Резултатите от изследването сочат, че най-голямо затруднение с
прилагането на наредбата срещат собствениците на къщи за
гости, които често попадат в категорията микро-предприятия.
Според анкетираните участници е трудно да се определи дали
къщата попада в първа, втора или трета категория. Не е ясно и
какви са разликите в документацията, която трябва да
поддържа предприемачът в зависимост от типа на мястото за
настаняване. За собствениците на място за настаняване би било
полезно да има един източник на информация, който да
показва ясно какви са разликите между къща за гости, хостел,
стаи за отдаване, стаи за отдих и какви данъци трябва да се
плащат на месец в зависимост от продадения брой нощувки.
Според участниците, които са се сблъсквали със ситуацията,
трябва да има необлагаем минимум до който не са дължими
данъци.

По време на интервюто респондентът сподели
неудовлетвореността си от взаимодействието с Регионалната
здравна инспекция, която има изцяло санкционираща роля.
Според него подобни административни органи трябва да работят
и в двете посоки – да предлагат облекчения за ресторантьори,

PwC
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Преобразуване, прекратяване или прехвърляне на
бизнеса (1/4)
Анализ на ситуацията и вече предприетите
мерки за облекчаване на административната
тежест за МСП (настолно проучване)
България е сред държавите в ЕС с най-бавен процес по
обявяване на доброволна несъстоятелност. Продължителното
функциониране в състояние на несъстоятелност оказва
негативно влияние върху възможностите за запазване на
работни места и стойността на активите.
Според доклада за България на ЕК „Small Business Act” от 2016
г. законодателните органи работят в посока създаване на
възможности за предоговаряне на условията по задълженията с
кредиторите с цел увеличаване на шансовете за продължаване
на дейността на предприятията във финансови затруднения и
избягване на производството по несъстоятелност. Мерките в
подкрепа на финансово затруднени предприятия включват
добавка в Търговския закон, регламентираща процеса по
стабилизация на бизнесите чрез предоговаряне на условията.
Основно притеснение остава дългият период, който отнема
производството по несъстоятелност (3 години и 4 месеца)31.
Според доклад на ЕК за България от 2018, направените през
2016 г. промени в Търговския закон, свързани с възможността
за стабилизация, не са били комуникирани активно сред
българските бизнес среди. Липсата на информираност се
наблюдава най-вече сред малките бизнеси, които биха могли до
най-голяма степен да се възползват от мярката.32
Препоръките на ЕК включват мерки, свързани с информиране
на предприятията за сложността на процеса по прехвърляне на
бизнес, както и подкрепяне на навременното стартиране на
предварителната необходима
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подготовка за стартиране на процеса по прехвърляне.
Също така се препоръчват усилия по осведомяването на
предприятията относно как различните елементи от избраната
правна форма още при стартирането на дейността биха могли
да повлияят на процеса по прехвърляне. Препоръчва се и
подобряване на финансовата среда чрез въвеждане на
инструменти, приложими при прехвърлянето на предприятия.
По отношение на приемствеността, се препоръчва подобрение
на процедурата за прехвърлянето или наследяването на бизнес
в случаите на сдружения или еднолични дружества при смърт
на някого от съдружниците или настоящия собственик.33
Проблем представляват и значителните разходи по сделките,
които биха могли да доведат до значително намаляване на
стойността на прехвърляното предприятие.

Анализ на резултатите от изследването сред
МСП и други заинтересовани страни
Най-често приложими нормативни документи и найчесто срещани бизнес ситуации
Най-често приложимите нормативни документи в контекста на
преобразуването, прекратяването или прехвърлянето на бизнес
са:
%
Нормативен акт
използвали
Търговски закон

23.3%

Закон за данък върху добавената стойност

22.4%

Закон за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел

19.6%
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Преобразуване, прекратяване или прехвърляне на
бизнеса (2/4)
В контекста на тези закони, предприемачите се сблъскват с
различни бизнес ситуации, като най-често срещаните са:

•

Прекратяване на търговско представителство

•

Процедура по преобразуване (вливане, сливане, разделяне,
отделяне)

•

Изменения на дружествения договор

•

Прехвърляне на дяловете

Търговски закон

•

Смяна на управител

•

Приемане на нов съдружник/изключване на съдружник

Търговският закон регламентира различните ситуации,
свързани с преобразуване, прехвърляне и прекратяване на
дружествата.

Най-сложни за разбиране нормативни документи и найсложни бизнес ситуации
4.23
1

2

3

4

5

6

Изключително
лесно

Лесно

По-скоро лесно

По-скоро
сложно

Сложно

Изключително
сложно

Като цяло за участниците в изследването е по-скоро сложно да
разбират и прилагат нормативните изисквания, които са
приложими при преобразуването, прекратяването или
прехвърлянето на бизнес. Основните закони, които
респондентите оценяват като сложни са:
Закон
Търговски закон
Закон за ДДС, Правилник за прилагане на ЗДДС

Сложност
4.18
4.98

Най-сложните ситуации, с които предприемачите се сблъскват в
контекста на тези закони са:
•

Процедура по преобразуване чрез промяна на правната
форма

•

Прехвърляне на търговско предприятие

•

Производство по ликвидация
PwC

Според респондентите процедурата по преобразуване и
пререгистрацията на бизнеса е сложна и за да я избегнат,
компании предпочитат да регистрират ново дружество. Това
решението е особено валидно за стартиращите компании, които
най-често се регистрират като „ЕООД“ или „ООД“, а след като
привлекат инвеститори искат да се пререгистрират като „АД“.
Според интервюираните е много по-бързо и лесно да бъде
регистрирана нова фирма, отколкото да се пререгистрира/
преобразува съществуваща.
Според други респонденти една от причините за
административната тежест при преобразуване на фирма е
изискването за доказване на статут на фирмите. След промени в
Гражданско-процесуалния кодекс и Търговския закон фирмите
трябва да извадят документи, че нямат неизплатени осигуровки
и заплати към работниците. Според интервюираните това е
бюрократична тежест, която води до опашки пред Агенцията по
вписванията.
Друг респондент споделя, че се допускат грешки при
използването на термините „вливане“, „сливане“, „разделяне“,
„отделяне“. В неговата практика най-много са случаите на МСП,
които се „вливат“ в други дружества. Според респондента при
процедурата по преобразуване на МСП чрез вливане,
предприемачите трябва да имат конкретни познания, които да
им позволят да направят оценка на активите, пасивите и други
ключови показатели за състоянието на дружеството. Най-често 97
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Преобразуване, прекратяване или прехвърляне на
бизнеса (3/4)
подготовката на заключителния баланс към датата на
преобразуването (Търговския закон: Чл. 263з) се извършва от
финансисти, счетоводители и одитори. Но това изисква сериозен
финансов ресурс от страна на компанията. Според респондента
частта на Търговския закон, която регламентира
преобразуването е сложна, защото членовете съдържат много
изключения от правилата.
Процедурата по ликвидация на предприятие също е оценена
като сложна от предприемачите, най-вече защото е свързана с
много време и разходи. Един от предприемачите, участвал в
дълбочинните интервюта, сподели, че не предприема
ликвидация на своя фирма, която вече не функционира по ред
причини, а именно:

партньори, инвеститори или други възможности, които да им
позволят да продължат дейността си.
Според предприемачите, които са участвали в прекратяване на
търговско представителство, процедурата е сложна и изисква
правна експертиза. Конкретните аспекти на закона, които я
регламентират, ще бъдат разгледани в следващата фаза на
проекта.
Закон за ДДС и Правилник за прилагане на ЗДСС
Законът за ДДС и Правилникът за прилагане на ЗДДС са
оценени като сложни нормативни актове в контекста на
преобразуването, прекратяването или прехвърлянето на бизнес,
но от анализа на качествената информация не са
идентифицирани конкретните причини за сложността на
закона точно в този контекст.

•

За да се ликвидира фирма, трябва да се назначи ликвидатор и
целият процес отнема около 6 месеца

•

Необходимо е предоставянето на много информация на НАП,
за да се гарантира, че всички задължения към държавата и
служителите са платени

Предложение за подобрения на законодателната рамка, дадени от респондентите

•

Процедурата изисква допълнителни разходи за адвокати и
счетоводители и възлиза на близо 1 000 лв.

•

Процедурата по ликвидация трябва да бъде ускорена

•

Трябва да е наличен публично достъпен инструмент, който
стъпка по стъпка да отговаря на следните въпроси:
o Кога трябва да стартирам производство по ликвидация?

Респондентът коментира, че за него е по-лесно да плаща на
счетоводител и адвокат минимални суми (~50 лв. на година) и да
подава нулев финансов отчет, вместо да ликвидира дружеството.
По негово мнение, много хора не ликвидират фирмите си и
защото се притесняват, че данъчните ще открият неплатени
задължения към държавата през годините.
Правните експерти, които бяха интервюирани по темата за
ликвидацията обясниха, че зад продължителната процедура се
крие логиката на регулаторните органи да осигурят сигурността
на търговския оборот. Процедурата дава достатъчно време на
предприемачите да премислят решението си или да намерят
PwC

o Кои са стъпките, които трябва да изпълня, за да
ликвидирам фирма?
o Колко ще струва ликвидацията?
•

Някои от заинтересованите страни споделиха, че се работи
по нов законопроект за изменение на процедурата по
ликвидация, който включва множество текстове за промяна
на Търговския закон.
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Инструменти за подпомагане на МСП при спазване на
нормативните изисквания в България.

Този раздел представя структуратa на онлайн инструментa, която бe разработена, за да подпомогнe малките и средни предприятия в
България при спазване на нормативните изисквания. Представената структура е на база на резултатите от изследванията,
представени в предишните глави на настоящия доклад. Някои аспекти / раздели на тази структура бяха променени въз основа на
дискусии с Министерството на икономиката и Възложителя както и анализа, който се проведе в последния етап на проекта.
Детайлните описания на всяка бизнес ситуация/събитие (които ще бъдат разположени на интернет страницата на Министерство на
икономиката) са представени в Приложение.

Наръчник за МСП
Стартиране на бизнес
Бизнес операции
Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Стартиране
на бизнес
Промени в
структурата

PwC

Бизнес
операции
Прекратяване
на дейност
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Финална структура на онлайн наръчник за
подпомагане на МСП (1/10)
Ниво 1
Бизнес наръчник за
МСП

Ниво 2
Стартиране на бизнес

Бизнес операции

Промени в структурата

Човешки ресурси

Промени в структурата на
бизнеса

Счетоводство и
отчетност

Преобразуване и
прехвърляне на бизнеса

Прекратяване на бизнес
дейност

Ниво 3

PwC



Избор на правна форма, документи
и процедура по регистрация



Избор на име на фирма и
запазването му



Регистрация на дружество по
Закона за данъка върху добавена
стойност



Регистрация на фискален апарат



Вписване на договор за наем с
нотариална заверка в Имотния
регистър



Издаване на сертификат за
противопожарна безопасност



Присъединяване към
водоснабдителните мрежи



Присъединяване към преносната
електрическа мрежа



Присъединяване към
топлопреносната мрежа на обекти
за небитови нужди



Присъединяване към
газоразпределителната мрежа



Управление на отпадъците



Стартиране на бизнес като
самоосигуряващо се лице



Електронен подпис




Прекратяване на търговско
представителство
Производство по ликвидация

Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните
данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност
Строителство

Структурата на наръчника за МСП следва
различни нива на детайл и в различните етапи
от жизнения цикъл на малките и средните
предприятия. Той съдържа от три до пет нива.
Всяко последно ниво, където са разписани
нормативни актове, е обозначено със следния
символ:
Бизнес ситуации, посочени от МСП
като 30 най-сложни и 70 най-често
срещани нормативни актове на база на
проведеното изследване и анализ от
Фаза 1.
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Финална структура на онлайн наръчник за
подпомагане на МСП (2/10)
Ниво 2
Бизнес операции
Ниво 3
Човешки ресурси
Ниво 4

Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните
данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност

Прекратяване на
правоотношения

Администриране
на персонала

Назначаване на
служители

Счетоводство и
отчетност
Ниво 5


Видове трудови договори



Процедура за сключване
трудови договори

на



Наемане на служители,
граждани на други държави



Администриране на
документите на служителите



Структура на трудовото
възнаграждение



Възнаграждения и
осигуровки



Работно време и отпуски



Командировки



Здравословни и безопасни
условия на труд



Нарушения на трудовата
дисциплина и налагане на
дисциплинарни наказания



Прекратяване на
правоотношения

Строителство

PwC
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Финална структура на онлайн наръчник за
подпомагане на МСП (3/10)
Ниво 2
Бизнес операции
Ниво 3
Човешки ресурси
Ниво 4
Счетоводство и
отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните
данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност

Обща информация

Годишно
приключване

Текущо счетоводно
отчитане

Данъци

Ниво 5


Счетоводна политика



Изготвяне на счетоводни
документи, администриране
на счетоводна
информация/системи



Класифициране на видовете
разходи



Отчитане и администриране
на касови трансакции



Използване на служебни
автомобили



Извършване и отчетност на
инвентаризации



Подготовка на годишни
финансови отчети и отчети за
дейността



Съхраняване на счетоводна
информация



Подаване на необходима
статистическа информация към
НСИ



Данъци и социални
осигуровки, свързани със
служителите



Деклариране и изплащане на
корпоративен данък. Годишна
данъчна декларация



Изплащане на местните данъци
и такси



Отчитане и възстановяване на
ДДС



Разпределение на печалбата

Строителство

PwC
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Финална структура на онлайн наръчник за
подпомагане на МСП (4/10)
Ниво 4

Ниво 2
Бизнес операции
Ниво 3
Човешки ресурси
Счетоводство и
отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните
данни

Насърчаване
на
инвестициите

Финансиране
от банки

Национални
програми за
финансиране







ОП “Иновации и
конкурентоспособнос
т” 2014 - 2020 г.

Финансиране от
банки – обща
информация





Банкови кредити





Изчисляване на
годишен процент на
разходите

ОП "Инициатива за
малките и средните
предприятия "20142020 г.



Банкови гаранции





Условия и ред за
изплащане на суми
по гарантирани
депозити

ОП "Развитие на
човешките ресурси"
2014-2020 г.



Програма за
развитие на селските
райони 2014-2020 г.



Програма морско
дело и рибарство
2014-2020 г.

Мерки за
насърчаване на
инвестициите



Изисквания за клас
инвестиция и
приоритетен
инвестиционен
проект
Процедура по
издаване на
сертификат за клас
инвестиция и
приоритетен
инвестиционен
проект



Национален
иновационен фонд



Програма "COSME"



Държавни помощи



Програма "Хоризонт
2020"



Видове държавни
помощи



Предоставяне на
държавна/минималн
а помощ



Инструмент за
малки и средни
предприятия



Бърз път към
иновации 2020



Програма "Innosup"



Програма
"ИнновФин"



Програма "Еразъм+"



Програма "Еразъм за
млади
предприемачи"



Програма "Творческа
Европа"



Финансов механизъм
на Европейското
икономическо
пространство и
Норвежки фин.
механизъм



Програма "Life"

Строителство

PwC

Държавни
помощи

Ниво 5

Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност

Европейски
програми за
финансиране
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Финална структура на онлайн наръчник за
подпомагане на МСП (5/10)
Ниво 2
Бизнес операции
Ниво 3
Човешки ресурси

Ниво 4

Счетоводство и
отчетност
Финансиране



Строителство

PwC

Договор за продажба и
обвързани гаранция и
рекламация на
потребителската стока



Комуникация с клиентите.
Изпращане на търговски
съобщения



Нелоялни търговски
практики (напр. подвеждаща
реклама и агресивни
търговски практики)



Подаване на жалби към
Комисията за защита на
конкуренцията



Разрешаване на търговски
спорове

Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност

Дейности, свързани с
внос и износ

Ниво 5

Търговски дейности
Защита на личните
данни

Електронна
търговия

Реклама и
продажби




Определяне и актуализиране
на общите условия в договор
Управление на онлайн
поръчки и продажби на
продукти и услуги



Транспорт на стоки извън ЕС



ДДС последици от сделки и
плащания между местни и
чуждестранни лица



Презгранични преводи и
плащания



Внос и износ на стоки извън
територията на ЕС
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Финална структура на онлайн наръчник за
подпомагане на МСП (6/10)
Ниво 2
Бизнес операции
Ниво 3
Човешки ресурси
Счетоводство и
отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните
данни
Обществени поръчки

Ниво 4


Защита на личните данни –
обща информация



Лични данни и тяхното
обработване



Роли при обработването на
лични данни



Права и задължения на
субектите на лични данни



Средства за защита



Необходими процедури при
обработването на лични
данни

Научноизследователска и
развойна дейност
Строителство

PwC
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Финална структура на онлайн наръчник за
подпомагане на МСП (7/10)
Ниво 2
Бизнес операции
Ниво 3
Човешки ресурси
Счетоводство и
отчетност

Ниво 4


Кандидатстване за
обществена поръчка



Единен Европейски документ
за обществени поръчки
(ЕЕДОП)



Трети лица, подизпълнители,
обединения"



Съдържание на офертата

Защита на личните
данни



Документи, които следва да
се представят преди
сключване на договор за
обществена поръчка

Обществени поръчки



Производство по обжалване
на обществена поръчка



Електронно възлагане на
обществени поръчки

Финансиране
Търговски дейности

Научноизследователска и
развойна дейност
Строителство

PwC
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Финална структура на онлайн наръчник за
подпомагане на МСП (8/10)
Ниво 2
Бизнес операции
Ниво 3
Човешки ресурси
Ниво 4
Счетоводство и
отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните
данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност

Видове форми на
собственост

Обща информация

Ниво 5


Същност на
научноизследователската и
развойната дейност и ползи
от нея



Формите на закрила на
НИРД в бизнеса



Отговорни институции за
кандидатстване за защита и
подаване нам жалба при
нарушение на интелектуална
собственост



Патенти за изобретения обща информация



Процедура за издаване на
патент в България



Полезни модели - обща
информация



Процедура за регистрация на
полезен модел в България



Промишлен дизайн



Марки



Географски означения

Строителство

PwC
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Финална структура на онлайн наръчник за
подпомагане на МСП (9/10)
Ниво 2
Бизнес операции
Ниво 3
Човешки ресурси
Ниво 4
Счетоводство и
отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните
данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност

Преди
строителство

По време на
строителство

Ниво 5


Оценка за необходимостта от
извършване на ОВОС





Ред за извършване на ОВОС





Получаване на разрешително
за строеж



Обжалване на отказ за
разрешение за строеж



Промяна на
инвестиционните намерения



Смяна на предназначението
на помещението, вкл.
обособяване на самостоятелен
обект

Конструктивно становище
(Акт 14)
Регулации с цел въвеждане в
експлоатация (Акт 15, 16)

Строителство

PwC
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Финална структура на онлайн наръчник за
подпомагане на МСП (10/10)
Ниво 2
Промени в структурата

Ниво 3
Промени в
структурата на
бизнеса

Преобразуване и
прехвърляне на
бизнеса

Ниво 4

PwC



Изменения на дружествения
договор



Прехвърляне на дружествен
дял



Смяна на управител



Приемане на нов
съдружник/изключване на
съдружник



Преобразуване на
дружеството чрез промяна на
правната форма"



Прехвърляне на
предприятие



Процедура по преобразуване
(вливане, сливане, разделяне
и отделяне)
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Правен преглед на 30 найсложни нормативни документа
според участниците в
изследването

Supported by the

Преглед на 30 най-сложни нормативни документа
според участниците в изследването (1/15)
Нормативен документ

Закон за управление на средствата от
европейските структурни и
инвестиционни фондове
1

Обвързани бизнес ситуации/събития
Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.;
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014 – 2020 г.;
Програма за морско дело и рибарство 2014 –
2020 г.;
Програма за развитие на селските райони 20142020.

Класификация на затруднения от МСП

Радикална промяна в нормативната уредба

Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Затрудненията при прилагането на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЗУСЕСИФ) произтичат от обстоятелството, че ЗУСЕСИФ е първият български нормативен акт, който цялостно регламентира
обществените отношения, свързани с управление на средствата от европейски фондове. МСП все още не са натрупали опит и рутина в
работа със закона, а липсата на утвърдена константна административна и съдебна практика обуславя затруднения при тълкуването и
разбирането на закона.

Закон за обществените поръчки,
Правилник за прилагане на Закона за
обществените поръчки
2

Кандидатстване за обществена поръчка;
Единен европейски документ за обществени
поръчки;
Трети лица, подизпълнители, обединения;
Съдържание на офертата;
Документи, които следва да се представят преди Неяснота в нормативния акт
сключване на договор за обществена поръчка;
Производство по обжалване на обществени
поръчки;
Електронно възлагане на обществени поръчки

Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Затрудненията при прилагането на Закона за обществените поръчки (ЗОП) произтичат главно от честите промени в нормативната
уредба. Действащият ЗОП е сравнително нов и често изменян закон, което възпрепятства натрупването на опит, рутина и сигурност у
МСП за правилното му разбиране. Наличието на разнородна практика при прилагането на закона от Комисията за защита на
конкуренцията и Върховния административен съд внася допълнителна несигурност и възпира МСП от участие в процедури по ЗОП.

PwC

112

Supported by the

Преглед на 30 най-сложни нормативни документа
според участниците в изследването (2/15)
Нормативен документ

3

Обвързани бизнес ситуации/събития

Защита на личните данни – обща информация
Общ регламент относно защитата на
Лични данни и тяхното обработване
данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на
Роли при обработването на лични данни
Европейския парламент и на Съвета от
Права и задължения на субектите на лични
27 април 2016 година относно защитата
данни
на физическите лица във връзка с
Средства за защита
обработването на лични данни и относно
Необходими процедури при обработването на
свободното движение на такива данни и
лични данни
за отмяна на Директива 95/46/EО)

Класификация на затруднения от МСП

Радикална промяна на нормативната уредба

Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Затрудненията при прилагането на общия регламент относно защитата на данните произтичат главно от обстоятелството, че
актът въвежда редица нови съществени регулации, които са без аналог в досегашната нормативна уредба. МСП срещат затруднения при
установяването и прилагането на всички мерки, които следва да приложат, за да изпълнят задълженията си по Регламента.
Допълнителни затруднения за МСП произтичат от факта, че материята в областта не е кодифицирана, а се урежда от актове на
различно нормативно равнище – Общият регламент за защитата на данните, Закона за защита на личните данни.
Смяна на предназначение на обект;
Вписване на договор за наем с нотариална
Други
заверка в Имотния регистър.
Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Затрудненията при прилагането на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са свързани с процедурите по създаване на
4 кадастрална карта и по поддържане на кадастралната карта и регистрите в актуално състояние. МСП срещат затруднения в
процедурата по поправяне на грешки в кадастрална карта – невинаги е ясно какви документи следва да представят в процедурата и
откъде да се снабдят с тях. Посочва се още, че процедурата отнема твърде много време, което създава допълнителни неудобства и е
свързано с ангажирането на твърде много ресурси. МСП считат, че биха били облекчени, ако органите изискват част от необходимите в
процедурата документи по служебен път.
Закон за кадастъра и имотния регистър
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Преглед на 30 най-сложни нормативни документа
според участниците в изследването (3/15)
Нормативен документ
Закон за ДДС (ЗДДС), Правилник за
прилагане на Закон за ДДС (ППЗДДС).

Обвързани бизнес ситуации/събития
Регистрация на дружество по ЗДДС;
Отчитане и възстановяване на ДДС
ДДС последици от сделки и плащания между
местни и чуждестранни лица

Класификация на затруднения от МСП
Неяснота в нормативния акт

5 Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Затрудненията при прилагането на ЗДДС и ППЗДДС произтичат от сложността на двата акта и честите изменения в тях. Сред
конкретните трудности, които МСП отчитат, са усложнената уредба в ЗДДС във връзка с преобразуването, прекратяването и
прехвърлянето на предприятие, както и продължителната процедура по регистрация на предприятие по ЗДДС. МСП считат
измененията в ЗДДС за непоследователни, което възпрепятства цялостното разбиране на закона и натрупването на рутина при
прилагането му.
Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за
условията и реда за присъединяване на
Присъединяване към водоснабдителните мрежи
потребителите и за ползване на
Неяснота в нормативния акт
водоснабдителните и канализационните
системи
6
Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Затрудненията при прилагането на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за МСП са в областта на присъединяването на обекти към
водоснабдителните и канализационните мрежи. МСП отчитат неясноти в уредбата и липсата на ясно разписана процедура за
присъединяване, което възпрепятства осъществяването на процедури без помощта на лице със съответна експертиза.
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Преглед на 30 най-сложни нормативни документа
според участниците в изследването (4/15)
Нормативен документ

Закон за защита на личните данни

7

Обвързани бизнес ситуации/събития
Защита на личните данни – обща информация
Лични данни и тяхното обработване
Роли при обработването на лични данни
Права и задължения на субектите на лични
данни
Средства за защита
Необходими процедури при обработването на
лични данни

Класификация на затруднения от МСП

Радикална промяна на нормативната уредба

Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Затрудненията при прилагането на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) произтичат главно от радикалните промени в правната
уредба в областта на защитата на личните данни. МСП срещат трудности при определяне на приложимата нормативна уредба.
Измененията в нормативната актове възпрепятстват натрупването на рутина и изграждането на постоянна политика у МСП във
връзка със защита на личните данни.

Закон за устройството на територията

8

Получаване на разрешително за строеж
Обжалване на отказ за разрешение за строеж
Промяна на инвестиционните намерения
Смяна на предназначението на помещението,
Препращания към други нормативни актове,
вкл. обособяване на самостоятелен обект
затрудняващи разбирането на правната уредба
Конструктивно становище (Акт 14);
Регулации с цел въвеждане в експлоатация (Акт
15 и Акт 16)

Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Затрудненията при прилагането на Закона за устройството на територията (ЗУТ) произтичат главно от сложността на
регулираната материя, както и от честите изменения в закона, които възпрепятстват разбирането на закона и натрупването на
рутина при прилагането му. МСП отчитат, че ЗУТ не съдържа достатъчно детайлна уредба на съществени процедури, а вместо това
препраща към множество други нормативни актове, както е в случая с регулациите с цел въвеждане в експлоатация на строеж, което
затруднява определянето на приложимата правна уредба и цялостното разбиране на съответните процедури.
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Преглед на 30 най-сложни нормативни документа
според участниците в изследването (5/15)
Нормативен документ

Обвързани бизнес ситуации/събития

Наредба за изискванията за третиране и
транспортиране на производствени и на
опасни отпадъци, приета с ПМС № 53 от Управление на отпадъците
19.03.1999 г.

Класификация на затруднения от МСП
Неяснота в нормативния акт

9 Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Затрудненията при прилагането на наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци,
както и на цялата правна уредба в областта на управлението на отпадъците, произтичат от необходимостта за класифициране на
отпадъците по вид. МСП отчитат, че процедурата по класифициране на отпадъците е трудно изпълнима без помощта на специалист с
експертиза в областта. МСП отчитат неясноти в уредбата във връзка със санкциите, които се налагат, в случай че не са изпълнени
изискванията за управление на съответните отпадъци.

Закон за енергетиката

10

Присъединяване към преносната електрическа
мрежа;
Присъединяване към топлопреносната мрежа на
обекти за небитови нужди;
Неяснота в нормативния акт
Присъединяване към газоразпределителната
мрежа

Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Затрудненията при прилагането на Закона за енергетиката (ЗЕ) произтичат главно от сложността на регулираната материя, както и
от честите изменения в закона, които възпрепятстват разбирането на закона и натрупване на рутина при работата с него. МСП
отчитат, че редица процедури, уредени в ЗЕ, са твърде сложни и за реализирането им е необходимо отнасяне към няколко държавни
органа. Така МСП не винаги могат да определят кой е компетентният орган, към който трябва да се обърнат, а процедурите се
проточват твърде много във времето. Според МСП някои елементи от процедурите са ненужни и необосновани. Сложностите
възпрепятстват изпълнението на процедурите без помощта на специалист със съответна експертиза в областта.
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Преглед на 30 най-сложни нормативни документа
според участниците в изследването (6/15)
Нормативен документ

Закон за малките и средните
предприятия

11

Обвързани бизнес ситуации/събития
Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.;
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014 – 2020 г.;
Програма за морско дело и рибарство 2014 –
2020 г.

Класификация на затруднения от МСП

Неяснота в нормативния акт

Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Проучванията дават сведения за един основен проблем, който е свързан с масовото незнание на МСП за съществуването на нормативната
уредба, произтичащо от рядката нужда от прилагането му в бизнеса.
МСП срещат трудности при установяването на конкретните мерки за насърчаване на бизнеса и как могат да се възползват от тях и
определят закона като твърде общ. Правилата и условията уредени в нормативната уредба, се определят като неясни, несъдържателни
и трудни за разбиране, което изправя МСП пред нуждата с цел правилното им прилагане, да наемат външни експерти.

Регламент (ЕС) № 1290/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 11
декември 2013 година за определяне на
правилата за участие и разпространение
на резултатите в „Хоризонт 2020“ —
рамкова програма за научни
изследвания и иновации (2014—2020 г.)“
12 и за отмяна на Регламент (ЕО) №
1906/2006

Програма "Хоризонт 2020„;
Инструмент за малки и средни предприятия

Неяснота в нормативния акт

Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Проблемите при прилагането на Регламент № 1290/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета произтичат от затруднение при
тълкуването на акта и определяне на приложимите изисквания, условия и ред за кандидатстване по програми на Европейския съюз. МСП
срещат затруднения при тълкуване на условията във връзка с получаването на безвъзмездните финансови помощи.
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Преглед на 30 най-сложни нормативни документа
според участниците в изследването (7/15)
Нормативен документ

Обвързани бизнес ситуации/събития

Наредба за граничните мерки за защита
Дейности, свързани със защита на
на правата върху интелектуалната
интелектуалната собственост
собственост, Приета с ПМС № 249 от
27.11.2000 г.
13

Класификация на затруднения от МСП

Неяснота в нормативния акт

Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Затрудненията във връзка с прилагането на Наредбата за граничните мерки за защита на правата върху интелектуалната
собственост произтичат главно от недостатъчното познаване на нормативния акт и от липсата на рутина при прилагането му. МСП
се затрудняват да определят случаите, в които се осъществява нарушаване на права върху интелектуална собственост, поради което не
винаги са способни да защитят правата и интересите си адекватно.
Закон за патентите и регистрацията на
полезните модели

Форми на закрила на НИРД в бизнеса;
Процедура за регистрация на полезен модел в
България

Неяснота в нормативния акт

Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
14 Основните затруднения при прилагането на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ) произтичат от
сложността на нормативния акт и липсата на рутина при прилагането му. Голяма част от МСП не са достатъчно информирани
относно възможностите, които законът им предоставя (например относно намаляване на дължимите такси). Конкретни затруднения се
срещат при разбирането на процедурата по регистрация на патент. Според МСП процедурите, уредени в закона, са свързани с ненужни
административни тежести и могат да бъдат оптимизирани.
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Преглед на 30 най-сложни нормативни документа
според участниците в изследването (8/15)
Нормативен документ

Обвързани бизнес ситуации/събития

Закон за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален
Кандидатстване за обществена поръчка;
данъчен режим, контролираните от тях Вписване в Търговски регистър
лица и техните действителни
собственици

Класификация на затруднения от МСП

Неяснота в нормативния акт/
Радикална промяна на нормативната уредба

15
Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Основните затруднения при прилагането на нормативния акт произтичат от обстоятелството, че нормативният акт е сравнително
нов и често изменян, поради което МСП не са натрупали достатъчна рутина при прилагането му. Законът съдържа определени правила,
засягащи извършвани от МСП дейности , които правила се определят като неясни и които не се познават достатъчно добре.

Наредба за оформяне, подаване и
експертиза на заявки за патенти

16

Процедура за издаване на патент в България

Неяснота в нормативния акт

Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Голяма част от затрудненията при прилагането на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти произтичат от
сложността на регулираната материя. МСП отчитат трудности при изпълнението на процедурите без помощта на лице със съответна
експертиза в областта. Според МСП е затруднена комуникацията с Патентното ведомство, а процедурите са свързани с
административни тежести, които са пречка пред бизнеса.
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Преглед на 30 най-сложни нормативни документа
според участниците в изследването (9/15)
Нормативен документ

17

Наредба за изискванията към местата за
настаняване и заведенията за хранене и
развлечения и за реда за определяне на
категория, отказ, понижаване, спиране
на действието и прекратяване на
категорията, приета с ПМС № 217 от
17.08.2015 г.

Обвързани бизнес ситуации/събития

Класификация на затруднения от МСП

Нормативният акт не е пряко обвързан с
Неяснота в нормативния акт
разгледана бизнес ситуация/събитие. Правилата,
съдържащи се в наредбата, регулират отношения,
които попадат с конкретна секторна насоченост.

Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Затрудненията при прилагането на Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за
реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията (Наредбата) са свързани
главно с процедурата по класификация на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. МСП отчитат, че
процедурата е свързана с административни тежести и продължава твърде много време.

Закон за водите

Нормативният акт не е пряко обвързан с
разгледана бизнес ситуация/събитие. Правилата,
Неяснота в нормативния акт
уредени в Закона за водите, са твърде
специфични и свързани с дейността на ограничен
кръг МСП.

18
Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
МСП отчитат, че Законът за водите (ЗВ) подлежи на чести изменения, което възпрепятства натрупването на рутина при прилагането
му. Налице са множество наредби по приложението на закона, поради което МСП не винаги могат да определят приложимият за
конкретна ситуация нормативен акт.
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Преглед на 30 най-сложни нормативни документа
според участниците в изследването (10/15)
Нормативен документ

Закон за държавните помощи

Обвързани бизнес ситуации/събития

Държавни помощи
Видове държавни помощи
Предоставяне на държавна/минимална помощ

Класификация на затруднения от МСП

Неяснота в нормативния акт/
Радикална промяна на нормативната уредба

19
Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Процедурният ред за предоставяне на държавни помощи, както и възстановяването на неправомерна държавна помощ се откроява като
изключително сложен процес, тъй като нормативната уредба е все още твърде непопулярна и неизползвана, а МСП не са натрупали
достатъчно рутина и опит в прилагането й, което води до нейното частично неразбиране в практиката.

Закон за трудовата миграция и трудовата Наемане на служители, граждани на други
мобилност
държави

Неяснота в нормативния акт

20
Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Наемането на чуждестранни граждани се обособява с голяма сложност за МСП, тъй като неяснотата на нормативната уредба и
множеството препратки водят до частично неразбиране. Така например, МСП се затрудняват при разбирането на правилата за достъп
до пазара на труда на работници – граждани на трети държави. Трудности се срещат и при разбирането на процедурата по снабдяване
със Синя карта на Европейския съюз.
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Преглед на 30 най-сложни нормативни документа
според участниците в изследването (11/15)
Нормативен документ

Обвързани бизнес ситуации/събития

Класификация на затруднения от МСП

Мерки за насърчаване на инвестициите
Изисквания за клас инвестиция и приоритетен
Закон за насърчаване на инвестициите, инвестиционен проект
Правилник за прилагане на Закона за
Процедура по издаване на сертификат за клас
насърчаване на инвестициите
инвестиция и приоритетен инвестиционен
проект

Непълно съответствие на регулацията с бизнес
действителността

21
Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Затрудненията при прилагането на нормативна уредба произтичат главно от недостатъчната й популярност.
В голямата си част, МСП не знаят кои техни дейности подлежат на насърчаване и стимулиране и чрез какви мерки се осъществява това.
МСП нямат натрупана рутина при работата със закона и не могат да определят кога могат да се възползват от възможностите, които
той предоставя.

Наредба за условията и реда за
Преценка за необходимостта и извършване на
извършване на оценка на въздействието
оценка на въздействието върху околната среда
върху околната среда, приета с ПМС №
59 от 7.03.2003 г.

Неяснота в нормативния акт

22 Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Резултатите от дълбочинното проучване на материята сочат, че се среща проблем в установяването на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху околната среда. На етап проучване затрудненията са фокусирани върху неясната
последователност на стъпките в нормативната уредба, което води до частично неразбиране на цялостната процедура от страна на
МСП.
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Преглед на 30 най-сложни нормативни документа
според участниците в изследването (12/15)
Нормативен документ
Закон за опазване на околната среда

Обвързани бизнес ситуации/събития
Преценка за необходимостта и извършване на
оценка на въздействието върху околната среда

Класификация на затруднения от МСП
Неяснота в нормативния акт

23 Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Резултатите от дълбочинното проучване на материята сочат, че се среща проблем в установяването на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху околната среда. На етап проучване затрудненията са фокусирани върху неясната
последователност на стъпките в нормативната уредба, което води до частично неразбиране на цялостната процедура от страна на
МСП.

Закон за митниците

Транспорт на стоки извън ЕС
Внос и износ на стоки извън територията на ЕС

Неяснота в нормативния акт

Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
24 На базата на информацията придобита в етапа на дълбочинно проучване, се стига да извода, че МСП имащи предмет на дейност износ на
стоки извън територията на ЕС, срещат трудности в издаването на документи, доказващи произхода на стоките им.
Липсва пълна и централизирана информация, разясняваща ясно преференциалните и непреференциалните сертификати за произход и
съответно компетентните органи, които ги издават.
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Преглед на 30 най-сложни нормативни документа
според участниците в изследването (13/15)
Нормативен документ

Закон за управление на отпадъците

Обвързани бизнес ситуации/събития

Управление на отпадъците

Класификация на затруднения от МСП
Неяснота в нормативния акт

25 Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Непълното разбиране на нормативната уредба от страна на МСП очертава сериозни пречки, свързани с класифицирането на
конкретните категории отпадъци и изчисляването на дължимите такси. Експертите в материята споделят, че нормативното описание
на процедурата по изчисляване на дължими такси е неясна, а това създава предпоставки за тълкуване от страна на контролните органи,
което прави материята твърде несигурна за бизнеса.
Закон за марките и географските
означения

Регистрация на търговска марка;
Регистрация на географско означение

Неяснота в нормативния акт

26 Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
На базата на дълбочинните проучвания в нормативната уредба, се стига до извода, че високата степен на сложност на процедурите пред
Патентното ведомство предпоставя сериозна пречка сред МСП. Административните процедури по регистрация на търговска марка и
регистрация на географско означение се квалифицират като изключително сложни и в опит да бъде преодолян този проблем, бизнесът
наема юристи, които да извършват процедурите.
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Преглед на 30 най-сложни нормативни документа
според участниците в изследването (14/15)
Нормативен документ

Кодекс на труда

Обвързани бизнес ситуации/събития
Видове трудови договори;
Процедура по сключване на трудови договори;
Налагане на дисциплинарни наказания;
Работно време и отпуски;
Командировки;
Прекратяване на трудови правоотношения

Класификация на затруднения от МСП

Непълно съответствие на регулацията с бизнес
реалността

27
Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Дълбочинното проучване откроява несъответствие на нормативната уредба с бизнес действителността. МСП отчитат проблем с
твърде субективното налагане на дисциплинарни наказания на служители. Също така неяснотата около законосъобразните начини за
прекратяване на трудово-правни взаимоотношения в случаите на служители със специални нужди, които не изпълняват трудовите си
задължения е пречка пред бизнеса.

Закон за храните

Нормативният акт не е пряко обвързан с
Неяснота в нормативния акт
разгледана бизнес ситуация/събитие. Правилата,
Препращания към други нормативни актове,
съдържащи се в закона, регулират отношения,
затрудняващи разбирането на правната уредба
които попадат с конкретна секторна насоченост.

28
Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Според МСП затрудненията при прилагането на Закона за храните (ЗХ) произтичат главно от неясни текстове в нормативния акт.
Разбирането на правилата в ЗХ е възпрепятствано и от множеството препратки към други нормативни актове, сред които и директиви
и регламенти от правото на Европейския съюз. Според МСП някои от нормите в закона не съответстват на бизнес реалността, което
води до системното им нарушаване (напр. някои норми във връзка с опаковането и етикирането на хранителните продукти).
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Преглед на 30 най-сложни нормативни документа
според участниците в изследването (15/15)
Нормативен документ
Наредба № РД-02-20-1 от 12.06.2018 г. за
технически правила и нормативи за
контрол и приемане на
електромонтажните работи

Обвързани бизнес ситуации/събития

Класификация на затруднения от МСП

Нормативният акт не е пряко обвързан с
разгледана бизнес ситуация/събитие. Правилата,
съдържащи се в наредбата, регулират отношения, Неяснота в нормативния акт
които попадат с конкретна секторна насоченост.

29 Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Основните затруднения при прилагането на Наредбата за техническите правила и нормативи за контрол и приемане на
електромонтажните работи (Наредбата) произтичат от сложността на материята, която Наредбата регулира. МСП отчитат, че
без помощта на лице със съответства експертиза в областта е сложно съблюдаването на всички нормативни изисквания, уредени в
Наредбата.

Търговски закон

30

Избора на правна форма, документи и процедура
по регистрация;
Избор и запазване на име на дружеството;
Изменения на дружествения договор;
Прехвърляне на дялове;
Смяна на управител;
Неяснота в нормативния акт
Приемане на нов съдружник/изключване на
съдружник;
Преобразуване чрез промяна на правната фирма;
Прехвърляне на търговското предприятие;
Процедура по преобразуване (вливане, сливане,
разделяне и отделяне);
Производство по ликвидация.

Синтез на резултатите от проучване сред МСП и преглед на нормативния акт:
Анализ на информацията предоставена от представители на МСП обособява една съществена пречка пред бизнеса.
Изборът на правна форма, на име на дружество и на процедурите по управление и изменение на дружество са ключови решения за всяко
предприятие, но според представителите на МСП законът съдържа неясни процедури, изискващи изготвяне и представяне на множество
документи, съобразяването с които е трудно без външна юридическа помощ.
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Следващи стъпки

С подкрепата на

Служба за подкрепа на структурни реформи

Следващи стъпки, които е необходимо да се приложат за
поддържане на онлайн инструмента
Този раздел показва кратко представяне на следващи стъпки (извън обхвата на текущия проект), които следва да се
предприемат от екипа на Министерство на икономиката с цел допълване и поддържане на актуалността на съдържанието на
изготвения инструмент.

Индикативни следващи стъпки
1). Структуриране на процес за:
•

проследяване на промени в нормативните актове и контролиране на тяхното регулярно отразяване в онлайн инструмента
(например мониторинг за промени от юридическия екип на Министерство на икономиката при промени в приложимите
нормативни актове за техни промени в държавен вестник);

•

провеждане на регулярно изследване и допълване на инструмента;

•

проверка за обратна връзка от потребители, анализ на представянето на инструмента и предприемане на коригиращи
действия с цел постоянно оптимизиране на инструмента.

2). Ясно разпределение на роли и отговорности, честота и времева рамка за всяка процесна стъпка в
гореспоменатите процеси, вкл. идентифициране на процес по консултация с други публични институции (при
необходимост).
3). Определяне на индикатори за представяне на процеса и анализ на тяхната еволюция, във времето чрез:
•

проследяване на броя посещения в интернет страницата;

•

отчитане на предоставената обратната връзка от потребителите в количествен и качествен аспект (напр.: мнения на
потребители, подадени чрез формата за обратна връзка към всяка ситуация).
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Информация за контакт
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Мениджър „Консултантски услуги“, PwC
dimitar.dimitrov@pwc.com
+359 293 553 19
Д-р Живка Петкова
Мениджър „Консултантски услуги“, PwC
zhivka.y.petkova@pwc.com
+359 293 553 30
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Приложение 1:
Ранкиране на
нормативните
документи

С подкрепата на

Служба за подкрепа на структурни реформи

Ранкиране на всички нормативни документи по
сложност и % участници, оценели документа (1/6)
Нормативен документ
1

Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

2 Закон за обществените поръчки, Правилник за прилагане на ЗОП
Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
3 Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични
данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО)
4 Закон за кадастъра и имотния регистър
5 Закон за ДДС, Правилник за прилагане на Закона за ДДС
Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на
6
водоснабдителните и канализационните системи
Закон за защита на личните данни

Сложност % използвали
5.13

29.8%

5.04

35.1%

5.02

59.2%

4.99

24.5%

4.98

54.7%

4.93

21.2%

4.90

62.9%

4.88

23.3%

4.80

15.9%

4.80

20.0%

4.79

45.3%

4.63

26.5%

4.54

15.1%

14 Закон за патентите и регистрацията на полезните модели
Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
15
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

4.52

22.9%

4.52

14.7%

16 Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти
Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за
17 определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, приета
с ПМС № 217 от 17.08.2015 г.

4.51

21.2%

4.50

9.8%

18 Закон за водите
19 Закон за държавните помощи

4.44
4.44

26.5%

20 Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

4.40

34.3%

7

8 Закон за устройство на територията
Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с
9
ПМС № 53 от 19.03.1999 г.
10 Закон за енергетиката
11 Закон за малките и средните предприятия
Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за
12 определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова
програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006
13

PwC

Наредба за граничните мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост, Приета с ПМС №
249 от 27.11.2000 г.

14.7%

131

С подкрепата на

Служба за подкрепа на структурни реформи

Ранкиране на всички нормативни документи по
сложност и % участници, оценели документа (2/6)
Нормативен документ
21 Закон за насърчаване на инвестициите, Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС
22
№ 59 от 7.03.2003 г.
23 Закон за опазване на околната среда
24 Закон за митниците

Сложност % използвали
4.32

32.7%

4.30

31.0%

4.29

32.2%

4.28

19.6%

25 Закон за управление на отпадъците
26 Закон за марките и географските означения

4.26

33.5%

4.26

15.9%

27 Кодекс на труда
28 Закон за храните

4.25

63.7%

4.25

11.4%

4.25

19.6%

Наредба № РД-02-20-1 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на
29
електромонтажните работи
30 Закон за насърчаване на заетостта
31 Наредба № 4 от 21.05.2001 г.за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

4.25

40.8%

4.24

18.8%

4.23

21.2%

33 Закон за мерките срещу изпирането на пари, Правилник за прилагане на Закона
34 Закон за корпоративното подоходно облагане

4.23

34.3%

4.21

35.1%

35 Наредба № РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите
Закон за акцизите и данъчните складове, Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните
36
складове

4.20

20.0%

4.19

15.5%

37 Наредба № 53 от 10.02.2003 г. за комбиниран превоз на товари
38 Търговски закон

4.18

18.4%

4.18

57.6%

39 Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради
Наредба № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното
40 проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по
време на строителството

4.15

21.2%

4.14

20.0%

4.14

14.3%

4.11

62.0%

32

41

Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на
България

Наредба № 13а-10403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоковоматериалните ценности при съхраняването и транспортирането им

42 Закон за здравословни и безопасни условия на труд
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Ранкиране на всички нормативни документи по
сложност и % участници, оценели документа (3/6)
Нормативен документ

Сложност % използвали

43 Митническа конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР
44 Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите

4.10

15.9%

4.10

21.2%

45 Закон за насърчаване на научните изследвания
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, Приета с
46
ПМС № 38 от 24.02.2004 г.

4.08

18.4%

4.08

20.4%

47 Закон за гарантиране на влоговете в банките
Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в България и минимални гаранционни срокове за
48
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

4.04

28.6%

4.04

19.2%

49

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали,
Приета с ПМС № 267 от 5.12.2017 г.

4.03

18.0%

50

Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на
работните места и при използване на работното оборудване

4.02

22.0%

51 Закон за ограничаване на административното регулиране и административния
52 Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи
53 Закон за автомобилните превози

4.00

22.9%

3.98

20.8%

3.98

18.8%

54 Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители
55 Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

3.97

27.8%

3.96

22.0%

3.95

56.3%

3.92

15.9%

3.92

15.1%

3.88

34.7%

60 Кодекс за социално осигуряване
61 Закон за дейностите по предоставяне на услуги

3.80

62.9%

3.79

38.0%

62 Закон за счетоводството
63 Закон за защита на потребителите

3.78

35.1%

3.75

37.6%

64 Наредба № 1 за обследване на аварии в строителството
65 Закон за защита на конкуренцията

3.72

18.4%

3.72

33.1%

56 Наредба за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина
57 Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република
58
България
59
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Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на
обектите
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Ранкиране на всички нормативни документи по
сложност и % участници, оценели документа (4/6)
Нормативен документ
66 Закон за местните данъци и такси
67 Наредба № 13 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи
68

Наредба № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и
канализационни инсталации

Сложност % използвали
3.72

42.4%

3.71

15.9%

3.71

19.2%

69 Закон за концесиите
70 Наредба за структурата и организацията на работната заплата, Приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г.

3.66

17.1%

3.64

60.8%

71 Наредба за работното време, почивките и отпуските, Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г.
72 Закон за електронния документ и електронния подпис
Наредба № 15 от 17.04.2009 г. за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и
73 изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени
продукти за клинично изпитване и на активни вещества

3.63

62.4%

3.63

30.6%

3.62

14.7%

74 Кодекс за застраховането
75 Закон за задълженията и договорите

3.62

35.1%

3.62

33.9%

3.62

57.6%

Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на
76
данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
77

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, Приета с ПМС №
263 от 30.12.1999 г.

3.57

41.2%

78

Наредба за подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила на лекарствени
продукти и продукти за растителна защита, приета с ПМС № 36 от 19.02.2007 г.

3.57

15.5%

79

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и
инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване ЗБУТ

3.46

60.0%

3.46

21.6%

3.46

33.1%

3.45

47.3%

3.45

28.6%

3.44

59.6%

80 Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние
СС 16 (Приложение към ПМС № 46 от 21.03.2005 г.) определя основните изисквания за счетоводното
81
отчитане на дълготрайните материални активи (вкл. и собствеността върху имот)
82

Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука",
Приета с ПМС № 24 от 6.02.2006 г.

83 Валутен закон
84 Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж, Приета с ПМС № 227 от 23.11.1993 г.
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Ранкиране на всички нормативни документи по
сложност и % участници, оценели документа (5/6)
Нормативен документ

Сложност % използвали

85 Закон за потребителския кредит
86 Закон за международния търговски арбитраж

3.43

30.6%

3.43

17.1%

87 Закон за туризма
Наредба за трудоустрояване,
88
Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г.

3.41

17.6%

3.40

39.2%

3.38

62.9%

3.38

29.0%

3.38

12.7%

3.38

33.9%

3.38

62.0%

3.36

48.6%

89 Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
90 Закон за електронната идентификация, Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация
Наредба за разглеждане на спорове по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Приета с
91
ПМС № 55 от 9.03.2011 г.,
92 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на
93
трудовите договори
94

Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на
предоставяне на услуги, Приета с ПМС № 142 от 08.07.2002 г.

95 Закон за държавната собственост
96 Закон за договорите за финансово обезпечение
97 Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги
98 Закон за данък върху застрахователните премии
Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн,
99
Приета с ПМС № 268 от 30.12.1999 г.
100

Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на
работодателя

101 Закон за Националната агенция за приходите
102 Граждански процесуален кодекс
103 Закон за независимия финансов одит

3.35

15.5%

3.34

18.8%

3.33

48.2%

3.30

13.5%

3.30

11.8%

3.30

40.4%

3.27

27.3%

3.26

32.2%

3.26

23.7%

104 Закон за авторското право и сродните му права
105 Закон за електронното управление

3.22

24.5%

3.21

26.5%

106 Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания

3.21

26.9%
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Ранкиране на всички нормативни документи по
сложност и % участници, оценели документа (6/6)
Нормативен документ
Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения, Приета с ПМС № 56 от
107
16.04.2018 г.
108 Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
109 Закон за здравното осигуряване

Сложност % използвали
3.19

12.7%

3.17

51.4%

3.17

63.7%

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски,
110
Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г.

3.16

63.3%

НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в
111 търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които
извършват продажби чрез електронен магазин

3.15

25.7%

112 Закон за промишления дизайн
113 Закон за Българската народна банка
114

Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения,
Приета с ПМС № 267 от 30.12.1999 г.

115 Закон за електронните съобщения
116 Закон за данъците върху доходите на физическите лица
117 Закон за собствеността
118 Наредба за командировките в страната, Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г.
119 Закон за ограничаване на плащанията в брой
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3.14

12.7%

3.13

26.1%

3.09

13.9%

3.09

28.2%

3.08

64.9%

3.00

30.6%

2.91

57.1%

2.77

33.9%
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Интервю 1 – експерт
Коментари по конкретни ситуации,
изследвани в проучването
•

Изплащане на данъци и такси: Според респондента
облагането с данъци е сравнително лесно, с много малки
изключения. Печалбата се преобразува с намеления и
увеличения, които са сравнително ниски. Изискванията,
които се прилагат са еднакви, независимо от размера на
предприятията.

имат български.
•

Деклариране и изплащане на данък върху доходите: Според
респондента изплащането на корпоративни данъци не е
сложно. По-сложно е, когато се декларира и изплаща данък
върху доходите на физически лица.

•

Изплащане на данък върху разходите: Някои разходи се
облагат с данък, защото са по-специфични (ползване на
автомобили за лични цели, храна, застраховки). За някои
видове разходи има лимити, които са необлагаеми. Напр.
ваучерите за храна до 60 лв. са необлагаеми, след това се
облагат с 10%. В България за социалните разходи е дължима
определена сума. Не е % от заплатата както в други страни,
което е облекчение.

•

Подаването на годишни данъчни декларации е лесно,
защото е по електронен път.

•

Попълването на декларацията по чл. 51 на ЗКПО отнема
повече време, когато има клонове на дружеството в чужбина.
НАП осигурява помощни справки в процеса на попълване,
което улеснява процеса. В зависимост от типа сделки, които
МСП извършва, се определя какво и кога се декларира. За
компаниите с еднотипни сделки е най-лесно.

•

•

Според респондента предприемачите трябва да познават
спецификата на дейността си и да познават законите, които
са приложими за тях.

Изчисляване и изплащане на данък при източника: Според
респондента процедурата по деклариране и плащане на
данъци в НАП може да бъде улеснена и администрацията
работи в тази посока.

•

Възстановяване на данъци: Респондентът оценява
процедурата като лесна.

•

Деклариране и изплащане на ДДС: Респондентът смята, че
задължението за месечно подаване и изплащане на ДДС,
което в България се прави заради многото измами, може да
се възприема от коректните данъкоплатци като затруднение.
За МСП, които са под прага за задължителна регистрация по
ДДС има облекчения, но компаниите бързо достигат до
оборот от 200 000 лв.

•

Ползване на система ИНТРАСТАТ: НАП предоставя
безплатен софтуер за ползване на системата, в който се
работи лесно и единните данни за търговските операции в
ЕС могат да бъдат засечени лесно.

•

Изплащане на местни данъци и такси: Според респондента
възможността за плащане онлайн улеснява бизнеса. Данък
смет се декларира еднократно и ако има промени се подава
нова декларация.

•

Според респондента единната сметка, която преди време е
въведена от НАП, за да облекчи бизнеса, всъщност създава
определени затруднения, защото предприемачите внасят
пари, за да погасят текущи задължения, а НАП ги усвоява за
най-старото задължение.
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•

Декларирането не е сложно, но би трябвало да може да се
прави онлайн. На сайта на НАП липсва информация на
английски език, което е проблем за чуждестранните
дружества.

Интервюираният е получавал запитвания за електронния
подпис на чуждестранните собственици и дали трябва да
PwC
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Интервю 2 - експерт
Основни коментари на респондента

•

Законът за ДДС е един от най-трудно смилаемите – труден е
за разбиране, което го прави и труден за прилагане.
Директивата, свързана с него също е трудна.

Това изискване важи само за финансовите отчети, но не за
други финансови услуги.

•

Становището на респондента е, че това изискване няма как
да се избегне.

•

Закон за счетоводство – доста по-лесно написан и разбираем.

•

•

Според респондента, това което обърква предприемачите са
препратките към други закони. Хората се загубват да търсят
необходимата им информация по други членове и затова
искат някой да им разкаже изискванията на по-разбираем
език.

Рядко има запитвания, свързани с разграничаване за
разходните документи (разходните документи за лични цели
и за фирмени цели).

•

•

•

Според респондента в Закона за счетоводство почти няма
препратки. Понякога има казуси, но те са свързани с
определени/специфични ситуации, които не са постоянно
повтарящи се. В Закона за счетоводството има облекчения за
микро- и малки предприятия. Напр. могат да направят
съкратен баланс, има праг на оборота, до достигането на
който финансовия одит не е задължителен.
До голяма степен запитванията в държавните институции са
от големи предприятия, във връзка с международните
счетоводни стандарти. Въпреки това тези запитвания са
изолирани случаи, а не масови практики.

Затруднения, с които се сблъскват МСП
•

Въпроси за ЕГН-тата на съставителите – по Закона за
счетоводството съставителите на финансовите отчети трябва
да са в някакви правоотношения със съответната компания,
за да са съставители. По Закона за задълженията и
договорите, може да се предоставя безвъзмездна услуга, но
не е правомерно този, който съставя отчета да няма
правоотношения с компанията (напр. ако съпругата прави
счетоводството на компанията на съпруга си, а тя не е
служител на фирмата му).

PwC

Коментари, свързани с конкретни ситуации,
изследвани в проучването сред МСП, на които
респондентът е отговорил
•

Изготвяне на счетоводни документи, администриране на
счетоводна информация/системи – има елементите на
първичната счетоводна информация, които не са ясни за
бизнеса. Бъркат се първични счетоводни документи с
фактура по ЗДДС (понякога се припокриват).

•

Разпределяне на печалбата – има определени затруднения,
свързани със счетоводните стандарти и в ЗКПО.

•

Съхраняване на счетоводна информация (вкл. в частни или
държавни архиви) – интервюираният сподели, че се е
сблъсквал с един конкретен случай на запитване за
съхранение на счетоводна информация. В Закона за
държавните архиви има определение кои компании трябва
да я съхраняват в държавен архив и кои в частен.
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Интервю 3 - експерт
Основни коментари на респондента
•

Респондентът сподели, че не вижда проблеми, които касаят
сложността и прилагането на законите за МСП, свързани с
дейността на институцията, която представлява. Още повече,
че за администрацията няма значение дали извършва услуга
за физическо или юридическо лице.

•

Според респондента основното предизвикателство, с което се
сблъскват МСП и изобщо ползвателите на услугите, е
свързано с липсата на административен капацитет.
Бележка: Тъй като тази тема е извън обхвата на
проекта, не бяха зададени допълнителни въпроси за
уточняване в какво се изразява липсата на
административен капацитет.

•

Според респондента повечето от документите, необходими за
услугите, които институцията извършва най-често се издават
от нотариус и/или от съответната Община в направление
„Архитектура и градоустройство“.

•

Респондентът препоръча да се направят допълнителни
разговори с правоспособни лица, които извършват дейност
по геодезия, картография или кадастър (геодезисти), които
биха могли да коментират конкретни сложни аспекти по
темата.

PwC
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Интервю 4 (1/2) - експерт
Основни коментари на респондента
Институцията, която респондентът представлява има
хоризонтална структура с 16 регионални инспекции, които са
равномерно разпределени във всички региони на страната, така
че потребителите на услуги да имат достъп до най-близката
инспекция. От институцията се разпространяват указания за
изпълнение на дейностите по региони, така че да има синхрон
между прилаганите закони в различните региони. Разликите
идват от спецификите на околната среда на територията на
региона, но „буквата на закона се спазва навсякъде по един и
същ начин“. Ежемесечно се провеждат директорски срещи и
семинари за споделяне на добри практики между регионалните
инспекции.

Цялостна оценка за сложността на
прилагането на нормативната рамка за МСП
Нормативната рамка, която институцията изготвя е сложна, но
това не „каприз“, защото се транспонира Европейското
законодателство. Плюс на законодателството, което касае
опазването на околната среда и водите е, че има
диференциация за МСП и големите компании. За големите
компании процедурите са най-сложни и тежки, за да се намали
вредното влияние от дейността им.

Стартиране на бизнес
При стартиране на бизнес се попълват следните образци на
документи:
•

Уведомление за инвестиционно намерение (Приложение №
1 към чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони,
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ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/11.09.2007 г., ДВ бр.81/
2010 г., ДВ. бр.3/2011 г. изм. и доп . ДВ. бр.94/30.11.2012 г.)
•

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1, Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,
в сила от 12.02.2016 г.

•

Приложение № 2 към чл. 6 Информация за преценяване на
необходимостта от ОВОС

•

Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1, Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,
в сила от 12.02.2016 г.

•

Приложение № 7 към чл. 6, ал. 10, т. 2, Ново – ДВ, бр. 12 от
2016 г., в сила от 12.02.2016 г.

•

Приложение № 8 към чл. 13, ал. 1, (Ново – ДВ, бр. 12 от 2016
г., в сила от 12.02.2016 г.)

Приложенията могат да бъдат намерени на регионалните
сайтове на институцията. На сайта на институцията може да
бъде намерено и Ръководство относно прилагането на чл. 7 от
Директивата за ОВОС.
Българското национално законодателство нормативно
припознава следните етапи на процедурата по ОВОС (чл. 2, ал. 1
от Наредбата за ОВОС):
•

уведомяване на компетентните органи и засегнатото
население

•

преценяване на необходимостта от ОВОС

•

извършване на консултации; определяне на обхвата,
съдържанието и формата на ДОВОС

•

оценяване качеството на ДОВОС

•

организиране на обществено обсъждане ДОВОС

•

вземане на решение по ОВОС

•

осъществяване на контрол по изпълнението на условията и
мерките от решението по ОВОС или решението за
преценяване на необходимостта от ОВОС.
141

С подкрепата на

Служба за подкрепа на структурни реформи

Интервю 4 (2/2)
•

Респондентът препоръчва да бъде разгледано и „Ръководство
за класификация на предприятия и/или съоръжения“,
където са описани процесите за класификация

•

Респондентът смята, че процесът значително ще се улесни с
въвеждането на повече услуги, които да се предоставят
електронно и документи, които да се издават по служебен
път. Създаване на досиета на компаниите в базата данни ще
намали административната тежест за всички страни.

Управление на отпадъците
•

Когато фирма иска да започне дейности с отпадъци (напр. да
обслужва производствени предприятия, които създават
производствени отпадъци), тя трябва да получи разрешение
след като премине съответната процедура. Ако
предприятието е сключило договор с фирма, която няма
разрешение – самото предприятие подлежи на глоби.

•

Всяка година бизнесът трябва да предоставя в
Изпълнителната агенция по околната среда годишни отчети
в зависимост от дейностите си с отпадъци.

PwC
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Интервю 5 - експерт
Основни коментари
•

•

Представителите на институцията осъзнават, че процедурите
по регистриране на патенти и търговски марки са сложни и
бизнесът има нужда от по-ясни и разбираеми насоки. В тази
връзка, те планират и работят по изготвянето на
анимационни видеа, които по най-прост начин да обясняват
какво трябва да направи бизнесът, за да придобие патент,
търговска марка, сертификат за полезен модел, промишлен
дизайн и сертификат за специална защита. Инструментите
ще бъдат достъпни онлайн като се планира и кампания за
тяхното популяризиране по телевизиите, радиата и др.
Според участниците в интервюто нормативната рамка и
конкретни аспекти от нея са сложни най-вече, защото
специалистите с натрупването на опита започват да говорят
по недостъпен за обикновения човек начин. Респондентите
отправиха препоръка към екипа по проекта, в интервютата
да бъдат включени и Университетите и развойните центрове,
защото те също са ползватели на техните услуги и са
доставчици на услуги за малките и средни предприятия.

•

Към средата на 2018 г. в институцията са били подадени 250
иска за патент, от които само 50 са били с искане за
намаляване на таксите (декларация, която намалява цената
на услугата с 50 на 100 за МСП). Полезните модели са били
283. Според респондентите, не всички МСП се възползват от
искането за намаляване на таксата, тъй като не знаят за тази
възможност.

•

Интервюираните споделиха, че не могат да играят
обучителна роля за предприемачите, тъй като самите те са
оценителите на исковете и това би предизвикало конфликт
на интереси.
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•

Според респондентите, от Закона за патентите и
регистрацията на полезни модели най-сложни са чл.8, 9, 10,
38 и 40.

•

Най-много откази на искането за патент се правят на базата
на минималните изисквания за установяване на дата на
подаване (приложими за патенти, търговски марки и другите
видове продукти и услуги подлежащи на закрила), защото
принципът на институцията е "пръв по време, пръв по право"
и на база на липсата на коректно описание на продукта.

•

Що се отнася до марките - класифицирането на стоките и
услуги, които подлежат на защита с търговска марка са найсложните.

•

Институцията има редица електронни услуги, които
предлага и все пак изискването е документите да са налични
и на хартиен носител.
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Интервю 6 - експерт
По време на интервюто бяха обсъдени методологични аспекти
на проучването, вкл. как личностните особености на
респондентите биха повлияли резултатите. Респондентът
сподели, че огромна част от проблемите в законодателството в
България за свързани с корупционните практики на най-ниско
ниво (напр. при инспекции на МСП от съответните органи).

Коментари, свързани със сложни нормативни
изисквания или документи
•

Има дейности, за които произтичат изисквания и
задължения от няколко нормативни документа – за
предприемача е трудно да знае кои са всички приложими
към ситуацията му документи и изисквания, с които трябва
да се съобрази

•

Закон за ДДС

•

Актовете, които регламентират противопожарна безопасност

•

Осигурителното и трудовото право, особено при
пенсиониране. За определени дейности има специфични
правила, които ги няма в Кодекса на труда. Има гранични
неща със специфични условия в специални закони.

•

Агенция по вписвания – не могат да се правят промени, ако
фирмата има задължения към персонала. Респондентът
смята това изискване за ненужно.

•

Механизмът на обслужване е на база поредност на заявката,
а не на база значимост на предприятието – това би могло да
се премисли.

•

Препоръка: събиране на обратна връзка на момента за
предоставената услуга.

PwC
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Интервю 7 – експерт
Целта на интервюто беше да се изследват основните
затруднения, с които учени-предприемачи се сблъскват при
прилагането на законите, които регламентират правата за
интелектуална собственост.

Основни коментари
•

•

•

o Закон за марките и географските означения
o Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за
регистрация на марки и географски означения
o Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и
географските означения

Интервюираният сподели, че има малко патенти и тези,
които има са на негово име, а не на институцията, която
представлява. Той не сподели конкретни причини за това.

o Закон за промишления дизайн

Според респондента основните трудности, с които ученитепредприемачи се сблъскват що се отнася до авторско право,
патентоване, полезни модели и търговски марки, е че не
разбират правния език, на който са написани нормативните
актове.

o Наредба за граничните мерки за защита на правата върху
интелектуалната собственост.

Материята на законите в повечето случаи е чужда,
неприятна и объркваща за учените. Бяха изброени следните
закони, за да се оцени сложността на тяхното прилагане:

o Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за
регистрация на промишлен дизайн

Респондентът сподели, че учените използват външни фирми,
когато се сблъскват със ситуации, свързани с тези закони,
защото не ги познават. Работата на учените се ограничава до
изготвянето на научното описание на откритието.

o Закон за насърчаване на научните изследвания
o Закон за насърчаване на инвестициите
o Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на
инвестициите
o Закон за авторското право и сродните му права
o Закон за патентите и регистрацията на полезните модели
o Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за
патенти
o Наредба за разглеждане на спорове по Закона за
патентите и регистрацията на полезните модели

PwC
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Интервю 8 - експерт
Основни коментари
•

Според респондента регулациите, които МСП трябва да
прилагат зависят от индустрията, в която оперират.

•

Държавните органи се опитват да намалят
административната тежест при прилагането на секторното
законодателство като въвеждат електронни услуги.

•

Според него големи подобрения през последните години се
наблюдава в обслужването от страна на НОИ, НАП и
Агенция митници.

Стартиране на бизнес
•

•

Според респондента наличната информация, която МСП
ползват, за да стартират бизнес е непълна и
неструктурирана. Няма инструменти, които „на хартия“ да
показват пътя, който предприемачът трябва да извърви при
стартирането на конкретен бизнес и да отговарят
структурирано и еднозначно на въпроси, свързани с
разрешителни режими.
Сайтовете на различните институции не са създадени така,
че предприемачите лесно да намират информацията, която
им трябва.

Администриране и управление на човешките
ресурси
•

Според респондента административните органи, които
трябва да преосмислят начина, по който комуникират с
бизнеса са Главна инспекция по труда и НОИ. Според
неговите наблюдения, предприемачите се оплакват от
взаимодействието с публичната администрация, защото
двете страни не говорят на един и същ език.

PwC

Извършване на финансови, счетоводни и
отчетни дейности
•

Според респондента, инструментът за подпомагане на МСП
при спазване на нормативните изисквания трябва да може да
отговори на въпроса „Задължително ли е да си наема
счетоводител?“.

•

Голяма част от малките компании, които сами се справят със
счетоводството избягват регистрация по ДДС, за да улеснят
счетоводната си дейност.

Участие в процедури по Закона за
обществените поръчки
•

Опитът на респондента е от гледна точка на възложител. По
процедурите, които институцията, която управлява е
възлагала е имало случаи, в които е кандисвала само една
фирма. Според него общото мнение на повечето МСП е, че
има „основни играчи“, които кандидатстват и печелят
поръчките.

•

Според него процедурата по кандидатстване не е сложна, но
предприемачите трябва да преодолеят негативната си
нагласа към процеса и да преминат през него няколко пъти,
за да изградят рутина с документацията.

Други коментари
•

МСП не са наясно със Закона за държавните помощи.

•

Според респондента повече администрации трябва да се
ангажират с обучения на служителите по конкретни
регламенти, които регулират бизнеса. Това драстично ще
намали административната тежест.
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Интервю 9 - експерт
Цялостна оценка за сложността на
нормативната рамка
•

•

•

Институцията е участвала в измерване на административна
тежест преди повече от 10 години и впечатленията са поскоро на ниво формулиране на политики, а не толкова на
оперативно ниво.
Мнението на респондента е, че законодателството е на
неразбираем език - не се адресират директно фактическото
състояние и реалните ситуации. Законите са писани от
гледната точка на дистанциран администратор и
законодател.
Има силна концентрация на информацията в София. В
провинцията информацията е много неразбираема и
недостъпна.

Коментари, свързани със стартирането на
бизнес
•

Стартирането е лесно стига да няма разрешителни режими.

•

Информация по темата има.

Коментари, свързани с преустановяването на
бизнес дейност
•

Не е лесно да се преустанови дейности – сроковете не са
благоприятни.

Други нормативни документи, които
затрудняват дейността на МСП
•

Осигурителен кодекс

•

Кодекс на труда
Закон за енергетика

•

Има нужда от посредници между спазващите правилата и
институциите.

•

•

Като цяло електронното управление е подобрило
институционалната среда, но не по линия на промяна в
нормативната рамка, а по линия на улесняване на бизнеса.

•

•

Търговският регистър – много подобрения, но все още има
неизчистени неща при комуникацията с другите институции.

Има чести промени в нормативните актове. Въпреки че
броят на промените не винаги е измерител за сложност, това
затруднява средата

•

•

НАП – добри електронни услуги.

•

Има необходими и смислени нормативни актове, трябва да
има контрол. Трябва да има ясно разписана информация за
последствията и контрола, ако не се спазят дадени
процедури

Липсва официален източник, който да дава пълна актуална
версия на нормативния акт - безплатен, в интернет и да има
правна сила.

PwC

Други коментари
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Интервю 10 - експерт
Конкретни ситуации, идентифицирани като
сложни по време на първоначалното интервю
•

Пререгистрацията след излизане на инвеститори, вкл.
промяната на дяловете и по-конкретно взаимодействието с
Търговския регистър е сложно за ООД (равняване и отмятане
на дялове)

•

Сертифицирането на продукти за експорт

•

Патентите, авторското право и лицензите

•

Наемането на служители от чужбина, Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност

•

Предприемаческите визи

•

Уволненията – ако може да се прави по електронен път, би
било много по-лесно

•

Законодателството, свързано с безопасните условия на труд
също е сложно

•

Данъчно-счетоводното законодателство

•

Преустановяване на бизнес – процедурата е сложна, което
води до съществуването на много не функциониращи
компании.

PwC
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Интервю 11 (1/2) - експерт
Коментари, свързани със стартирането на
бизнес
•

Регистрирането на фирма/ бизнес е лесно - става бързо,
струва малко, вече може и онлайн.

•

В Ттърговския регистър има детайли, които са грешни технологични неща, които се дължат на грешки на
алгоритъма в системата. Според респондента, от
Министерски Съвет могат много бързо да коригират
проблема.

•

Прехвърлянето на дялове не е сложно – може да се направи
онлайн, само задължителната среща с нотариуса може да се
пропусне.

•

В Ню Йорк има Small Business Service (New York City
Department of Small Business Services) – човек казва, че иска
да направи ресторант или цех и след няколко часа излиза с
всички документи, които трябват.

•

Смяната на статут на помещения е трудно – напр. ако човек
иска да направи аптека в помещения, което досега е било
ресторант (конкретна ситуация – смяна на предназначение
на помещението)

•

Според респондента продажбата на дялове трябва да става
онлайн, а не с нотариуси. При фирма със 7-8 съдружника,
събирането на всички на едно място е трудно

•

Изисквания за лицензиране за различните икономически
дейности – няма добре структурирана информация по този
въпрос. Когато стартира бизнеса си, предприемачът не е
запознат с всички изисквания, което пък пречи на реалното
планиране на бизнеса – не се знае колко време отнема, нито
колко пари струва

PwC

Коментари, свързани с управление и
администриране на човешките ресурси
•

Спазване на изискванията, свързани с трудовата медицина никой не знае как работи, не се спазва, защото хората дори
не знаят какво е.

•

Уволнението на хора – понякога е проблем и работодателят
не може да се „отърве“ от даденото лице.

•

Назначаване на чуждестранни служители – ситуацията е
сложна за бизнеса. Респондентът сподели пример, когато
фирма е трябвало да наеме служител от Украйна в крайна
сметка не е успяла. Синята карта регламентира процес, но
според респондента, тя има недостатъци. Напр. има
изискване за висше образование, което според респондента е
безсмислено като примерно за програмистите (позиция, за
която напоследък се налага търсене в чужбина), висшето
образование не е важно. Друго изискване е, че 10% от
служителите във фирмата могат да бъдат чужденци със синя
карта. Но ако фирмата има 10 човек, тогава 10% е 1 човек и
като цяло това изискване изключва всички микропредприятия от възможността да назначават чуждестранни
граждани. Много е сложна цялата организация да дойде
чужденеца и да се регистрира и т.н.

Коментари, свързани с извършването на
финансова, счетоводна и отчетна дейност
•

Първичното счетоводство – има онлайн платформи, през
които човек може сам да си смята приходи и разходи. Има
мобилно приложение.

•

Неща свързани с двойното данъчно облагане – за много
компании това е проблем, предприемачите не го разбират.
Разясняване в тази посока би било полезно
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Интервю 11 (2/2) - експерт
Коментари, свързани с финансирането

Коментари, свързани с извършването на
НИРД и регистриране на иновативни
продукти и търговски марки

•

За много хора не е ясно за инвестициите, от чуждестранен
инвеститор.

•

Има две процедури, които са важни, но предприемачите все
още не са съвсем запознати с тях.

•

o Конвертируемия заем: Дава се заем, който след изтичане
на даден срок или следва да бъде върнат или да бъде
конвертиран в дял от фирмата, който кредиторът
получава. Трябва да се разбира как се конвертират както
парите, така и %-ът от бъдещ дял, който кредиторът ще
получи.

Коментари, свързани с търговска дейност,
вкл. онлайн търговия и експорт/ импорт
•

При онлайн търговия, организирането на ДДС-то и на
приходите си от онлайн търговия е доста сложно в някои
случай. Малките счетоводни къщи не са добре запознати с
такъв вид счетоводство, а МСП обикновено нямат достатъчно
средства, за да плащат на големи консултантски фирми.
Предприемачите нямат идея как да си платят данъците от
онлайн търговия. Не че не искат, просто не знаят какъв е
редът.

•

Промишлените стандарти: Не са ясни какви са
изискванията, ако даден производител иска да изнася
стоката си.

o Option pool към служителите: Например, когато
управителят на фирма получава дял при определени
постижения/ резултати.
•

•

•

Предприемачите не знаят за съществуването на Закона за
насърчаване на инвестициите, а още по-малко знаят как да
го прилагат
Евро проекти: Има вече цяла индустрия (консултантска),
което е достатъчно показателно колко е тромаво и сложно.
Отчитането от тези дейности е „кошмар“ и предприемачът
трябва да си посвети половината бизнес на проверки и
отчети.

Коментари, свързани с транспортни дейности

Отношенията с гаранционния фонд: Според респондента,
предлагат интересни услуги и на никого не е ясно как да
използва услугите. Гаранционният фонд трябва да играе
ролята да ти гарантира парите пред банките.

Коментари, свързани с преобразуване,
прекратяване или прехвърляне на бизнес

•

GDPR: Няма никакво разбиране – предприемачът трябва да
има добър счетоводител, който да осигури спазването на
регламента.

PwC

Има неясноти, относно организацията на служителите за
българските превозвачи в други държави.

•

Полезно би било за предприемачите да имат ясно описани
стъпките как се ликвидира фирма и колко пари точно струва
това. В момента не е ясно точно какво трябва да се направи и
кога да се направи.

•

Искат да се премахне изискването при прехвърлянето на
дялове да се прави справка дали дружеството дължи
заплатите на хората. Ако не се промени, поне да има някакво
разясняване.
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•

Патентоването на продукти: Не е ясно, има нужда от
разяснение.
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Интервю 12 (1/2) - експерт
Обща оценка за регулаторната рамка за МСП
•

Ненужно сложна и тежка нормативна рамка за МСП. Много
процедури могат да се олекотят като най-големият
приоритет трябва да бъде дигитализацията.

Коментари, свързани с финансиране
•

Според респондента VC фондовете трябва да имат специален
статус – директно да получават клас „А“ инвеститор.

•

Респондентът коментира следните препоръки, свързани с
националните и европейските програми за финансиране:

Коментари, свързани със стартирането на
бизнес/ бизнес дейност
•

Респондентът сподели добри практики от Естония, където за
да се отвори фирма е необходима само банкова сметка –
всичко е стандартизирано.

•

Според респондента е много трудно да има една и съща
нормативна уредба за МСП и за големите предприятия.

•

Това, което затруднява стартиращите е необходимото време
и количеството изискуема информация.

Коментари, свързани с управление и
администриране на човешките ресурси
•

•

o Трябва да бъдат по-гъвкави. В момента се определят
приоритетни сектори и се дава финансиране само на тях –
това е ограничаващо.

Освобождаване на служител персонал: Служителят не може
да бъде освободен без подписа му/й. Ако служител спре да
ходи на работа, тогава работодателят е изправен пред доста
сложно ситуация. Това е особено проблематично за микропредприятията.
Наемане на чуждестранни служители – процедурата със
Синята карта е сложно, а вече все повече фирми се сблъскват
с нуждата да наемат служители отвън, тъй като пазарът на
труда у нас става все по-ограничен.

o Да се олекоти документацията – прекалено много
декларации. В Тех Парк искат да имат старт-ъпи в
инкубатор. Трябват 10-тина документа, за които трябва да
подадеш декларация за завършена финансова година.
o Не вижда смисъла на нулевата годишна данъчна
декларация.
o Критерии за оценка – трябва гъвкавост.

Коментари, свързани с НИРД и регистриране
на иновативни продукти и търговски марки
•

Когато си професор нямаш право на компания, в което
респондентът не намира логика. Интелектуалните права ще
са вероятно за университета.

•

Компаниите нямат партньори, с които да внедряват
иновации. Предложението на респондента е да бъдат
създадени повече възможности за сътрудничество с
иновационни центрове.

Коментари, свързани с извършването на
финансова, счетоводна и отчетна дейност
Респондентът смята, че компаниите до 3 г. трябва да бъдат
освободени от одитиране и че одитирането трябва да бъде на
база обем на печалбата, а не на оборот.
PwC

•
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Интервю 12 (2/2) - експерт
Коментари, свързани с участие в процедури
по Закона за обществените поръчки
•

Респондентът смята, че ако предприемачът не използва
услугите на външен консултант, няма никакъв шанс за
спечелване на обществена поръчка

Коментари, свързани с осъществяване на
експортна/ импортна дейност
•

Необходима е по-добра комуникация със света.

•

Необходими са по-добри сайтове, малко по-хубави сайтове и
проактивност относно възможностите.

•

Най-вече е важна дигитализация.

Други коментари
•

Много е важно всичко да се опише дигитално – ползваемост,
срокове и т.н.

•

Добри практики от Естония – би било добре да почерпим
идеи от тях – one-stop-shop

PwC
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Интервю 13 - експерт
Цялостна оценка на регулаторната рамка
•

Според респондента, предприемачите срещат
предизвикателства най-вече, когато бизнесът се разраства.
Размерът не бива да е ограничаващ фактор от гледна точка
на закона.

Коментари, свързани със стартирането на
бизнес/ бизнес дейност

опростяването на процедурата за трудова мобилност, която е
сложна, защото има излишни стъпки и безкрайни срокове.
•

Има тежести по отношение на приложението на Закона за
одита за акционерните дружества и публикуването на отчети
в Търговския регистър.

Коментари, свързани с финансиране и
участие в процедури по ЗОП

•

Според респондента стартирането на бизнес е лесно.

•

•

Стартирането на бизнес отнема 2-3 дни с адвокат и седмица,
ако предприемачът го прави самостоятелно. С електронен
подпис, предприемачът може да си спести много чакане.

Респондентът отчита, че като говорим за националния
иновационен фонд е сложно, защото отнема много време.

•

Ако програмите работят на принципа на Норвежката
програма, където всичко се случва онлайн, би било по-лесно.

•

Сложността идва и от мониторинга на подобни европейски
финансирания. В по-развитите страни тази дейност е
изнесена. За отделните икономически сектори отговаря
бизнеса.

Коментари, свързани с управление и
администрирането на човешки ресурси и
финансова, счетоводна и отчетна дейност
•

Според респондента един от ключовите проблеми за МСП е
намирането и наемането на хора.

•

Сключването на краткосрочни договори е огромно
предизвикателство.

•

Уреждането на визи за чуждестранни служители също е
сложно. Законът за миграцията и трудовата мобилност е
сложен. Респондентът даде пример с македонец, който е нает
от една от компаниите, с които компанията работи. Той е
получил разрешение за работа, но семейството му не е могло
да получи виза. Това е принудило служителя да се върне в
Македония, което пък е довело до загуба на ценен кадър от
страна на работодателя.

Трудните процедури за наемане на чуждестранни граждани
задълбочава проблема с намирането на работна ръка. Според
респондента местните консулства и посолства трябва да се
ангажират повече с популяризирането на работни места и
PwC

Коментари, свързани с НИРД и регистрация
на патентни и търговски марки
•

Според респондента процесът е сложен, защото има
определени срокове, които трябва да се спазват.
Комуникацията между бизнеса и институциите отнема много
време.

•

Ако предприемач реши да патентова продукт, трябва да
следи какво се случва с подадените документи. Понякога се
забравя, а изпускането на краен срок създава усложнения.
Респондентът даде пример с покана за събитие, която е била
изпратена по каналния ред, а поканата е била получена един
ден след събитието. Респондентът смята, че въвеждането на
електронно уведомление би улеснило като цяло
комуникацията с администрацията.

•

Законът за авторското право и сродните му права е сложен за
разбиране и прилагане.
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Интервю 14 (1/2) - експерт
Стартиране на бизнес
•

•

Според респондента за повечето стартиращи предприемачи
не е ясно каква е разликата между трите най-често
използвани правни форми – „АД“, „ООД“ и „ЕТ“. Много от
тях избират „ЕТ“, защото процедурата по регистрация е полесна, но впоследствие, ако задлъжнеят или не могат да си
изпълняват договорите, губят лично имущество.
Според респондента МСП се затрудняват да разберат какви
са нужните документи за регистрация на дружество –
решения, декларации, спесимени, устав, дружествен договор
и т.н.

•

Според него компаниите също изпитват трудности да
напишат образците на различните видове договори. Не са
наясно какви са разликите и особеностите на срочните и
безсрочните договори и други правила, свързани с
прилагането на трудовото право.

•

МСП не са наясно с правата и задълженията си като
работодатели, защото не познават законите.

•

Според участника в дълбочинното интервю едно от
основните неща, което е проблем за МСП на практика, е
уволнението на служител. Според него има служители, които
не си спазват задълженията по трудовите договори, но
работодателите нямат инструменти, с които да ги уволняват.
Голяма част от уволнените обжалват заповедите за
уволнение и съдебните спорове често завършват в тяхна
полза. Работодателят е длъжен да върне служителя на работа
и да му изплати възнагражденията за периода, в който не е
бил на работа.

Извършване на финансова, счетоводна и
отчетна дейност
•

•

На база на опита, който има, респондентът сподели, че
хората се страхуват да извършват счетоводните и данъчни
процедури сами и предпочитат да наемат счетоводители,
които са наясно каква трябва да е счетоводната и данъчна
политика на дружеството.
Различните правни форми определят конкретни разлики в
набора от документи, които бизнесът трябва да предоставя
на месечна, тримесечна и годишна база.

Управление и администриране на човешките
ресурси
•

Според интервюирания МСП не са наясно с първоначалната
документация, която е необходима, за да се наемат
служители. В административната процедура са заложени
много документи, обвързани с много срокове за подаване.

PwC

Извършване на НИРД и разработване и
регистриране на иновативни продукти и
търговски марки
•

Според респондента МСП не са наясно с понятията патент и
полезен модел. Законът не е достатъчно ясен в дефиницията
„изобретение“.

•

Различните процедури за регистрация на патенти, марки,
полезни модели, географски означение и др. могат да се
извършват лично или от местен представител по
индустриална собственост (по смисъла на чл. 3 от ЗМГО и
др.).
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Интервю 14 (2/2) - експерт
•

Според респондента сайта на Патентно ведомство е
достатъчно информативен, но наличието на структуриран
инструмент, който в една страница да показва разликите във
видовете продукти, които са предмет на интелектуалната и
индустриалната собственост и свързаните процедури по
регистрация, ще е полезен за бизнеса.

Други коментари на респондента
•

В момента защитата на търговската дейност се регламентира
в общото законодателство. Експертът очаква приемането на
Закон за защита на търговската дейност.

•

Според респондента е важно приемането на „Закон за киберсигурността“, който ще регулира мрежова информационна
сигурност на ниво доставчици, online market place, цялата
публична администрация.

PwC
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Интервю 15 - експерт
Основният фокус на интервюто беше върху Търговския закон и
как той се прилага при стартиране на бизнес/бизнес дейност и
прекратяване на дейността.

Коментари относно стартиране на
бизнес/бизнес дейност в контекста на
Търговския закон
•

•

•

Според интервюирания законът не е сложен в общата му
част, която най-общо регламентира начините, по които се
осъществява търговска дейност при една от петте възможни
правни форми.
Първите 3 правни форми, описани в Търговския закон събирателно, командитно дружество и „ООД“, според
респондента са приложимите варианти за по-малките
бизнеси. Респондентът обърна внимание, че много от МСП
може да не знаят, че в „ООД“ управител може да бъде само
физическо лице.
Особено внимание респондентът отдели на правната форма
„АД“ и Командитните дружества за регистрацията, на които
се изисква предприемачите да са наясно с капиталовата
структура.

•

Според него МСП се регистрират като „АД“ заради натиска
на финансовите съветници, но предприемачите трябва да
могат да си отговорят на въпроса: Има ли смисъл да стана
„АД“? Какви са плюсовете и минусите?

•

По думите на респондента МСП се затрудняват със
специалните регистрационни режими, които се прилагат при
определени дейности. Според него най-голяма добавена
стойност би имал инструмент за подпомагане на МСП при
спазване на секторното законодателство.
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•

Законът трябва да дава ясни насоки как се управлява
дружеството. Например при капиталовите дружества, в
които влиза ООД, предприемачите търсят привличане на
капитал. Могат да имат голям брой акционери, колективен
орган, двустепенна система на управление.

•

Вписването на клон на дружеството в Търговския регистър не
е сложно. Според респондента МСП трябва да правят
разлика между седалище и адрес на управление.

•

По думите на интервюирания специфичната част на закона,
регламентира материя, която е сложна за МСП. Полезно би
било да се разяснят по разбираем начин видовете и
особеностите на търговските сделки, неустойките и
обезпеченията при неизпълнение на търговските сделки.

Преобразуване, прекратяване или
прехвърляне на бизнеса
•

Според респондента зад продължителността на процеса по
ликвидация има основателна логика.

•

Първо трябва да се подготвят необходимите документи за
ликвидацията (напр. корпоративно решение за спиране на
дейността). След това от НАП проверяват в рамките на 2
месеца дали има непогасени задължения. Ако няма, издават
удостоверение, че не възразяват срещу производството по
ликвидация. Започват да текат 6-те месеца, в които
кредиторите могат да предявят искания към дружеството.

•

Законът позволява на предприемачите, които решат да
подновят дейността на дружеството, да прекратят
производството по ликвидация.
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Интервю 16 - експерт
Коментари, свързани с транспортната
дейност
•

Според респондента предприемачите не разбират
Търговския закон, Кодекса на труда и Кодекса за социално
осигуряване, които според него са най-важни и се прилагат
през целия жизнен цикъл на бизнеса независимо от
дейността.

•

Респондентът работи предимно с чуждестранни
предприемачи, които искат да стартират транспортна
дейност у нас – по конкретно превоз на товари. Основният
закон, който се прилага в този случай е Законът за
автомобилните превози и Наредба №11.

•

За чужденците, които искат да започнат транспортна
дейност у нас, затруднението е още по-голямо, защото няма
достъпна информация на английски език, която да им
помогне да се ориентират в нормативната база и за ролята на
различните институции. По тази причини те предпочитат да
ползват адвокат.

•

Предприемачите не са наясно кога регистрацията по ДДС е
задължителна, какви са осигурителните прагове, какви са
задължителните застраховки за служебните транспортни
средства и др.

•

Според интервюирания в момента във всички сектори има
недостиг на човешки ресурси, но в транспортния сектор
проблемът се задълбочава от факта, че има огромни разлики
между заплащането, което шофьорите получават у нас и
това, което могат да получат в близки държави от ЕС.

•

Според респондента процесът, през който трябва да преминат
работодателите, за да могат работниците да имат легално право
да работят у нас, е изключително бюрократизиран.
•

В закона процедурата е описана объркващо. И „само с
четене“ предприемачите трудно могат да я доведат до край
от първия път без помощта на юрист.

•

Според интервюирания последните промените в
законодателната рамка, която регламентира начина за
наемане на чуждестранни граждани сравнително облекчават
административните процедури. След 10.07.2018 г. с
промените в закона за Трудовата миграция и мобилност вече
не се изисква виза Д, нито големи средства за престоя на
чуждестранни гражданин в България.

•

Интервюираният сподели, че на Европейско ниво има
секторни нормативни актове (Регламент 561/2006), които
бизнесът трудно прилага на практика.

•

За собствениците на фирми за транспортни дейности е
сложно да изготвят вътрешните правила за времената на
почивка на шофьорите. Шофьорите подлежат на глоби в
голям размер, ако не спазват временните, междудневни или
междуседмични почивки. В случай на установено
нарушение, собствениците на фирмите могат да обжалват
наказателните постановления пред съда като предоставят
съответните доказателства за това.
Респондентът смята, че това е процес, за който е
задължително да се потърси адвокат със специфичен опит в
процеса.

•

За да задоволят нуждите си от шофьори, предприемачите
търсят работна ръка предимно от българската диаспора в
Украйна.
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Интервю 17 - експерт
Общи коментари
•

Интервюираният споделя, че се допускат грешки при
използването на термините „вливане“, „сливане“,
„разделяне“, „отделяне“. В неговата практика най-много са
случаите на МСП, които се „вливат“ в други дружества.

•

Според респондента при процедурата по преобразуване на
МСП чрез вливане, предприемачите трябва да имат
конкретни познания, които да им позволят да направят
оценка на активите, пасивите и други ключови показатели за
състоянието на дружеството. Най-често подготовката на
заключителния баланс към датата на преобразуването
(Търговския закон: Чл. 263з) се извършва от финансисти,
счетоводители и одитори. Но това изисква солиден финансов
ресурс от страна на компанията.

•

Според респондента Търговския закон в частта, в която
регламентира преобразуването е сложен за разбиране и
прилагане най-вече, защото членовете съдържат много
изключения от правилата.

•

Според респондента дейностите след осъществяване на
вливането не са сложни.

PwC
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Интервю 18 - експерт
Коментари, свързани със стартирането на
бизнес/бизнес дейност и промени в
структурата на фирмата
•

Според респондента в този етап от жизнения цикъл на
бизнеса „фундаменталният“ закон, който е приложим е
Търговския закон.

•

Според него в хипотезата, в която човек иска да стартира
дейност и да регистрира фирма трябва да може да си
отговори на следните въпроси:
o Какво дружество искам да регистрирам?
o В какъв обем ще бъде отговорността, която ще нося във
връзка с учредяването и управление?

•

Според респондента правната форма „ЕТ“ е била масово
използвана преди години, но днес предприемачите не я
предпочитат заради „свръх голямата“ отговорност, която
поемат с личното си имущество. Все пак е важно да има
достъпна и налична информация, която да обяснява, че при
избора на „ЕООД“ и „ООД“ личното имущество може много
трудно да бъде засегнато.

•

В случая на регистрация на Акционерно дружество трябва да
се знае, че инвеститорите могат да запазят анонимност.

•

Според респондента, законодателната терминология в много
случаи дава възможност за повече едно от тълкуване. Според
него терминът „дружествен дял“ може да се разбира по два
начина:

Бяха коментирани следните ситуации и нормативни документи,
свързани с регистрацията на фирма, които респондентът поскоро обясни, но не оцени като сложни:
o Чл.115 от Търговския закон (ТЗ) дава информация за
нужното съдържание на дружествения договор,
Чл.117 от ТЗ описва изискванията за капитал и дялове в
дружеството,
Чл.119 от ТЗ разяснява процедурата по вписването и
нейните изисквания.
o Чл. 25 от Закон за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги - издаване на електронен подпис
o Закон за търговския регистър (ЗТР) - прием на
документите по електронен път

o Дял от имуществото на дружеството, който съответства на
дела, който съдружникът е записал
o Членствено правоотношение, което включва и
неимуществени права и задължения.
PwC
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Интервю 19 - експерт
Коментари, свързани със Закона за акцизите
и данъчните складове
•

Според респондента чл. 2 от Закона за акцизите и данъчните
складове отговаря на първия въпрос, на който търговците
трябва да могат да си отговорят, когато искат да стартират
бизнес дейност с акцизни стоки – „Кои са акцизните стоки?“

•

Групите акцизни стоки са три. Първата група касае алкохола
и алкохолните напитки с изключение на виното. Във втората
група са включени тютюневите изделия, но не всички се
облагат с акциз. Третата група е на енергийните продукти и
електрическата енергия. Подробната класификация на
различните видове акцизни стоки е поместена в чл. 5 и чл. 9
на Закона.

•

Според респондента предприемачите трябва да са наясно
какво прави акциза дължим (чл. 20, ал. 2 освобождаване за
потребление).

•

Интервюираният смята, че инструментите за подпомагане на
МСП при спазване на нормативните изисквания трябва да
включват ясно и структурирано обяснение какви са
възможностите за възстановяване на акциза за хранителния
сектор, фармацията и др.

•

При извършването на търговия с акцизни стоки, МСП трябва
да знаят как се регистрира данъчен склад и кои лица могат
да бъдат лицензирани складодържатели.

•

Според респондента Законът за акцизите и данъчните
складове е сложен, защото материята на закона е изпълнена
с голям брой задължения, към които следват голям брой
изключения, с прилежащи на тях изключения.

PwC

Коментари, свързани със Закона за
енергетиката
Според интервюирания следните части от Закона за
енергетиката (ЗЕ) са най-често приложими, когато става въпрос
за МСП:
•

чл.116, ЗЕ – Присъединяване на производители и клиенти
към мрежите

•

чл. 133, ЗЕ - Присъединяване към топлопреносната мрежа

•

чл.196, ЗЕ - Присъединяване към газопроводната мрежа +
(НАРЕДБА № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към
газопреносните и газоразпределителните мрежи)
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Интервю 20 - експерт
Коментари относно нормативните документи
и ситуациите, с които МСП се затрудняват при
отчитане на финансовите, счетоводните и
отчетни дейности

•

В тези случаи счетоводителят трябва да сложи ясна рамка
като разработи темплейт на фактурата, така че документът
да отговаря на законовата рамка. След това трябва да подаде
информацията към данъчната администрация.

За респондента МСП могат да избегнат много от
затрудненията, с които се сблъскват по отношение на
финансовата, счетоводната и отчетната дейност, ако отделят
нужното внимание на законодателната рамка, която е
приложима за тяхната бизнес дейност още на ниво „бизнес
план“.

Други коментари
•

Според респондента в инструмента за подпомагане на МСП
при спазване на нормативните изисквания трябва да има
секция, която е предназначена за компании, които
извършват дейност на територията на страната, но са с
чуждестранни собственици.

•

Младите предприемачи не са наясно със сроковете, за
подаване на данъчни декларации и годишно приключване.
Предпочитат да наемат счетоводител, който да следи за
спазването им и да изготвя данъчни декларации и
финансови отчети.

•

За тях проблемите, свързани със спазването на данъчното
законодателство се изразяват в доказване на „tax residence”.

•

Респондентът споделя, че много от МСП, с които работи
смятат, че единственото им задължение към държавата е да
плащат ДДС. Всъщност много по-важно е да обърнат
внимание на осигуровките на служителите и размера на
работната заплата. Тези дейности изцяло се делегират на
счетоводните фирми, които да „напомнят“ и да следят
актуализациите на осигурителната информация на
работодателите.

•

При разбирането и прилагането на Закона за ДДС, МСП се
затрудняват най-много в ситуациите когато дейността им
включва предоставяне на услуги на територията на държава,
различна от седалището на фирмата и вътрешнообщностни
придобивания.

•

PwC
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Интервю 21 - експерт
Коментари относно нормативните документи
и ситуациите, с които МСП се затрудняват при
отчитане на финансовите, счетоводните и
отчетни дейности
Закон за корпоративното подоходно облагане
•

•

Според респондента една от основните ситуации, с които
МСП (вкл. и счетоводителите) се затрудняват при
прилагането на нормативния акт е свързана с
класифицирането на разходите по фактури на края на
годината.
По думите на интервюирания МСП не са наясно какво
представляват и по какво се различават представителните
разходи и социалните разходи. Също така имат нужда от
многократно разяснение по темата за документално
обоснованите разходи, документално необоснованите
разходи и документално обосновани разходи, които не са
свързани с дейността.

•

Когато получат всички първични счетоводни документи,
счетоводителите трудно могат да класифицират абсолютно
правилно разходите.

•

Според респондента за МСП е сложна процедурата по
данъчно облагане на разходи за лично ползване. Не е ясно
какво означава „разход за лично ползване“.

•

Друго предизвикателство е определянето на дължимия
данък върху авторски и лицензионни възнаграждения, с
които се регламентира предоставянето на конкретни
технически услуги (напр. за какъв тип маркетинг услуги се
облагат с данък)

PwC

Закон за ДДС
•

Според респондента воденето на финансови, счетоводни и
отчетни дейности е по-специфично за фирми с
„чуждестранни контрагенти“. МСП се затрудняват да
изчисляват и планират ДДС за внасяне или получаване.

•

С най-големи затруднения се сблъскват МСП, които доставят
онлайн услуги.

•

Интервюираният идентифицира като сложна ситуацията,
при която клиентът на продукта/услугата не дава ДДС номер,
но търговеца начислява чуждото ДДС, а не българското както
е правилно в случая.

•

Според респондента има случаи, в които счетоводителите не
могат правилно да определят мястото на изпълнение на
услуги/доставки.

Други коментари
•

Бяха обсъдени нормативните документи, свързани със
следните ситуации:
- отчитане на разходи за командировките в чужбина,
- начин за определяне на слаба капитализация (лихвен
% на заемите).

Респондентът по-скоро обясни как се извършват процедурите,
но не ги оцени нито като често приложими или като сложни.
•

Според респондента липсата на национални счетоводни
стандарти затруднява бизнеса в изготвянето на финансовите,
счетоводните и отчетните документи.
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Интервю 22 (1/2) - експерт
Коментари относно нормативните документи,
които МСП се затрудняват да разбират и
прилагат при администрирането и
управлението на човешки ресурси
Според респондента основните закони, които най-често се
прилагат са Кодекс на труда, Кодекс на социалното осигуряване
и всички наредби.
•

На първо място интервюираният посочи, че както
работодателите, така и служителите не са наясно кои са
всички необходими документи за започване на работа.

•

С въвеждането на Регламента за защита на личните данни,
много от МСП не са наясно, че новите и старите служители
трябва да подписват декларации, че са съгласни данните им
да се съхраняват и обработват.

•

Респондентът твърди, че МСП не могат да си позволят
служебно лице, което да се занимава само със защитата на
личните данни, а наличната информация към момента, не е
достатъчна, за да бъде спазено законодателството.

•

Бяха обсъдени следните ситуации, които интервюираният
коментира на база на своя опит и въпросите, които
собствениците на МСП са му задавали.

Ситуации, с които МСП се затрудняват
•

Сключване на трудов/граждански договор – тук според
интервюирания МСП имат най-много въпроси. Например:
- Как да избера трудов договор?
- Срочен или безсрочен да е?

•

Сключване на колективен договор – приложимо е за много
малко компании. Респондентът предполага, че е сложно,
защото сигурно участват синдикати.

•

Извънреден труд – според интервюирания МСП се чудят
дали извънредният труд е позволен или забранен от закона.

•

Ползване на отпуски – казусът със студентите, които имат
право на отпуска не е ясен за МСП.

•

Майчинство – респондентът сподели, че администрирането
на отпуска по майчинство е сложно, защото се допускат
грешки при попълването и актуализирането на документите.

•

Голямо предизвикателство би било за МСП да следят всички
промени в законите, свързани с човешките ресурси.

•

Безопасни условия на труд и пожарна безопасност – МСП
наемат специализирани фирми.

•

Респондентът сподели, че за да е наясно с новостите
предимно използва онлайн информация, която проверява
през различни правни форуми и след това сверява „по
ключови думи“ в закона.

•

Наемане на чуждестранни граждани – респондентът
отбеляза, че процедурата е сложна. Според него МСП трябва
да знаят, че за да спазят закона, преди да наемат чужденец
трябва да публикуват обява, по която в продължение на 3
месеца никой българин да не е кандидатствал

•

Типове прекратяване на трудово-правно взаимоотношение –
според респондента, това е най-сложният казус за МСП.

PwC
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Интервю 22 (2/2) - експерт
•

Интервюираният смята, че няма достатъчно информация,
която да дава насоки на МСП как законно могат да
освободят:

- човек, който системно нарушава дисциплината,
- човек, който не си върши работата, но е в неравностойно
положение (напр. с ТЕЛК).

PwC
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Интервю 23 - експерт
Коментари относно регламента за защита на
личните данни, който МСП се затрудняват да
разбират и прилагат при администрирането и
управлението на човешки ресурси
•

•

Според интервюирания най-голямото затруднение за
бизнеса произтича от това, че все още липсва приложение на
регламента на практика
За всеки бизнес изискванията са доста специфични и се
определят от количеството на информация, попадаща в
категорията „лични данни“.

•

Няма помощна информация на българския език. На
английски език полезни насоки дават становищата на
Европейската комисия, които все още са в сила като
нормативни документи на Европейско ниво.

•

МСП не могат да си позволят да наемат длъжностни лица.

•

Ако предприемачите решат да напишат процедурите за
защита на личните данни сами, ще трябва да прекарат поне
две седмици в преглед на законодателната рамка.

•

Интервюираният смятат, че най-сигурният начин да бъде
спазено законодателството е като се наеме юрист с познания
в областта.

PwC

•

Респондентът смята, че на този етап само юристите могат да
дадат надеждна информация за основните въпроси, които
тормозят бизнеса:
o В каква роля е моята компания относно събирането,
обработката и използването на лични данни - в ролята на
администратор или обработващ?
o Кога и как се променя ролята?
o Уведомени ли са моите служители и клиенти, че данните
им се обработват?
o Какъв е законосъобразният начин да бъдат уведомени?
o Налични и попълнени ли са всички регистри на лични
данни?
o Как да огранича събирането, обработката и използването
на лични данни до минимума информация, която ми е
необходима?
o С какви цели маркетинг специалистите/отделът в моята
компания могат да събират, обработват и използват
лични данни без да нарушават общия регламент?
o Какво означава легитимен интерес в контекста на общия
регламент?
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Интервю 24 - експерт
Общи коментари
•

В институцията регулярно се провеждат проучвания за онези
неща, които МСП искат да бъдат променени в
законодателната рамка. Въпросите са отворени и нямат
индустриален и специфичен фокус, а целят да дадат
възможност на бизнеса да изрази свободно желанията си за
промяна. Независимо от формата, активността не е голяма и
отговорите не са конкретни и структурирани. От
институцията се стараят попълването на анкетната карта да
не отнема повече от 4-7 минути. Респондентите варират от 40
до 600.

•

Основните аспекти, които изследват касаят Трудовото
законодателство. От палатата ни предоставиха списък с 38
мерки за подобряване на бизнес средата, част от които вече
са приети.

•

Общото впечатление на респондента е че бизнесът не
познава законодателството и по-конкретно правилата, които
регламентират безопасността на труда и пожарната
безопасност.

•

МСП доста често не знаят, че не са в синхрон със закона,
докато не получат обратна връзка от инспектиращите
органи. В тази връзка мнението на респондента е че
инспектиращите трябва да са в ролята и на обучаващи за
особеностите на регламентите, особено в контекста честите
промени, които се наблюдават.

PwC

Конкретни закони/ ситуации, които според
респондента затрудняват МСП
•

Закон за социалната икономика

•

Кодекс за социалното осигуряване

•

Членове от Закона за счетоводството, които касаят
изготвянето на ГФО

•

Издаване на удостоверени за въвеждане в експлоатация

166

С подкрепата на

Служба за подкрепа на структурни реформи

Интервю 25 (1/2) - експерт
Коментари, свързани с експортна/ импортна
дейност
•

Важно е функциите на издателя на документите и на
контролиращия орган да са разделени, а не дублиращи се. В
противен случай, ако издателят и контролиращият орган е
един и същ, се създават предпоставки за корупционни
практики. Такъв е случаят със сертификата EUR 1, който се
издава от контролиращия орган - Агенция митници издава.

•

Унифициране на документите - респондентът смята, че за
улесняване на предприемачите Световната федерация на
палатите (WCF), съвместно с Международната търговска
палата (ICC) и членуващите в нея търговски палати могат да
разработят общи правила за осъществяване на тази дейност
и унифицирани формуляри на документи, които да се
прилагат от всички държави. Издатели на тези документи да
бъдат съответните национални търговски палати,
притежаващи дългогодишна международна практика в тази
област, притежаващи международна акредитация за
издаване на преференциални и непреференциални
сертификати за произход на стоки при прилагане на единни
правила и в сътрудничество помежду си. ICC и WCF
използвайки авторитета си, чрез провеждане на преговори с
подходящите международни организации – Световната
търговска организация, Световния митнически съвет, Съвета
за създаване на Митническия кодекс на ЕС и др., да потърсят
принципно съгласие, заверката на външнотърговски
документи да се извършва от търговските палати, а контрола
да се осъществява от държавни органи.
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Коментари, свързани с финансова,
счетоводна и отчетна дейност
•

Респондентът обърна внимание на следното при подаването
на отчетните форми за НСИ: при обременяване на фирмите с
попълване на многобройни справки се увеличава риска от
подаване на неточни и непълни данни от страна на фирмите.
Определено това ще доведе и до изкривяване на
предоставената от НСИ информация, която ще доведе и до
заблуда на крайните потребители.

•

Според респондентанвсе повече се задълбочава разликата
между подаваната информация в годишните финансови
отчети, изискуема съгласно приложимите счетоводни
стандарти и Закона за счетоводството, и допълнително
детайлизиране от НСИ и респективно НАП.

Коментари, свързани с НИРД и регистрация
на патенти търговски марки
•

Регистрацията на търговски марки и регистрацията на
иновативни продукти (патенти, полезни модели) е заложена
в два национални закона - ЗМГО и ЗПРПМ, които в огромна
степен са хармонизирани с Европейското законодателство и
Международните спогодби по които България е страна.
Проблемите при регистрацията на тези продукти и марки
произтичат най-вече поради големите срокове, които са
предвидени за произнасяне от страна на административните
органи, нередовно получената кореспонденцията и
вътрешноструктурни административни актове, които бавят
процеса (често срещан пример е, че една преписка може да
се забави със седмици, заради липсата на съгласувателен
подпис от не-експерт в определена област).
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Интервю 25 (2/2) - експерт
Коментари, свързани с участие в процедури
по Закона за обществените поръчки
•

На първо място огромното количество документи, които се
изискват от участниците по ЗОП, като част от тези
документи могат да бъдат получени от административния
орган и по служебен път.

•

Необходимостта документите за кандидатстване да се
подписват от всички представляващи в управителния съвет
на организацията е сериозно практическо затруднение.

Цялостна оценка за нормативната рамка,
касаеща МСП
•

В повечето нормативни актове са предвидени сложни и често
пъти неизпълними нормативни изисквания за МСП. Голяма
част от тези проблемни нормативната изисквания са
заложени в подзаконови нормативни актове, които не са
съобразени с възможностите на МСП.

Коментари, свързани с преобразуване,
прекратяване или прехвърляне на бизнеса
•

Според респондента, ако става дума за кражбата на фирми –
въведените нотариални заверки на дружествените договори
до голяма степен решават проблема, с изключение на
подаването на документи по електронен път.

•

Според респондента има необмислено налагане на
административни тежести при прехвърлянето на бизнес чрез
изисквания за доказване на статут от фирмите (визират се
промените в ГПК и ТЗ, които принуждават фирмите да вадят
документи, че нямат неизплатени осигуровки и заплати към
работниците и други сложни бюрократични ситуации,
водещи до опашки пред Агенцията по вписванията).

PwC
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Интервю 26 - експерт
Цялостна оценка за сложността на
регулаторната рамка
•

Респондентът отбелязва, че Бизнес съвета към Държавна
агенция за бизнес управление готви нов закон, който касае
документооборота и приемането, на който ще провокира
промени в 50-60 закона.

Коментари, свързани с достъпа до
финансиране
•

Респондентът смята, че може да е много по-лесно от гледна
точка на подаване на необходимите документ.

•

За МСП е много тежко да поискат от общината справка, че не
дължат данъци, защото това поражда необходимост от
действия, които самата администрация може много по-лесно
да изпълни, но изисква от потребителя да се справи с тях, за
да си гарантират, че служителите нямат отговорност.

•

Респондентът смята за абсолютно ненужно предприемачите
да трябва да изкарват документи от едни държавни органи,
за да ги представят на други, след като различните
институции могат сами да си обменят необходимата
информация

Коментари, свързани с осъществяването на
внос или износ
•

За предприемачите е сложно, когато продават продукти
извън България – не знаят кога могат да кандидатстват за
връщане на ДДС или при колко дълъг период (най-често за
инженеринговите фирми) могат да извършват дейност без да
дължат данъци.

PwC

Коментари, свързани с НИРД и разработване
и регистриране на патенти и търговски марки
•

Като цяло респондентът не мисли, че има проблем с
регулациите.

•

Според респондента, големият проблем е интелектуалната
собственост. В САЩ патентоването отнема 1 година, в Кореа
1.5, в ИПИО може да отнеме и 7 години

•

Предприемачите нямат яснота кое какво е (патент, полезен
модел и др.). Липсата на яснота за понятията (което е част от
отговорностите на образователната система) създава
затруднения с регулаторната рамка. Прилагането на Small
Business Standards е сложно, а това е пътят към износа на
стоки на пазара на Европа и по-далеч. Много са малко
експортно ориентираните компании. Малко са и експортно
подпомагащите програми като Near by New York, Lafan и B2B
срещите.

Други коментари
•

Законите, регламентиращи тръжните процедури са сложни.
По-сложното е провеждането на feasibility study. Преди да се
сблъскат с регулаторната рамка - компаниите и
предприемачите трябва да мога да напишат бизнес план,
който да им докаже, че от техните продукти има смисъл. Те
трябва да имат икономическото мислене, което им дава
възможност да оценят какъв е шансът да си продадат
продуктите. Трябва да се помисли как да се достигне до
състояние за познаване на пазара.
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Интервю 27 - експерт
Общи коментари, свързани със строителната
дейност
•

•

По време на дълбочинното интервю респондентът сподели
общата си оценка за законодателството, което регламентира
извършването на строителна дейност. Според него няма
конкретни закони, които са сложни за разбиране и
прилагане тогава, когато инвеститорите искат да реализират
сериозни намерения. Основните затруднения при
реализирането на инвестиционните проекти са до фазата на
получаване на разрешително за строеж и са свързани със
взаимодействието с компетентните административни органи
и времето за изпълнение на процедурите.
Според респондента, за да се облекчи административната
тежест, конкретни документи, могат да бъдат предоставени
за издаване от Камарата на строителите и да бъдат
признавани в съответните Общини в процеса на получаване
на разрешително за строеж.

Коментари, свързани с процедурата за
кандидатстване по Закона за обществени
поръчки
•

Според интервюирания възложителите залагат много високи
изисквания в процедурите или такива, на които могат да
отговорят конкретни фирми. Пример за това е изискване,
според което изпълнителят в проектирането на сградата
трябва да приложи BIM Technology. По мнение на
интервюирания дигитализацията в строителния сектор е
факт, но МСП не могат да са конкурентни при подобни
изисквания.

•

Според респондента множеството обжалвания по
обществените поръчки забавят търга, което в някои случаи
води до загуба на финансиране.

Въпроси, свързани с конкретни ситуации при
извършване на строителна дейност,
изследвани в проучването сред МСП, на които
респондентът е отговорил
•

След като бяха изброени ситуациите, които са включени във
въпросника за МСП, респондентът сподели, че от
административна гледна точка, затруднение за бизнеса
представлява процедурата по оценка на въздействието върху
околната среда. Предприемачите трябва да изпълнят „около
40 стъпки“ и да се допитат до поне двама консултанта.
Огромно облекчение би било разписването на процеса по
ОВОС.

PwC
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Интервю 28 (1/3)
Коментари, свързани с управление и
администриране на човешките ресурси
•

Респондентът не отчита сериозни проблеми – повечето
фирми имат сертифицирани системи по труд, околна среда и
ИСО.

Коментари, свързани с извършването на
финансова, счетоводна и отчетна дейност
•

Респондентът не отчита сериозни проблеми.

Коментари, свързани със събиране, обработка
и използване на данни
•

Коментари, свързани с осъществяване на
експортна/ импортна дейност
•

Коментари, свързани с финансирането:
•
•

Фирмите от сектора ползват банкови продукти (напр.
кредитиране).
Достъп до държавни/ европейски програми - Секторът
никога не е бил приоритетен. Липсва стартиращ бизнес.

•

Коментари за НИРД регистриране на
иновативни продукти и търговски марки?
•
•

•
•

Патентно ведомство работи добре.
Има трудности при с наименованието на водите. Всяка
бутилка е обект на интелектуална собственост (ивици,
цветове, форми).
На запад МСП иновират в опаковки, у нас няма капацитет за
иновации.
Програмите финансират иновациите, но нямаме формална
дефиниция какво е иновация.

PwC

Данните в сектора са трудни за събиране – разпокъсани в
множество регистри. В концесионния регистър, данните
направо липсват.

•

Според респондента има едно единствено нещо, което е
излишно и пречи – бутилираната вода (независимо каква) по
Закона за здравето се води стока от значение за здравето на
хората. Има непрекъснат контрол от Регионална Здравна
Инспекция.
Изисква се сертификат за износ, който гласи „Декларирам,
че тази вода е законна на българския пазар“. От
Министерството на здравеопазването се издава сертификата.
Плаща се 63 лв. такса за отделен продукт. Тоест ако има
разфасовки 0,5 л., 1 л. минерална/изворна се плаща за всяка
разфасовка. Изисква се технологичната документация.
Фирмите имат притеснения от гледна точка на търговска
тайна. Носенето на хартия или електронен носител е
излишно.
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Интервю 28 (2/3) - експерт
Коментари, свързани с осъществяване на
транспортни дейности
•

Медицинският преглед преди път е нещо, което според
респондента, създава излишна тежест. Регулациите са в
тежко състояние.

Други коментари, свързани със сложността и
приложимостта на секторното
законодателство
•

За бутилираната вода се поддържа регистър за фирмите,
които осъществяват тази дейност.

•

Електронните регистри на областните дирекции на БАБХ са
в безобразно състояние. Има сериозен финансов недостиг за
поддържане на платформата, в резултат на което не може да
се осъществява дейност. Илюстрация за това е следният
пример: у нас фирмите, регистрирани като производители
на безалкохолни напитки са над 140. Около 90% от тях са
МСП, но притежават малък пазарен дял. От БАХБ нямат
информация кои от тези 140 компании не функционират.
Две трети от функциониращите фирми нямат дори интернет
страници. Това са микро- предприятията, които се борят на
пазара.

•

Дейността на компаниите е силно регулирана. Малко са
областите на дейност с подобна регулация и с такива
изисквания към производството. Храните са точно такава
област. Регулаторната рамка представлява „тежка симбиоза
между преки европейски регламенти и национално
законодателство“. Евро законодателството търпи някаква
еволюция и преминава от директиви към регламенти.

Броят на директивите е достатъчен за транспониране. Има
национални актове, които са буквално транспонирани,
неактуализирани и остарели.
PwC

•

Асоциацията изготвя ръководства за прилагане на
регулаторните актове и се опитва да подпомага дейността на
администрацията.

•

По време на интервюто бяха обсъдени разликите между
бутилирането на вода и производството на безалкохолни
напитки и приложимите към двата процеса регулации.

•

По думите на интервюирания, в България преди две години е
проведена законодателна и структурна реформа. След нея
Министерството на здравеопазването (МЗ) с техните
структури са поели контрола на храните от неживотински
произход, а Министерството на земеделието и храните (МЗХ)
е взело храните от животински произход.

•

Според интервюирания, индустрията на производителите на
безалкохолни напитки е единствената, която се регулира от
два компетентни органа – МЗ и МЗХ . Логично е водата да е
под шапката на МЗ. В момента критериите за регулиране на
стопанската дейност, които прилагат двете институции са
различни.

•

От институцията са предложили във внесения в НС
законопроект за храните да има изменение, с което да се
преодолее административната тежест за МСП, които искат да
произвеждат и бутилират безалкохолни напитки.
Предложението за промяна предвижда наличието на
процедура, с която при известяване на един от двата
контролиращи органа, при проверка да идват и двата органа
едновременно.

•

От асоциацията предлагат въвеждане на принципа
„обслужване на едно гише“ - да се кандидатства на едното
място и държавата да си провери нещата за да се мине през
всичко.

•
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Интервю 28 (3/3) - експерт
•

В детайли беше разгледан цялостният процес, през който
МСП от бранша преминават, за да се регистрират и да
стартират оперативна дейност. Процесът най-общо се
регламентират от два нормативни акта – Закон за храните и
Закон за здравето.

•

Процедура за регистрация, съобразно Закона за здравето подава се заявление за регистрация в регионалната здравна
инспекция по местонахождение. Чака се разглеждане на
документите и се определя дата за проверка на място.

•

По закон се изисква винаги да има един технолог – не е лошо
изискване, но въпросът е да е логично и преодолимо (както и
всяко друго изискване).

•

Бутилираните води се делят на две части – натурални и
минерални води.

•

За да се стигне до водоизточник на натурална или
минерална вода е необходимо да се премине процедура по
концесиониране.

•

Преди тази процедура предприемачът трябва да е сигурен,
че тази вода е пригодна за пиене. В продължение на една
година трябва за всеки сезон да е взимал проба от източника.
След като издържи анализите и се издаде сертификат за
качествени характеристики на водата, трябва в
министерството да се напише писмо за инвестиционно
намерение.

•

Министерството подготвя процедура по концесиониране, в
зависимост от вида на находището. Находищата са два типа изключителна държавна собственост или общинска
собственост. Според респондента, процедурите по
концесиониране на изключителна държавна собственост са
причината МСП, които бутилират води да са малко, въпреки
наличието на източници.

PwC

•

Малките компании търсят възможности за концесии на
общинска собственост и купуват земя около водоизточника.

•

Според респондента върховенството в концесиите е цената
на концесионното възнаграждение.

•

От Асоциацията са направили проучване, че ако МСП, които
бутилират води, годишно заплащат по 2 млн. лв. за
концесионни възнаграждения, икономическият сектор ще
печели по 90 млн. лв.

•

В концесиите критерии като проф. компетентност са много
важни, но на практика печели този, който е дал с 1 ст. повече.

•

Целият процес по регистрация и стартиране на оперативна
дейност отнема до 3 години и половина.

•

В момента закона не защитава принципа 1 ботилировач, 1
находище, 1 име. Според респондента това е причината 18
ботилировачи да работят на 13 находища.

•

Има европейска директива, според която вода от едно
находище може да се продава само под една търговска марка.

•

Конкурентите решават конфликта с търговската марка като
изписват името на находището/населеното място, където се
бутилира водата, а под него изписват различната търговска
марка. Така от находище „Банкя“ може да има търговски
марки „Банкя, извор на живот“ и „Банкя, свежо начало“.
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Интервю 29 - експерт
За сектора
•

Сдружението е основано през 1994, с 16 члена – частни
компании. Тези компании имат 85% от пазарния дял.
Пазарът е разделен между 98 маслопреработватели, 6 от
които са в топ 30 на класацията Капитал 100.

•

Тези компании са ориентирани към експорт, защото
вътрешният пазар е завладян от сивата икономика

•

Пазарът в Азия, и по-специално Китай се отваря за
слънчогледовото олио.

•

Капацитет на България – преработка на ~3 млн. т.
маслодайни култури годишно, от които 2.5 млн. т.
слънчоглед и о.5 млн. т. рапица.

Оценка за сложността на нормативната рамка
•

•

Основен проблем за сектора е непрекъснатото
„произвеждане“ на нови европейски директиви, които не се
транспонират своевременно в нормативни актове в
България. Превеждат се грешно и имат нужда от тълкуване.
Необходимо е едновременно/паралелно развитие на закони
в България, за да не се губи време след официалното
ратифициране на директиви на европейско ниво.
Респондентът обърна внимание на нуждата от информиране
на бизнеса от страна на държавната администрация.
Българска агенция за безопасност на храните има областни
дирекции, които могат проактивно да уведомяват официално
бизнеса за настъпилите промени и да актуализират
информацията на сайта си.

Законът за храните е изключително остарял от 1999, с 37
поправки до момента. Има изготвен проектозакон, който е
изготвен с помощта на професионалисти от бранша, но
изкуствено не е на дневен ред да бъде гласуван – поради
лобистки причини.
PwC

•

•

Респондентът сподели, че липсват държавни акредитирани
лаборатории за изследване на храните. Парите за тези
анализи могат да постъпват обратно в държавата, но това не
се случва. За много анализи, изискани по европейски
регламенти или от международни клиенти, се използват
лаборатории в Канада, Нова Зеландия и т. н. (свързано с
„Регламент за определяне на максимално допустимите
количества на някои замърсители в храните“)

•

Според респондента управлението на бизнеса се усложнява
изкуствено с непрекъснатото изискване на документи, до
които държавата така или иначе има достъп. Има огромна
необходимост от електронно правителство.

•

Респондентът отчита и нуждата от наръчници за бизнес
планиране в различните индустрии.

•

Има нужда от по-голяма сигурност в експортната дейност.
Официалните търговски представители на държавата би
трябвало да са по-адекватни и непрекъснато да връщат
препоръки към българските бизнеси във всяка една
индустрия.

•

Законът за обществените поръчки е изключително сложен за
прилагане - води до купища абсурди и не работи. Главна
причина за това е печеленето на обществени поръчки от
фирми фантоми, които печелят, но не изпълняват поръчките
и после парите се пренасочват без контрол.

•

Нивото на опазване на околната среда е изключително ниско
към момента. Освен нежеланието и политическата
протекция от страна на много бизнеси, финансирането на
бази и съоръжения за адекватно и съобразено с европейските
норми опазване на околната среда е напълно финансово
непосилно за над 90% от българските бизнеси.
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Интервю 30 - МСП
Профил на предприятието и респондента
•

Година на стартиране на бизнеса: 2015

•

Брой служители: 5

•

Регион: Югозападен, София

•

Респондент: Управител, мъж, притежава докторска степен,
българин, учил в чужбина, който се е върнал в България

Разбиране и приложение на регулаторната
рамка

Финансиране
•

Фирмата е участвала в няколко процедури за кандидатстване
за финансиране както директно към ЕС (Хоризонт 2020) и
Европейската Космическа агенция, така и на местно ниво
към ОПИК и Националния иновационен фонд.

•

Използват консултанти, които подготвят цялата
документация. Като цяло нямат усещане, че процесът е бил
много сложен, но са се изисквали голям брой документи, а
накрая не им дадена обратна връзка защо не са спечелили
даден проект.

•

Основният проблем, който респондентът идентифицира, е
липсата на структурирана и актуална информация за
възможностите за финансиране, особено в контекста на
новите фондове.

•

Като МСП не знаят по какъв начин държавата и Агенцията за
насърчаване на МСП ги подпомагат. Досега никой не се е
свързал с тях проактивно, за да им покаже какви са мерките,
от които могат да се възползват. Не получават и покани/
обяви за събития, насочени към бизнеса.

•

В контекста на тяхната дейност, нямат усещане за общност,
нямат информация за фирмите, които печелят подобни на
техните проекти.

Стартиране на бизнес/ бизнес дейност
•

Използвали са адвокати при регистрацията на фирмата с цел
спестяване на време и за да избегнат рискове от пропуски.

•

Респондентът коментира, че ако е имал достъп до добре
структурирана, сигурна и лесно достъпна информация за
процеса по регистрация, е щял да регистрира формата сам.

•

Избрали са правна форма ЕООД, тъй като са няколко
съдружника и това им се е сторило най-логичната опция.

Управление и администриране на ЧР и извършване на
финансова, счетоводна и отчетна дейност
•

Използват счетоводна фирма, която движи всички дейности.

•

Коментари, че уеб сайта на НАП е добре структуриран и
Управителят може лесно и бързо да си внася осигуровките.

•

Коментар, относно изисквания за печат на някои документи
– струва му се нелогично/ ненужно (не беше казано кои
конкретно)

PwC

Извършване на НИРД и разработване и регистриране
на иновативни продукти и търговски марки
•

Регистрирали са търговска марка, но отново с адвокат.

Все още са насочени изцяло към развойна дейност и не
извършват търговска дейност  останалите теми от
въпросника не са приложими.
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Интервю 31 - МСП
Профил на предприятието и респондента
•

Година на стартиране на бизнеса: 2014

•

Брой служители: 7

•

Регион: Югозападен, София

•

Респондент: Собственик, жена, магистър

Разбиране и приложение на регулаторната
рамка

•

Отчитането на разходите за служебни коли е сложно,
особено в контекста на нововъведения данък-уикенд.

•

Като цяло спазват всички срокове за изплащане на
финансови задължения към държавата и това изключително
много натоварва ликвидността на фирмата. Фирмата работи
с дългосрочни договори и получава пари от клиентите си
след приключване на дейностите, а много от задълженията
към държавата се плащат на месечна база, независимо от
паричните потоци във фирмата.

•

Като представител на МСП, респондентът смята, че
държавата би могла да прави повече в посока облекчаване на
бизнес обстановката.

Стартиране на бизнес/ бизнес дейност
•

Използвали са адвокати при регистрацията на фирмата.

•

Изборът на конкретна дейност от каталога е било сложно и
досега им създава проблеми. Регистрирани са с инженерна
дейност, но това не им позволява да кандидатстват по
програми за финансиране. Въпреки, че услугите и
решенията, които предлагат са иновативни, не могат да
кандидатстват по голяма част от програмите, тъй като те са
насочени към разработването на иновативни продукти.

Участие в процедури по ЗОП
•

Участвали са веднъж, но не възнамеряват да го правят
повече.

•

Не са успели да покрият изискванията, свързани с
показването на печалба, което трудно за стартиращи
компании.

Управление и администриране на ЧР и извършване на
финансова, счетоводна и отчетна дейност
•

Използват счетоводна фирма, която движи всички дейности.

•

Минималните осигурителни прагове натоварват бизнес
дейността им.

•

Пенсиониране на служител – имали са случай през
изминалата години и не е било ясно какво обезщетение е
трябвало да му платят.

PwC
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Интервю 32 (1/2) - МСП
Профил на предприятието и респондента
•

Година на стартиране на бизнеса: 2000

•

Брой служители: микро предприятие

•

Регион: Югозападен, София

•

Респондент: Управител, жена, магистър

форми, включително дадени и телефонни номера –
служебен и мобилен, документите и скиците са били
изпратени по пощата на адреса по регистрация, което е
довело до загубването на документите и необходимост от
допълнително време за преиздаване на всичко.
•

Респондентът е платил голяма сума пари в Агенцията по
кадастър – квартал ХХХ за такси спешност за издаване на
схеми на самостоятелни обекти за продажба пред нотариус,
включително за ново заснемане на обектите поради
разминаване на ситуациите с реалния статус и тяхното
нанасяне във вече приетия кадастрален план на София.
Гражданинът първо подава молба в Агенцията по кадастър и
заплаща услугата. След една седмица разбира от агенцията,
че има разминаване в нанасянето и бива изпратен в ГИС –
София, където подава молба по вече цитирания модел за
изпращане на правоспособни геодезисти за ново заснемане
на обекта/обектите. Заплаща се и се чака обаждане, кога
екипът ще отиде да заснеме обекта. След като обектът е
заснет, се минава по процедура по неговото нанасяне на
общия кадастрален план на София и отразяване в
електронната система между ГИС София и Агенцията по
кадастър. След това отново трябва да се подаде молба в
Агенцията по кадастър, да се заплати такса и да се изчака
издаването на вече коректната скица/схема на самостоятелен
обект – възможно е отново тя да не бъде получена , ако не са
отразени промените в системата.

•

Пакетът от документи, който трябва да се подготви, за да е
изряден човек пред нотариуса и отсрещната страна –
купувача – е огромен

Разбиране и приложение на регулаторната
рамка
Придобиване, наемане и експлоатация на недвижими
имоти или други ДМА
•

Като цяло, мнението на респондента е, че продаването на
имоти (които са собственост на различни свързани фирми) е
„неописуемо трудно” с оглед на огромния обем документи,
които трябва да се извадят и предоставят по сделките, както
и с оглед на необходимия голям паричен ресурс.

•

Изваждането на скици, данъчни оценки, документи за липса
на задължения на лицата и фирмите - от НАП и общините, е
един дълъг и скъп процес:
o За да бъде получена данъчна оценка и скица на имота,
който човек иска да продаде, той трябва да попълни на
ръка, стоейки прав, формуляри, които дават детайлна
информация за обекта, дружеството-собственик и
представляващия го - управителя. Респондентът допълва,
че според него, често тази информация не служи за нищо
на чиновниците. Напр. във формулярите се изисква адрес
по регистрация и пощенски адрес на дружеството –
собственик на имота. Но въпреки надлежно попълнените

PwC
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Интервю 32 (2/2) - МСП
•

•

Подобна е и ситуацията при издаване и вписване на
обстоятелства по фирмите в НАП и Търговския регистър.
Голямо олекотяване на процеса е, че вече не се изисква
актуално състояние. Неговото издаване и носене навсякъде и
при всякакви обстоятелства е било изключително
затормозяващо.

Други коментари
•

Според респондента електронното правителство би решило
всички изброени проблеми и би намалило разходите на
фирмите и разходите на държавата за поддържане на
огромен административен апарат.

В допълнение към изискванията на държавната
администрация, респондентът отчита различните
изисквания на банките, които според респондента, често
нямат нищо общо с приетото законодателство в страната, а е
решение на самата банка. Според респондента: „Отделно от
това банките взимат огромна комисиона за внасяне на пари в
дружествата, в което няма никаква финансова,
икономическа, счетоводна и каквато и да било логика. Т.е.
разходите по поддържането и управлението на едно
дружество нарастват лавинообразно, спънките в работата и
ежедневните нужди по издаване на документи губят време,
пари и нерви и няма помощ от никъде, само усещане, че
някой желае на всяка цена да те затрудни максимално.“

Преобразуване, прекратяване или прехвърляне на
бизнеса
•

Според респондента, ликвидацията на дружествата без
дейност трябва да улесни като процес. В момента в България
съществуват като паразитни стотици хиляди дружества без
дейност – в момента нямат дейности и никога няма да имат
или не са имали, на които се пишат нулеви годишни отчети,
плащат се пари за счетоводство, поддържат се одитори и им
се плаща, ако дружествата са акционерни. Трябва да се
въведе улеснена процедура по тяхната ликвидация и
заличаване.

PwC
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Интервю 33 - МСП
Профил на предприятието и респондента
•

Година на стартиране на бизнеса: 2003

•

Брой служители: ~ 10, вкл. сезонни работници през лятото

•

Регион: Югоизточен, Созопол

•

Респондент: Собственик, жена, магистър

Извършване на финансова, счетоводна и отчетна
дейност
•

Финансиране
•

При първоначалното строителство на хотела преди повече от
15 години са имали финансиране по САПАРД. Цялата
процедура по отчитане и признаване на разходите е била
изключителна тежка и бюрократично. Не са успели да усвоят
цялата сума, тъй като не са им признали някои от разходите,
въпреки че през цялото време са работили с адвокати.

•

Като цяло, в следствие на цялото преживяване, респондентът
не желае повече да се занимава с програми за финансиране.

Разбиране и приложение на регулаторната
рамка
Стартиране на бизнес/ бизнес дейност
•

Използвали са адвокати при регистрацията на фирмата,
единствено откриването на банкови сметки са си го
направили сами.

•

Категоризация на хотела – не е имало проблем, било е
сравнително лесно.

•

В хотела няма ресторант.

Управление и администриране на ЧР
•

Отново, счетоводната къща движи всички въпроси, свързани
с трудови договори, осигуровки и т.н.

•

Основен проблем, с който се сблъскват, е наемането на
чуждестранни служители, което е валидно за тях за
сезонните работници, необходими за летния период.
Конкретно, процедурата по доказване, че в България няма
подходящи хора е тромава. За да се осигурят служители за
лятото, процесът за търсене трябва да започне от януари,
което не е практически възможно.

•

Други сложни ситуации са: освобождаване на персонал,
графици, ЗБУТ – нямат информация за законови промени и
инструкции за прилагането им.

PwC

Използват счетоводна фирма, която движи всички дейности.

Събиране и обработка на лични данни
•

Въвеждането на GDPR и разбирането за изискванията в този
контекст много ги е затруднило. Като хотел, те работят с
много лични данни на гостите, а никъде няма информация
за конкретни изисквания, приложими за тяхната дейност

Други коментари
•

През лятото, има постоянни проверки на различни
институции – НАП, инспекция по труда и т.н. Държавните
служители имат изключително грубо отношение към
бизнеса и ги третират с презумпцията, че са престъпници.

•

Напр., хотелът е бил глобен за неизпълнение на изисквания,
свързани с пожарната безопасност – някои от тези
изисквания са свързани с нови номенклатурни изисквания
на ЕС, за които бизнесът не е бил информиран.

•

Според респондентът, по-логично би било първо да им се
дадат препоръки и да бъдат глобявани само ако препоръките
не бъдат изпълнени.
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Интервю 34 - МСП
Профил на предприятието и респондента
•

Година на стартиране на бизнеса: 2014

•

Брой служители: 10

•

Регион: Югозападен, София

•

Респондент: Изпълнителен директор, мъж, магистър,
българин, учил в чужбина, който се е върнал в България

облекчения за компании, които извършват дейности, които
водят до технологични иновации. В крайна сметка не са се
възползвали от тази възможност, тъй като българските
служители са имали притеснения.
Извършване на НИРД и разработване и регистриране
на иновативни продукти и търговски марки
•

Мислили са за регистрация на европейска марка, но
процесът е бил прекалено скъп за етап на бизнеса си

Разбиране и приложение на регулаторната
рамка

Преобразуване, прекратяване или прехвърляне на
бизнеса

Стартиране на бизнес/ бизнес дейност

•

•

Използвали са адвокати при регистрацията на фирмата.

•

Ползвали са адвокат и при съставянето на дружествен
договор, тъй като са имали сложни отношения между
различните страни.

•

Респондентът коментира, че в други държави, от Търговския
регистър на съответната държавата се предлага шаблонен
дружествен договор, който компаниите могат директно да
използват. В България не са открили такава възможност.

Управление и администриране на ЧР и извършване на
финансова, счетоводна и отчетна дейност
•

Използвали са счетоводна фирма, която е движила всички
дейности.

•

Тъй като фирмата в последствие е станала дъщерно
дружество на английска фирма, е било по-изгодно да плащат
осигуровки на служителите през Англия, където има доста

PwC

Към момента, фирмата не извършва никаква дейност от 2
години насам, но не е заличена, поради следните причини,
изтъкнати от респондента:
o За да се ликвидира фирма, трябва да се назначи
ликвидатор и целият процес отнема около 6 месеца.
o Предоставя се много информация на НАП, за да се
гарантира, че всички задължения към държавата са
платени.
o Всичко това е свързано с допълнителни разходи за
адвокати и счетоводители и възлиза на близо 1 000 лв. и
много време и документи.

•

За респондента е по-лесно фирмата да не функционира и да
плаща на счетоводител и адвокат минимални суми (~50 лв.
на година), за да подават нулев финансов отчет.

•

Според респондента, много хора не ликвидират фирмите си
и защото се притесняват, че данъчните ще изнамерят
неплатени задължения към държавата през годините.
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Интервю 35 - МСП
Профил на предприятието и респондента
•

Година на стартиране на бизнеса: 2017

•

Брой служители: 2

•

Регион: Югозападен, София

•

Респондент: Съдружник, жена, магистър

Разбиране и приложение на регулаторната
рамка

дейността. Правилната категоризацията на разходите е
важна от няколко посоки – амортизация, отчитане на
печалба и съответно плащане на съответни разходи
•

Респондентът има висока финансова култура, което й помага
да следи работата на счетоводителката и дори да коригира
някои неща.

•

Финансовата грамотност на предприемачите е от голямо
значение, тъй като много от елементите, свързани с начина
на осчетоводяване, имат директен ефект върху финансовото
състояние на компанията, а счетоводните къщи не винаги
имат капацитета да вземат под внимание спецификите на
бизнеса.

Стартиране на бизнес/ бизнес дейност
•

•

Използвали са адвокат и счетоводител при всички дейности,
свързани с регистрацията на бизнеса с цел спестяване на
време и усилия, тъй като и двамата съдружници са имали и
друга работа.
Респондентът смята, че процесът не е сложен и ако е имала
някъде ясно разписани стъпки, е щяла сама да си направи
регистрацията.

Управление и администриране на ЧР и извършване на
финансова, счетоводна и отчетна дейност
•

Използват счетоводителка за водене на счетоводните
дейности.

•

Според респондента счетоводните къщи нямат достатъчно
познания за спецификите на бизнесите, за които отговарят.
В тази връзка, те не винаги имат правилна преценка за това
как да третират разходите – като такива, свързани с
изграждането на активи или като оперативни разходи за

PwC

Извършване на НИРД и разработване и регистриране
на иновативни продукти и търговски марки
•

Регистрирали се търговска марка. Направили са го сами, но
един от съдружниците го е правил и преди в контекста на
друга фирма. Респондентът коментира, че сега процесът е
бил лесен, поради опита, натрупан преди. Предишния път й
се е сторило трудно, изчела е много информация и е
трябвало няколко пъти да ходи до Патентното ведомство,
докато завърши успешно процедурата. Като стъпки
процедурата сега е била същата, но вече е знаела точно какво
се изисква и точно как да подходи.
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Интервю 36 - МСП
Профил на предприятието и респондента
•

Година на стартиране на бизнеса: 1999

•

Брой служители: 40

•

Регион: Югозападен, София

•

Респондент: Собственик, мъж, магистър

Управление и администриране на ЧР
•

Респондентът смята, че Кодексът на труда е „либерален“ и
позволява на работниците различи своеволия, а не дава
възможност на работодателя да прекрати трудово-правното
взаимоотношение по лесен за него начин. Много често
работниците на автомивката спират да идват на работа без
предизвестие. Тогава респондентът е длъжен да им изпрати
заповедта за дисциплинарно уволнение по пощата, но
служителите не могат да бъдат намерени на адреса и да се
получи обратната разписка, която е доказателство за
прекратеното трудово-правно взаимоотношение. Докато не
бъде уволнен по описаната процедура, служителят може да
се върне на работа, а работодателят трябва да плаща
осигуровки.

•

В момента на разговора в компанията има служител, който в
продължение на 3 месеца дава болнични листове, след като е
извършил кражба, съобщил е че напуска и не е подписал
никакви документи. Работодателят реално няма инструмент,
чрез който да си търси правата.

Разбиране и приложение на регулаторната
рамка
Стартиране на бизнес/ бизнес дейност
•

•

За регистрирането на фирмата, респондентът е използвал
услуги на счетоводител. Първоначално е стартирал с една
автомивка, която е построил. В тази връзка намира Закона за
устройство на територията за един от сложните закони,
които се прилагат при реализирането на инвестиционни
намерения. В неговата ситуация се е наложило преотреждане
на парцел предназначен за жилищно строителство в парцел
за обществено обслужване.
Специфичната дейност на търговеца изисква прилагането на
Закона за водите в частта, която регламентира издаването на
разрешително за „използване на подземни водоизточници за
промишлени нужди“. Към документацията за издаване на
разрешителното се прилагат специфични доклади от
хидрогеолози, обикновено бивши служители на Басейнова
дирекция. Процедурата не е сложна, но е опорочена.

PwC

Извършване на финансова, счетоводна и отчетна
дейност
•

Законът, който респондентът прилага най-често, е Законът
за корпоративно подоходно облагане. Прилагането му
изисква ползване на услугите на експерт счетоводител.
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Интервю 37 (1/2) - МСП
Профил на предприятието и респондента
•

Година на стартиране на бизнеса: 2014

•

Регион: Югозападен, София

•

Респондент: Собственик, жена, магистър

Участие в процедури по закона за Обществени поръчки
•

След въведените промени в ЗОП от 2016 г., респондентът е
наел експерт, който да подготвя необходимите документи за
участие в обществени поръчки.

•

Новата форма на ЕЕДОП е била замислена като облекчение
на административната тежест, но всъщност не постига тази
цел. Очакването на респондента е било при различните
процедури да попълва само онази част от документа, която
доказва експертиза за изпълнение на дейностите по
поръчката. На практика целия документ се попълва за всяка
обществена поръчка.

•

Необходимостта изпълнителите да предоставят
удостоверение, че нямат задължения към държавата и към
общината по седалището си или постоянния си адрес е
оценена като затрудняваща и ненужна.

•

Според респондента друг аспект, който законът не урежда е
начинът, по който се оценяват експертите. Възложителите
искат ненужен набор от документи (напр. доказателствени
договори по предишни проекти) за всеки експерт, който
изпълнителя предлага. Това отнема време и доказва
формалния опит, а не експертизата на кандидатите. Липсата
на яснота в закона дава възможност за прилагане на
различни критерии за оценка от страна на комисиите.
Всичко това води до ситуация, в която под-добри експерти не
печелят поръчката за сметка на такива, които „по документи“
удовлетворяват комисията.

•

Интервюираният смята, че не е добре регламентирана
ситуацията, свързана с удължаване на сроковете по открити
процедури, за които се явяват нула или един кандидати.

Разбиране и приложение на регулаторната
рамка
Стартиране на бизнес/ бизнес дейност
•

Респондентът е възложил регистрацията на счетоводители и
юристи. За услугите е платил сума от 200 - 300 лв.
Регистрирането е отнело 3 дни.

•

Единственото затруднение е било при избора на името за
фирмата, защото то трябва да е уникално.

Управление и администриране на ЧР и извършване на
финансова, счетоводна и отчетна дейност
•

Дейността на предприемача налага трудово-правните
взаимоотношения да са регламентирани от граждански
договори. В неговия случай администрирането на
гражданските договори се поема от счетоводител.

•

Общото мнение на респондента е, че администрирането и
управлението на ЧР за МСП не е възможно без
счетоводители/юристи. Повечето собственици нямат
нужната правна/счетоводна култура, за да се справят сами.

•

Липсата на структурирана информация в помощ на бизнеса
при спазване на законите също е фактор, който определя
избора на МСП да ползват професионални услуги.

PwC
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Интервю 37 (2/2) - МСП
В този случай не е ясно какви са законово регламентираните
срокове, за които процедурата за кандидатстване се удължава.
•

•

Респондентът сподели за случай, при който се е наложило да
кандидатства по отворена процедура с удължен срок, който е
бил 24 часа. В конкретния случай интервюираният не е успял
да осигури електронния подпис на един от експертите.
Според интервюирания, това че експертите също трябва да
се подписват с електронен подпис много затруднява МСП.

Опции за финансиране на бизнеса:
кандидатстване/участие в Европейски и национални
програми

Извършване на НИРД и разработване и регистриране
на иновативни продукти и търговски марки
•

Респондентът е регистрирал търговска марка с помощта на
юрист.

Събиране, обработка и използване на данни
•

Според респондента, новия регламент за защита на личните
данни усложнява процедурите в организацията.

•

Интервюираният сподели, че тяхната организация е била
сравнително подготвена, тъй дейността им изисква
прилагането на Закона за защита на личните данни, но все
не са успели да се справят без помощта на юрист.

•

Близък на респондента е член в европейска браншова
организация на компаниите със сходна на неговата дейност.
Организацията е подготвила помощни информационни
материали за сектора, до които респондента е получил
достъп. Компанията е сертифицирана по ИСО и одиторът
също ги в съветвал за изготвянето на процедурите.
За респондента най-неприятната дейност, която регламента
изисква е унищожаването на данни получени по електронна
поща.

•

Основния инструмент, който респондента ползва е под
формата на банкови кредити.

•

Веднъж е кандидатствал за финансиране по оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“. При
кандидатстването е ползвал външни консултантски услуги и
не може да каже дали процедурата е сложна.

•

Опитът му от администрирането на изпълнението на проекта
сочи, че подобен тип финансови инструменти по-скоро са
административна тежест отколкото полза за бизнеса.

•

•

Част от парите са били усвоени в етап, в който бизнесът се е
развивал, но предполага, че ако МСП разчитат само на тях,
поетапното плащане ще доведе до затруднения в
оперативната дейност.

Други коментари:

PwC

•

Респондентът не е бил наясно с определен аспект на Закона
за кадастъра и други наредби и е наел помещение, което не
отговаря на изискванията за самостоятелен обект в сграда,
защото е бил на втория етаж на жилищна кооперация.
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Интервю 38 - МСП
Профил на предприятието и респондента
•

Година на стартиране на бизнеса: 2014

•

Регион: Югозападен, София

•

Респондент: Собственик, мъж, магистър

•

Особено внимание беше обърнато на процеса по
подготовката на подробния устройствен план, който
следващия процес от серията процеси за получаване на
разрешително за строеж след изследването на собствеността.

•

Според респондента, ако на предишния етап не е направена
проверка дали имота има устройствен план и доколко обемът
му съвпада с общия размер на имота, тук вече е
задължително. Това се прави, за да се установи дали
инвестиционното намерение изобщо е възможно.

•

След като са изготвени подробен устройствен план и проекта
на плана, общината публикува проекта в „Държавен
вестник“, за да имат възможност всички заинтересовани
страни да подадат възражения.

•

Според респондента, за да се стигне до изготвяне на
инвестиционния проект могат да минат между 6 месеца и 2
години.

•

Според него инвеститорите трябва да познават
законодателната рамка, но по-важно е да „познават
системата“, за да могат да търсят отчетност на експертите,
които изготвят подробните устройствени планове във всеки
момент.

Разбиране и приложение на регулаторната
рамка
По време на интервюто респондентът описа подробно пътя,
който инвеститорът трябва да измине, за да получи разрешение
за строеж.
Бележка: Коментарите не претендират за изчерпателност
на стъпките, необходими за получаване на разрешително за
строеж.
•

•

Според респондента Законът за устройство на територията е
един от най-често променяните закони. Общото мнение на
интервюирания е, че сложността на нормативната уредба не
е в основата на затрудненията, с които се сблъскват
инвеститорите, които искат да строят.
Сложността в сектора произтича от взаимодействието с
множеството административни органи, които участват на
различните етапи от извършване на дейността.

•

Първият процес, с който стартира процесът за получаване на
разрешително за строеж е изследването на собствеността,
което се случва в Агенцията по вписванията и Агенцията по
геодезия и кадастър.

•

Следващата стъпка включва изготвяне на общ план за
застрояване и план за регулация. Според респондента до
извършването на тази стъпка МСП/инвеститорите не срещат
затруднения, освен ако не е установена грешка в
кадастралната карта.

PwC

Други коментари
•

Според участника в интервюто би било много полезно да има
инструмент, който да изброява кои са всички необходими
проектни части, които трябва да бъдат включени в
инвестиционния проект. В момента съдържанието се
определя от Наредба №4 Обхват и съдържание на
инвестиционните проекти.

•

Издаването на виза за проектиране вече се прилага само за
малки обекти в нерегулирани територии. При наличието на
ПУП е повторение на стъпка в процеса.
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Интервю 39 - МСП
Профил на предприятието и респондента
•

Година на стартиране на бизнеса: 2016

•

Регион: Югозападен, София

•

Респондент: Управител, жена, магистър

Финансови, счетоводни и отчетни дейности
•

За респондента огромно облекчение е фактът, че към
момента, в който е бил управител на ресторанта, МСП е
ползвало услугите на счетоводител.

•

За администрирането на входно-изходната продукция, в
заведението е бил наличен специализиран софтуер, който е
осигурявал проследяването на основни стандарти за качество
и контрола на персонала.

Разбиране и приложение на регулаторната
рамка
Стартиране на бизнес/ бизнес дейност

Коментари, свързани със секторно законодателство

•

Респондентът е назначен на позиция „управител“ след
регистрацията на фирмата.

•

•

Според него има приложение на много специфични
регистрационни режими, които при стартиране не са
сложни, но налагат много тежки процедури за
администрация на процесите след това.

Според респондента, в законодателната рамка липсва
основна информация как се опакова и етикетира храна,
предназначена за кетъринг.

•

Ако всяка храна, произведена в отсъствие на консуматора,
трябва да се опакова и етикетира, кетъринг фирмите са в
нарушение.

•

Интервюираният изрази опасението си, че може да не
познава нормативните актове, които регламентират точно
тази ситуация, защото обикновено, за да намери нещо
конкретно, човек трябва да „прерови сто закона и наредби“.
Респондентът твърди, че времето, с което ежедневно
разполага не включва изучаване на законите. Не може да
потърси помощ от счетоводителя, защото той изпълнява
задължения, които са му „по длъжностна характеристика“.

•

Респондентът смята, че доколкото познава Закона за
храните, той има нужда от реформа, най-вече защото е пълен
с препратки към Европейски нормативни актове и наредби.

Управление и администриране на ЧР и извършване на
финансова, счетоводна и отчетна дейност
•

Според респондента, ако в този сектор човек не наеме
счетоводител, непрекъснато ще е в казуси по отношение на
вида трудови договори, които да сключва.

•

Респондентът е имал два случая на служители, които не
желаят да бъдат осигурявани под никаква трудово-правна
форма, защото имат задължения към кредитори и не желаят
банките да ги „намерят“. Това поставя МСП в ситуация, в
която може да наруши закона, за да реши проблема с
персонала или да го спази за сметка на допълнително време
за намиране на подходящ персонал.

PwC
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Интервю 39 - МСП
Други коментари
•

Според интервюирания, приложимата законодателна рамка
не отразява новите бизнес модели в бранша.

•

Даде пример с услуга, която става все по-популярна професионални готвачи приготвят храна в кухнята на
клиента, но си внасят продуктите отвън.

•

Респондентът разказа за мобилно приложение, което дава
възможност на туристи да влязат в домовете на хора, които
предлагат традиционна вечеря срещу заплащане.

•

Респондентът посочи, че няма яснота по какъв начин
услугите, които извършват подобен тип предприемачи се
облагат с данъци.

•

В този сектор адекватната законодателна рамка и
компетентни органи, които „наистина са компетентни“,
гарантира безопасността на потребителите в огромна степен.

•

Според интервюирания, регионалната здравна инспекция
има изцяло санкционираща роля. Според него от РЗИ трябва
да предлагат облекчения за ресторантьори, които системно
поддържат високи стандарти на хигиена и качество в
заведенията и директно да затварят онези, които не
покриват дори минималните изисквания.

PwC
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Обобщение на обратна връзка на извършен тест на
онлайн инструмента с МСП и други участници
Профил на респондентите
•

МСП – 5 броя;

•

МСП организации – 1 брой;

•

Публични институции – 1 брой.

•

Включване на обозначения за място, срок и такси за
извършваните административни услуги;

•

МСП оцениха приложените интернет връзки и по-специално
тяхната конкретика, т.е. че интернет страниците препращат
не към общите страници на публичните институции, а към
конкретни форми на документи, бланки, полезни съвети,
секции „често задавани въпроси“ и др.;

•

МСП препоръчаха към включване на препратки не
единствено към целите нормативни актове, а към конкретни
ключови части от тях. Това би послужило за по-лесно и добро
проследяване на пълния текст на нормативната уредба;

•

Акцентиране върху процесен подход – представяне на
стъпките, които едно МСП трябва да предприеме в
последователна форма с набелязани отговорни страни при
изпълнение на определени стъпки от изпълнение на
административните процедури.

Разбиране на респондентите при проведен
преглед на инструмента
Инструментът бе прегледан от респондентите на място както в
структурно отношение, така и по отношение на съдържание на
конкретни ситуации в различни части на инструмента.
Получените коментари бяха взети под внимание при
изготвянето на инструмента:
Коментари, свързани със структурата на инструмента:
•

Респондентите намират структурата за логична с оглед на
свързването й с жизнения цикъл на МСП;

•

Използването на бизнес ситуации/събития е логично;

•

Съдържанието на ситуациите е в пряка връзка с практиката и
ежедневните предизвикателства пред МСП .

Коментари, свързани със съдържанието на
инструмента
•

Постигане на максимална яснота на описанията и
използване на достъпен език;

•

Използване на баланс на нивото на детайл с презумпцията,
че разяснения са необходими, изхождайки от факта, че
посетители на интернет страницата ще са заинтересовани от
съдържанието (Секция „Стартиране на бизнес“);

Постига се целта както за разяснение на посочените
нормативни актове, както и разяснение където е необходимо
на някои основни термини и постановки (пример: секция
„НИРД“);
PwC
•
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Стартиране на бизнес/ бизнес дейност (1/3)
Коментари по конкретни ситуации от стартирането на
бизнес/ бизнес дейност
•

•

•

•

•

•

•

Учредяване на ТД: В Българо-швейцарската камара много документация/листове; би било много по-лесно да е
по-електронно. Тези много документи (бланки за адвокат,
нотариус, набирателна сметка) и куриерството, което е било
необходимо е много неефективно
Избор/запазване на име на фирмата
o Има много фирми, не трябва да съвпадат имената и т.н.
o Адвокатите го правят - 1 бланка – лесно
Регистрация на фирмата в Търговския регистър / в
регистър БУЛСТАТ: върнали са им устава;
информационната система е абсурдна
Регистрация на фирмата по ЗДДС
o Отнема много време
o Изпадат в прекалени детайли
o Счетоводителят се е справил бързо; похвали за НАП
Регистриране на собственост/залог/търговски обект
o Самото вадене за лиценз е било сложно. Много
изисквания - все едно регистрираш голяма фирма. За
малката фирма и за голямата е една и съща, което е
грешка. Изискванията са много ненужни.
o особено търговски обект
Регистрация на фискално устройство: Много архаично;
администрирането на апарат не е ефективно; трябва да пазят
тетрадки
Регистрация на ПОС терминал: Върнал е 1 ПОС
терминал, по-проблемно е самото отчитане - касовата
бележка е твърде много; да се направи по-друг начин;
например да се издава фактура, която да служи като касова
бележка

PwC

•

•

•

•
•

•

•

•

Вписване на имущество в службата по вписванията:
Записал си е камиона и е трябвало да чака месец, без да
работи докато вземе лиценз. Това е оказало голяма тежест за
него в началото. Спират дейността за месец да не работиш.
Закупуване и регистрация на служебен автомобил
o Камионът не може да се движи докато не се регистрира.
Единият месец чакане е в самото начало. А като не
работиш цял месец в началото си приключил почти.
o Административно сложна във Враца- местно ниво
o Предстои скоро, но знае, че осчетоводяването на
разходите (гориво и ремонти) е трудно
Оценка на въздействието върху околната среда
o Външен човек.
o Голяма разправия е и отнема много време.
Необходими регистрации, свързани с управлението
на отпадъците: Трябва да има повече контрол.
Издаване на разрешение от Регионална здравна
инспекция: Доста дълга процедура, но така е по-добре
когато в дейността работи с опасни отпадъци
Издаване на сертификат за противопожарна
безопасност: Сериозни изисквания; трудно се решават
нещата заради тежки изисквания
Смяна на предназначение на помещение: Доста
трудно; никой нищо не ти обяснява и не знаеш за какво си
дал толкова много пари
Осигуряване на достъп до мрежова инфраструктура:
ЧЕЗ - истинско приключение
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Стартиране на бизнес/ бизнес дейност (2/3)
•

•

•

Изменения на дружествения договор
o Досадно, изискват се различни документации и е
занимавка. Отнема много време.
o имали са много проблеми с Агенция по вписванията
Промяна на адресната регистрация на фирмата
o Ако решиш да променяш адресната регистрация в друга
община е много сложно. Отнема много време, пари и
документи. За да може да се участва в програми се
пререгистрира в село. Излишни административни
стъпки.
o Досадно, отнема време. В идеалния случай би трябвало да
се влезе в търговския регистър и онлайн да се попълни
всичко. Отнема много време.
o минава се през много съдилища , може да е по-бързо
Смяна на управител
o Промяната при смъртния случай – смяната на управител.
o неясни са изискванията за документи, които трябва да
подготви новия управител

•
•

•

•
•

•
Други ситуации и нормативни документи/закони при
стартиране на бизнес дейност
Лицензирането е било доста трудно, изискват се ужасно
много документи, но имат право да ги искат защото това е
много отговорно.
• Най-трудното е изваждането на лиценз за транспорт. Има
изисквания - над 20 точки, които са трудни за изпълнение. И
ненужни.
• За повечето дейности са наели определени хора, които са
помогнали и не им е било толкова трудно
• Декларации в общината
• Да има възможност да се предостави по-свободна среда за
експериментиране на високо технологични компании.
PwC
•

•

•

•

Тромав е сайтът на търговския регистър. Немалко компании
се сблъскват като проблеми. Има нужда от оптимизация.
Конвертиране от дружество с ограничена отговорност в АД е
много усложнено. Би допринесло много за
предприемачеството (може да се дават права на някои хора –
права да получават дивидент, без да участват в
управлението). Това ще е много по-удобно за стартиращи
компании
Старт-ъпите имат желание да минават към АД, но
мониторинга и контрола на АД е много сложен и трябва да
назначават счетоводител.
откриване на представителство
Предстои им смяна на собственик и смяна на управител.
Нормативната база е ясна; проблемът е в лицензионния
режим. При такава промяна се губят част от лицензите. При
merge придобиващото дружество не придобива лицензите на
слятото дружество;
Закон за медицинските изделия и Закон за
лечебните заведения. Написано е лошо и не е съобразено
несъобразени с модерните тенденции, не позволяват
никакви иновации или развойна дейност в сферата.
Закон за устройство на територията, с много архаични
структури в администрацията и много бюрократични
трудности създавани от фигурата на гл. архитект и ЕТИС;
Закон за мерки срещу изпиране на пари и ЗЗЛД Проблемът е, че институциите не дават информация и дори
консултанти не са винаги на едно мнение за едно и също
нещо
Валутен закон и Наредбите на БНБ - Има известни
неясноти относно видовете изисквани документи и
сроковете за тяхното подаване.
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Стартиране на бизнес/ бизнес дейност (3/3)
•

•
•

•
•

•

Закон за обществените поръчки - лобистки закон,
неотчитащ разликата между услугата - като доставка на
стоки и проектантската услуга или услугата за строителен
надзор, които са съществено различни. Опитът се доказва за
последните три години, което е недопустимо. В
проектирането опитът се натрупва през целия трудов път на
проектанта. При определянето на базовата цена на
проектирането не се взема предвид методиката за
себестойността на проектантския труд, обнародвана в ДВ.
Създава предпоставки за корупция, особено сред кметовете.
Закон за кооперациите,
много общински наредби, които никъде не включват
информация за работно време, за откриване на търговски
обект, ХЕИ, пожарна безопасност, Безопасни условия на
труд и други.
GDPR
Често променяща се нормативна база. В много от
случаите насочена към лобиране в полза на определени лица
и дружества.
Никъде нямаше публикуван какъв комплект
документи е необходим за регистрация на фирма

PwC
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Извършване на финансова, счетоводна и отчетна
дейност (1/2)
Коментари по конкретни ситуации от управление и
администрирането на човешките ресурси
Формиране на счетоводна политика и текущо
счетоводно отчитане: имат си вътрешен счетоводител и
повечето дейности са станали рутинни
• Отчитане и администриране на касови трансакции
o Лесно
o Трябва да си остане тежка и сложна процедура според
човека
• Подаване необходима статистика към БНБ
o Тримесечните справки се подават по електронен път,
обработват се, комплицирана е формата и начина на
подаване. Налагало се е да се звъни многократно кое и
как трябва да бъде попълнено. Тук имат известни
пропуски, които би следвало по някакъв начин да
оптимизират за да улеснят потребителите.
o Досадно
o искат непрекъснато нова и нова информация, която вече
са предоставили в някой от отчетите
o много проблеми при регистрацията на сметка в чужбина
• Подаване необходима статистика към НСИ
o Много досадно.
o Трудоемко
o Малко странно звучи за финансисти и счетоводители искат отчет за чисто тримесечие, при условие, че те имат
годишен отчет, имат първо тримесечие. Счита, че трябва
да е кумулативно. Отчетът трябва да е януари и юни. Ако
им трябва информация биха могли да я извадят по
обратен ред.
o Досадно
o Много тромава
o Всеки път промени и ги карат да пишат нови и нови неща
o много време отнема и не вижда полза
PwC

•
•

•

•

•

•
•

•

Разпределяне на печалбата: Елементарно
Създаване и използване на електронен подпис
o към НАП,банки (създали са си практики)
o предпочитат да не го изплащат
o използването е по-трудно
o изисква повече неща за безопасност на браузърите, което
ги затруднява
Електронни услуги, свързани с деклариране и
изплащане на данъци и такси (вкл., издаване на
персонален идентификационен код/ПИК)
o Браво на НАП.
o много по-лесно и бързо, в сравнение с преди
o Проблем със сертификатите. Браузърите не могат да
работят коректно.
Деклариране и изплащане на корпоративен данък
o с електронен подпис
o законът е направен не добре
o трябва да прогнозират печалбата за следващата година.
Ако са прогнозирали по-малко отколкото е наистина,
трябва да плащат лихви.
Деклариране и изплащане на данък върху доходите:
с електронен подпис е по лесно отколкото на хартия
Деклариране и изплащане на ДДС
o пак с електронен подпис
o счетоводството
o Принципът на работа е при всяко внасяне на данък да се
погасява вземане с по-ранна дата. А те са искали да платят
нещо различно от ДДС-то. Но ДДС-то е било с по-ранна
дата и парите са приети за там.
Деклариране и изплащане на социални осигуровки:
осигурителна книжка - излишно, отнема време
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Извършване на финансова, счетоводна и отчетна
дейност (2/2)
•

•

•

•
•
•

Деклариране и изплащане на здравни осигуровки:
Вместо едно платежно плаща 25 платежни за да плаща
комисионни на банката
Социални разходи, предоставени в натура (напр.
ваучери за храна, карти за транспорт, карти
Мултиспорт и т.н.): Неясноти в закона - имали са
инициатива да дават плодове в офиса, но се оказва, че е
социален разход в натура и следвало да се внесат лични
осигуровки на лицето, тоест да се натрупа към дохода. Не се
знае кое лице колко плода е изяло и е имало проблеми с
данъчното третиране. На какъв принцип да се разпредели
разхода в натура? Как да се докаже какъв е разходът по
човек?
Предаване на годишна данъчна декларация
o много се чака
o Висенето в агенцията по вписванията и проблема с
отказите за неща като несканиране на една страничка и
т.н. само и само да се събере такса; По електронен път сървърът не работи, пробвайте еди-кога-си отново и т.н.
o още не е свършила година
Възстановяване на данъци: много промени, и това ги
затруднява малко
Лично ползване на активи и услуги: не е приложимо но
не е лесно
Експлоатация на служебни автомобили
o Водене на пътни книжки - не е много работещ вариант.
Създава трудности в бизнеса.
o много формалности
o Постоянно действат, носят печати, пишат, дават на
данъчните
o трябва да е по-прозрачно ; страдат компаниите, които
спазват правилата

PwC

Други ситуации и нормативни документи/закони при
извършването на финансова, счетоводна и отчетна
дейност
•

•
•

•

•
•
•

•
•

Трудностите са: пренасочване - от институция в институция
и т.н. За едни и същи документи, пренасочване безкрайно.
Прекалена бумащина.
Няма нормативен документ/закон длъжникът да изплаща в
срок задълженията си.
Закон за печатите - как се използва печатът? Трябва ли да
има, как се използва, изостанала неуредица от стар закон,
който е премахнат.
Генерално има да добави, че има много неясноти и четене на
малки шрифтове в четенето на счетоводните стандарти. Кое
точно се има предвид. Определено счетоводните стандарти и
данъчното облагане в комбинация.
Счетоводството на компанията се занимава с всички
дейности и не са докладвали за някакви проблеми х2
отдел във фирмата; всичко върви добре и нямат
административни проблеми
Непрофесионално отношение на държавната администрация
към бизнеса; най-важното нещо е да правиш копия на
хартиен носител и да им ги носиш там, те не ги поглеждат;
Всички нововъведения, които се правят се правят по
възможно най-необмисления начин и са сложни.
Наредбите на БНБ във връзка с изпълнението на Валутния
закон. / / В Наредбите има известни неясноти относно
видовете изисквани документи и сроковете за тяхното
подаване.

194

С подкрепата на

Служба за подкрепа на структурни реформи

Управление и администриране на човешките ресурси
(1/3)
Коментари по конкретни ситуации от управление и
администрирането на човешките ресурси
•

•
•

•

Сключване на трудов договор (вкл. граждански
договор)
o Има парадокс в търговския закон. Не можеш да поемеш
ООД, не можеш да бъдеш вписан в регистъра без годишна
данъчна декларация. При смъртен случай е парадокс и
няма как. Промяната при смъртния случай – смяната на
управител.
o Сложни за разтрогване.
o Повечето са граждански договори.
o Доста правила, които трябва да бъдат съобразени. Човек
трудно може да състави юридически издържан договор
без помощ на юрист или счетоводител
o в полза на работника
Сключване на колективен трудов договор
o по-сложно
Привличане и сключване на трудов договор с
чужденец (вкл. релокиране на семейството)
o Невъзможно;
o проучили са и е тежка процедура
o договори за партньорство - не е сложно
o извън евросъюз, процеса на доказателство, че ти трябва
Определяне на вида, размера, структурата и
организацията на трудовото възнаграждение
o части фирми
o Принудени на ниски цени да оформят възнагражденията.
o надбавка за стаж ненужно
o Да не нареждат от колко до колко да бъде работното
възнаграждение.
o доста са търсили в кодекса на икономическите дейности

PwC

•

•

•

•

Администриране и изплащане възнаграждения и
осигуровки (вкл. здравни, пенсионни и т.н.)
o Много трудно, защото няма пари за осигуряване
o Трудно изпълнимо без външна помощ от счетоводител.
o брутна сума, общо разходи много разделено,
неразбираемо за работника
o Променяни са няколко пъти шифъра по професии и
видове дейности
o изплащането е лесно; смятането го прави счетоводител
Отчитане и изплащане на допълнителен труд
(нощен труд, работа по време на празници,
извънреден труд и т.н.)
o избягват оувъртайм
o Зависи от ситуацията на договора
o трудно е да се намери начин за допълнително пенсионно
осигуряване с инвестиционен характер.
Регламентиране на работното време, почивки и
отпуски (вкл. работа на ненормирано работно време,
работа на смени и т.н.)
o ограничения от страна на държавата
Администриране на командировки в страната/ в
чужбина
o само курсове и обучения
o Различните държави в ЕС имат различни квоти, ставки,
изисквания и т.н. Ще е по-лесно да бъде унифицирано за
ЕС.
o Понякога новостите причиняват трудности.
o в чужбина по-трудно, след новите промени дали там
работи или на командировка
o до някъде вътрешно организационно се мъчат; предава се
на счетоводителите информация и оттам се възстановят
разходите
o понякога има проблеми с командировките в чужбина.
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Управление и администриране на човешките ресурси
(2/3)
o пътни листи, expense report, командировъчни листи,
много остаряло
o може да е по-опростено
• Осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труда (вкл. поддържане на необходимата
документация, осигуряване на лични предпазни
средства и т.н.)
o С общи усилия се справят, с помощта на фирмата за
трудова медицина.
o Разпоредби, които са неприложими от гледна тока фирми
за контрол на здравето; не може да мери кръвното на
всеки служител всяка сутрин;
o За малките фирми това е измама. Безсмислено.
o няма строго регламентиран срок
o липсват процедури за безопасност - много е неефективно.
Само документи се искат и подават и никои не проверява
какво се случва
o информация не е налична на едно/ портал онлайн - не
работи изправно
• Осъществяване на дейности, свързани със службите
по трудова медицина
o имат си страхотен партньор
o подценяван казус
o Само излишно събиране на пари от подобни дейности
o много досадно
o Идват, заплашват те, че ако не сключиш договор ще те
натопят и т.н.
o отнема много време
• Трудоустрояване на служители
o под друга форма
o По заболяване, което не е професионално (не е вина на
фирмата). Има неща за изчистване - комуникацията
между работодателя и ТЕЛК.
PwC

•

•

•

Администриране на документи на служителите
(напр. трудови книжки)
o не трябва да има информация за заплатите - могат да
предизвикат проблеми; трябва да е по-електронен път
o прекалено усложнени
o количествено натрупване
Налагане на дисциплинарни наказания и временно
отстраняване от работа
o по скоро трудно
o Срещали са се, но не през последните 2 години. Смята, че
санкциите не са ефективни. Работодателят търпи
морални и финансови загуби. Има сложен и дълъг
механизъм. Само като се прочете какво трябва да се
направи, и човек се отказва. Предпочита да понесе
материалните загуби пред бумащината и т.н. Трябва да се
облекчи процедурата.
o трудно за прилагане
o неблагоприятно за управителя
o Дисциплинарната отговорност е безотговорност според
кодекса на труда
o доказване, че имаш основание/ неизпълнение на
работника
o голяма защита на служителите (в Америка е много лесно
да освободиш например инвалид)
Прекратяване на трудовия договор (с предизвестие,
без предизвестие, уволнение и т.н.)
o Сложни за разтрогване. Като отношение.
o ако компанията го прекратява е трудно
o затруднения с изпълнението
o на страната на работника
o по взаимно съгласие е лесно.
o срокове неразбираеми
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Управление и администриране на човешките ресурси
(3/3)
Други ситуации и нормативни документи/закони при
промяната в структурата на бизнес
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Трудно е следното: кодексът на труда защитава работника
много повече от нужното и в случай, че работникът не се
явява на работа и не може да бъде открит, става трудно
прекратяването на трудов договор. Трябва да се изпълняват
процедури, невъзможни за осъществяване след като не може
да се намери човека.
Омагьосан кръг с бюрото по труда. Харчат се пари за курсове
за безработни. Безработните са записани в някакъв курс компютърен, готварски и т.н. Но те се обучават за да се
харчат пари и не работят, само започват нови и нови курсове.
Това нещо е от години и жената е разочарована. Тези курсове
са за източване на пари. Трябва въобще да се промени тази
практика. Работодателите са поставени в ъгъла.
Друг човек от компанията се занимава с дейности свързани с
човешките ресурси.
новата промяна в социалните придобивки/социалните
разходи; обмисляли са привличане на чужденец, но
изискванията са неясни и това ги възпрепятства
GDPR
Кодекс на труда - частта с временната заетост
външна се занимава с трудова медицина
Европейските директиви не са преведени и имплементирани
както трябва.
Човешките ресурси - имат прекалено големи права пред
работодателя.
Когато трябва да се изготвят вътрешни документи
(документи за конфиденциалност).
Промените в наредбата, която влезе от началото на годината
- определяне и подготвяне на графиките за сумирано
изчисляване на работно време, има неясноти в

PwC

•

•

•

•

•

•

•

наредбата.
Само допълнителното пенсионно и здравно осигуряване с
инвестиционна цел. не виждат полза там. трудно
администриране.
Трудното законодателство изключително много защитава
служителя (майки и невалидни - това не им помага, а води
до тяхната дискриминация). С вързани ръце са когато искат
да ги освободят и това ги кара да не наемат такива хора 2Трябва да се улесни процедурата по регистрация и
мониторинг на АД
Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005 г. за съдържанието,
сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни
от работодателите, осигурителите за осигурените при тях
лица, както и от самоосигуряващите се лица. Това е много
важна наредба относно осигуряването на работещите лица,
но в нея има определени неясноти и значителни
практически трудности за прилагането ѝ.
Задължителната застраховка "Трудова злополука" е
абсолютно неефективна и в този смисъл е само бреме за
работодателите. Наетите на трудов договор нямат никаква
полза от тази застраховка.
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
(ЗСПЗЗ) - неточностите в този закон водят до много
проблеми, загуба на време и загуба на финансови средства,
съдебни дела и т.н.
Използваме външна фирма, която се занимава с абсолютно
всички неща, както и вътрешен човек, който да сътрудничи
на фирмата за документооборота, подписи и подобни.
За повечето от отбелязаните като "по-скоро лесно" се
използват външни услуги.
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Финансиране (1/2)
Коментари по конкретни ситуации от финансирането
•

•

•

•
•

•
•
•

Работата с Информационната система за
управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ
o самите те не са се сблъсквали, дружеството майка се
сблъсква
o отвратителна, проблеми с разбиране на изискванията
o трудно се ориентира; предварително сроковете за
кандидатстване неясни
o много голям опит и самият човек предлага консултантски
услуги при кандидатстване за европейско финансиране
Ред и условия за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ (БФП)
o Пак корупция, ако не платиш не можеш да участваш
o изпълнили са много проекти и имат опит х2
o много обeмни
Правила за оценка на проектни предложения
o в сравнение с действащо законодателство не съвпадат
o неясни/ субективни
Сключване на договор за БФП: Корупцията е много
голяма
Правила за възлагане на поръчки на изпълнители от
страна на бенефициенти: Може да се участва само ако си
във властта
Допустимост на разходи при изпълнение на договор
за БФП: за много дребни неща не ти дават парите
Видове държавни помощи: трябва да има по-достъпна
информация
Условията за насърчаване на инвестициите при
регионална помощ: недоверие към институциите

PwC

•

•
•

•

Условията свързани с размер, обхват и изчисляване
на банкови гаранции
o Процедурата е много тромава.
o Разчитала е на това, което служителите в банката са
казали; не е правила допълнително проучване.
o във връзка с енергетика
o много високи такси
Условия и ред за изплащане на суми по гарантирани
депозити: начина на гарантиране е бил труден.
Разграничаване на характеристиките между
отделните видове кредити
o помощ от приятелите
o Използват експертиза, защото процедурата е доста
сложна.
o Банките са некоректни.
o Много сложно.
o консултация със служители в банката, не й се е налагало
да чете закони и регулации.
Разграничаване на характеристиките на видовете
лихвени проценти
o с помощ и разяснения. Анюитетната таблица е
отвратителна. Ако няма човек, койт ода го разясни това те
хлътват. Банките трябва да предлагат такива услуги. В
интерес на банката е юристите да защитават както
интересите на банката ,така и на кредитополучателите.
o Смята, че човек трябва да прочете повечко. Само от
условията, които банката предлага няма как да се разбере.
o Когато имаш кредит не обръщаш внимание много на тези
неща.
o Сложно и никога не се знае какво е.
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Финансиране (2/2)
•

Изчисляване на годишен процент на разходите
o Добре е да се разучи преди да се започнат процедурите.

Конкретни програми за финансиране, в които
респондентите са участвали
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horizont 2020
Респондентът не си спомня името на програмата, но каза, че
е свързана с конкурентоспособността.
Програма, свързана с обучение на персонал (не помни
името)
Машини и съоръжения (да закупят камери), не се сеща
името на програмата
Innovation Norway
Старт в кариерата; Не се сеща името на втората програма, но
е нещо от сорта на: Заетост на младежи до 29 г.
Програма "Иновации и конкурентоспосбност" - за
внедряване на иновации в стартиращи компании
Horizont 2020
Еразъм плюс
Horizont 2020

Други ситуации и нормативни документи/закони при
финансирането
•
•
•

Най-често срещаният проблем е динамиката на промените в
законовите и подзаконови актове.
Банкови гаранции - непостижими и абсурдни изисквания
Бизнеса ни е bootstrap-нат изцяло. Веднъж опитахме
кандидатстване по европейска програма, чрез външен
консултант, но резултатите бяха обезкуражаващи и трудно
бихме си помислили да опитаме отново.

PwC
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Извършване на НИРД и разработване и регистрация на
иновативни продукти и търговски марки
Коментари по конкретни ситуации от секцията
•

•

•

•

•

•

•

Извършване на НИРД: Някои типове услуги не са
разписани в нормативната наредба, например
разработването на статистически модели.
Регистрация на патент
o от формална гледна точка проблеми няма, но самата
процедура и времеемка
o не е възможно за ИТ компания в България да регистрират
интелектуална собственост
Изкарване на сертификат за допълнителна защита:
Използва услугите на юрист, защото законите са много
сложни.
Подаване на декларация за искане за намаление на
таксите: Използва услугите на юрист, защото законите са
много сложни.
Изпълнение на минимални изисквания за
установяване на дата на подаване на искането на
регистрация на патент, търговска марка и полезен
модел: Използва услугите на юрист, защото законите са
много сложни.
Дейности, свързани със защита на интелектуалната
собственост
o Използва услугите на юрист, защото законите са много
сложни.
o изисква специални знания, ако има подходящи хора е
лесно
o нотариална заверка на задание, но не могат да го
направят
Регистрация на търговска марка
o Използва услугите на юрист, защото законите са много
сложни.
o дълъг срок

PwC

•

•
•

Стартиране на процедура за защита на търговска марка
o Използва услугите на юрист, защото законите са много
сложни.
o Адвокат
Стартиране на процедура за защита на авторско право:
Използва услугите на юрист, защото законите са много сложни.
Искане за премахване на авторско съдържание от сайт:
Започвала е процедурата, но е решила да не се занимава, защото
законодателството не помага и не е ефективно.

Други ситуации и нормативни документи/закони при
финансирането
• Респондентът сподели, че Закона за Научните Степени и Знания
е неясен и не достатъчно детайлен, липсват ясни дефиниции за
установяване на проблемите и хипотезите, които могат да
настъпят, са неизчерпателни.
• За да се извършва подобна дейност и да се признае законово,
трябва да се предвиди допълнителен бюджет за да се маркира, че
е само за научно-изследователска и развойна дейност.
• Продуктът им се сертифицира и процедурата по сертификация
не е ясна. Трябва да се мине през лаборатория и на тази база се
подават документи за сертифициране на продукта. Сложно е изисква повече време и ресурс.
• Помоли да отбележа, че липсва квалифицирана работна ръка.
• За да се отчете нещо като научно-изследователска дейност,
трябва да се подаде като специален код. Но те не са знаели и не са
могли да си ги осчетоводят. Това им е попречило да
кандидатстват за европейски програми. Информацията за това
не е налична никъде.
• прекалено дълъг е срокът за подновяване и изкарване на
регистрация за търговска марка
• етикиране на храните - неясни критерии , недостъпна
информация, бавна процедура
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Събиране, обработване и използване на данни (1/2)
Коментари по конкретни ситуации от секцията
•

Спазване на правилата и разпоредбите, свързани с
опазването и администрирането на лични данни
o Голяма глупост, голямо проточване
o Много спорен въпрос, в адресните карти за попълване
има ЕГН и лични данни, а в същото време не е
оторизирана да работи с тях. Трябва да се подпише
декларация.
o изобщо не е обяснено. Абсолютно неясно за промените,
които станаха преди месец. За личните данни не е
обяснено на нормален език. Плащат всяка година на
трудова медицина пари, които са безсмислени. За какво е
нужда наредба за лични данни, като може да се влезе в
търговския регистър и т.н. Какви лични данни, каква
конфиденциална информация.
o Изискване на лична карта, някои гости отказват и не
искат да си дават личната карта; Данните се изискват по
закон; Законът я задължава и гостът отказва; Кого да
уведоми - полиция, власти или друг?
o гдпр е неясно
o Все още е трудно да се синхронизира
o Ясно и лесно.
o Много сложно, нов закон.
o Средно
o Отказвал е много услуги, които изискват лични данни и
се е отказвал. Хората не са защитени.
o Сега разпоредбите са малко по-сложни. Винаги е имало
защита на лични данни, но новите изисквания са малко
по-сложни. Има доста излишни неща.
o Сложно е изпълнението, отнема време. Да се праща на
всеки един клиент декларации. Трябва да се заключват
файлове, да се пази, всичко това отнема време. Трябва да
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o се помисли рационално за да могат хората да работят без
да губят време.
o Конкретно разясняване.
o Ходили са на консултация с адвокат по новите правила.
Човекът им е казал, че не е чак толкова страшно, колкото
звучи. Но това си е разход. Изключително сложно.
o нормативните изисквания са малко противоречиви при
хотелиерството.
o Сложно е въз основа на частта, че не трябва да се
съхраняват данни на хартиен носител. А се искат бланки
за пред данъчните, счетоводителя и т.н. А как да не се
съхранява на хартия, като ЕГН-то на клиента фигурира на
хартията. Недообмислено с разпоредбите на данъчните
(законите за документите).
o доста трудоемко
o Прекалено е сложно за компанията.
o административно бреме
o Всяка сутрин трябва да отваря и вечерта затваря стаята с
шкафа с това, където се държи името на човек; Нямаме
български материален закон за европейската директива
(от 25 май)
o Не е толкова сложно, но е излишно.
o Трудно, объркващо. Много неща не са уточнени и тепърва
ще се уточняват, постоянно излизат някакви нови
документации. По този начин се губи ценно време.
o Бумащината е пълна, минава се през много частни
лица/фирми за много подписи.
o минали са през този процес; имат вътрешен срок до края
на година. Не е много ясно в новия контекст, не е особено
ясно какви са всичките дейности, за да са изрядни с
българското законодателство
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Събиране, обработване и използване на данни (2/2)
o С влизането на новия регламент - много сложно. Има
неяснота какво точно трябва да прави всяко дружество.
Регламентът някак си не е бил съвсем конкретен в някои
от областите. Няма го определението за "голям
потребител". Направени са някои пояснения, но все пак
много сложно.
o Супер сложна цялата нова наредба. Консултирал се е
много пъти с консултанти. И все още нищо не разбира на което и да е ниво.
o GDPR не е ясно, предстои й консултация с адвокат за
регулациите.
o Когато излезе закона, веднага излизат глобите без да има
конкретизиране и без да е разяснено нищо ново
o наложило се е да ходи на курс. вече разбира всичко.
o Противоречия
o пълен хаус е. Много неразбираем. Организацията преди е
била по-лесна и за клиентите и за компанията. Много
общо са казани всички неща и всеки може да го тълкува
както иска
o ГДПР
•

•

Изисквания, свързани със сигурността на системите,
използвани в обработката и съхранението на данни
o Много е трудоемко.
o Изисква време и финанси.
o имат човек с компетенция; спазват добри практики
o в процес да видят дали ще могат да използват масивите с
данни, които поддържат.

Обработка и съхранение на бази данни
o В папки на хартия по шкафчета
o Смятат, че трябва да се направят
o Данните, които имат не са на клиенти
o По-сложни отколкото трябва да бъдат. Непрекъснати
промени и лоши разяснителни кампании.
o Излишна работа
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Участие в процедури по ЗОП
Коментари по конкретни ситуации от секцията
• Кандидатстване за обществена поръчка (вкл.,
попълване на ЕЕДОП, предаване на ЕЕДОП по електронен
път, документиране на изпълнение на изискванията към
участниците)
o Има опит, но винаги се консултира с колеги
предварително, защото законите се променят много
често.
o В началото докато станат ясни изискванията е било
сложно. Сега е по-скоро лесно.
o декларация ЕЕДОП
o много документи
o Проблем с ЕЕДОП - имало е някакъв пропуск.
• Документи, които следва да се представят преди
сключване на договор
o Правилата са значително подобрени.
o Прекалено много документи се изискват.
• Осигуряване на гаранции за изпълнение, вкл.
размери и форма на предоставяне
o Прави се не за малките предприятия, а за тези които
трябва да ги вземат.
o В началото е сложно докато мине време и се научиш да
изпълняваш.
o за разбиране лесни, за приложения са трудни
o възложителят е описал всичко много добре
• Условия и ред на обжалване на обществените
поръчки
o Има промени в изискванията от скоро. Условията се
отнасят само до административни детайли, а не до
съществени въпроси.
o Не се е случвало
PwC

Други ситуации и нормативни документи/закони при
участие в процедури по ЗОП
•

•

•

•
•
•
•

•

участвала е в малка поръчка от общината за проект под 30
000 в сферата на реклама, логистика по програмите на ЕС.
Оформянето на документите е било проблемно и адвокатите
се занимават с повечето дейности.
Процедурата по ЗОП изисква много хартиени документи и
преминаването към електронна процедура би облекчило
много бизнеса.
Тотална ревизия на закона за обществените поръчки.
Абсурдни неща. Отива на състезание, а няма никакво
състезание.
честите промени на закона
Изхвърлят се малките фирми чрез изискванията.
Конкурсите са измама.
Подаване на неоснователна жалба във връзка обществената
поръчка от трета страна.
Идеята на електронния документ е да си стои в системата и
да може същият този документ да се ползва за друга
поръчка, само че всяка община възложител си има свой
вариант за ЕЕДОП. Всеки път се създава отново и отново нов
електронен европейски документ, а не можеш да използваш
стария. Трябва наново да се въвежда всичко. Защо?
Естествено, че ще въведеш различни неща, когато критерият
е бил различен.
Банкови гаранции, едномесечен срок за валидност на
документи, при ДФЗЕМЕДЕЛИЕ срока за валидност на
свидетелството за съдимост важи само 1 месец
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Извършване на търговска дейност, вкл. импорт/
експорт (1/4)
Коментари по конкретни ситуации от секцията
Определяне на субектите, за които се прилага
законът за мерките за изпиране на пари: не би си
загубила клиентите
• Идентифициране на действителните собственици и
проверка на тяхната идентификация
o чрез търговски регистър
o сложно е
o Документи за кой е реалния собственик пред НАП.
Бюрократично сложно. Изисква се документ от немския
търговски регистър, после има преводи и легализация във
външно министерство; всякакви такива изисквания,
които отнемат време, когато дружеството майка не е в
България.
o лесно е стига да има досие на клиента/доставчика
• Изясняване на произхода на средствата
o не е нейна работа
o Сложно, че са го занимавали с глупости.
o Ненужно е.
o Не е ясно
o процедурата е лесна за разбиране, но не е сигурно дали
крайната информацията е истина
• Подаване на жалби към Комисията за защита на
конкуренцията
o никой не би обърнал внимание
o опитали са се
o Излишни са тези работи. Не се обръща внимание. Не се
спазват законите. Правата, които има всеки един човек не
са зачитани.
o няма защита на конкуренцията
o Лесно е, но резултатът в повечето случай е никакъв.
o юрист се занимава с това
o нефункциониращо от страна на бизнеса за всички
PwC
o процедурата е много бавна

•

•

•

•
•

Спазване на установената от Закона за защита на
потребителите забрана за осъществяване на
нелоялни търговски практики (т.е. заблуждаващи и
агресивни търговски практики)
o Смята, че в България тези неща не работят.
o Как да се определи пазарен дял и как се нарушават
преките правила
o лесно за разбиране, но не се спазва от много компании
Изисквания свързани със защитата на
потребителите (отказ от договора, рекламация,
замяна и т.н.)
o проверки дали стоката лесни
o злоупотребява се със закона в другите държави се прави
предписание тук директно се правят актове които няма
как да обжалваш.
o Имало е проверки от Комисия за защита на
потребителите.
o Счетоводител
o комисиите не работят на оптимално ниво
(административният персонал е много раздут)
o напълно на страната на потребителите
Дефиниране и актуализиране на общите условия:
няма стандартизирани условия при тях
Разрешаване на търговски спорове
o пропуски в документацията
o Решават всичко с диалог.
o Някои клиенти не си плащат навреме. Може да се стигне
до съдилища и т.н. което прави това сложно.
o отново е много бавно
o Според него не действа и е сложно.
o бавно и свързано с юридически лица (дела)
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Извършване на търговска дейност, вкл. импорт/
експорт (2/4)
•

•

•

•

•

•

•

Изисквания относно гаранции, сервизна поддръжка
и др. дейности, свързани със следпродажбено
обслужване
o непрестанните проверки от инспекциите по труда,
безумни изисквания.
o не е регламентирано
o строго индивидуално за всеки проблем
Задължения на доставчика за предоставяне на
информация на клиентите (търговски съобщения,
непоискани търговски съобщения)
o Тепърва започват с електронна търговска дейност.
o трудни за прилагане; трудно за доказване
Задължения на доставчиците при сключване на
договори чрез електронни средства
o Не са имали казуси
o В стандартни ситуации всичко е ясно и лесно приложимо
o Тепърва започват с електронна търговска дейност.
Управление на онлайн поръчки и продажби на
продукти и услуги
o друг е помагал
o Тепърва започват с електронна търговска дейност.
Извършване и отчитане на онлайн плащания (вкл. от
клиенти в чужбина)
o Тепърва започват с електронна търговска дейност.
o с наложения платеж е лесно
Производство на акцизни стоки: изпитват трудности с
дефинициите; не е разбираемо по отношение на
изискванията за докладване и деклариране
Правомощията на митническите органи и административни
наказания, налагани от митническите органи
o Отнемат доста време.
o всяко нещо с митниците с сложно

PwC

•
•

•

o трябва да имат правомощия, но според него могат лесно
да се купят
o самостоятелно трудно се организира транспорт през
граница - административно извън ЕС
o такси и лично присъствия, бавно
Сключване на арбитражно споразумение: трудно за
приложение, не за разбиране
Сделки и плащания между местни и чуждестранни лица
o наредбата за избягване на двойното данъчно облагане,
затрудняващо и много документи
o с изключение към БНБ
o данък при източника, кога трябва да се плаща ДДС
Презграничните преводи и плащания: Трудности се срещат
само при новите закони за изпиране на пари и тероризъм.

Други ситуации и нормативни документи/закони при
извършването на търговска дейност
•
•
•

•
•

•
•

Проблем с навременното плащане от доставчици. Не е
сериозен.
проверки на инспекции по труда.
Мисли, че не се спазва търговския закон. Доста са нелоялни
нещата в българската икономика. Смята, че въобще не се
прилага закона.
Закон за автомобилни превози и наредбите покрай него; на
различни езици написани, нямат нищо общо едно с друго
Не се възползва от нормалната процедура във връзка с
търговски спорове, а използва арбитражни клаузи, тъй като
бизнесът й е свързан с отдаване на имоти.
Сложна е самата продажба на стоката. Да се търсят нови
пазари и др.
Тромави институции. Цялата процедура в държавата върви
доста тромаво, каквото и да решиш да правиш. Независимо
дали е проекти или нещо друго.
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Извършване на търговска дейност, вкл. импорт/
експорт (3/4)
•

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Вноса на китайски стоки измъчва българския производител.
Всеки внос на търговия е зле за нашето българско
производство.
Имал е проблем с електронния код с осигуровките (ПИК) влезнал е без да иска (или някой друг) и сега трябва да се
прави ревизия на осигуровките.
Комисия за защита на потребителите - етикети за произход.
Стоки, които са с еднакъв търговски вид, всички по отделно
трябва да имат етикет за произход.
Много от законите са им трудни, но спомена само Кодекса на
труда
за non-disclosure agreements трябва да се отделя много време
и са индивидуални за всеки клиент
Събиране на вземания (като ситуация) ги е затруднило
Сложна е процедурата по кандидатстване държавна поръчка,
а времето е прекалено кратко. Затова са се отказали.
във връзка с промяна в Закона за енергетиката - проблеми в
разбирането как се начислява ДДС на част от приходите,
които реализира дружеството (проблем с ЗДДС)
Непрекъсната промяна в законодателството. В много кратки
срокове се правят много промени без да се обяснява някаква
стратегическа мисъл (само лобистки). Закон за енергетиката,
закон за лицензии, наредба за присъединяване към
електропреносната мрежа. Промените са нелогични.
Бюрокрацията затруднява - 2 години вади един документ.
Закон за ДДС, особено при продажби в чужбина
При регистрация на фирма; търговски закон; оказало се, че
има промяна в закона. Пуснали са им предписание да
подадат допълнителни документ. Написано е, че имат право
на 3 дена за реакция, но е било от момента, когато са
входирани първоначалните документите, а не когато са
получили предписанието.

PwC

•
•

•

•

•

•

•

•

•

ГПК; Търговски закон; Кодекс на труда; Кодекс за социално
осигуряване
Работят като бизнес клуб. Как да се регламентира дейността
на клубовете за да не се облага ДДС? Ако един клуб е
регистриран като ООД, а не като сдружение, не може да се
откачи от ДДС-то.
най трудно е как си наемаш хората и как "връзваш"
заплащането с резултатите; трудно е администрирането на
взаимоотношенията с хората (длъжностна характеристика)
Трябвало да се регистрира по член 97 (ДДС), за да работят с
чужди клиенти. По законите в ЕС - когато те (компания в
България) сключат договор например с датска компания;
когато получат плащанията от Дання дължат 500 лв. глоба,
защото не са регистрирани по член 97А. Регистрация по
ДДС трябва да е била 7 дена преди (сделката).
Чрез електронния подпис на договори може да се опрости
процеса, но засега не е дотам разбираемо и ги затруднява
доста.
ситуации свързани с лизинги. Актуализирането на
плащането не стига навреме. Когато закъснееш с плащането
се начисляват допълнителни лихви.
Сблъсках се с трудности предимно при проучване на
възможности за кандидатстване за европейски проекти,
тяхното отчитане, мониторинг, използване на външни
консултанти и съпътстващите документи и законова уредба.
Закон за здравните заведения - изключително зле написан и
стар закон, който не позволява провеждане на развойна
дейност за иновации в България. Стандартите по медицина,
които стоят неодобрени от години и няма как да знаеш дали
ги спазваш или ги нарушаваш защото ги няма!?
Агенция митници - уеб сайтът е много зле. Човекът е бил
изключително затруднен.
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Извършване на търговска дейност, вкл. импорт/
експорт (4/4)
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

Трудно съвместима документация. Проблеми с документи
оформени в Германия да бъдат изпратени в България и
после да бъдат дооформени тук. Специфични електронни
документи от Германия не могат да бъдат отворени и
обработвани в България.
Проблемът е в това, че в Европейският Съюз и България има
различни документи. Системата в ЕС е много по-либерално и
би било по-добре ако българската процедура е
синхронизирана с нея.
Не. Само забавяния от страна на доставчици.
Респондентът мисли, че процедурата за внос на стоки,
законите свързани с митниците са неясни и по-скоро сложни
за разбиране. Спомена, че се изисква електронен печат и да
се използва определен уебсайт, който не е много добре
направен.
Физическата доставка на стока, самата доставка - трудно
става целият процес. Изисква се прекалено много време да се
направи внос от Европа. Не че е конкретен закон. Проблем с
документацията - чуждите езици; внасят от Румъния и
Полша.
При внос от държави извън ЕС срещат трудности - има много
неясноти в митническите изисквания и дейност.
пререгистрацията в митниците е била ужас.
нулева ставка за корабособственици
митнически агент
Затруднителен е фактът, че заплащат когато правят превод в евро/долари плащат по 40-50 евра комисионни за банкови
разходи. А чуждите фирми плащат по 10 пъти по-малко.
Не, но има нещо свързано с пощите - неясноти относно
проследяване на пратки, обезщетения за загубени пратки и
т.н.
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•
•

•
•
•
•

използват митническа агенция
упълномощаване на куриерски служби няма да е възможно
на митниците/ трябва управител лично да се занимава с
всяка пратка
митническа агенция
митнически агент
митническа агенция
не / използвали са услуги на митническа агенция
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Осъществяване на строителна дейност (1/2)
Коментари по конкретни ситуации от секцията
•

•

•

•
•

Получаване на разрешително за строеж
o Бумащината е прекалено много, чакането също; Задаваш
устни въпроси, а дали ти обясняват или не е въпрос на
добро настроение в служителя; карат те да се подпишеш
на 100 документа, които със сигурност не ги разбираш;
тежка и тромава процедура, не е облекчена; служителите
са меко казано груби - държавните служители;
Отношението е отвратително;
o Разрешителните за строеж се получават не по
законосъобразност, а по целесъобразност.
o Много ненужни документи, бавно се работи. Неприятно.
o Отнема много време.
o изключително сложно/ 6 години
Обжалване на отказ на разрешение за строеж: Много тежка
и тромава процедура. на 5-6 места се прилагат и преповтарят
едни и същи документи. Морално остаряла система.
Издаване на документи за собственост или за отстъпено
право на строеж
o Пак тромаво, но малко по-добре.
o Има условия, на които да не можеш да отговориш.
Издаване на виза за проектиране: Много сложно.
Преценка за необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС)
o Околната среда не се атакува от гражданите, от
институциите.
o Правено е преди повече от 2 години, с помощта на
специалист.
o Много е сложно - времето за извършване на оценка по
въздействието върху околната среда е изключително
много. За ОВОС трябват минимум 6-8 месеца. Убийствено
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•

•
•

•

•

за една малка фирма. Таксите, които взимат консултантите
са много големи, за изготвяне на доклад. Изискванията са
прекалено големи и сложни за да може компанията сама да
си се оправи. Или разясняване или външна фирма като
консултант. Да се разяснят тези изисквания.
Изготвяне на доклади за оценка на съответствие за
енергийна ефективност: Имат намерение да си изготвят
документи за енергийна ефективност, все още не са; но
предполага, че като всичко останало е сложно и не е за
обикновения човек;
Издаване на становища от експлоатационните дружества:
Тромаво, но не се е налагало. Тромава система.
Присъединяване към мрежите на техническата
инфраструктура (електричество, газ и вода)
o Трябвало е да си открият нова партида за ток, което е
било много трудно; таксите ужасно скъпи, за откриване
на партида за електричество са дали 1000 лв. и не
получават нищо насреща; тромави процедури - да се ходи
по много пъти, да се подават молби, документи и т.н.; 3
месеца ходене по мъките; ходили са със съпруга си при
нотариус, защото енергоразпределителното дружество го
е изисквало;
o Ужасно. Стара система. Не може да понесе товара. Почват
да обясняват, че трябва да си изградите вие всичките.
Откриване на строителна площадка и определяне на
строителна линия и ниво: Бумащина; в Чепеларе имат право
1 път в седмицата при главен архитект с работно време само
във вторник от 14:00 - 16:00, може да се случи архитектът да
го няма; Много скъпо
Регулации по време на строеж
o Сложно за обикновения човек; технически термини,
съкращения, абревиатури; за нетехнически грамотен
човек е трудно;
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Осъществяване на строителна дейност (2/2)

•
•

o Щом дават разрешение при визата нещата тръгват. Иначе
преди това е бавно и тромаво. Особено извън София се
работи трудно с малките общини. Техническата служба е
само на книга. На местно ниво не работи. Изпраща те към
частни фирми и подизпълнители.
Конструктивно становище (Акт 14): Тежка материя
Регулации с цел въвеждане в експлоатация (Акт 15, 16)
o Строителен надзор, занимавал се по време на строежа и
по време на издаване на самия акт; актът струва пари
o Системата е тежка. Нормативните документи изисквани трябва да се приложат хиляди документи.

•

•
•

по-малък или са сбъркани границите, което води до големи
главоболия. Докато не се изчистят тези неща и картата не
бъде поправена, си патиш. Вината е у община. Община
Габрово.
Оперират в Германия, а не в България. Там е доста поразлично.
ДФЗЕМЕДЕЛИЕ имат програма за ремонт на църкви....като
всяка програма се изисква застраховане. Никоя от
застрахователните компании не иска да застрахова църкви и
реставрации, защото не можело да се оценят

Други ситуации и нормативни документи/закони при
извършването на строителна дейност
•

•
•

•
•

Нищо не е направено под един покрив; Има неща, които
примерно се изискват да бъдат от съвета, други от данъчно;
Не може ли примерно всичко да се прави на едно място,
нали е автоматизирано;
Комисиите не съобразяват закон за изменението, параграф
3, алинея 1.
Номер 1 проблем - издаване на скица. След това за виза е
труден проблем. Присъединяване към дружествата огромен
проблем (към енергото). Много чакане, много нещо. Безумно
нещо. Без никаква промяна в последните години. Всичко се
пише по книги, а не в компютри.
Повечето ситуации са тромави като процедура, но са лесни за
разбиране.
Спънка - наредби на общинско ниво, но са ги преодолели. В
края на 2016 г. е приета нова кадастрална карта, но пълна с
грешки. Когато човек започне да строи си вади скица на
имота от кадастралната карта. Там се вижда, че имотът ти е
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Осъществяване на транспортна дейност
Коментари по конкретни ситуации от секцията
Придобиване на лиценз за извършване на превоз на
пътници или товари в България: Тази бумащина, която
съществува все още е трудността. Самото изискване на
документи за едно и също лице - всяка година един и същи
документ в една и съща институция.
• Лицензиране за международен превоз на товари
o Подизпълнители
o Лицензът се вади с 1000 точки и накрая стоиш на едно
място без да пътуваш и губиш пари. Миналата година е
имало проверки, тази пак. Постоянно се изискват
документации.
• Въпроси, свързани с времето за управление на превозното
средство, прекъсване и време за почивка, ограничаване на
скоростта
o Безсмислици - от половин година в Германия трябва да
почива по 2 дни в края на работната седмица, но в хотел.
Предписание: паркира се автомобила и се придвижва до
хотел с друг транспорт.
o Точни и ясни, но никой не ги спазва.
o Може да се поработи още малко, така че да е лесно както
за шофьорите, така и за бизнеса.
• Изпълнение на специфичните правила при превоза на
пътници и товари: Много са и трябва много да се чете.
• Организация и документи за извършване на специализиран
превоз на пътници: Изискват прекалено много време;
излишно в тяхната ситуация, а те не извършват транспортни
услуги за случаен превоз
• Превоз на стоки под покритието на карнет ТИР: В ЕС не е
изискуем вече
•
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Други ситуации и нормативни документи/закони при
извършването на транспортна дейност
•

•

•

•
•
•

•
•

Закон за автомобилни превози - тотална ревизия, в наредба
2 - промени, републиканска търговска схема - промяна,
всичкото това, което касае изпълнение на автобусни линии
трябва да се преразгледа.
Самите документи за шофьора, който трябва да ги има за да
закара дадения автомобил. Например международна
компетентност, психо и още 1000 неща, където глобите са
много сурови.
Българска фирма няма право да транспортира покойни хора
на територията на Франция. Могат да вземат покойния човек
от границата, но не и да влязат вътре във Франция.
плащат си на фирма да извърша превоза на материали
интервюираната не беше запозната със ситуациите, друг
човек от компанията се занимава
Безотговорността на шофьорите. Без защитата от
материалния закон наречен "Кодекс на труда",
инфантилното поведение - причинява щети за големи суми
и е защитен и е неотговорен.
Транспортната дейност се е извършвала от малко автобусче,
за което не е необходимо лиценз
Всички дейности свързани с транспорта са проблем.
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Осъществяване на туристическа дейност
Коментари по конкретни ситуации от секцията
Определяне, понижаване, прекратяване, промяна на
категорията на туристическите обекти
o 5 години категоризацията,
o Повишаване на категорията - от 1 на 2 звезди; това което е
по закон не е сложно, но струва пари;
• Условия и ред за извършване на туроператорска и
туристическа агентска дейност: занижен контрол, висока
такса
• Условия за извършване на хотелиерска и ресторантьорска
дейност
o Точно заради това има затруднения - категоризации и
регистрации, мъчила се е чела е ровила се е, никъде нищо
не е намерила, никаква информация, за нещата на прост
български език
o страшно много стъпки при извършване на
ресторантьорска дейност. всевъзможно усложнена
процедура за да имат работа държавните чиновници.
документ от 200 страници. много време, изключително
сложно. много проверки, много актове.
• Категоризиране на места за настаняване и прилежащи към
тях заведения за хранене и развлечения и т.н.
o Освен всичко друго, например в Търново това, което
впечатлява жената е, че всички са под една регулация и в
центъра и в малък квартал. Като изисквания, като цени и
т.н. Примерно като плащане в община всичко е под един
нож, независимо от категорията и местоположението.
o в общините е лесно.

•

•
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Следване на разпоредбите на ТАРИФА за таксите, които се
събират по Закона за туризма
o Точно тези такси са еднакви и за центъра на града и за
покрайнините, а това е несправедливо.
o Таксите са ясни, на който не му харесват, да си прекратява
дейността и са напълно достъпни и поносими
o Общинска такса има.
o противоречие защото н всички клиенти на хотела са
туристи, а общината третира всички гости като туристи.

Други ситуации и нормативни документи/закони при
извършването на туристическа дейност
•

•

Наименованията - например какви са изискванията, какво
трябва да се прави като документи и т.н. има стаи за
отдаване, стаи за отдих, има хостели - разликата в
документацията, която се поддържа след категоризиране на
едно такова място. Тези разлики жената никъде не може да
ги намери. Всеки месец подава информация в данъчното за
броя нощувки, плаща данъка и накрая всичко пак с данък по
чл. 50 отново има данък и заради това не може нищо да се
работи като хората, прекалено е. Май се поддържа
администрация. Трябва да има необлагаем минимум и оттам
насетне държавата да взима наем.
GDPR
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Придобиване, наемане и експлоатация на недвижими
имоти
Коментари по конкретни ситуации от секцията
•

•

Вписване на договор за наем с нотариална заверка
(наем на имот, наем на автомобил, на оборудване и др.)
o Елементарно, но никой не го изисква.
o според него не трябва да са регулирани от нотариус
o нотариалната заверка много оскъпява сделката и затова
не го правят
Данъчно облагане при прехвърлителни сделки с
недвижим имот
o Таксата на общината е висока.
o таксите не са еднакви в различните градове. Трудно е за
клиентите

Други ситуации и нормативни документи/закони при
придобиване, наемане и експлоатация на недвижими
имоти
Респондентът спомена, че има фирма, чрез която чужд
гражданин е купил имот. Законите са много сложни и трябва
да се подават декларации всяка година само защото
собственикът не е гражданин от български произход.
Трябвало е да се консултират с адвокат.
• Договор за наем на недвижим имот между две компании нищо специално или трудно.
• адвокатски услуги
• Самите изисквания за дейността, свързана с образование - по
какъв начин трябва да отговаря като критерии самия офис
(недвижим имот), за да бъде достъпен за деца.
• Наемат вторично/третично (от човек, който също е наел
имота) и имат договор за наем помежду си. Данъците за наем
са трудни за разбиране - плащат два пъти данък, защото има
множествено договори между собствениците и тези, които са
наели вторично и третично. Да се разясни при отдаване под
наем през няколко лица, как, колко и от кого трябва да се
PwC
плаща данък.
•
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Преобразуване, прекратяване или прехвърляне на
бизнеса
Коментари по конкретни ситуации от секцията
•

Производство по ликвидация: Страшно много документи и
срокове и съобразявания. но са лесно разбираеми

Други ситуации и нормативни документи/закони при
• от правна гледна точка нещата са сложни. Много
документация, която се отнася към различни закони.
Използвали за адвокат за прекратяване на търговско
представителство защото е било прекалено сложно.
Заличаване от Търговския регистър е лесно, защото на
финалната права нещата вървят по-бързо. За прекратяване
на бизнес дейност се изискват много счетоводни документи.
• когато влезе в сила нов закон за прехвърляне на дружества
на трети лица; изпитали са усложнения с този закон.
Производство по ликвидация го оцени с "4", но във връзка с
друго дружество.
• свикване на събрание на УС представлява трудност и отнема
много време, което води до забавяне на цялата процедура по
промяна на управител
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Участници в работната среща (1/2)
Служба за подкрепа на структурните реформи
• Юлия-Мирела Сербан, Проектен мениджър
Министерство на икономиката:
• Желяз Енев, Директор дирекция „Икономическа
политика“
• Ирена Николова, Началник на отдел „Икономически
политики за насърчаване на малките и средните
предприятия“
• Милка Андреева, Главен експерт „Икономически
политики за насърчаване на малките и средните
предприятия“
• Жечо Жечев, Старши експерт „Икономически политики за
насърчаване на малките и средните предприятия“
• Светослава Вангелова, Старши експерт „Икономически
политики за насърчаване на малките и средните
предприятия“
ПрайсуотърхаусКупърс България:
• Димитър Димитров, Мениджър „Консултантски услуги“
• Живка Петкова, Мениджър „Консултантски услуги“
• Димитър Ганев, Старши консултант „Данъчни и
счетоводни услуги“
• Ралица Ганева, ключов експерт МСП/събиране и анализ
на данни
• Борислава Якова, Консултант „Консултантски услуги“
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Министерство на финансите:
• Албена Желязкова, главен експерт в отдел "Косвени
данъци", дирекция "Данъчна политика"
• Веселка Божилова, старши експерт в отдел "Счетоводно
законодателство", дирекция "Данъчна политика"
Министерство на труда и социалната политика:
• Борислава Петрова, старши експерт, дирекция „Политика
за пазара на труда и трудова мобилност“
Министерството на околната среда и водите:
• Гергана Тонева, главен експерт дирекция „Политики по
околната среда“
Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията:
• Диана Йорданова, главен експерт в отдел "Превоз на
пътници"
Българска търговско-промишлена палата (БТПП)
• Олга Чугунска, Експерт „Икономически анализи и
политика“
Конфедерация на работодателите и индустриалците
в България:
Галя Петрова, Директор Регионални представителства
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Участници в работната среща
Българска старт-ъп асоциация (BESCO)
• Добромир Иванов, член на Управителния съвет
Институт по пазарна икономика:
• Светла Костадинова, Изпълнителен директор
Представители на МСП
• Момчил Василев – Ендевър
• Иван Василев – Комбрейд Кооперейтив
• Станислав Бояджиев – Компютър Арт Медиа
• Данаил Коев – Веда Акаунтинг
• Виктория Маринчева – Джингов, Гогински, Кютчуков &
Величков
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Минути от срещата (1/2)
Обсъждани точки
Секция/Обхват
Общ преглед на
методологията

Обсъждани детайли
Институт за пазарна икономика, въпрос относно целите на проекта: Каква е основната цел
на проекта – да опише сложни закони по опростен начин или да предложи мерки за смекчаване на
законите?
•

Да опише сложни и често прилагани закони/ситуации по опростен начин в полза на МСП

Преглед на методологията за
анализ на събраните данни

Участниците не представиха въпроси, коментари или обратна връзка.

Преглед на анкетираните
участници

Институт за пазарна икономика, въпрос относно характеристиките на анкетираните
участници: Какво валидира допускането, че участници с магистърска степен са по-запознати с
регулаторната рамка?
• Собствен избор – предприемачите, участвали в онлайн и телефонни интервюта, са мотивирани
да обсъждат често прилагани сложни закони и ситуации, тъй като имат изградено и адекватно
разбиране относно ефекта на регулациите върху техния бизнес.
„Ендевър България“, коментар относно икономическите дейности на компаниите,
включени в представителната извадка: Момчил Василев предложи на следващ етап в такъв тип
проучвания да се включат МСП с експоненциален ръст. Според него, такъв вид компании срещат
регулаторните предизвикателства, които всички МСП срещат в продължение на типичния жизнен
цикъл на компанията, но за по-кратък период. Той също предложи включване на секция в
инструмента, представяща трудностите, които срещат български предприемачи, върнали се в
страната от чужбина.

Представяне не резултати
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Министерство на труда и социалната политика, въпрос и коментар относно първия и
най-сложен етап от жизнения цикъл на МСП – финансиране: кандидатстване / участие
в европейски и национални програми: Колко компании в представителната извадка са
кандидатствали по европейски и национални програми?
• ¼ реално са кандидатствали и ¾ са имали желание да кандидатстват, но не са го направили;
Представителят от Министерството на труда и социалната политика коментира, че много МСП не са
запознати с необходимата документация, освен ако вече не са преминавали през процеса по
кандидатстване. Това води до преувеличаване на сложността на процедурите, имайки предвид, че
някои от тях изискват по-малко от три документа.
217

С подкрепата на

Служба за подкрепа на структурни реформи

Минути от срещата (2/2)
Обсъждани точки
Секция/Обхват
Представяне на резултати

Обсъждани детайли
„Компютър арт медия“, отговор на коментара от Министерството на труда и социалната
политика: Според опита на собственик на МСП – „Компютър арт медия“, при всяко кандидатстване
за европейска или национална програма за финансиране се изисква значително количество
документи, които да бъдат попълнени. Предприемачът коментира и необходимостта гражданите да
имат възможност постоянно да подават сигнали за нередности както от гледна точка на средата, в
която живеем, така и от гледна точка на обслужване в държавната администрация и процедури и
изисквания, което създават излишна административна тежест.
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, коментар относно
други законодателни актове и ситуации, оценени като сложни от всички анкетирани:
Следва юридически експерти от екипа по проекта детайлно да разгледат Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност в следващия етап на проекта с оглед на скорошните значителни
промени с цел улесняване на бизнесите. Същата препоръка беше направена относно един от найчесто прилаганите закони – Закона за счетоводството.
"Джингов, Гугински, Кючуков и Величков", въпрос относно петия най-сложен етап от
жизнения цикъл на МСП - преобразуване, прекратяване или прехвърляне на бизнес:
Кои ситуации са включени в секцията „преобразуване“?
• Процедура по преобразуване чрез промяна на юридическата форма
• Какво е виждането на МСП за законодателните актове, свързани със социалните придобивки за
служителите?
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Терминологичен речник (1/3)
Определения на термини и абревиатури, използвани в доклада
Абревиатура Определение

PwC

ASS

Accounting Firms Survey Score

BESCO

Българска стартъп асоциация

COSME

Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-Sized Enterprises

GEM

Global Entrepreneurship Monitor

LSS

Legal Firms Survey Score

QLCS

Qualitative Complexity Score

QNCS

Quantitative Complexity Score

TCS

Total Complexity Score

АИКБ

Асоциация на индустриалния капитал в България

АОБР

Асоциация на организациите на българските работодатели

БАИТ

Българска асоциация по информационни технологии

БИС

Български институт за стандартизация

БНБ

Българска народна банка

БТПП

Българска търговско-промишлена палата

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ДАНС

Държавна агенция „Национална сигурност”

ДДС

Данък добавена стойност

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДНСК

Дирекция за национален строителен контрол

ЕЕДОП

Единен европейски документ за обществени поръчки
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Терминологичен речник (2/3)
Определения на термини и абревиатури, използвани в доклада
Абревиатура Определение
ЕК

Европейска комисия

ЕООД

Еднолично дружество с ограничена отговорност

ЕС

Европейски съюз

ЗДДС

Закон за данък върху добавената стойност

ЗКПО

Закона за корпоративното подоходно облагане

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗУТ

ИКТ

Закон за устройство на територията
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия
Информационни и комуникационни технологии

ИПИ

Институт за пазарна икономика

ИСА

Институт за стратегия и анализи

КРИБ

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

МОСВ

Министерството на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МСП

Малки и средни предприятия

НАП

Национана агенция за приходите

НИРД

Научноизследователска и развойна дейност

НОИ

Национален осигурителен институт

НСИ

Национален статистически институт

ОВОС

Оценка за въздействието върху околната среда

ИАНМСП
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Терминологичен речник (3/3)
Определения на термини и абревиатури, използвани в доклада
Абревиатура Определение

PwC

ОИСР

Организация за икономическо сътрудничество и развитие

ООД

Дружество с ограничена отговорност

РЗИ

Регионална здравна инспекция

САЩ

Съединени американски щати

ТРЗ

Труд и работна заплата

чл.

Член

ЧР

Човешки ресурси
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Приложение 7: Онлайн
наръчник за
подпомагане на МСП

Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП

Наръчник за МСП
Стартиране на бизнес
Бизнес операции
Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Какво представлява настоящият наръчник?
Този портал представлява единен наръчник с потребителски интерфейс,
който дава възможност на Вас, като предприемач или представител на
малкия и среден бизнес, лесно да намирате насоки за справяне с
конкретни бизнес ситуации, които са обвързани с нормативната уредба
на Република България. Представените в наръчника бизнес
ситуации/събития
са
идентифицирани
посредством
проведено
проучване сред представители на малки и средни предприятия (МСП)
относно законите и административните процедури, с които малкият и
среден бизнес се сблъсква най-често и които анкетираните оценяват
като най-сложни от етапа на стартиране до етапа на прекратяване на
дейността си.
С каква цел е изготвен наръчникът?
Основната цел при изготвянето на наръчника е той да допринесе за
намаляването на административната тежест върху МСП и насърчаването
на предприемачеството в България. Синтезираните представяния на
идентифицираните най-сложни и най-често срещани бизнес ситуации
(обвързани с нормативната уредба) следва да помогнат на МСП подобре да разбират и да спазват приложимата законова рамка, за
да бъде стимулирана дейността им и увеличаването на броя им.
Кой е Възложителят на проекта за изготвяне на наръчника?
Изготвянето на този наръчник е част от проект Инструменти за
подпомагане на МСП при спазване на нормативните изисквания в
България с бенефициент Министерство на икономиката и е финансиран
от Службата за подкрепа на структурните реформи към Европейската
Комисия (ЕК).
Как е структуриран наръчникът?
Наръчникът
е
структуриран
така,
че
да
обособява
бизнес
ситуации/събития, които предприемачите срещат като част от четирите
основни фази от бизнес цикъла – стартиране на бизнес, бизнес
операции, промяна в структурата на бизнес и прекратяване на
дейност. Всяка от четирите основни секции съдържа подсекции,
структурирани в още три нива. Основните секции са налични в
представените връзки по-долу, както и в менюто в ляво, където може да
видите в падащо меню и подсекциите.
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Стартиране
на бизнес

Промени в
структурата

Бизнес
операции

Прекратяване
на дейност

Важно:
Съдържанието на този наръчник има единствено информативна цел и не
претендира за изчерпателност, която е налична в цитираните нормативни
документи. Информацията в наръчника не следва да се интерпретира като
инвестиционен, правен или данъчен съвет, като в случай на нужда от такъв, би
следвало да се потърси специфична професионална консултация преди
предприемане на каквито и да било действия.
Министерството на икономиката си запазва правото да променя информацията,
предоставена като част от този наръчник, включително по всяко време и без
предизвестие. Препоръчваме ви периодично да проверявате дали информацията
на тази страница е претърпяла актуализация.
Министерството на икономиката не носи отговорност в случаите, в които промени
в нормативната уредба доведат до разминаване с информацията, предоставена в
този наръчник. Препоръчваме ви периодично да се запознавате с промените в
нормативната уредба, които биват обнародвани в Държавен вестник.
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Стартиране на бизнес
Филтрирай по:
Ключова дума

филтър

Промени в структурата

Сортирай по азбучен ред:

Прекратяване на дейността

Избор на правна форма, документи и процедура по регистрация
Тук можете да разберете какви са изборите пред Вас, както и нужната
документация за регистрация…
още
Избор на име на фирма и запазването му
Тук можете да разберете каква е процедурата при избора и запазването
на име на Вашето дружество…
още
Регистрация на дружеството по Закона за ДДС
Тук можете да разберете защо е важно и кога е необходимо да се
регистрирате по ДДС в България…
още
Регистрация на фискален апарат
Тук можете да разберете изискванията и процедурата при регистрация
на фискално устройство…
още
Вписване на договор за наем с нотариална заверка в Имотния
регистър
Тук може да научите как да впишете договор за наем на недвижим имот
в Имотния регистър и какви ползи Ви носи това…
още
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Издаване на сертификат за противопожарна безопасност
Повече за издаването на сертификат за противопожарна безопасност
можете да видите тук…
още
Присъединяване към водоснабдителните мрежи
Тук може да разберете как протича присъединителната процедура към
водоснабдителните мрежи…
още
Присъединяване към преносната електрическа мрежа
Тук може да разберете как протича присъединителната процедура към
електропреносните мрежи…
още
Присъединяване към топлопреносната мрежа на обекти за небитови
нужди
Тук може да разберете как протича присъединителната процедура към
топлопреносните мрежи за небитови нужди…
още
Присъединяване към газоразпределителната мрежа
Тук може да разберете как протича присъединителната процедура към
газоразпределителните мрежи…
още
Управление на отпадъците
Тук можете да научите какви задължения произтичат за Вас във връзка с
отпадъците, генерирани в производството Ви…
още
Стартиране на бизнес като самоосигуряващо се лице
Стартирането на бизнес като самоосигуряващо се лице е отговорна дейност,
която има определени законови изисквания. Повече информация тук…
още
12
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Електронен подпис
Тук можете да научите какво е електронен подпис и какво приложение
намира в отношенията Ви с държавната администрация и останалите…
още
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Избор на правна форма, документи и
процедура по регистрация
В
•
•
•

тази секция можете да намерите следната информация:
Едноличен търговец (ЕТ);
Регистрация като едноличен търговец;
Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)/ Дружество с
ограничена отговорност (ООД);
• Учредяване на ЕООД и ООД;
• Еднолично акционерно дружество (ЕАД)/Акционерно дружество (АД);
• Учредяване на ЕАД и АД.
Изборът на правна форма е свързан със спецификата на бъдещата
търговска дейност, която предстои да бъде извършвана, от целите,
които се преследват, от броя на съдружниците, които стартират бизнес,
от данъчното облагане и от други фактори, които са упоменати по-долу.
В България най-използваните правни форми са:
• Едноличен търговец (ЕТ);
• Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)/ Дружество с
ограничена отговорност (ООД);
• Еднолично акционерно дружество (ЕАД)/Акционерно дружество (АД).
Останалите уредени в ТЗ, правни форми са Събирателно дружество
(СД), Командитно дружество (КД) и Командитно дружество с акции
(КДА).
Предимствата и недостатъците на всяка от тях трябва да бъдат добре
проучени и преценени, с оглед взимане на информирано решение от
страна на предприемача преди стартирането на бизнес. Всяко лице
трябва да прецени коя правна форма отговаря най-добре на целите и
интересите му.
I. Едноличен търговец (ЕТ)
Едноличният търговец е физическо лице, на което законът предоставя
качеството „търговец“, като той попада в категорията „самоосигуряващо
се лице“ и като такова, е длъжен да внася както осигуровки, така и
данъци.
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В приложение №4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е
изброен
пълен
списък
на
всички
патентни
дейности,
при
осъществяването на които ЕТ е задължен да заплаща патентен данък.
Част от тях включват: услуги от тип – дърводелски, шивашки,
кожарски,
кожухарски,
плетачни,
обущарски,
фризьорски,
машинописни, козметични, часовникарски, тапицерски, авторемонтни
услуги, автомивки, ремонт на електро- и водопроводни инсталации,
стъкларски услуги, изработка на изделия от благородни
метали, поддръжка и ремонт на битова техника и др.
Важно е да знаете
Ако осъществява дейност, която попада в категория на
патентните дейности, едноличният търговец дължи патентен
данък при две условия:
• оборотът му за предходната година не превишава 50 000
лв.;
• не е регистриран по Закона за данък върху добавената
стойност (ЗДДС).
Какви са основните предимства?
• Това е най-простата правна форма, тъй като няма изискване за
капитал и поради характера си, не изисква съдружници;
• Процедурата по заличаване (прекратяване) на едноличния търговец
е сравнително лесна;
• Вещите, придобити от съпруг/а-едноличен търговец по време на
брака за упражняване на търговската дейност и включени в
предприятие (напр. производствен инвентар, машини, оборудване,
пособия и др.) са негова/нейна лична собственост и не
представляват съпружеска имуществена общност. Това означава, че
при евентуален развод тези вещи не се поделят между съпрузите, а
остават за съпруга/съпругата-едноличен търговец (чл. 22, ал. 3 от
Семейния кодекс).
Какви са основните недостатъци?
• Едноличният търговец отговаря неограничено за задълженията,
които е поел, т.е. с цялото си имущество, включително личното, с
изключение на несеквестируемите1 си вещи.
• В края на годината едноличният търговец следва да заплаща
осигуровки и данъци.
1Несеквестируема част от имуществото са вещи на лицето, които не биха могли
да бъдат отнети за покриване на дългове към кредитори. Пълният списък от вещи
е описан в чл. 444 от Гражданско процесуален кодекс (ГПК).
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Как се осъществява регистрация на ЕТ?
Съгласно чл. 56 от Търговския закон (ТЗ), като едноличен търговец
може да се регистрира всяко дееспособно2 физическо лице с
местожителство в страната, но има определени изключения, описани в
чл. 57 от ТЗ. Следва да се отбележи, че не може да бъде едноличен
търговец лице, което:
• е в производство за обявяване в несъстоятелност;
• е невъзстановен в правата си несъстоятелен;
• е осъдено за банкрут;
• е било управител, член на управителен или контролен орган на
дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две
години, предхождащи датата на решението за обявяване на
несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
• е било управител, член на управителен или контролен орган на
дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно
постановление за неизпълнение на задължения по създаване и
съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за
запасите от нефт и нефтопродукти.
Лицето, което желае да се регистрира като едноличен търговец,
декларира липсата на изброените по-горе обстоятелства чрез
декларация, която се прилага към заявлението за вписване едноличният търговец се регистрира в Търговския регистър въз основа
на заявление за вписване, което се подава до Агенцията по
вписванията. Със заявлението се представя още образец от подписа на
търговеца и декларация, че не е лишен от правото да упражнява
търговска дейност.
Образец на заявление за регистрация в търговския регистър можете да
намерите на страницата на Търговския регистър (образец А1 http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2).
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Заявлението може да бъде подадено на място в регистратура на
Агенция по вписванията и онлайн на интернет страницата на Агенция
по вписванията, като за целта е необходим квалифициран електронен
подпис (КЕП) (връзка към 1.1.13). Държавната такса, която се дължи
към Агенция по вписванията при подаване на заявлението, е в размер
на 30 лв., когато заявлението се подава на място и 15 лв., когато
заявлението се подава по електронен път.
Какви са изисквания за наименование (фирма) на ЕТ?
Наименованието, с което едноличният търговец ще бъде вписан в
търговския регистър, трябва да съдържа личното и фамилното или
бащиното име на физическото лице без съкращения.
II. Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)/
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Разликата между ЕООД и ООД се изразява в броя на лицата, които
притежават капитала на дружеството. При ЕООД (еднолично дружество
с ограничена отговорност) собствеността на капитала е еднолична,
вносителят на капитала е един. ЕООД може да се учреди от едно лице.
За да се учреди нееднолично ООД (дружество с ограничена
отговорност) учредителите трябва да са минимум две лица (физически
или юридически лица), като няма изискване те да имат равни
капиталови вноски.
Какви са основните предимства?
• Съдружниците в ООД, съответно едноличният собственик в ЕООД, не
отговарят пряко към кредиторите3 за задълженията на дружеството.
Ако дружеството е обявено в несъстоятелност, съдружниците,
съответно едноличният собственик, ще загубят само дружествения
си дял в дружеството, т.е. те отговарят само до размера на своя
дружествен дял4.
• Минималният изискуем капитал е в размер на 2 лв., което значи, че
са необходими минимални средства за учредяване на дружество.
Съдружниците могат да увеличават капитала на дружеството.
Възможно е и привличане на нови съдружници, които получават
дружествен дял в дружеството.
2Дееспособно

е физическо лице, навършило пълнолетие, което не е поставено
под запрещение.
3Лицата, към които дружеството има задължения.
4Дружественият дял е частта от имуществото на дружеството, която един
съдружник притежава.
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Какви са основните недостатъци?
• Таксата за регистрация е значително по-висока, в сравнение с
регистрация на ЕТ.
• Заличаването на ЕООД или ООД се извършва с процедура по
ликвидация, която е продължителна и сложна.
• Дължат се допълнителни банкови такси за откриване на набирателна
сметка за капитала на дружеството.
Процедура по учредяване:

1

Запазване на фирма (наименование)
Тази стъпка не е задължителна, като всеки може да запази име на
фирма преди подаване на заявление за вписване (връзка към 1.1.2).
Провеждане на учредително събрание и подписване на
дружествен договор/учредителен акт
Учредителното събрание се свиква от някой от учредителите на
дружеството. На учредителното събрание се взема решение за
учредяване на дружеството и се определя съответният дял от капитала
на дружеството за всеки един от учредителите. Обикновено този дял
зависи от размера на вноската на съответния учредител в капитала на
дружеството.
На учредителното събранието следва да бъде подписан дружествен
договор, респ. учредителен акт при ЕООД и да бъде назначен
управителен орган на дружеството.
Дружественият договор трябва да съдържа:
• наименование, седалище и адрес на управление на дружеството;
• предмет на дейност и срок на договора;
• име, съответно фирма (наименование) и единен идентификационен
код на съдружниците;
• размер на капитала, когато при учредяването не е внесен целият

2
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капитал, в договора се определят сроковете и условията за
внасянето му; срокът за довнасяне на целия размер на капитала не
може да бъде по-дълъг от две години от вписване на дружеството,
съответно от увеличаване на капитала;
• размера на дяловете, с които съдружникът участва в капитала;
• управлението и начина на представителство. За управител може да
бъде определен някой от съдружниците, съответно едноличния
собственик на капитала или трето (външно) лице;
• други права, задължения и предимства на съдружниците.
Задължително е съставяне на протокол от учредителното събрание, в
който е записан дневният ред на събранието и са описани взетите
решения.
Внасяне размера на дружествения капитал в специална
набирателна банкова сметка
Откриването на набирателна сметка е част от процедурата по
регистрация на търговско дружество. В нея съдружниците/едноличният
собственик внасят своите дялове от капитала така, както са посочени в
дружествения договор или учредителния акт на дружеството.
Средствата в набирателната сметка представляват капитала на
търговско дружество, което предстои да се учреди.
Набирателна сметка може да се открие във всяка търговска банка в
България (таксата за откриване на подобна сметка зависи от тарифите
на съответната банка). За откриване на сметка е нужно да се
представят учредителен акт или дружествен договор, както и
протоколът от учредителното събрание.
Ако регистрирате дружество с капитал, по-голям от 2 лв., за вписването
в Агенция по вписванията е необходимо да бъде внесен поне 70% от
капитала.

3

4

Вземане на разрешение/ лицензия (ако е приложимо)
При специфичен предмет на дейност на дружеството е възможно за
започването на бизнес да се изисква разрешение/лицензия от
компетентен орган (напр. продажбата на тютюневи изделия).

5

Вписване на дружеството в търговския регистър
Вписването в Търговския регистър се осъществява чрез подаване на
образец на заявление, което можете да намерите тук (Образец А4 http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2).
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Необходимият пакет от документи включва: Заявление за регистрация;
Дружествен договор или Учредителен акт; Учредителен протокол за
учредяване на дружество; Нотариално заверен спесимен5 на всеки от
назначените управители; Декларация по смисъла на чл. 142 от
Търговския закон, подписана от всеки от назначените управители;
Декларация по смисъла на чл. 141, ал. 8 от Търговския закон,
подписана от всеки от назначените управители; Удостоверение от
банка за внесен капитал; Решение на управляващия и представляващ
орган на съдружника, юридическо лице; Извлечение от Търговски
регистър за съдружник чуждестранно юридическо лице; Документ за
внесена държавна такса за учредяване на дружество; Декларация по
член 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър, подписана от
управителя-заявител; Съответен лиценз или разрешение, съгласно
специален закон за извършване на специфична дейност.
Самата регистрация може да се извърши изцяло електронно, в случай
че заявителят притежава КЕП. В подобна хипотеза таксите, които се
заплащат, са значително по-ниски.
•
•
•
Такса

•
•

Запазване на фирма – 40 лв./електронно – 20 лв.;
Минимален капитал за учредяване на дружеството–2
лв.;
Банкова такса – зависи от тарифата на съответната
банка (около 10 лв.);
Нотариална заверка на спесимен от подпис на
управителя – около 6 лв. за един брой;
Такса към Агенция по вписванията – 110 лв. при
подаване на документите на място, 55 лв., ако
документите се подадат по електронен път.

III. Еднолично
дружество (АД)

акционерно

дружество

(ЕАД)/Акционерно
С
подкрепата
на

Каква е разликата между ЕАД и АД?
Разликата между ЕАД и АД се изразява в броя на лицата, които
притежават капитала на дружеството. При ЕАД целият капитал на
дружеството се притежава от едно лице и се учредява от едно лице.
За да се учреди АД, учредителите трябва да са минимум две лица
(физически или юридически лица), като няма изискване те да имат
равни капиталови вноски. Капиталът на акционерното дружество е
разделен на акции с определен размер. Дружеството отговаря към
своите кредиторите с имуществото си. В наименованието (фирмата) на
акционерното дружество се включва означението "акционерно
дружество" или съкращението "АД", съответно „еднолично акционерно
дружество“ - „ЕАД“.
Какви са основните предимства?
• Акционерите в АД, съответно едноличният собственик на ЕАД, не
отговарят пряко със своето имущество към кредиторите за
задълженията на дружеството.
• Ако дружеството е обявено в несъстоятелност, акционерите,
съответно едноличният собственик, ще загубят само вноските си в
капитала, т.е. те отговарят пред кредиторите си само с имуществото
на дружеството.
• Гъвкавостта на АД/ЕАД предоставя възможност акционерите бързо и
лесно да осребряват своите активи.
Какви са основните недостатъци?
• Има силно формализирана и сложна (спрямо останалите форми)
процедура за регистрация.
• Минималният изискуем капитал, по закон, за учредяване на АД/ЕАД
е 50 хил. лева.
• Високи регистрационни такси.
Каква е процедурата по учредяване?
Акционерно дружество може да бъде учредено от едно или повече
физически или юридически лица. Учредители са лицата, записали
акции на учредителното събрание. Лица, обявени в несъстоятелност, не
могат да участват в учредяването на акционерно дружество.
5Спесименът е документ, в който управителят изразява съгласието си да
управлява дружеството и който съдържа образец от подписа му.
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1

Запазване на фирма (наименование)
Тази стъпка не е задължителна, като всеки може да запази име на
фирма преди подаване на заявление за вписване (връзка към 1.1.2).

2

Провеждане на учредително събрание (АД)/ изготвяне на
учредителен акт (ЕАД)

Акционерното дружество се учредява на учредително събрание, на
което присъстват всички лица, които записват акции или съответно се
съставя учредителен акт, ако се учредява от едно лице (ЕАД).
Учредител може да бъде представляван на учредителното събрание от
пълномощник с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.
На учредителното събрание се записват акциите на съдружниците и се:
• взема решение за учредяване на дружеството;
• приема уставът6 ;
• установява размерът на разноските по учредяването;
• избира надзорен съвет или съответно съвет на директорите.
Решението за учредяване на дружество и приемането на устав трябва
да бъдат приети единодушно, за което се съставя протокол.
В чл. 165 от ТЗ е разписано подробно какво трябва да съдържа уставът:
•
•
•

•

фирмата (наименование), седалището и адреса на управление на
дружеството;
предмета на дейност и срока, ако има такъв;
размера на капитала, както и частта от него, която трябва да се
внесе при учредяване на дружеството, вида и броя на акциите,
правата за отделните класове акции, особените условия за тяхното
прехвърляне, ако има такива, както и номиналната стойност на
отделната акция;
органите на дружеството, техния мандат и броя на членовете им;
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вида и стойността на непаричните вноски, ако има такива, лицата,
които ги извършват, броя и номиналната стойност на акциите, които
ще им бъдат дадени;
• преимуществата, които посочените учредители запазват за себе си
поименно, ако се предвиждат такива;
• условията и реда за издаване на акции, които подлежат на обратно
изкупуване, ако се предвижда такова;
• начина на разпределение на печалбата;
• начина на свикване на общото събрание;
• други условия във връзка с учредяването, съществуването и
прекратяването на дружеството.
На учредителното събрание се записват акции срещу поемане на
задължение за внасяне на определена сума по набирателна банкова
сметка, открита от управителния съвет, съответно от съвета на
директорите, на името на дружеството. След записване на акциите, на
учредителите се издават временни удостоверения, срещу които покъсно се получават акциите.
•

Важно е да знаете
Съвет на директорите е орган в едностепенната система на
управление на АД, а управителен съвет - в двустепенната.

Внасяне размера на дружествения капитал в специална
набирателна банкова сметка
Откриването на набирателна сметка е част от процедурата по
регистрация на търговско дружество. В нея съдружниците/едноличният
акционер внасят своите дялове от капитала така, както са посочени в
дружествения договор или учредителния акт на дружеството.
Средствата в набирателната сметка представляват капитала на
търговско дружество, което предстои да се учреди. Набирателна сметка
може да се открие във всяка търговска банка в България (таксата за
откриване на подобна сметка зависи от тарифите на съответната
банка). За откриване на сметка е нужно да се представят учредителен
акт или дружествен договор, както и учредителен протокол.

3

6Еднолично

акционерно дружество се учредява с учредителен акт.
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Избор на правна форма, документи и
процедура по регистрация
Важно е да знаете
Ако в тримесечен срок управителният съвет, съответно
съветът на директорите, не удостовери пред банката, че
дружеството е заявено за вписване, вносителите могат да
изтеглят обратно направените вноски в пълен размер.
Членовете на съответния съвет отговарят солидарно за
изплащането на вноските.

Промени в структурата
Прекратяване на дейността

4

Вземане на разрешение/ лицензия (ако е приложимо)
При специфичен предмет на дейност на дружеството е възможно за
започването на бизнес да се изисква разрешение/лицензия от
компетентен орган

5

Вписване в Търговския регистър
Преди вписването на акционерно дружество в Търговския регистър е
необходимо:
• да е приет уставът;
• да е записан целият капитал;
• да е внесена предвидената в устава част от стойността на всяка
акция, но не по-малко от 25 на сто от номиналната или от
предвидената в устава емисионна стойност на всяка акция;
• да са избрани съвет на директорите, съответно надзорен и
управителен съвет.
Вписването в търговския регистър става чрез заявление за вписване,
което се подава до Агенция по вписванията. Действията могат да се
извършат изцяло електронно, в случай че заявителят притежава КЕП. В
тази хипотеза таксите, които се заплащат, са по-ниски.
Уставът се представя в търговския регистър и се обявява. При
изменение или допълнение на устава в търговския регистър се
представя за обявяване препис от устава с измененията към
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съответната дата, заверен от лицето или от лицата, представляващи
дружеството.
Образец на заявление към Агенция по вписванията, можете да
намерите
на
страницата
на
Агенцията
(Образец
А5
(
http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2)).
Нужните документи към заявлението за регистрация в Търговски
регистър варират спрямо спецификите на бъдещото дружество. Пълният
списък с документация, приложима към заявлението образец А5, е
описан в Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп
до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с
нестопанска
цел
(https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2018/11/26/naredba__
1_ot_14_fevruari_2007_g_za_vodene_skhr.pdf).

Такса

Запазване на фирма – 40 лв./електронно – 20 лв.
Капитал на дружеството– минимум 50 хил. лв.
Банкова такса – зависи от тарифата на съответната банка
(около 10 лв.)
При подаване на документите на гише, регистрацията на
АД/ЕАД в Търговския регистър ще струва 360 лв.
Процедурата може да се извърши и електронно, като
таксата ще бъде 180 лв., но заявителят трябва да
притежава електронен подпис.
Нотариалните такси варират спрямо спецификата на
дружеството.

Повече информация
Повече информация можете да откриете на страницата на
Агенция по вписванията
(https://www.registryagency.bg/bg/registri/targovskiregistar/).
Обратно в списъка

123456

С
подкрепата
на

Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Стартиране на бизнес  Избор на име на фирма и запазването му

Избор на име на фирма и запазването му
Наръчник за МСП
Стартиране на бизнес
Бизнес операции
Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Основна характеристика на едно дружество е неговото наименование
(фирма). То се избира в момента на регистрацията в Търговския
регистър и трябва да бъде уникално. Това означава, че не се допуска
да има две дружества с еднакви имена.
Как се прави запазване на име?
Запазването на фирма (наименование) е услуга, предоставена от
Агенция по вписванията, която представлява запазване на име за
определен период от време. През този период друго лице не може да
регистрира дружество със същото име.
Наименованието се определя свободно от търговеца, като не трябва да
въвежда в заблуждение и да накърнява обществения морал.
Наименованието се изписва задължително на български език.
Важно е да знаете
Преди попълване на заявлението може да извършите
проверка на интернет страницата на Търговския регистър
(http://www.brra.bg/) дали избраното наименование вече не
е заето.
Запазване на име се прави с подаване на заявление по образец1 в
Търговския регистър. Заявлението е Д1 и може да бъде подадено на
място в регистратура на Агенция по вписванията или онлайн чрез
интернет страницата на търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел.
За да бъде подадено онлайн заявление, е необходим квалифициран
електронен подпис (връзка към 1.1.13).2 на подателя или на
упълномощено от него лице.
Какъв е срокът за запазване на име?
Дадено име е запазено за заявителя за срок от 6 месеца. През този
период само заявителят може да регистрира дружество с това име.
Когато 6-месечният срок изтече, няма пречка да бъде подадено ново
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заявление за запазване и наименованието да бъде запазено за нови 6
месеца.
Защо да запазя име?
Има смисъл да се запази име когато предприемачът/бъдещите
съдружниците са избрали свободно име, но все още не са готови да
регистрират дружество.
Няма законова пречка да бъдат запазени повече от едно наименования.
Запазването на име не води до задължение за регистрация на
дружество.

Такса

Подаването на заявлението онлайн е препоръчително, тъй
като спестява време и усилия, а дължимата такса към
Агенция по вписванията е двойно по-ниска. При подаване
на заявлението на място таксата за запазване на име е 40
лева, докато при електронно запазване сумата е 20 лева.

Повече информация
Повече информация можете да откриете на страницата на
Агенция по вписванията
(https://www.registryagency.bg/bg/).
Обратно в списъка

1Образец от заявлението може да бъде открито на този адрес, в секция „Д“ от
падащото меню - http://brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2
2Разяснения
на понятието електронен документ и електронен подпис
(https://www.registryagency.bg/bg/za-agenciyata/uslugi-na-agenciyata/uslugi-pozakona-za-elektronniya-dokument-i-elektronniya-podpis/)
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Регистрация на дружество по Закона за
данъка върху добавената стойност
Кога е необходима регистрация по Закона за данъка върху
добавената стойност?
Всяко физическо лице или фирма (дружество) може да се регистрира по
Закона за ДДС (ЗДДС), като законово са уредени два основни вида
регистрации:
• задължителна регистрация по ЗДДС - задължително следва да се
регистрират всички лица, които са направили оборот в размер на
повече от 50 000 лева за последните 12 месеца. Не е задължително
този период да е изтекъл, за да се подаде заявление за регистрация.
Така например, една новоучредена фирма, която направи оборот поголям от 50 000 лева в първия месец от своето съществуване, следва
веднага да подаде заявление за регистрация по ЗДДС. Допълнителна
информация, разясняваща задължителната регистрация, можете да
намерите тук (http://www.nap.bg/page?id=415);
• доброволна регистрация по ЗДДС - дори и да не са налице
условията за задължителна регистрация, имате право да се
регистрирате по ДДС доброволно – по своя инициатива.
Доброволното регистриране по ЗДДС е от полза за Вас, когато
закупувате стоки и/или услуги от лица, които също са регистрирани
по ЗДДС. В такъв случай можете да си възстановите ДДС, което се
заплаща за закупуването на стоката/услугата или да го приспаднете
от своите задължения по ЗДДС. Допълнителна информация за
доброволната
регистрация
можете
да
видите
тук
(http://www.nap.bg/page?id=416).
Каква е процедурата за регистрация?
За да започне процесът по регистрация, Вие трябва да подадете
заявление за регистрация по образец към компетентната териториална
дирекция на НАП. Образец от заявлението може да бъде открит на
следния адрес на страницата на НАП
(://www.nap.bg/page?sId236fsL=2&sId236dsA=2019&id=384&textMode=0
).
Подаването на заявление за регистрация е безплатно. Към заявлението
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за регистрация се прилагат следните документи:
• справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца
преди текущия, а когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг
от два последователни месеца, включително текущия, в справката се
включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която
е достигнат оборотът от 50 000 лева;
• справка за общата сума на облагаемите
вътреобщностни
придобивания за текущата година, с изключение на придобиването
на нови превозни средства и на акцизни стоки.
Възможно е подаването на заявлението да стане и по електронен път,
като Ви е нужен квалифициран електронен подпис (КЕП) (връзка към
1.1.13.) или издаден персонален идентификационен код (ПИК), който
можете безплатно да получите от териториалното поделение на НАП по
постоянния Ви адрес.
Ако са налице условията за задължителна регистрация и не подадете
заявление, то ще бъдете регистрирани принудително по инициатива на
НАП и ще Ви бъде наложена имуществена санкция в размер от 500 до
5000 лева.
След извършването на регистрацията ще Ви бъде връчен акт за
регистрация, както и удостоверение за регистрация. Ако изгубите,
повредите или унищожите удостоверението, сте длъжни да уведомите
съответната териториална дирекция на НАП и ще Ви бъде издаден
дубликат.
Важно е да знаете
Важно е да знаете, че от момента на регистрацията Ви по
ЗДДС за Вас възниква задължение за подаване на месечни
справки-декларации по ЗЗДС към НАП, дневници за
покупките и продажбите. В зависимост от резултата може да
възникне и ежемесечно задължение за плащане на ДДС или
право на възстановяване. Ежемесечните справки-декларации
се подават по електронен път.
Повече информация
Повече информация можете да откриете на страницата на
Национална агенция по приходите тук
(http://www.nap.bg/page?id=329) и тук
(http://www.nap.bg/document?id=604), както и на страницата
на Административния регистър
(http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_pro
vision/312)
Обратно в списъка
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Нормативната уредба (чл. 118 ал. 1 от ЗДДС) задължава търговеца да
монтира и въведе в експлоатация регистрирани в НАП фискални
устройства от датата на започване на дейността на обекта.
Какво е фискален апарат/устройство?
Фискалният апарат е устройство за регистриране и отчитане на
продажби на стоки или услуги чрез издаване на фискални касови
бележки за съхраняване на данни за регистрираните обороти във
фискална памет.
Какви са видовете фискални апарати?
Съгласно ЗДДС фискални апарати са:
• електронните касови апарати с фискална памет;
• фискалните принтери;
• електронните системи с фискална памет за отчитане на оборотите от
продажби на течни горива;
• фискалните устройства, вградени в автомати на самообслужване.
Фискалните устройства задължително имат техническа възможност за
установяване на дистанционна връзка, чрез която да подават данни към
НАП.
За да започнете работа с фискален апарат, сте длъжни първо да
сключите договор за техническо обслужване и ремонт с лице, получило
разрешение от Българския институт по метрология и притежаващо
удостоверение за сервизно обслужване. Регистър на фирми за сервизно
обслужване на фискални устройства и интегрирани автоматизирани
системи
можете
да
намерите
тук
(http://www.bim.government.bg/bg/view/registri/registar-na-firmi-zaservizno-obsluzhvane-na-fu).
При въвеждането в експлоатация сервизната фирма ще Ви издаде
свидетелство за регистрация на фискално устройство. След това
устройството изпраща съобщение до НАП и получава отговор дали
регистрацията е успешна.
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Важно е да знаете
Фискалното Ви устройство задължително трябва да има
данъчен терминал (съставна част, която осъществява
дистанционната връзка с НАП).
Повече информация
Повече информация можете да откриете на страницата на
Национална агенция по приходите
(http://www.nap.bg/page?id=517).
Обратно в списъка
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Вписване на договор за наем с
нотариална заверка в Имотния
регистър
Когато едно предприятие стартира дейност, често се налага наемането
на недвижим имот, производствени помещения или офис сграда.
Възможно е, също така, предприятие, което притежава имоти и сгради,
да ги отдава под наем, за да реализира доходи. В тези ситуации е
необходимо сключване на договор за наем. С оглед избягване на
неприятни ситуации и осигуряване на правна сигурност в дългосрочен
аспект е препоръчително договорът за наем (без значение какво
помещение се наема или отдава), да бъде вписан в Имотния регистър.
Кога е необходимо вписването на договор за наем на недвижим
имот в Имотния регистър?
Вписването на договори за наем на недвижими имоти е необходимо при
договори за срок, по-дълъг от една година.
Как се вписва договорът за наем?
Вписването на договора в Имотния регистър става чрез подаване на
заявление до Службата по вписванията към Агенция по вписванията.
Подаването на заявление за вписване на договора може да бъде
извършено от наемателя, наемодателя или от упълномощено от тях
лице.
Какво е необходимо за вписването?

1

Заявление за вписване

Попълва се от лицето, което подава документите към Службата по
вписвания (образец е достъпен на интернет страницата на Агенцията по
вписванията (https://www.registryagency.bg/bg/registri/imotenregistar/vpisvaniya/).

2

Договор за наем с нотариално заверени подписи (3 броя)

С
подкрепата
на

В договора е необходимо да се попълнят всички данни за страните по
договора, изчерпателна информация за имота, обект на договора, както
и сумата и срокът, за които е сключен договорът.

3

Кадастрална скица (схема1)

Оригинал или заверен препис на недвижимия имот. Схема или скица се
издава от териториалната Агенция по геодезия, картография и
кадастър,
като
услугата
е
достъпна
и
онлайн
(https://kais.cadastre.bg/bg/Services).
Необходимите
документи,
сроковете и дължимите такси за издаването на скица или схема могат
да
бъдат
проверени
на
интернет
страницата
на
АГКК
(http://www.cadastre.bg/nai-turseni-uslugi-srokove-za-predostavyanetaksi-i-neobhodimi-dokumenti).

4

Нотариално заверено пълномощно (когато молбата се
подава от лице, което не е страна по договора).

5

Документ за платена държавна такса.

Колко ще струва?
Размерът на държавната такса е съобразен със стойността, която ще
бъде заплатена от наемателя за целия срок на договора - 0,1 % от
общата сума на плащанията за целия срок, но не по-малко от 10 лв.
(чл. 2 и сл. от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по
вписванията).
Пример: Ако наемът за един месец е 100 лв., а договорът а сключен за
две години, плащанията за целия срок на договора са на стойност 2400
лв. Държавната такса би била 2 лв. и 40 ст., но тъй като стойността е
под минималния праг, следва да бъдат заплатени десет лева.
Плащането може да стане по банков път към сметките на Имотния
регистър
(https://www.registryagency.bg/bg/registri/imotenregistar/bankova-smetka/) - преводи и вноски по банковите транзитни
сметки и набирателната сметка на Имотния регистър могат да се
извършват в офисите на всички търговски банки на територията на
страната, чрез услугите за интернет банкиране, чрез използване на
системата ePay и в офисите на Easypay. За извършване на преводи,
освен изброените, Агенция по вписванията разполага с ПОСтерминални устройства на своите гишета.
1 Схема се издава за самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на
техническата инфраструктура
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Вписване на договор за наем с
нотариална заверка в Имотния
регистър
Какви са ползите от вписването на договора?
Вписването на договора в Имотния регистър води до редица
благоприятни последици за страните по договора. Съгласно правилото
на чл. 237, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, при
прехвърляне на недвижим имот договорът за наем остава в сила спрямо
приобретателя (новия собственик), ако е бил вписан в Имотния
регистър.
Това означава, че новият собственик е длъжен да се съобрази с
уговорения между наемателя и предишния собственик, наем. Договорът
с нотариална заверка на подписите е годно основание за издаване на
заповед за изпълнение относно съдържащите се в договора задължения
за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и
задължения за предаване на определени вещи.
Повече информация
За повече информация, моля вижте интернет страницата на
Агенцията по вписванията
• Секция Вписвания
(https://www.registryagency.bg/bg/registri/imotenregistar/vpisvaniya/);
• Секция Нормативна уредба
(https://www.registryagency.bg/bg/zaagenciyata/normativna-uredba/).

С
подкрепата
на

12

С
подкрепата
на

Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Стартиране на бизнес  Издаване на сертификат за противопожарна безопасност

Наръчник за МСП
Стартиране на бизнес
Бизнес операции
Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Издаване на сертификат за
противопожарна безопасност
Обща информация
Процедурата по издаване на сертификат за противопожарна
безопасност се регулира от НАРЕДБА № 8121з-882 от 25.11.2014 г. за
реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол обн., ДВ,
бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.
Важно е да знаете
Сертификатът за съответствие на даден обект с изискванията
за пожарна безопасност не е задължителен по закон,
възможно е да се нуждаете от него, когато обектът Ви е
изграден за определена специализирана дейност (като детски
градини, училища и др.). За целта е необходимо
задължително проучване от Ваша страна.
В случаите, когато този сертификат Ви е нужен, трябва да подадете
заявление към компетентния орган, който извършва преценка за
съответствието на обекта Ви с противопожарните изисквания и
следователно издава или отказва издаването на сертификата.
Къде се подава искането?
В зависимост от адреса на обекта, трябва да подадете искането до
директора на съответната районна дирекция "Пожарна безопасност и
защита на населението" (РДПБЗН), а за обекти в гр. София към
Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“
(СДПБЗН).
Какво съдържа искането?
Писменото искане съдържа най-малко: данни за име/наименование на
заинтересованото
физическо
или
юридическо
лице,
единен
идентификационен код, седалище, адрес на управление и адрес за
кореспонденция, трите имена на представляващия го, дата и подпис,
телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.
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Образец на заявлението към Столична дирекция може да видите тук
(http://sofiafire.bg/resources/images/content/service/Iskane_sert_saotv4.doc)
Допълнителна информация за образци към останалите дирекции можете
да откриете на конкретните им интернет страници.
Какви документи се прилагат към искането?
Документите, които се прикрепят към искането, включват:
• копие на разрешение за ползване, удостоверение за въвеждане в
експлоатация или удостоверение за търпимост1 ;
• пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато искането се
подава от упълномощено лице;
• документ за внесена държавна такса.
Копията на документите се подават заверени с подпис и печат за
вярност („Вярно с оригинала“). Моля имайте предвид, че сроковете и
нужните документи към процедурата по издаване на сертификат за
противопожарна безопасност могат да се различават в отделните
областни дирекции на МВР.
Къде се подава искането?
Искането се подава до съответната областна дирекция на МВР. Списък с
електронните адреси на отделните областни дирекции на МВР, можете
да намерите на страницата на Министерството
(https://www.mvr.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1
%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D
0%BE/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%8
0%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D1%80/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%
81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B
8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B2%D1%80).
Каква е процедурата по издаване на сертификат?
За издаване на сертификата органите за противопожарна безопасност и
защита на населението, осъществяващи държавен противопожарен
контрол (ДПК), извършват сертификационна проверка и съставят
протокол.
Строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа, но са
били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по
правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно
този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за
ползване.
12
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Издаване на сертификат за
противопожарна безопасност
Въз основа на резултатите от проверката с протокола се оценява
съответствието или несъответствието на обекта с изискванията на
правилата и нормите за пожарна безопасност.
Ако при проверката се установят нередности, Вие ще бъдете уведомени
за отстраняването им в тридневен срок от съобщението за това с
указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на
производството по издаване на сертификат.
Когато обектът съответства на изискванията се издава сертификат, а в
останалите случаи - решение за отказ.

Такса

Цената на държавната такса варира спрямо
предназначението на обекта Ви и се определя спрямо
ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на
Министерството на вътрешните работи по Закона за
държавните такси.

Срок

Срокът на валидност на сертификата е пет години.

Повече информация
Допълнителна информация можете да намерите на
страницата на МВР
(https://www.mvr.bg/gdpbzn/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0
%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/
%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%BF%D0%B1%D0%B7%D0%BD/dpk).
Обратно в списъка
С
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на
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Присъединяване към водоснабдителните
мрежи
В тази секция можете да намерите следната информация:
• Информация за това кой може да се присъедини и кой може да
предлага услугата;
• Информация относно процедурата по присъединяване:
- Подаване на писмено заявление от заявителя до оператора, за
проучване на условията за присъединяване и предоставяне на
изходни данни;
- Сключване на предварителен договор;
- Изготвяне на инвестиционен проект;
- Съгласуване на инвестиционния проект за новото водно
отклонение с оператора по водоснабдяване;
- Сключването на окончателен договор за предоставяне на
услугите по водоснабдяване.

Обратно в списъка
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Присъединяване към водоснабдителните
мрежи
Кой може да се присъедини и кой може да предложи услугата?
Към мрежата на водоснабдяването могат да се присъединяват
собствениците и лицата, на които е учредено вещно право на строеж
или право на ползване върху имот. Чл. 2 от Наредба № 4 от 14.09.2004
г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за
ползване на водоснабдителните и канализационните системи описва от
кого се предлага услугата по водоснабдяване, а именно - това са
търговски дружества с предмет на дейност водоснабдяване,
канализация и/или пречистване на води, наричани за краткост
"оператори". Списък с операторите, предоставящи услугите ВиК,
можете
да
намерите
на
страницата
на
КЕВР
(http://www.dker.bg/bg/vik/spisk-na-vik-operatorite.html).
Каква е процедурата по присъединяване към водоснабдителните
мрежи?
Подаване на писмено заявление от заявителя до
оператора, за проучване на условията за присъединяване и
предоставяне на изходни данни
Необходима документация към заявлението съгласно чл.13, ал.2 от
Наредбата:
• точен адрес и предназначение на водоснабдявания имот;
• необходими водни количества и напор за питейно-битови,
технологични и противопожарни нужди;
• срок за въвеждане на обекта в експлоатация - при новоизграждани
обекти;
• копие от документа за собственост на водоснабдявания имот или за
учредено право на строеж в чужд имот;
• копие от визата за проектиране на водоснабдявания имот в
случаите, когато издаването й е задължително;
• схема, план или проект, с които се обосновава и предлага
местоположението
на
присъединяването
на
имота
към
водопроводното отклонение.
Въз основа на писменото заявление операторът извършва проучване за

1
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присъединяване и в 15-дневен срок предоставя на заявителя изходните
данни и условията за присъединяване.

2

Сключване на предварителен договор
С него се определят правата и задълженията на оператора, и на
потребителя на услугата в съответствие с общите условия,
техническите изисквания за присъединяване, както и условията и срока
за сключване на окончателния договор.

3

Изготвяне на инвестиционен проект
Инвестиционните проекти се изработват от проектанти въз основа на
предварителни проучвания и на предварителния договор.
Съгласно чл. 139, ал. 1 от ЗУТ, инвестиционните проекти могат да се
изработват в следните фази:
• идеен проект;
• технически проект;
• работен проект (работни чертежи и детайли).
Съгласуване на инвестиционния проект за новото водно
отклонение с оператора по водоснабдяване
След изготвяне на инвестиционен проект в съответствие с
предоставените изходни данни, избраният оператор съгласува
инвестиционния проект.
Съгласуването се извършва след подаване на заявление по образец от
заявителя към определения оператор.

4

Сключването на окончателен договор за предоставяне на
услугите по водоснабдяване
За сключване на окончателен договор за присъединяване към услугите
на ВиК се подава ново заявление по образец към съответния оператор.
След сключване на договора, операторът осигурява строителството на
водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта
към водоснабдителната система съобразно условията на сключения
договор и при спазване на разпоредбите.
Примерна информация за документация, съдържание и цени в процеса
по присъединяване към водоснабдяването на Столична община можете
да намерите на страницата на Софийска вода
(https://www.sofiyskavoda.bg/services/technical_services_10.aspx).
Образец на окончателен договор можете да видите на страницата на
ВиК ЕАД Бургас (https://vikburgas.com/uploads/documents/page/67Постоянен_договор_2018_Redact
ed.__.pdf).
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Присъединяване към водоснабдителните
мрежи
Моля имайте предвид, че тези документи може да се различават за
отделните ВиК оператори и трябва да проверите за точните образци на
интернет страницата или директно при съответния ВиК оператор на
територията,
на
която
оперира
Вашия
бизнес.

Прекратяване на дейността

Срок

Времетраенето на процедурата по присъединяване е
различно при различните оператори, но има етапи, за
които е наличен нормативно определен срок:
- Проучване за присъединяване – 15 дневен срок – чл. 13,
ал.4 от Наредбата.
- Договор за предоставяне на услугите ВиК се предлага от
оператора в едномесечен срок, след поискване от
потребителя – чл. 14, ал.1 от Наредбата.

Такси

Цените за услугите по отделните фази на процедурата по
присъединяване към водоснабдителната мрежа се
определят от съответното водоснабдително дружество.

Повече информация
Повече информация можете да откриете на страницата на:
• Комисия
за
водно
и
енергийно
регулиране
(http://www.dker.bg/bg/priroden-gaz/razpredelenie-isnabdyavane-ot-kraen-snabditel.html);
• Електронните страници на всички ВиК оператори на
територията на страната.
Обратно в списъка
С
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Присъединяване към преносната
електрическа мрежа
В тази секция можете да намерите следната информация:
• Обща информация за присъединяването към преносната
електрическа мрежа;
• Информация за това кой може да се присъедини и кой може да
предлага електрозахранване;
• Информация относно процедурата по присъединяване:
- Подаване на заявление за присъединяване към
електроразпределителната мрежа;
- Изготвяне на проект на предварителен договор за
присъединяване и становище;
- Подаване на заявление за сключване на договор за
присъединяване;
- Проектиране и изграждане на техническите съоръжения;
- Поставяне на електрическите съоръжения под напрежение.
Обратно в списъка
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Присъединяване към преносната
електрическа мрежа
Обща информация
Системата на електрозахранването се дели на 2 мрежи, като параграф
1, т. 20 и 22 от допълнителните разпоредби на Закон за енергетиката
(ЗЕ), дава тяхната дефиниция:
• Електропреносна мрежа е съвкупност от електропроводи и
електрически уредби, които служат за пренос, трансформиране на
електроенергията
от
високо
на
средно
напрежение
и
преразпределение на електроенергийни потоци.
• Електроразпределителна мрежа е съвкупност от електропроводи
и електрически уредби с високо, средно и ниско напрежение, която
служи за разпределение на електрическа енергия.
Кой може да се присъедини и кой може да предложи услугата?
Към електрическата мрежа могат да се присъединят собствениците и
лицата, на които е учредено вещно право на строеж или право на
ползване върху имот. Услугата за електроснабдяване се предоставя от
съответния мрежови оператор на електроразпределителната мрежа.
Каква е процедурата по присъединяване?
Подаване
на
заявление
за
присъединяване
към
електроразпределителната мрежа
Присъединяване към електроразпределителната мрежа може да
извършите
като
подадете
заявление
по
образец
към
електроразпределителното дружество, което оперира в района на
Вашия бизнес. Искането за проучване на условията за присъединяване
на обект се подава до съответния мрежови оператор по
местонахождение на имота Ви.
Чл. 5, ал. 2 от НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на
производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или
към разпределителните електрически мрежи дава информация за
нужната документация към заявлението и разяснява необходимите
документи, които трябва да се прикрепят към заявлението:
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виза за проектиране на присъединявания обект или влязъл в сила
подробен устройствен план (ПУП), когато издаването им е
задължително съгласно разпоредбите по ЗУТ – в случаите, в които се
изгражда нов обект, при преустройство на обект по реда на ЗУТ и за
временно електроснабдяване на строителен обект;
• документ, удостоверяващ вещното право върху обекта/имота или
нотариално заверен договор за наем;
• разрешение за поставяне на преместваем обект – когато искането е
за временно електроснабдяване на преместваеми обекти;
• нотариално заверено съгласие на собственика - когато при
преустройство на обект лицето е наемател на обекта, към искането
се прилага нотариално заверено съгласие на собственика за
подаване на искането по образец, предоставен от съответния
мрежови оператор.
Когато представените документи са непълни или не отговарят на
изискванията на наредбата, съответният мрежови оператор писмено
уведомява лицето, което е подало искането, в 14-дневен срок от датата
на подаването му.
Лицето, подало искането, отстранява непълнотите и несъответствията в
документите или представя допълнително необходимите документи и
информация в 30-дневен срок от датата на получаване на
уведомлението.
•

Важно е да знаете
Процедурата по присъединяване на обекта се прекратява,
когато лицето, подало искането, не отстрани непълнотите и
несъответствията
в
документите
или
не
представи
допълнително необходимите документи и информация в
указания срок.
Съответният мрежови оператор може мотивирано да откаже да
присъедини изцяло или частично обект към електрическата мрежа при
заявените условия:
• при техническа невъзможност присъединяването да се осъществи в
заявения срок за въвеждане на обекта в експлоатация;
• когато присъединяването на обекта води до влошаване условията за
снабдяване на други клиенти на електрическа енергия поради липса
на необходимата мощност.
Отказът за присъединяване може да бъде обжалван пред Комисията за
енергийно и водно регулиране(КЕВР) при условията и по реда на чл. 22
от Закон за енергетиката.
1234

С
подкрепата
на

Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Стартиране на бизнес  Присъединяване към преносната електрическа мрежа

Наръчник за МСП
Стартиране на бизнес
Бизнес операции
Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Присъединяване към преносната
електрическа мрежа
Изготвяне на проект на предварителен договор за
присъединяване и становище
След успешното изпълнение на Стъпка 1, мрежовият оператор изготвя и
предоставя на Вас като лице-потенциален клиент:
• проект на предварителен договор за присъединяване, включващ
условията за присъединяване, когато тези лица са възложители на
обекти, които се изграждат или преустройват по реда на ЗУТ;
• писмено становище за условията за присъединяване – във всички
останали случаи.
Общият срок за изпълнение на проекта за предварителен договор или
издаването на писмено становище е 25 дни.
Ако лицето попада в първата хипотеза, след сключване на
предварителен договор клиентът подава за съгласуване работен проект
Част „Архитектурна“ и Част „Електрически уредби и инсталации до
границата на собственост“.
Когато в предварителния договор е предвидено присъединителните
съоръжения да бъдат изградени от Вас, Вие можете да поемете
задължение за:
• проектиране на съоръженията за присъединяване;
• изпълнение на определен вид строителни и монтажни работи по
присъединяването по работния проект;
• изграждане на съоръженията.
• предоставяне от Ваша страна за съгласуване на работни проекти за
присъединителните съоръжения.
Мрежовият оператор съгласува представените части от работните
проекти на електрическите уредби и съоръжения от присъединявания
обект. Срокът за съгласуване е 7 работни дни, а при необходимост от
съгласуване с оператор, който не е страна по предварителния договор,
срокът се удължава със срока на необходимото съгласуване, но не
повече от 30 дни от представяне на проектите.
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Подаване на заявление за сключване на договор за
присъединяване
Следващата стъпка е подаването на заявление по образец за сключване
на договор за присъединяване към конкретния оператор.
Договор за присъединяване на обекти на клиенти към електрическата
мрежа се сключва между съответния мрежови оператор и лицето:
• сключило предварителен договор за присъединяване или;
• на което е представено писмено становище за условията за
присъединяване.
Към заявлението се прилагат:
• удостоверение за актуално състояние на търговеца или съответното
юридическо лице, единен идентификационен код по търговския
регистър;
• нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да
представлява;
• документ, удостоверяващ право на собственост върху обекта или
договор за наем.
За присъединяване при изграждане на нов обект и при преустройство
на обект по реда на ЗУТ, към искането за сключване на договор за
присъединяване възложителят прилага и:
• влязло в сила разрешение за строеж на обекта;
• одобрен инвестиционен проект – част архитектурна и част
електрически уредби и инсталации на обекта в частта, засягаща
монтирането на съоръженията за присъединяване и подхода към тях,
съобразени с предварителния договор.

3

Съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредбата в едномесечен срок от подаване на
искането за сключване на договор за присъединяване, съответният
мрежови оператор подготвя договора и изпраща писмена покана до
лицето, подало искане за сключване на договора за присъединяване.

4

Проектиране и изграждане на техническите съоръжения
След сключването на договора за присъединяване, съответният
мрежови оператор изготвя и съгласува работните проекти за
изграждане на съоръженията за присъединяване на обекта, за които е
отговорен съгласно сключения договор, за своя сметка.
Срокът за съгласуване е 7 работни дни, а при необходимост от
съгласуване с оператор, който не е страна по предварителния договор,
срокът се удължава със срока на необходимото съгласуване, но не
повече от 30 дни от представяне на проектите.
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Присъединяване към преносната
електрическа мрежа
Както е описано в чл. 21, ал. 3 от Наредбата, съответният мрежови
оператор започва изграждането на съоръженията за присъединяване
след:
- прехвърляне на собствеността или учредяване право на строеж в
случаите, когато за осъществяване на присъединяването се
налага в имота, където е разположен обектът за присъединяване,
да се изгради съоръжение – елемент на преносната или на
разпределителната мрежа и това е технически и конструктивно
допустимо;
- учредяване на сервитутни права от собственика на имота;
- заплащане на определената в договора цена за присъединяване.

•

Промени в структурата
Прекратяване на дейността

5

Поставяне на електрическите съоръжения под напрежение
Електрическите съоръжения за присъединяване на обект към
електрическата мрежа се поставят под напрежение, когато са
изпълнени изискванията за въвеждането им в експлоатация на
присъединявания обект, удостоверено с:
• документ за въвеждане в експлоатация на съоръженията за
присъединяване, издаден при условията и по реда на ЗУТ;
• документ за въвеждане в експлоатация на обекта, издаден при
условията и по реда на ЗУТ;
• декларация от клиента за съответствие на неговите електрически
инсталации с изискванията за безопасност и техническите норми.
Съоръженията се поставят под напрежение до границата на собственост
само от съответния мрежови оператор или от упълномощени от него
лица в 7-дневен срок от датата на представяне на доказателства от
клиента, че е сключил:
• договор за пренос и достъп до съответната мрежа;
• договор за доставка на електрическа енергия с лицензирано за това
дружество.
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Такса

Цената на определените етапи от процедурата по
присъединяване към електропреносната мрежа е
индивидуална за всяко дружество, предоставящо услугата.

Срок

Голяма част от сроковете в процедурата по
присъединяване към електропреносните мрежи се
определят със съдържанието на договора за
присъединяване, както и от конкретния оператор.

Повече информация
Примерни цени за достъп и пренос към различните
електроразпределителни дружества можете да намерите на
следните страници:
• ЧЕЗ Разпределение България АД
(http://www.cez.bg/bg/tseni/tseni-na-uslugi-rp.html);
• Електроразпределение Юг ЕАД
(https://www.elyug.bg/getattachment/90866e55-432a4bd8-81f9-7327c55d82ed/20171220_Prices_EP_Yug.aspx);
• Електроразпределение Север АД
(https://www.erpsever.bg/bg/Ceni-za-prisuediniavane).
Обратно в списъка
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Присъединяване към топлопреносната
мрежа на обекти за небитови нужди
В тази секция можете да намерите следната информация:
• Обща информация за присъединяването към топлопреносната
мрежа;
• Информация за това кой може да се присъедини и кой може да
предлага услугата по топлопренасяне;
• Информация относно процедурата по присъединяване:
- Подаване на писмено заявление за проучване на техническите
възможности и за сключване на предварителен договор за
присъединяване за небитови нужди;
- Извършване на предварително проучване за присъединяване на
обекта, с което топлопреносното предприятие определя
техническите условия, начина, точката или мястото и срока;
- Изработване на инвестиционния проект на присъединявания
обект и предаването му на топлопреносното предприятие за
проверка на изпълнението на техническите условия за
присъединяване преди неговото представяне за одобряване;
- Сключване на предварителен договор за небитови нужди
Изграждане на топлопреносните съоръжения;
- Сключване на договор за присъединяване и доставка.
Обратно в списъка
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Присъединяване към топлопреносната
мрежа на обекти за небитови нужди
Обща информация
Понятието „топлопреносна мрежа“ се дефинира в параграф 1, т. 65 от
допълнителните разпоредби на Закон за енергетиката (ЗЕ).
Топлопреносна мрежа е система от топлопроводи и технологични
съоръжения, разположени между границите на собственост на
топлопреносното предприятие с топлоизточника и/или клиентите,
служещи за пренос на топлинна енергия от топлоизточника до
клиентите.
Кой може да се присъедини и кой може да предложи услугата?
Към мрежата на топлоснабдяването могат да се присъединят
собствениците и лицата, на които е учредено вещно право на строеж
или право на ползване върху имот. Услугата по топлоснабдяване се
предоставя от съответните оператори на топлопреносната мрежа.
Каква е процедурата по присъединяване към топлопреносната
мрежа?
Подаване на писмено заявление за проучване на
техническите възможности и за сключване на
предварителен договор за присъединяване за небитови
нужди
Лица, които искат присъединяване към топлопреносната мрежа на
новоизграждащи
се
и/или
съществуващи
обекти,
подават
в
топлопреносното предприятие писмено заявление за проучване на
условията и начина на присъединяване на обекта към топлопреносната
мрежа и сключване на предварителен договор.
Съгласно чл. 18, ал. 1 от НАРЕДБА № 16-334 от 6.04.2007 г. за
топлоснабдяването, за изградени обекти, които подлежат на
топлоснабдяване, се предоставят одобрени инвестиционни проекти или
екзекутивна документация1 на инсталацията за отопление и битово
горещо водоснабдяване.
Заявлението се подава по образец, одобрен от топлопреносното
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предприятие. Към него се прилага документ за платена цена за
проучването за присъединяване. Чл. 26, ал. 1 от Наредбата описва
пълния набор от нужни документи при подаване на заявлението.
Примерен образец и нужната документация (Топлофикация Русе) на
заявление за проучване на техническите възможности и за сключване
на предварителен договор, можете да видите на страницата на
дружеството (https://www.toplo-ruse.com/docs/13Zaqwlenie_za_prisaedinqwane_stopanski.pdf).
Важно е да знаете
Образците и други документи, необходими за подаване на
писмено заявление, може да се различават в различните
региони за отделните Топлофикации. Проверете за точните
образци на интернет страницата или директно при
съответния оператор на територията, на която оперира
Вашият бизнес.
Извършване
на
предварително
проучване
за
присъединяване на обекта, с което топлопреносното
предприятие определя техническите условия, начина,
точката или мястото и срока
Топлопреносното предприятие в едномесечен срок писмено уведомява
лицето за резултатите от предварителното проучване и при съгласие
предлага проект на предварителен договор за присъединяване към
топлопреносната мрежа.
Топлопреносното предприятие може да откаже присъединяване на
производител или клиент в сроковете, уредени в чл. 18, ал.3 от
Наредбата, като писмено мотивира причините за отказа.
Отказът може да бъде обжалван чрез жалба, подадена при конкретния
топлопреносен оператор, отказал присъединяването.

2

Изработване
на
инвестиционния
проект
на
присъединявания
обект
и
предаването
му
на
топлопреносното
предприятие
за
проверка
на
изпълнението на техническите условия за присъединяване
преди неговото представяне за одобряване
Инвестиционните проекти се изготвят от проектанти, като могат да
бъдат изработени в следните фази:
• идеен проект;
• технически проект;
• работен проект (работни чертежи и детайли).

3

1Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително
извършените строителни и монтажни работи.
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4

Сключване на предварителен договор за небитови нужди
Предварителният договор за присъединяване се сключва в срок до един
месец от датата на получаване на уведомлението, в което даденият
оператор предоставя съгласие или отказ за присъединяването Ви.
Нужно е да подадете заявление по образец за сключване на
предварителен договор към съответния оператор.
Нужна документация към заявлението за сключване на предварителен
договор за присъединяване за небитови нужди:
• данни за лицето, включително съдебно удостоверение за актуалното
състояние по фирмено дело, когато е търговец по смисъла на
Търговския закон;
• нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да го
представлява;
• одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж.
С предварителния договор се определят правата и задълженията на
топлопреносното предприятие и на лицата, които искат присъединяване
към топлопреносната мрежа на новоизграждащи се и/или съществуващи
обекти, техническите изисквания за присъединяване, вида на
отоплителната инсталация, срокът и условията за сключване на договор
за присъединяване.

5

Изграждане на топлопреносните съоръжения
Съгласно чл. 136 ал. 1 от ЗЕ, при присъединяване на клиент на
топлинна енергия за небитови нужди, присъединителните топлопроводи
и съоръженията към тях и абонатната станция се изграждат от и за
сметка на клиента и са негова собственост.

6

Сключване на договор за присъединяване и доставка
След успешното изпълнение на предходните стъпки, трябва да подадете
заявление по образец за сключване на окончателен договор за

С
подкрепата
на

присъединяване към определения топлопреносен оператор.
Детайлно описана процедура по присъединяване към топлопреносната
мрежа в Столична община, можете да видите на страницата на
Топлофикация
София
(https://toplo.bg/corporate/res-client).
За
специфична процедура на останалите общински дружества може да се
обърнете към съответното дружество, на територия оперира Вашият
бизнес.
С договора се определят срокове, цени и условия на бъдещото ползване
на топлинна енергия от обекта, като чл. 17 ал. 4 от Наредбата дава
пълна информация за съдържанието на окончателния договор.
Неразделна част от договора за присъединяване са техническите или
работните проекти и екзекутивните чертежи на съоръжения и
инсталации на обекта в мястото на присъединяване, както и
констативният акт, че строежът е изпълнен съобразно одобрените
инвестиционни проекти.

Срок

Голяма
част
от
сроковете
в
процедурата
по
присъединяване към топлопреносните мрежи се определят
със съдържанието на договора за присъединяване, както и
от конкретния оператор.

Такса

Цената на определените етапи от процедурата по
присъединяване към топлопреносната мрежа е
индивидуална за всяко дружество, предоставящо
услугата.

Повече информация
Повече информация за примерни цени за извършване на
услуги, свързани с топлоснабдяване, можете да видите на
страницата на „Топлофикация София” EАД
(https://toplo.bg/corporate/prices) и останалите
топлоразпределителни дружества на територията на
страната.
Обратно в списъка
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Присъединяване към
газоразпределителната мрежа
В тази секция можете да намерите следната информация:
• Обща информация за присъединяването към газоразпределителната
мрежа;
• Информация за това кой може да се присъедини и кой може да
предлага услугата;
• Информация относно процедурата по присъединяване:
- Подаване на заявление за присъединяване към
газоразпределителната мрежа;
- Проучване за присъединяване и изготвяне на писмено становище
на условията за присъединяване на обекта;
- Сключване на договор за присъединяване;
- Изграждане на газоразпределителното съоръжение;
- Доставка на природен газ.
Обратно в списъка
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Присъединяване към
газоразпределителната мрежа
Обща информация
Системата на газоснабдяването се дели на две мрежи, като параграф 1,
т. 8 и 9 от допълнителните разпоредби на Закон за енергетиката, дава
тяхното определение:
• Газопреносна мрежа - това е система от газопроводи с високо
налягане и съоръженията към тях с единен технологичен режим на
работа за пренос на природен газ до изхода на газоизмервателна
станция или газорегулираща станция.
• Газоразпределителна мрежа - е местна или регионална система
от газопроводи със средно или ниско налягане и съоръженията към
тях за разпределение на природен газ до съответните клиенти на
определена с лицензия територия.
Кой може да се присъедини и кой може да предложи услугата?
Към мрежата на газоснабдяването могат да се присъединят
собствениците и лицата, на които е учредено вещно право на строеж
или на ползване върху имот. Услугата за газоснабдяване се предоставя
от съответните мрежови оператори. Допълнителна информация за
газоразпределителните дружества можете да намерите на страницата
на
КЕВР
(http://www.dker.bg/bg/priroden-gaz/razpredelenie-isnabdyavane-ot-kraen-snabditel.html).
Каква е процедурата по присъединяване?
Подаване
на
заявление
за
присъединяване
към
газоразпределителната мрежа
Чл. 32, ал. 2 от НАРЕДБА № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване
към газопреносните и газоразпределителните мрежи дава информация
за нужния набор от документи към заявлението:

1

•

заверено копие от документ за собственост, за ограничени вещни
права в поземления имот или за друго право по силата на специален
закон да строи присъединявания обект в поземления имот;
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•
•

•

•
•

заверено копие от съдебно удостоверение за актуално състояние на
търговеца или единен идентификационен код (ЕИК);
заверено копие от виза за проектиране, от план или от схема за
определяне
местоположението
и
предназначението
на
присъединявания обект;
декларация за съгласие: за монтаж на съоръжението за
присъединяване; за осигуряване на достъп до съоръжението за
присъединяване за обслужване; за учредяване на право на строеж
на името на оператора на газоразпределителната мрежа;
описание на предвидените за монтаж газоползващи уреди;
декларация, че лицето не е обявено в несъстоятелност, не е в
производство за обявяване в несъстоятелност, не се намира в
ликвидация, не е лишено от правото да упражнява търговска
дейност.

Проучване за присъединяване и изготвяне на писмено
становище на условията за присъединяване на обекта
След получаване на заявлението, операторът на газоразпределителна
мрежа извършва проучване за присъединяване и изготвя писмено
становище на условията за присъединяване на обекта към
газоразпределителната мрежа, с което се:
• определят условията, начинът и точката (местоположението) на
присъединяването;
• предлага крайният срок за извършване на присъединяването от
оператора на газоразпределителна мрежа;
• доказва нормативната допустимост на присъединявания обект;
• определят техническите параметри и възможните срокове за
изграждане на отклонението и съоръженията за присъединяване.
Съгласно чл. 34, ал. 2 от Наредбата операторът на газоразпределителна
мрежа извършва проучването и уведомява заявителя за резултатите от
него със съгласие за присъединяване или с аргументиран отказ в срок
до 20 работни дни от подаване на заявлението за присъединяване.
Чл. 30, ал. 1 от Наредбата дава информация за случаите, в които
операторът на газоразпределителната мрежа може да откаже
присъединяване на заявител, а именно:
• когато липсва капацитет на мрежата в съответната входна и/или
изходна точка на газоразпределителната мрежа;
• когато
липсва
връзка
с
газоразпределителната
мрежа
и
извършването на необходимото изграждане или реконструкция на
газоразпределителната мрежа във връзка с присъединяването е
икономически нецелесъобразно и необосновано;
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•

когато липсва техническа възможност за присъединяване на обект за
производство на природен газ от възобновяеми източници или
добивни предприятия;
когато произвежданият газ от възобновяеми източници или добивни
предприятия не съответства на изискванията за качество,
определени в правилата по чл. 170, ал. 3 от ЗЕ;

3

Сключване на договор за присъединяване

Договорът за присъединяване се сключва след подаване на заявление
по образец към конкретния оператор.
В случай на постановен отказ за присъединяване от страна на
конкретния
оператор,
заявителят
има
право
на
обжалване.
Отказът може да бъде обжалван чрез жалба, подадена при конкретния
газоразпределителен оператор, отказал присъединяването, адресирана
към КЕВР.

4

Изграждане на газоразпределителното съоръжение

Важно е да знаете
Изграждането на газоразпределителното съоръжение е Ваше
задължение и ще бъде за Ваша сметка, като имате право да
изберете кой ще проектира и изгради газовата инсталация.
Можете да възложите това и на доставчика Ви на природен
газ.

5

Доставка на природен газ

Газовата инсталация на клиента се запълва с природен газ при
следните условия, определени по чл. 39, ал.2 от Наредбата:
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•

•

•
•

подадено e писмено искане от клиента до оператора на
газоразпределителна мрежа за първоначално запълване с природен
газ;
представени са в оператора на газоразпределителна мрежа
ревизионна книга на газовата инсталация и разрешение за
експлоатация, издадено от Държавна агенция за метрологичен и
технически надзор (ДАМТН) на съоръжения с повишена опасност;
издадено е свидетелство за първоначален инструктаж;
сключен е договор за продажба на природен газ.

Такса

Срок

Цената на определените етапи от процедурата по
присъединяване към газоразпределителната мрежа е
индивидуална за всяко дружество, предоставящо
услугата.
Голяма
част
от
сроковете
в
процедурата
по
присъединяване към газоразпределителните мрежи се
определят
със
съдържанието
на
договора
за
присъединяване, както и от конкретния оператор.

Повече информация
Повече информация можете да откриете на страницата на
Комисия за водно и енергйно регулиране
(http://www.dker.bg/bg/priroden-gaz/razpredelenie-isnabdyavane-ot-kraen-snabditel.html).
Обратно в списъка
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В тази секция можете да намерите следната информация:
• Какво е управление на отпадъците и каква е неговата цел?
• Какво следва да предприема, ако стартирам бизнес, вследствие на
който се образуват отпадъци?
• Какво ще се случи, ако не изпълнявам задълженията си, свързани с
управлението на отпадъци?
Какво е управление на отпадъците и каква е неговата цел?
Според Закон за управление на отпадъците (ЗУО) отпадък е всяко
вещество или предмет, от който притежателят се освобождава,
възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи.
ЗУО
разглежда
няколко
основни вида
отпадъци
–
битови,
производствени, строителни и опасни отпадъци, за които определение
може да бъде открито в Допълнителните разпоредби на закона.
Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците съдържа
подробен списък на отпадъците (Приложение № 1).
Управление
на
отпадъците
представлява
събирането,
транспортирането, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците,
включително
осъществяваният
контрол
върху
тези
дейности,
следексплоатационните грижи за депата, както и действията,
предприети в качеството на търговец или брокер. Управлението на
отпадъците има за цел да се предотврати или намали вредното
въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда.
Какво следва да предприема, ако стартирам бизнес, вследствие
на който се образуват отпадъци?

1

Класификация на отпадъците

Всяка фирма, при чиято дейност се образуват отпадъци, следва да
предприеме действия по класифициране на отпадъците. Целта на
класифицирането е да се осигури екологосъобразното управление на
отпадъците.
За класифицирането причинителят на отпадъците е длъжен да
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представи за всеки отпадък не по-късно от два месеца преди
образуването му в регионалната инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ)
(https://www.moew.government.bg/bg/kontakti/regionalniinspekcii-po-okolna-sreda/), на чиято територия се образува отпадъкът,
следните документи:
• Попълнен
работен
лист
за
класификация
на
отпадъците
(https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/klasifikaciya-naotpaducite/);
• Описание на технологичния процес, в резултат на който се образува
отпадъкът, източник и произход на отпадъка, състав и свойства на
използваните при процеса суровини и материали;
• Информационни листове за безопасност на химичните вещества и
смеси, използвани като изходни суровини за технологичния процес,
в резултат на който се образува отпадъкът.
• Становище
от
регионалната
здравна
инспекция
(РЗИ)
за
класификацията на отпадъците от подгрупа „18 01 отпадъци от
родилна помощ, диагностика, медицински манипулации или
профилактика в хуманното здравеопазване, когато такива отпадъци
са налице“.
Подробно
разписан
ред
и
условията
за
извършването
на
класификацията са уредени в Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за
класификация
на
отпадъците
(https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%
9E%D0%9E%D0%9F/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1
%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/Naredba%20
2%20klasifikacia%202018.pdf). Поради сложността на процедурата се
препоръчва използването на утвърденото от министъра на околната
среда и водите Ръководство за класификация на отпадъците
(https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/klasifikaciya-naotpaducite/). Ръководството не е нормативен документ и може да се
използва само като помощно средство. Единственият акт въз основа, на
който може да се извършва класификация на отпадъците е Наредба №
2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците.
В случай че се прекрати образуването на даден отпадък, се подава
уведомление
до
съответната
РИОСВ
(http://www.riewsofia.org/files/AFPD/2018/Dekl_12_1/Uvedomlenie_-_prilojenie_7__Nareba_2.doc).
Всяка фирма, чиято дейност е свързана с образуване и/или третиране
на отпадъци, е длъжна да води отчетна книга. Отчетната книга се води
по образец (https://riosvbl.org/index.php/up-otp/services-otp/67-us10-ou)
и се попълва минимум веднъж месечно за всеки календарен месец до 5
дни след изтичането му. Редът за водене на отчетните книги е подробно
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уреден в Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за
водене на публични регистри.

2

Третиране на отпадъците

Всяка фирма, при чиято дейност се образуват отпадъци, е длъжна да ги
третира самостоятелно или да ги предоставя за събиране,
транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват
тези дейности в съответствие със ЗУО (чл. 7, ал. 1 от ЗУО).
Самостоятелното третиране на отпадъците е свързано с получаването
на редица разрешителни, уредени в ЗУО (чл.35 във връзка с чл.67 и сл.
ЗУО). Предаването на производствени, строителни и опасни
отпадъци за събиране, транспортиране и третиране на лица, които
имат право да извършват тези дейности, се извършва въз основа на
писмен договор. Вие може да проверите кои лица имат право да
извършват дейности по управление на отпадъци от Публичния регистър
на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с
отпадъци
(https://nwms.government.bg/wms/public/Controler?control=ReadNomencl
atureForm&doc_def_id=22).
Събирането, транспортирането и третирането на битовите отпадъци
обикновено се предоставя от съответната община по седалище на
недвижимия имот под формата на услуга. За тази услуга предприятието
собственик или ползвател (учредено право на ползване) на облагаем с
данък недвижим имот дължи такса за битови отпадъци. Редът за
изчисляване на таксата и основата за нейното изчисление се определят
с наредба от съответния общински съвет, като водеща основа за
определяне на размера на таксата за битови отпадъци e количеството
генерирани битови отпадъци. Размерът на дължимата такса за всяко
задължено лице се определя съгласно наредбата за всяка календарна
година, като е важно да се отбележи, че начинът за изчисляване на
размера на таксата за предприятия често е различен от начина за
изчисляване на таксата за физически лица. Поради това предприятията
следва да проучат реда за определянето на таксата в съответната
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община. Таксата се заплаща по ред и в срокове, определени от
общинския съвет. След като бъде определен размерът на дължимите
такси и преди да стане възможно заплащането им, съответната община
уведомява задължените лица за дължимите от тях такси за съответния
период. В случай че собствениците на имоти или ползвателите им не са
уведомени за дължимите такси, те следва да потърсят информация от
съответната община. Ежегодно до 15 февруари всяка община следва да
публикува на интернет страницата си информация за приетите основи
за изчисляване на таксата за битови отпадъци и размера на таксата за
единица основа за текущата година, план-сметка за предоставяните
услуги и информация за количеството отпадъци, събрани и третирани
през предходната година. Националното сдружение на общините в
България обобщава и публикува информацията, предоставена от всички
общини, в срок до 31 март от същата година.

3

Особени случаи

Особен случай представлява производство на продукти, след чиято
употреба се образуват масово разпространени отпадъци. Масово
разпространени са отпадъците, които се образуват след употреба на
продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и
поради своите характеристики изискват специално управление. Поради
особеното значение на масово разпространените отпадъци е въведена
т.нар. „разширена отговорност на производителя“, която е свързана с
допълнителни задължения за разделно събиране, повторна употреба,
рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците (чл.13, ал.1 от
ЗУО). Задълженията могат да се изпълняват индивидуално или чрез
участието в колективни системи, представлявани от организация по
оползотворяване на съответния вид отпадък. Разширената отговорност
на производителя1 е диференцирана в зависимост от вида на масово
разпространения отпадък, който се образува и се урежда в следните
наредби: Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти,
Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, Наредба за излязлото
от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за
излезлите от употреба моторни превозни средства, Наредба за
изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за
батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори. Наредбите могат да бъдат открити на този адрес
(https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/zakonodatelstvo/nacional
no-zakonodatelstvo/naredbi/). Лицата, пускащи на пазара продукти, след
чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци следва
1 Производител е лице, което по занятие разработва, произвежда, обработва,
третира, продава, въвежда от държава-членка на Европейския съюз, или внася
продукти на пазара в Република България.
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да се съобразяват и с разпоредбите на Наредба за определяне на реда
и размера за заплащане на продуктова такса, приета с ПМС № 76 от
12.04.2016 г.
Продуктовата такса се заплаща до 15-то число на текущия месец по
сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване
на околната среда (ПУДООС) към Министерство на околната среда и
водите от лицата, които не участват в колективна система,
представлявана от организация по оползотворяване или не изпълняват
задълженията си индивидуално.
Какво ще се случи, ако не изпълнявам задълженията си,
свързани с управлението на отпадъци?
Неизпълнението на задълженията по ЗУО може да доведе до редица
санкции. Така например, за неизпълнение на задължението за
класификация на образуваните отпадъци или за нова класификация,
при промяна на суровини или технологичен процес, което води до
промяна в състава и свойствата на отпадъка, едноличния търговец или
юридическото лице може да бъде наказано с имуществена санкция в
размер от 5 000 до 15 000 лв.
Имуществена санкция от 3 000 до 10 000 лв. се налага на предприятие,
което нарушава разпоредбите относно събирането, включително
разделното, съхраняването, транспортирането или третирането на
битови или строителни отпадъци и/или което нарушава изискванията за
разделно събиране, транспортиране или третиране на отпадъци според
вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка.
Налице са и редица други санкции, които се налагат при неспазване на
законодателството относно управлението на отпадъците (чл. 133-160
ЗУО).
Повече информация
Повече информация за управлението на отпадъците и
свързаната нормативна уредба можете да откриете на
страницата на Министерство на околната среда и водите
(https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/).
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Започване на бизнес като
самоосигуряващо се лице
Кои лица са самоосигуряващи се?
Съгласно чл. 5, ал. 2 от Кодекс за социално осигуряване (КСО),
самоосигуряващи се лица са физическите лица, които са длъжни да
внасят осигурителни вноски за своя сметка.
Това са:
• лица, упражняващи свободна професия;
• лица, които се занимават с търговия като едноличен търговец (ЕТ);
• собственици или съсобственици на капитала на търговско
дружество;
• регистрирани земеделски стопани или тютюнопроизводители.
Параграф 1, т.29 от допълнителните разпоредби на закон за данъците
върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) разяснява кои лица
упражняват „свободна професия“. Част от тях са: адвокатите,
счетоводителите, преводачите, архитектите, инженерите, техническите
ръководители, дейците на културата, образованието, изкуството и
науката, застрахователните агенти и 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.
Как се осъществява регистрация на самоосигуряващо се лице?

1

Регистрация в Агенция по вписванията (приложимо за
лицата, които упражняват свободна професия).

На основание чл. 3, ал.1, т.9 от Закон за регистър БУЛСТАТ, лицата,
упражняващи свободна професия, са длъжни да се регистрират в
регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията в 7-дневен срок от
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възникване на задължението за вписване. Образец от заявлението
можете да видите на страницата на Агенция по вписванията
(https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2016/12/09/zayavleniepo-vpisvane-na-obstoyatelstva-rb-2.pdf).
Процедура по регистрация, заедно с информация за необходимите
документи, можете да намерите на страницата на Агенция по
вписванията (https://www.registryagency.bg/bg/registri/registarbulstat/kak-se-podavat-zayavleniya-v-bulstat/).
Тази стъпка е приложима за лицата, упражняващи свободна професия.

2

Регистрация в НАП

След успешна регистрация в регистър БУЛСТАТ, като следваща стъпка,
Вие трябва да се регистрирате като самоосигуряващо се лице към НАП.
Длъжни сте да регистрирате началото на трудовата си дейност чрез
подаване на декларация по утвърден образец в териториалната
дирекция на НАП по постоянния Ви адрес в срок от 7 календарни дни от
започването й. Прекъсването, прекратяването или възобновяването на
дейността също се установяват с декларация, подадена в срок от 7 дни
след настъпването на даденото обстоятелство.
Образец от декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице
можете
да
намерите
на
страницата
на
НАП
(http://nap.bg/document?id=15826).
При регистрацията си в НАП декларирате вида на осигуряването си, а
именно - като самоосигуряващо се лице.
Регистрацията може да бъде извършена както на място, така и по
електронен път, но за тази цел е необходим квалифициран електронен
подпис (КЕП) (връзка към 1.1.13) или персонален идентификационен
код (ПИК).
Подробни инструкции спрямо операциите, които можете да извършвате
по електронен път, можете да намерите на страницата на НАП
(http://www.nap.bg/page?id=319).
Важно е да знаете
След първоначална регистрация е необходимо да изготвяте
определена отчетност към НАП. Какви декларации сте
задължени да подавате в НАП като самоосигуряващо се лице и
какви са сроковете за тяхното подаване можете да видите на
страницата на агенцията (http://www.nap.bg/page?id=347).
От 01.01.2019 г. самоосигуряващите се лица могат да подават
декларацията за дължими данъци само по електронен път.
12
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Започване на бизнес като
самоосигуряващо се лице
Трябва ли да внасяте отделни осигурителни вноски, ако
извършвате и друга дейност, изискваща самоосигуряване?
В този случай съгласно чл. 2 ал. 3, изр. първо от Наредба за
обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските
граждани на работа в чужбина и морските лица, самоосигуряващите се
лица внасят осигуровки за едно от основанията, по избор на лицето
Важно е да знаете
В случай че прекъснете или прекратите дейността си като
самоосигуряващо се лице, следва да подадете декларация
до НАП в седемдневен срок от прекъсването/прекратяването
на дейността. Образец от декларацията можете да намерите
на страницата на НАП (http://nap.bg/document?id=15826).
Декларацията може да бъде подадена по електронен път с
КЕП или ПИК.

Такса

Държавната такса за регистрация към регистър БУЛСТАТ е
на стойност 10 лева.
Подаването на декларации към НАП е напълно безплатно,
но в случай на неспазване на сроковете подлежите на
глоба (http://www.nap.bg/page?id=503) в размер до 500
лв. При повторно нарушение глобата е в размер до 1000
лв.

Повече информация
Повече информация можете да откриете на страницата на:
• Национална агенция по приходите
(http://www.nap.bg/page?id=346);
• Национален осигурителен институт
(http://www.nssi.bg/benefits/insurance/1913-singlel);
• Административния регистър
(http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_p
rovision/115).
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Какво е електронен подпис и за какво служи?
Електронният подпис е средство, чрез което се подписват документи в
електронна форма. С подписването на електронния документ
подписващият се идентифицира и съдържащата се в документа
информация се защитава от последващи промени.
Електронен подпис може да бъде издаден както на физически, така и
на юридически лица. Съществуват и електронни подписи, които
изпълняват специални функции – защита на електронни пощи,
криптиране/декриптиране на информация и др.
Какви са видовете електронни подписи?
Законът за електронния документ и електронните удостоверителни
услуги (ЗЕДЕУУ) дели електронните подписи в зависимост от условията,
на които отговарят и сигурността им на: електронен подпис,
усъвършенстван електронен подпис (УЕП) и квалифициран електронен
подпис (КЕП).
Най-широки възможности предлага т.нар. квалифициран електронен
подпис, който има значението на саморъчен подпис в отношенията с
други лица. Квалифицираният електронен подпис се създава чрез
специално устройство и е свързан с определен материален носител
(напр. смарт-карта и специално четящо устройство за нея), което
предотвратява възможността лице, различно от притежателя му, да се
подписва с него.
Усъвършенстваните електронни подписи отговарят на определени
изисквания за сигурност, но относно тях няма изискване да са
създадени чрез специално устройство от доставчик на квалифицирани
удостоверителни услуги и съответно те могат да се използват с пониска степен на доверие.
УЕП, както и всички останали електронни подписи, които не са
квалифицирани, имат значение на саморъчен подпис само когато това
е изрично уговорено между кореспондентите и приложното им
поле е значително по-тясно (чл. 13, ал. 4 ЗЕДЕУУ).
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Къде намира приложение електронният подпис?
КЕП
позволява
използването
на
редица
електронни
услуги,
предоставяни от държавните администрации (напр. регистрация на
дружество, вписване на обстоятелства относно вече учредено
дружество, издаване на удостоверение за актуално състояние,
подаване на проектно предложение за кандидатстване за получаване
на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми, издаване
на свидетелство за съдимост и др.) и прави възможен електронен обмен
на документи с тях. Както беше отбелязано, квалифицираният
електронен подпис има значението на саморъчен подпис в отношенията
с всички кореспонденти.
Електронен подпис може да се използва и в отношенията с други лица и
организации (напр. за сключване на договор в електронна форма, за
издаване на електронна фактура и др.).
Електронният подпис не може да бъде използван:
• при сделки, за които законът изисква документът да е в специална
форма – напр. да има нотариална заверка, да е във формата на
нотариален акт, да е саморъчно написан, да е съставен в
присъствието на свидетели или на длъжностни лица и др.;
• когато държането на документа или на екземпляр от него има правно
значение (напр. ценни книги на приносител, запис на заповед и
др.).
Как да се сдобиете с квалифициран електронен подпис?
Квалифициран електронен подпис може да бъде издаден само от
доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги. За да се получи
такъв подпис, следва да се подбере подходящ доставчик от регистъра,
воден
от
Комисия
за
регулиране
на
съобщенията
(http://www.crc.bg/section.php?id=39&lang=bg). С избрания доставчик
се сключва договор за предоставяне на удостоверителни услуги и
срещу определено заплащане се създава подписът и удостоверение за
квалифициран електронен подпис.

12

С
подкрепата
на

Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Стартиране на бизнес  Електронен подпис

Електронен подпис
Наръчник за МСП
Стартиране на бизнес
Бизнес операции
Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Такса

Цената за създаване на КЕП е различна, в зависимост от
няколко
фактора
–
доставчика
на
електронни
удостоверителни услуги, срока, за който се издава КЕП и
лицето, на което се издава КЕП. Издаването на КЕП на
физическо лице за срок от 1 година струва около 40 лв., а
за три години – около 60 лв. Издаването на КЕП на
юридическо лице за срок от 1 година струва около 75 лв.,
а за три години – около 155 лв. (посочените цени са
ориентировъчни и включват смарт-карта и четец към
нея).

В кои случаи се спира и възобновява действието на
квалифицирания електронен подпис?
Освен ако е уговорено друго, доставчикът на удостоверителни услуги
има право да спре действието на издаден от него квалифициран
електронен подпис за срок до 48 часа, ако съществува основателно
съмнение, че действието на подписа следва да бъде прекратено.
Съгласно чл. 26, ал. 2 ЗЕДЕУУ, ако не е уговорено друго, доставчикът
на удостоверителни услуги е длъжен да спре действието на издадения
от него квалифициран електронен подпис за срок до 48 часа по искане
на:
• титуляра;
• лице, за което според обстоятелствата е видно, че може да знае за
нарушения на сигурността на електронния подпис (напр.
представител, съдружник, служител, член на семейството и др.);
• Комисия за регулиране на съобщенията.
Доставчикът на удостоверителни услуги е длъжен незабавно да уведоми
притежателя на подписа за спирането на действието му.
Съгласно чл. 26, ал. 6 ЗЕДЕУУ действието на подписа се възобновява:
• с изтичането на срока на спиране;
• при отпадане на основанието за спиране или по искане на титуляра,
след като доставчикът на удостоверителни услуги, съответно
Комисия за регулиране на съобщенията, се е уверил/а, че той е
узнал причината за спирането, както и че искането за
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възобновяване е направено вследствие на узнаването.
В кои случаи се прекратява действието на квалифицирания
електронен подпис?
Действието на подписа се прекратява при хипотезите, посочени в чл.
27 от ЗЕДЕУУ, като по-важните от тях са:
• с изтичането на срока на валидност на подписа;
• при смърт или поставяне под запрещение на титуляра;
• при прекратяване на юридическото лице на титуляра;
• при прекратяване на юридическото лице на доставчика на
удостоверителни услуги, когато дейността му не се прехвърли на
друг доставчик на удостоверителни услуги;
• когато подписът е издаден въз основа на документ, обявен за
невалиден (лична карта, паспорт и т.н.)
Доставчикът на електронни удостоверителни услуги е длъжен да
прекрати действието на подписа по искане на титуляра му, след като се
увери в самоличността му. Доставчикът прекратява действието на
подписа и когато установи, че той е издаден въз основа на неверни
данни (чл. 27, ал. 2 и ал. 3 ЗЕДЕУУ).
Важно е да знаете
Използването на електронен подпис, различен от КЕП, може
да крие определени рискове, свързани с компрометирането
на информацията, съдържаща се в подписаните електронни
документи, използването на подписа от други лица и др.
Следва да се отбележи, че лицето, което използва електронния подпис
(автор), не винаги съвпада с лицето, от чието име се правят
изявленията в електронния документ (титуляр). Така напр., когато едно
физическо лице (управител или друг представител на дружеството)
подпише документ с електронния подпис на дружеството, автор е
физическото лице, но титуляр на изявлението е дружеството и всички
последствия от изявленията, съдържащи се в подписания документ, са
за дружеството. Сходна е ситуацията, когато едно лице подписва с
електронен подпис документ от името на друго лице въз основата на
пълномощно.
Повече информация
За повече информация, моля вижте интернет страницата на
Комисия за регулиране на съобщенията
(http://www.crc.bg/section.php?id=39&lang=bg).
Обратно в списъка
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ПОМОЩ ЗА МСП

Стартиране на бизнес
Бизнес операции

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки

Управление на човешките ресурси
Филтрирай по:
Ключова дума

филтър

Сортирай по азбучен ред:

Назначаване на служители
Тук можете да намерите информация за видовете трудови договори,
процедурата за назначаване, вкл. на граждани на други страни…
още

Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата

Администриране на персонала
Тук можете на намерите информация, свързана със структурирането и
администрирането на възнагражденията, видовете отпуски и др.…
още

Прекратяване на дейността

Прекратяване на трудови правоотношения
Тук можете да намерите информация за различните възможности за
прекратяване на трудови правоотношения…
още
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ПОМОЩ ЗА МСП

Назначаване на служители

Стартиране на бизнес

• Видове трудови договори

Бизнес операции

• Процедура за сключване на трудови договори

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности

• Наемане на служители, граждани на други държави
• Администриране на документите на служителите

Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността
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Видове трудови договори
В
•
•
•
•

тази секция ще намерите информация за:
Разлики между трудов и граждански договор;
Различни видове трудови договори;
Различни видове срочни трудови договори;
Задължителни елементи на трудовия договор.

Каква е разликата между трудов и граждански договор?
Таблицата по-долу обобщава основните разлики между трудов договор
(ТД) и граждански договор. Трябва да имате предвид, че има два вида
граждански договори, въз основа на които се полага труд: договор за
изработка (ДИз) и договор за поръчка (ДП).
Трудов договор
Предмета на
договора

Извършване на дадена
работа

Граждански договор
ДИз: сключва се за
постигане на определен
трудов резултат
ДП: сключва се за
извършване на
определени правни
действия.

Вътрешните
отношения

Служителят работи под
контрола на работодателя

Изпълнителят е
самостоятелен и
независим

Повторяемост
на труда

Договор за
продължаващо и
многократно изпълнение

Предполага еднократно
изпълнение

Разпределение на риска

В зависимост от
причините, рискът може
да е за работодателя

Рискът е за изпълнителя
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Място на
изпълнение

Определя се по взаимно
съгласие и най-често по
седалището на
работодателя

Определя се от
изпълнителя

Нормативен
документ

Кодекс на труда

Закона за задълженията
и договорите

(https://www.mlsp.government.
bg/index.php?section=CONTENT
&I=226&lang=)

(https://www.registryagency.bg/bg/za
-agenciyata/normativna-uredba/)

Какви са различните видове трудови договори?
• Срочен трудов договор;
•

Трудов договор за изпитване (сключва се преди сключването на
окончателен ТД и неговото основно предназначение е да се провери
дали замисленият ТД удовлетворява интересите на страните);
Важно е да знаете
Когато подготвяте трудов договори за изпитване, не
забравяйте …
• да обърнете внимание в чия полза е установена
уговорката за изпитване;
• да уточните каква е продължителността на времето за
изпитване;
• максималната продължителност за изпитване е до 6
месеца;
• договор за изпитване може да се сключва само веднъж
с един и същ служител, за една и съща работа, в едно и
също предприятие.

•

Трудов договор за неопределено време;

•

Трудов договор за полагане на допълнителен труд при същия
работодател;

•

Трудов договор
работодател;

•

Трудов договор за работа през определени дни от месеца;

•

Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа;

•

Трудов договор за придобиване на квалификация;

за

полагане

на

допълнителен

труд

•

Трудов договор с условие за обучение по време на работа;

•

Трудов договор с условие за стажуване;

при

друг
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Видове трудови договори
Повече информация
Повече информация за видовете трудови договори, можете да
намерите тук
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES
I&I=366).
Какви са различните видове срочни трудови договори?
• За определен срок – срокът трябва да е точно формулиран за точно
определен период от време; не може да бъде за повече от 3 години.
• За завършване на определена работа – срокът се определя чрез
времето, необходимо за завършване на уговорената работа, поради
това работата трябва да е точно определена в договора; няма
ограничения за максимална продължителност.
• За заместване на отсъстващ служител – може да се сключи както за
заместване на служител по безсрочен, така и по срочен ТД; срокът
се определя от продължителността на отсъствието на служителя –
титуляр на длъжността. Ето защо в ТД за заместване трябва изрично
да се индивидуализира титулярят.
• За времето докато трае провеждането на конкурс – за тази работа е
обявен конкурс за заемането ѝ. Докато трае процедурата по
провеждане на конкурса, е необходимо съответната длъжност да
бъде изпълнявана. Този договор може да бъде сключван във всеки
момент, докато трае конкурсната процедура.
Важно е да знаете
•

•

Срочният ТД може да се превърне в договор за
неопределено време ако служителят продължи да работи
след изтичането на уговорения срок 5 или повече работни
дни
без
писмено
възражение
от
страна
на
работодателя.
Договорът за неопределено време може да се превърне в
срочен ТД при изрично съгласие на служителя. Този срочен
ТД се сключва и за изпълнението на временни, сезонни или
краткотрайни и дейности.
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Повече информация

•

•

Повече информация за срочните трудови договори можете
да
намерите
тук
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICI
ESI&I=366).
Повече информация за нормативната уредба, касаеща
различните видове трудови договори, можете да откриете
на страницата на Министерството на труда и социалната
политика
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICI
ESI&I=255&lang=).

Какви са задължителните елементи на трудовия договор?
Всеки трудов договор трябва да съдържа следните задължителни
елементи:
•

месторабота;

•

длъжност и вид на възложената работа;

•

дата на влизане на трудовия договор в сила и дата на започване на
работа;

•

срок на трудовия договор;

•

продължителност на основния и допълнителния (ако е приложимо)
платен годишен отпуск;

•

срок за предизвестие за прекратяване на трудовия договор, който
трябва да бъде еднакъв за работодателя и за служителя;

•

основно брутно месечно възнаграждение и постоянни допълнителни
възнаграждения (напр. възнаграждение за трудов стаж и
професионален опит); и

•

продължителност на работния ден или седмица.
Обратно в списъка
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Процедура за сключване на трудови
договори
1

Предложение за сключване на ТД

Предложението за сключване на ТД може да бъде направено както от
служителя, така и от работодателя. Най-популярната практика е
предложението да се направи в писмена форма от служителя под
формата на молба за започване на работа. Молбата следва да бъде
придружена от следните документи:
• документ за самоличност (връща се на служителя веднага, не се
пази копие, съгласно разпоредбите за защита на личните данни);
• документ за придобито образование, специалност, квалификация,
правоспособност, когато се изискват за съответната длъжност;
• документ за стаж по специалността, когато длъжността го изисква;
• документ за медицински преглед, удостоверяващ здравословното
състояние на служителя, ако той/тя започва работа за първи път,
или ако е преместен/а на друга длъжност поради здравословни
проблеми за период от повече от 3 месеца;
• свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се
изисква удостоверяването;
• разрешение, издадено от Инспекцията по труда, ако служителят е на
възраст под 16 години или е на възраст между 16 и 18 години.
Работодателят може да изисква представянето и на други документи
извън посочените по-горе ако това е предвидено или произтича от
закон или друг нормативен акт.

2

Преговори за сключване на ТД

След като предложението е направеното започват преговорите за
сключване на ТД, ако страната, към която е отправено предложението,
проявява интерес. Преговорите се водят в свободна форма без
специални изисквания и процедура.
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3

Момент на сключване на ТД
ТД се сключва между служителя и работодателя преди постъпването
на работа на служителя;
ТД се сключва в писмена форма;
ТД следва да бъде подписан и от двете страни, съставен в 2
екземпляра, по един за всяка от страните;
ТД следва да е канцеларски оформен – подпечатан, номериран,
изведен и т.н.

•
•
•
•

4

Начало на изпълнението на ТД

Началото на изпълнението на ТД е моментът на постъпването на работа
на служителя. От този момент насетне той/тя започва да изпълнява
задълженията си и да ползва в пълен обем правата си по трудовото
правоотношение.
Преди началото на изпълнение на ТД, работодателят е длъжен:
• да изпрати писмено уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ
(http://www.nap.bg/document?id=1196) до съответната териториална
дирекция
на
НАП,
според
седалището
на
работодателя.
Уведомлението се подава в 3-дневен срок от сключването на ТД по
електронен път (http://www.nap.bg/page?id=319) или на хартия; ако
работодателят не изпълни своевременно това задължение, може да
му бъде наложена финансова санкция в размер от 1,500 до
15,000 лв.;
• да предостави екземпляр от сключения ТД на служителя;
• да предостави екземпляр от уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ
заверено от НАП на служителя;
• да предостави екземпляр от длъжностната характеристика на
служителя срещу подпис и отбележи дата на връчване;
• да проведе на служителя инструктаж по безопасност и здраве при
работа (връзка към 1.2.1.2.5)
Повече информация
Повече информация за процедурата по сключване на трудов
договор и свързаната нормативна уредба можете да откриете
на страницата на:
• Министерството
на
труда
и
социалната
политика
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICI
ESI&I=255&lang=).
Обратно в списъка
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Наемане на служители, граждани на
други държави
Обща информация
Режимът и начинът, по който чужденците могат да влизат, пребивават,
работят и напускат България, зависи от това дали съответните
чужденци
са
граждани
на
Европейския
съюз/
Европейското
икономическо пространство/ Конфедерация Швейцария („ЕС/ЕИП/КШ“)
или граждани на трети страни (т.е. граждани на други държави).
Чужденците (независимо от техния произход) могат да упражняват труд
в България под две основни форми:
• командировка в българско дружество от чуждестранния си
работодател;
• сключен трудов договор с български работодател.
Граждани на ЕС/ ЕИП/ КШ
• Могат да влизат, пребивават и работят свободно в България, при
условие, че не заемат длъжности, за които се изисква българско
гражданство и съответната дейност, която извършват не е включена
в Списъка на регулираните професии
(http://nacid.bg/sites/qual/index.php?id=21) .
• Могат да встъпват в трудови правоотношения с български
работодател свободно, без да е необходимо предварителното
получаване на разрешение от Агенция по заетостта.
• При командироване на граждани на ЕС/ЕИП/КШ, работодателят им
от държавата-членка или предприятието, което осигурява временна
работа, има задължение да декларира командироването пред
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, както и
задължение да осигури определени условия на труд.
Важно е да знаете
Работодателите, които имат желание да наемат граждани на
чужди държави трябва да са наясно, че предмет на регулация
от българското законодателство са не само отношенията,
които възникват между българския работодател и чужденеца,
но и влизането, пребиваването и напускането на страната от
чужденеца.
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Граждани на трети страни
За да работят в България, гражданите на трети страни, в общия случай,
трябва да преминат хронологично през следните процедури преди да
имат право да полагат труд на територията на страната:

1

Получаване достъп до пазара на труда в България

2

Издаване на виза за дългосрочно пребиваване вид „D”(Виза „D”)

3

Изкарване на разрешение за пребиваване

4

Изкарване на български личен документ

Повече информация
Повече информация за наемане на служители, граждани на
други държави и свързаната нормативна уредба можете да
откриете на страницата на:
• Агенцията по заетостта
https://www.az.government.bg/pages/zaetost-na-chuzhdencinormativna-uredba/)

1

Получаване достъп до пазара на труда в България

Достъп до пазара на труда в България се разрешава на граждани на
трети страни, когато:
• имат трудов договор с местен работодател;
• са командировани или изпратени в рамките на предоставяне на
услуги на територията на страната;
• са преместени по вътрешнокорпоративен трансфер;
• извършват дейност на свободна практика.
В зависимост от образованието, опита и продължителността на
заетостта,
българското
законодателство
предоставя
множество
инструменти, въз основа на които може да се получи разрешение за
достъп до пазара на труда в България. Най-популярните инструменти
са:
•

•

Единно разрешение за пребиваване и работа
(https://www.az.government.bg/pages/uprajniavane-na-trudova-zaetosterpr/)
Синя карта на Европейския съюз
(https://www.az.government.bg/pages/visokokvalificirana-zaetost-siniakarta/) Вътрешнокорпоративен трансфер
(https://www.az.government.bg/pages/vytreshnokorporativen-transfer-naslujiteli/_)
Разрешение за работа (https://www.az.government.bg/pages/zaetost-nakomandirovani-rabotnici-i-slujiteli/)
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Наемане на служители, граждани на
други държави

Получаването на разрешение за достъп до пазара на труда се инициира
от българското дружество-работодател и се развива пред Агенция по
заетостта. В зависимост от избрания инструмент, работодателят трябва
да представи различен набор от документи оформени в изискваната от
закона форма.

Срок

В зависимост от инструмента, по който се иска достъп,
изпълнителният директор на Агенция по заетостта
предоставя писмено решение в срок между 10 и 30 дни от
подаване на Заявлението.

Такса

Държавната такса се заплаща след положителен отговор
от Агенция по заетостта и е между 100 лв. и 400 лв., в
зависимост от вида на предоставеното разрешение за
достъп до пазара на труда.

Важно е да знаете
Законодателството предоставя и други основания за
получаване на достъп до пазара на труда за граждани на трети
страни желаещи да:
• упражняват сезонна заетост
(https://www.az.government.bg/pages/sezonna-zaetost-ot90-dni-do-9-meseca/), или
• заетост като научни работници, студенти и стажанти
(https://www.az.government.bg/pages/zaetost-nachuzhdenci-normativna-uredba/).
Повече информация
Повече информация за получаване на достъп до пазара на
труда и свързаната нормативна уредба можете да откриете на
страницата на:
• Агенцията по заетостта
(https://www.az.government.bg/pages/zaetost-nachuzhdenci-normativna-uredba/)
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2
•
•

•

•

Издаване на виза за дългосрочно пребиваване вид „D” (Виза
„D”)
Получено разрешение за достъп до пазара на труда е основание за
получаване на виза за дългосрочно пребиваване вид „D“
Документите, които се подават за изкарване на виза „D” се
определят от основанието, въз основа на което гражданинът на трета
страна е получил разрешение за достъп до пазара на труда в
България. Повече информация за необходимите документи може да
намерите на страницата на Министерство на външните работи
(https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/konsulski-uslugi/patuvanebulgaria/viza-bulgaria).
Заявлението за издаване на Виза „D” (https://www.mfa.bg/bg/uslugipatuvania/konsulski-uslugi/patuvane-bulgaria/formuliari-viza) се подава
само в посолството на Република България/консулство по постоянно
местоживеене на гражданина на трета страна или в акредитирано от
българската държава представителство на трета страна. По
изключение, заявлението може да се подаде в държава, различна от
държавата на постоянно пребиваване на кандидата, ако лицето
пребивава на законно основание в тази държава
При положително решение, органите уведомяват кандидата за Виза
„D“, най-често по телефон, и насрочват среща в представителството
на България, в което гражданинът на трета страна е подал искането.
След полагането на визата в паспорта, лицето може свободно да
влезе в България и да пристъпи към следващата част от
процедурата.

Срок

Решение по заявление за издаване на Виза „D” се взима в
срок до 35 работни дни, считано от датата на подаване на
заявлението.

Такса

При кандидатстване гражданинът на трета страна заплаща
държавна такса в размер на 100 евро.

Повече информация
Повече информация за издаване на виза за дългосрочно
пребиваване (Виза „D”) и свързаната нормативна уредба
можете да откриете на страницата на:
• Министерство на външните работи
(https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/konsulskiuslugi/patuvane-bulgaria/viza-bulgaria).
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3

•

•

•

Получаване на разрешение за пребиваване
Получил разрешение за достъп до пазара на труда в България и Виза
„D“, гражданинът на трета страна трябва да кандидатства за
разрешение за пребиваване.
Документите, които се подават от гражданина на трета страна в
Дирекция „Миграция“ или Областна дирекция на МВР трябва да
показват, че:
o лицето притежава достатъчно средства, за да се издържа,
o няма да е в тежест на социалната и здравната система на
България;
o има осигурено жилище.
Конкретните изисквания са регламентирани в Закона за чужденците
в Република България (https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/law_on_foreigners_in_bulgaria_bg_
1.pdf)
Наред с описаните документи, в зависимост от основанието, на което
лицето иска предоставяне на пребиваване, законът изисква
представянето на специфични документи. Повече информация може
да се открие на страницата на Дирекция „Миграция“: Разрешение за
пребиваване (https://www.mvr.bg/migration)

Срок

В общия случай, разрешението за продължително
пребиваване се разглежда в срок до 14 дни. При правна и
фактическа сложност и необходимост от представяне на
допълнителни документ този срок може да бъде удължен с
1 месец.

Такса

При положително решение, гражданинът на трета страна
следва да заплати държавна такса в размер между 100 лв.
и 500 лв. за година, в зависимост от основанието, на
което е предоставено пребиваването. Таксата се заплаща
на място в Дирекция „Миграция“ или Областна дирекция
на МВР.
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Повече информация
Повече информация за получаване на разрешение за
пребиваване
и свързаната нормативна уредба можете да
откриете на страницата на:
• Министерство на външните работи, Дирекция „Миграция“
(https://www.mvr.bg/migration/).
4
•

•

•

Издаване на български личен документ
След заплащане на държавната такса, гражданинът на трета страна
подава документи за издаване на български личен документ и поточно документ за пребиваване.
Заявлението се предоставя на служителя на Дирекция „Миграция“,
като към него се прилагат копие от решението за пребиваване и
паспорта на гражданина на трета страна, както и доказателство за
платена държавна такса.
Едва след получаването на документа за пребиваване, гражданинът
на трета страна има право да постъпи на работа. В 7-дневен срок от
постъпването, работодателят има задължението да уведоми
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за датата на
действителното започване на работа на гражданина на трета страна.

Срок

В зависимост от Областната дирекция на МВР, в която се
подава искането за издаване на български личен
документ, както и от бързината, с която се иска неговото
издаване, срокът варира между 3 работни и 30
календарни дни.

Такса

Съобразно услугата (обикновена, бърза, експресна)
предпочетена от гражданина на трета страна той/тя
трябва да заплати такса между 45 лв. и 225 лв.

Повече информация
Повече информация за издаване на български личен документ
и свързаната нормативна уредба можете да откриете на
страницата на:
• Министерство на външните работи, Дирекция
„Миграция“(https://www.mvr.bg/migration/).
Обратно в списъка
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Администриране на документите на
служителите
Какви документите за служителите е длъжен
да създава и
съхранява работодателят?
Работодателят е задължен да води трудово досие за всеки от
служителите в дружеството. Това означава, че за всеки служител
работодателят следва да съхранява на едно място, всички документи,
свързани с неговото/нейното индивидуално трудово правоотношение
(от възникването, действието, изменението и прекратяването му).
Трудовото досие на служителя включва:
• екземпляр от сключения трудов договор или други документи,
удостоверяващи възникването на трудовото правоотношение;
• документи за постъпване на работа;
• длъжностна характеристика;
• споразумения за изменение на трудовото правоотношение;
• молби и заповеди за ползване на платен годишен отпуск и на други
видове отпуски;
• болнични листове;
• заповеди за командироване, награждаване, на наложени
дисциплинарни наказания;
• заповед за прекратяване на трудовото правоотношение
• документи за образование.
Къде се съхраняват досиетата на служителите?
• Документи се съхраняват при работодателя – най-често в отдел
„Човешки ресурси“ и редовно се актуализират.
• В трудовото досие може да се съхраняват електронни документи,
редът и начинът за което са уредени в Наредбата за вида и
изискванията за създаването и съхраняването на електронни
документи в трудовото досие на служителя.
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Важно е да знаете

•

•

•

Трудовата книжка е официален удостоверителен
документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с
трудовата дейност на служителя.
Трудовата книжка се издава по образец и се представя
на работодателя при постъпване на служителя на
работа. Ако това е първата работа на служителя,
работодателят има задължение да издаде трудова
книжка в 5-дневен срок.
Работодателят води дневник на издадените нови
трудови книжки.

Къде се съхранява трудовата книжка?
• Трудовата книжка се съхранява от служителя. Трудовата книжка
може да се остави на съхранение и при работодателя, за което
служителя дава писмено съгласие.
• Когато служителят сам съхранява трудовата си книжка, той/тя има
задължение да я представя на работодателя, когато той я поиска, за
да списва конкретни обстоятелства в нея.
Обработване на личните данни на служителите
За да не нарушавате Общия регламент за защита на личните данни,
трябва да имате вътрешни инструкции за организационните и
техническите мерки за защита на личните данни, в които ясно да са
регламентирани следните принципи:
• начина, по който администрирате личните данни;
• категорията лични данни, които администрирате;
• страните и средствата, с които се обработват личните данни на
служителите.
Кога е спазена процедурата за защита на личните данни на
служителите?
Най-общо работодателят трябва да има съгласието на служителя за
обработка на личните данни в писмена форма. При подписване на
трудовия договор, работодателят предоставя на служителя уведомление
по чл. 13 от Общия регламент за защита на личните данни, включващо
информация за:
• администратора на данни и данните за контакт с него;
• целите на обработката на лични данни, с оглед на която се събират
данните;
12
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Администриране на документите на
служителите
•
•

правното основание за обработване на личните данни;
мерките, предприети с цел защита на събраните лични данни и др.

Ако искате от служителя допълнителни данни от чувствително естество,
трябва да получите съгласието му/ѝ за събирането и обработката на
тези данни, като го информирате за какви цели са ви необходими и
колко време ще ги съхранявате. Служителят има право да откаже да
предостави данните. Повече за Защитата на личните данни можете да
откриете тук (Връзка към 1.2.5).
Повече информация
Повече информация за администрирането на документите на
служителите и свързаната нормативна уредба можете да
откриете на страницата на:
• Комисията за защита на личните данни
(https://www.cpdp.bg/index.php?p=rubric&aid=2);
• Министерството на труда и социалната политика
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLI
CIESI&I=255&lang=).

Обратно в списъка
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ПОМОЩ ЗА МСП

Администриране на персонала

Стартиране на бизнес

• Структура на трудовото възнаграждение

Бизнес операции

• Възнаграждения и осигуровки

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)

• Работно време и отпуски
• Командировки
• Здравословни и безопасни условия на труд
• Нарушения на трудовата дисциплина и налагане на дисциплинарни
наказания

Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността
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Структуриране на трудовото
възнаграждение
Обща информация
• Положеният
труд
от
служителя
е
възмезден.
Трудовото
възнаграждение („ТВ“) е парично плащане от работодателя на
служителя за предоставената работна сила.
• Всички професии и длъжности в България са описани и
категоризирани в Националната класификация на професиите и
длъжностите
2011
г.
–
НКПД-2011
(http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/Classifics/NKPD2011_1-928.pdf), която осигурява прилагането на Международната
стандартна
класификация
на
професиите.
НКПД
разделя
длъжностите в 9 класа в зависимост от образование и
квалификацията, които се изискват за заемане на определена
длъжност, като за длъжности клас I се изисква най-висок
образователен ценз и следва да са най-високо платени, а за клас IX
- най-нисък образователен ценз и следователно следва да са найниско платени.
Минимална работна заплата и минимален осигурителен доход
• За защита на служителите, които полагат най-нискоквалифициран
труд, е определена Минимална месечна брутна работна заплата,
която към настоящия момент е 560 лв. Това означава, че по закон,
не може да бъде уговаряно месечно брутно възнаграждение (за
полагане на нормален труд в нормално работно време) в по-малки
размери.
• С оглед защитата на служителите, законодателят е въвел и
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и
квалификационни групи, който задължава работодателя да внася
осигурителни вноски в размер не по-малък от минималния
осигурителен доход за съответната професия. Пълен списък с
длъжностите и съответните нива на минимален осигурителен доход
можете на намерите в Приложение № 1 към ЗБДОО: Минимален
осигурителен доход по основни икономически дейности и
квалификационни
групи
професии
2019
г.
(http://www.nap.bg/page?sId203fsL=32&id=473&textMode=1)
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Елементи на трудовото възнаграждение
• Основната работна заплата е трудово възнаграждение, което се
дължи от работодателя за изпълнение на уговорената трудова
функция при нормална продължителност на работното време и
нормални условия на труд. Размерът на основната работна заплата
се определя за един месец при нормална продължителност на
работното време и пълна заетост през месеца.
• Допълнителни трудови възнаграждения са такива, които се
изплащат на служителя за допълнителни качества на предоставената
работа или за нейното полагане при условия, отклоняващи се от
нормалните. Те
може да са определени с наредба или друг
нормативен акт или договорени с индивидуален и/или колективен
трудов договор и се предоставят в пари или в натура. Някои от найчесто срещаните допълнителни възнаграждения включват:
o Допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и
професионален опит – с минимален размер от 0.6 % от основната
работна заплата, като по-висок размер може да се уговаря в
трудовия договор или да се определя от работодателя във
„Вътрешните правила на работната заплата“.
o Допълнително
възнаграждение
за
по-висока
научна
квалификация – изплаща се на лица за притежаваната от тях
научна степен, когато и докато изпълняват научна и
преподавателска работа или работят по специалността си.
Минималният месечен размер е 15 лв. за научна степен „доктор“
и 50 лв. за научна степен „доктор на науките“
o Допълнително възнаграждение за нощен труд – нощният труд се
заплаща увеличено при минимален размер 0.25 лв. за всеки
отработен нощен час или за част от него.
o Извънреден труд – заплаща се с увеличение, като минималният
размер при нормирано работно време е:
 50% от уговореното ТВ по трудовия договор, когато
извънредният труд е положен през работни дни;
 75% когато извънредният труд е положен през дните на
седмична почивка;
 100% когато извънредния труд е положен през дните на
официалните празници
o Допълнително ТВ за работа през официални празници – заплаща
се с увеличение в размер не по-малко от удвоения размер на
уговореното ТВ.
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Структуриране на трудовото
възнаграждение

•

o За времето, през което служителят е на разположение на
работодателя и се намира извън територията на предприятието в
място, уговорено между тях – заплаща се ТВ за всеки час или
част от него в размер не по-малък от 0,10 лв. на час.
С колективен трудов договор, с „Вътрешни правила за работна
заплата“ и/или с индивидуален трудов договор могат да се
определят освен по-високи размери на допълнителните трудови
възнаграждения, а и други такива за:
o постигнати резултати – текущо, за година или за друг период;
o промени в условията на труд с временен характер, които водят до
допълнително нервно-психическо натоварване, и други условия,
увреждащи здравето на работника;
o участие в печалбата.

Изплащане на трудовото възнаграждения
• Изплащането на трудовото възнаграждение е основно задължение на
работодателя
• Периодичността на изплащане на трудовото възнаграждение се
договаря между служителя и работодателя в трудовия договор и
може да два пъти в месеца, един път месечно, един път на два или
три месеца и т.н.
• Трудовото възнаграждение се изплаща лично на служителя. По
изключение ТВ може да бъде изплатено и на други лица, за което
служителят предоставя писмено искане на работодателя. Лицата,
които могат да получават трудовото възнаграждение са само близки
на служителя.
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Вътрешни правила за работна заплата
Организацията на работната заплата в едно предприятие се определя с
вътрешен акт на работодателя наречен „Вътрешни правила за
работната заплата“ (ВПРЗ). Съдържанието на ВПРЗ е регламентирано в
Кодекса на труда, Наредбата за договаряне на работната заплата и
Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.
Задължителното съдържание на ВПРЗ:
• общи положения за организацията на работната заплата;
• определяне и разпределение на средствата за работна заплата;
• определяне на минимални стойности или на диапазони на основните
заплати по длъжностни нива;
• редът и начинът за определяне и изменение на допълнителните
трудови възнаграждения.
Допълнително съдържание на ВПРЗ:
• системи и методи за оценка на работните места и на длъжностите;
• групиране на длъжностите по длъжностни нива и квалификационнообразователни изисквания;
• правила и процедури за оценяване на трудовото изпълнение и др.
Повече информация
Повече информация за различните видове обезщетения, които
работодателят може да дължи на служителя, можете да
намерите тук
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI
&I=258&lang=).

Обратно в списъка
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Възнаграждения и осигуровки
Обща информация
• Положеният
труд
от
служителя
е
възмезден.
Трудовото
възнаграждение („ТВ“) е парично плащане от работодателя на
служителя за предоставената работна сила.
• Всички професии и длъжности в България са описани и
категоризирани в Националната класификация на професиите и
длъжностите
2011
г.
–
НКПД-2011
(http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/Classifics/NKPD2011_1-928.pdf), която осигурява прилагането на Международната
стандартна
класификация
на
професиите.
НКПД
разделя
длъжностите в 9 класа в зависимост от образование и
квалификацията, които се изискват за заемане на определена
длъжност, като за длъжности клас I се изисква най-висок
образователен ценз и следва да са най-високо платени, а за клас IX
- най-нисък образователен ценз и следователно следва да са найниско платени.
Минимална работна заплата и минимален осигурителен доход
• За защита на служителите, които полагат най-нискоквалифициран
труд, е определена Минимална месечна брутна работна заплата,
която към настоящия момент е 560 лв. Това означава, че по закон,
не може да бъде уговаряно месечно брутно възнаграждение (за
полагане на нормален труд в нормално работно време) в по-малки
размери.
• С оглед защитата на служителите, законодателят е въвел и
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и
квалификационни групи, който задължава работодателя да внася
осигурителни вноски в размер не по-малък от минималния
осигурителен доход за съответната професия. Пълен списък с
длъжностите и съответните нива на минимален осигурителен доход
можете на намерите в Приложение № 1 към ЗБДОО: Минимален
осигурителен доход по основни икономически дейности и
квалификационни
групи
професии
2019
г.
(http://www.nap.bg/page?sId203fsL=32&id=473&textMode=1)
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Изплащане на трудовото възнаграждения
• Изплащането на трудовото възнаграждение е основно задължение на
работодателя
• Периодичността на изплащане на трудовото възнаграждение се
договаря между служителя и работодателя в трудовия договор и
може да два пъти в месеца, един път месечно, един път на два или
три месеца и т.н.
• Трудовото възнаграждение се изплаща лично на служителя. По
изключение ТВ може да бъде изплатено и на други лица, за което
служителят предоставя писмено искане на работодателя. Лицата,
които могат да получават трудовото възнаграждение са само близки
на служителя.
Социално осигуряване
• Всяко лице, което упражнява трудова дейност, подлежи на
осигуряване в страната. Работодателят, в качеството си на
осигурител според чл. 5 от КСО, има ангажимент да удържа и внася
осигуровки за своите служители на месечна база. Осигуровките се
дължат върху общото брутно възнаграждение на всеки от
служителите в рамките на определените от закона минимални и
максимални граници.
• Минималният размер на осигурителния доход в България за 2019 г. е
560 лв., а максималният размер е 3000 лв. за 2019 г. Това означава,
че ако служителят получава възнаграждение в размер над 3000 лв.,
той ще дължи осигурителни вноски само до размера на максималния
осигурителен доход - 3000 лв., но не може да бъде осигуряван върху
по-малко от 560 лв. месечно брутно възнаграждение.
• Социалните и здравни осигуровки са разделени по фондове. Общият
размер на осигуровките е в размер на 32.70-33.40% върху брутното
възнаграждение, като от тях 18.92-19.62% са за сметка на
работодателя и 13.78 % се удържат от месечното възнаграждение за
сметка на служителя.
Какво включват месечните осигурителни вноски (общо за сметка
на работодателя и служителя)*?
• 14,8 % към фонд „Пенсии“;
• 5 % за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
• 3,5 % към фонд „Общо заболяване и майчинство“;
• 1 % към фонд „Безработица“;
• 0.4-1.1 % към фонд Трудова злополука и проф. болест (процентът
варира в зависимост от икономическата дейност на предприятието);
• 8 % за здравно осигуряване.
*Посочените стойности са за III-та категория позиции (повече информация за категоризация на
длъжностите можете да намерите в Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
(http://www.noi.bg/legislationbg/ordinances/591-narkategortruda)
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Възнаграждения и осигуровки
Данък общ доход
• Всяко юридическо лице, в качеството си на работодател, има
задължение на месечна база да удържа и внася авансов данък за
служителите си до 25-то число на месеца, следващ месеца, в който е
изплатено възнаграждението (регламентиран в чл. 42 от ЗДДФЛ).
• Данъкът общ доход, дължим върху възнагражденията, получени от
физическите лица, е в размер на 10% (плосък данък, изчислява се
на база на месечна данъчна основа, която е брутно месечно
възнаграждение след приспадане на дължимите задължителни
социални осигуровки). Работодателят следва да внесе удържания
данък за всеки свой служител в съответната компетентна дирекция
на НАП.
• Размерът на облагаемия доход от трудови правоотношения включва
както основното договорено трудово възнаграждение, така и всички
други парични и непарични плащания, направени за съответния
месец от работодателя или за сметка на работодателя, свързани с
работата на служителя.
• Необлагаеми доходи спрямо българското законодателство са
предоставените на служителите ваучери за храна в размер до 60 лв.
на месец, допълнително осигуряване в размер до 60 лв. на месец,
покрито от работодателя, както и покритите командировъчни
разходи, отговарящи на Наредбата за командировките в страната
(необлагаеми до двукратния максимален допустим размер).
Кога е необходимо подаването на годишна данъчна декларация?
• По отношение на годишните данъчни задължения, в случай че
служителите получават доходи само от трудови правоотношения,
върху които е удържан авансов данък от работодателя през
годината, за тях не възниква задължение за подаване на ГДД по чл.
50 от ЗДДФЛ.
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•

Ако служителят от своя страна получават друг личен доход, който не
е свързан с трудовите му/ѝ правоотношения, например доходи от
наем, дивиденти, лихви и пр., лицето е длъжно само да подаде
годишна данъчна декларация, в която да посочи всички получени
през съответната данъчна година доходи в срок до 30-ти април на
годината, следваща годината, за която се подава декларацията.

Важно е да знаете
Във връзка с изплащането и администрирането на
възнаграждения и осигуровки на служителите, работодателят
е длъжен да съхранява следните документи:
• вътрешни правила за работна заплата (ВПРЗ);
• информация за изплатени възнаграждения и осигуровки на
служителите;
• писмена декларация молби от служителите заплатите им да
се плащат по банков път на сметка по техен избор.
Повече информация
Повече
информация,
свързана
служителите,
можете
да
(http://www.nap.bg/page?id=519).

с

осигуряване
намерите

на
тук

Обратно в списъка
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Работно време и отпуски
В
•
•
•

тази секция ще намерите информация за:
Работно време;
Отпуски;
Документи, свързани с работното време
работодателят трябва да съхранява.

и

отпуските,

които

I. Работно време
Работно е времето, през което служителят е длъжен да работи в
изпълнение на задълженията си по индивидуалното трудово
правоотношение.
Какви са видовете работно време?
• Нормално работно време – в общия случай нормалният работен ден е
8 часа, а нормалната работна седмица е 5-дневна и е общо 40 часа
като продължителността на работния ден е в рамките на дневната, а
не на нощната част от денонощието;
• Удължено работно време – повече от 8-часовата продължителност на
работния ден и/или повече от 40-часовата продължителност на
работната седмица. Основания за въвеждане на удължено работно
време са „производствени причини“ (напр. голям брой поръчки,
необичайно богата реколта и др.). Удължаването е допустимо само
като временна мярка – през отделни работни дни. Преминаването
към удължено работно време се извършва с писмена Заповед на
работодателя за всеки отделен случай, издадена не по-късно от 3
дни преди датата на удължаването. Въведеното удължено работно
време е задължително за служителя и той/тя не получава по-високо
възнаграждение за него.
То се компенсира чрез съответното
намаляване на работното време през други работни дни като
компенсирането трябва да бъде направено за всеки удължен работен
ден в срок до 4 месеца от полагането на труд по удължено работно
време.
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Важно е да знаете
Законови изисквания, свързани с удължаването на работното
време:
• продължителността на удължения работен ден не може да
надвишава 10 часа на ден (48 часа на седмица) за
служители, които работят при условията на нормално
работно време и 8 часа на ден (40 часа на седмица) за
служители, които работят при условията на намален
работен ден (7 часа);
• броят на работните дни, през които може да се работи на
удължено работно време не може да надвишава 60 през
една календарна година като тези 60 работни дни не могат
да се използват наведнъж;
• непрекъснатото полагане на труд при удълженото работно
време може да бъде за най-много 20 последователни
работни дни.
•

Намалено
работно
време
–
работно
време
с
по-кратка
продължителност от нормалното; въвежда при следните случаи:
− Специфични условия на труд, свързани с по-голямо физическо и
психическо натоварване (напр. работа под земя, под вода и т.н.)
и/или работа при условия, които съдържат опасност за живота и
здравето на служителите и те не могат да бъдат отстранени,
въпреки предприетите мерки. Съществуват 29 вида работи и
дейности, при изпълнението на които се въвежда намалено
работно време, съответно 6-часов работен ден за най-високо
рисковите и 7-часов работен ден за високо рисковите. Повече
информация за тези дейности можете да намерите в Наредбата за
определяне на видовете работи, за които се установява намалено
работно време
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=
227&lang=).
− За служители, чието здравословно, възрастово, здравно или
друго подобно състояние ги прави по-уязвими и по-малко
физически и психически издръжливи на трудовото напрежение
(напр. трудоустроени с намалена работоспособност или бременни
и майки ).
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Работно време и отпуски
•

Непълно
работно
време
–
работно
време
с
по-кратка
продължителност от нормалното и намаленото работно време.
Според начина на установява то може да бъде:
− договорно установено непълно работно време, което се договаря
в трудовия договор между страните и може да бъде както в
рамките на непълен работен ден, така и в рамките на непълна
работна седмица;
− едностранно въведено непълно работно време, което се въвежда
при „намален обем на работа“ и се използва като средство за
равномерно разпределяне на неблагоприятна икономическа
обстановка. Може да се въведе от работодателя за срок, не подълъг от 3 месеца в една календарна година при определени
условия, регламентирани в чл. 138а от Кодекса на труда
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=2
26&lang=).

Какви са условията за полагане на нощен труд?
Нощно е работното време, през което трудът се полага през нощната
част на денонощието – от 22:00 часа до 06:00 часа. Нощното работно
време е по-кратко от дневното - до 35 часа на седмица и до 7 часа в
едно денонощие. Поради повишената му вредност, нощният труд е
забранен за следните категории служители:
• служители, които не са навършили 18 години; възраст;
• бременни служителки, както и служителки в напреднал етап на
лечение ин-витро;
• майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат
за деца с увреждания независимо от възрастта им;
• трудоустроени служители;
• служители, които продължават образованието си без откъсване от
производството.
Положеният нощен труд се заплаща увеличено в сравнение с дневния.
За повече информация, моля вижте Наредбата за работното време,
почивките и отпуските
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=227&lang=)

С
подкрепата
на

Какви са изискванията, когато се налага работа на смени?
Когато характерът на производствения процес налага, работата в
предприятието може да се организира на две или повече смени. По този
начин се осигурява по-голям фонд работно време за работодателя.
Работната смяна може да бъде дневна, нощна и смесена. Смесена е
работна смяна, която включва дневен и нощен труд. Смесена работна
смяна с 4 и повече часа нощен труд се счита за нощна, а с по-малко от
4 часа нощен труд за дневна. Редуването на смените в предприятие се
определя с правилника за вътрешен трудов ред. Законът забранява
възлагането на работа през две последователни работни смени.
Повече информация
Повече информация за видовете работно време, както и за
създаване на графици и изчисление на сумирано работно
време можете да намерите тук
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI
&I=256), както и в Наредбата за работното време, почивките
и отпуските
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT
&I=227&lang=)
II. Отпуски
Отпускът е период от време, през който служителят е освободен от
задължението да изпълнява трудовата си функция и произтичащите от
нея трудови задължения. В този раздел ще откриете информация за:
• видовете отпуски
• процедура за ползване на отпуски
Какви са различните видове отпуски?
Според заплащането отпуските биват платени (през време на които
служителят получава възнаграждение) и неплатени (за които
служителят не получава трудово възнаграждение).
Според предназначението, най-често срещаните видове отпуски са:
• Платени годишни отпуски;
• Учебни отпуски;
• Отпуска за временна неработоспособност;
• Отпуска по майчинство/ бащинство.
Повече информация
Повече информация за различните видовете отпуски и
начинът за тяхното ползване можете да намерите тук
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIE
SI&I=257&lang=).
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Работно време и отпуски
Платени годишни отпуски
Всички платени отпуски имат няколко общи характеристики:
• предоставят се за календарна година;
• размерите им се определят в работни дни;
• по закон са установени само минимални размери за тях;
• правото за ползване възниква при наличието на най-малко 8 месеца
трудов стаж при постъпване на работа за първи път.
Какви са различните видове платените годишни отпуски?
• Основен платен годишен отпуск – мин. 20 работни дни.
• Удължен платен годишен отпуск – предоставя се само на някои
категории служители в зависимост от особения характер на
работата. Минималният размер на този отпуск зависи от конкретната
професия и е регламентиран в Наредбата за работното време,
почивките и отпуските
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=227
&lang=)
• Допълнителен платен годишен отпуск - прибавя се към редовния
платен годишен отпуск, като съществуват два вида:
o За служители, които работят при специфични условия и рискове
за живота и здравето (изброени в Наредбата за определяне на
видовете работи, за които се установява допълнителен платен
годишен отпуск
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=
227&lang=); следва да бъде най-малко 5 работни дни, като поголям размер може да бъде уговорен в трудовия договор.
o За служители, работещи на ненормирано работно време.
Ненормиран е работният ден, който поради особения характер на
работата може да продължи отвъд установената нормална
продължителност. Размерът на този отпуск е най-малко 5 работни
дни, като по-голям размер може да бъде договорен в трудовия
договор.
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Учебни отпуски
Съществуват два вида учебни отпуски:
• Отпуски за приемане в учебно заведение – при дадено съгласие от
работодателя служителят има право на 6 работни дни (за средно
учебно заведение) или 12 работни дни (за висше училище или
докторантура). Ако служителят не е получил съгласието на
работодателя, то той/тя има право на неплатен отпуск в размери
наполовина от посочените по-горе.
• Отпуски за обучение – когато работодателят е дал съгласието си,
служителят ползва учебен отпуск за всяка учебна година по 25
работни дни. Освен това има право на 30 работни дни платен отпуск
за явяване на зрелостен или държавен изпит, дипломна работа и
еднократно на 6 месеца за получаване на научнообразователна и
научна степен „доктор“ и 12 месеца – за научна степен „доктор на
науките“. При дадено от работодателя съгласие служителят има
право на неплатен отпуск за подготовка за явяване на изпити в
размери
определени
в
чл.
171
от
Кодекса
на
труда
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=226
&lang=).
Учащият е длъжен да уведоми работодателя най-малко 7 дни преди
началото на времето, през което ще ползва отпуска. Учебните отпуски
се признават за трудов стаж.
Отпуски поради временна неработоспособност
• Предназначени да позволят на служителя да възстанови здравето и
работоспособността си или да изпълни свои задължения към свои
близки, които се нуждаят от медицинска помощ. Този отпуск се
разрешава от здравните органи.
• За времето на този отпуск на служителя се изплаща парично
обезщетение в срокове и размери определени в Кодекса за социално
осигуряване (http://www.nssi.bg/legislationbg/codes/100-kso) и
Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното
обществено осигуряване
http://www.nssi.bg/legislationbg/ordinances/3704-npopdoo) .
Отпуски по майчинство/ бащинство
• Отпуск поради бременност и раждане – размерът му е 410
календарни дни за всяко дете, от които 45 дни се ползват
задължително преди раждането. Този отпуск се ползва и от майка,
която осинови дете. Отпускът е платен – майката получава
обезщетение от общественото осигуряване в размер на 90% от
среднодневното възнаграждение по чл. 41 от КСО.
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Работно време и отпуски
•

•

•

Отпуск, които се ползва от бащата – ако майката и бащата се
намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на
15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на
детето от лечебното заведение. Същият отпуск се ползва и при
осиновяване на дете до 5 годишна възраст. Със съгласие на майката
след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата
(осиновителят) може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410
дни. Този отпуск може да се ползва и от родителите на майката или
бащата при определени условия.
Платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – след
използване на отпуска поради бременност, раждане/осиновяване,
ако детето не е настанено в детско заведение, служителката има
право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване
на 2-годишна възраст. Този отпуск може да се ползва и от
бащата/един от техните родители със съгласие на майката. На
майката/лицето
поело
отглеждането
се
заплаща
парично
обезщетение в размер на 380 лв.
Отпуска за две или повече живи деца – предоставя се на майка с две
деца до 18-годишна възраст в размер на 2 работни дни, а на майка с
3 и повече деца до 18-годишна възраст – 4 работни дни за всяка
календарна година.
Повече информация
Повече информация за тези и други видове отпуски по
майчинство
можете
да
намерите
тук
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIE
SI&I=257&lang=).
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Каква е процедурата за ползване на отпуск?

1

Поискване на отпуск

Отпускът трябва да е поискан от служителя. Поискването се извършва в
писмена форма, най-често чрез молба, в която се определя вида,
размера и началния момент на ползване на искания отпуск.

2

Разрешаване на отпуск

Отпускът се ползва след писмено разрешение от работодателя –
заповед. Заповедта трябва да съдържа правното основание и вида на
отпуска, неговия размер и началото на ползването му.

3
•
•

Ползване на отпуск
Ползването на платения годишен отпуск се извършва до края на
календарната година, за която се отнася.
Ползването на платен годишен отпуск може да се отложи за
следващата календарна година както от работодателя, така и от
служителя при определени условия. Когато отпускът е отложен или
не е ползван до края на календарната година, за която се отнася,
работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата
календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на
календарната година, за която се полага. Когато работодателят не е
разрешил ползването на отпуска в горепосочения срок служителят
има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми
за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.

III. Документи, свързани с работното време и отпуските, които
работодателят трябва да съхранява
Отпускът е период от време, през който служителят е освободен от
задължението да изпълнява трудовата си функция и произтичащите от
нея трудови задължения. В този раздел ще откриете информация за:
• видовете отпуски
• процедура за ползване на отпуски

Обратно в списъка
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Командировки

Кога се налага командироване на служителите?
• Командироването е изменение на мястото на работа на служителите
и се случва, когато дейността на предприятието изисква някои
функции временно да се осъществяват извън определеното място на
работа. Същността на командировката е изпълнение на същата
функция извън мястото на постоянна работа. Преценката за тези
нужди се прави от работодателя и се формира в писмена заповед за
командироване.
• Командироването може да се случва на територията на страната или
в чужбина
• Законът позволява и командироване и изпращане за предоставяне
на услуга, регламентирано в чл. 121 а от КТ. Повече информация за
конкретните условия и изисквания за този тип командироване
можете
да
намерите
тук
(http://www.gli.government.bg/page.php?c=211).
Колко може да продължи една командировка?
• Максималната продължителност на една командировка е 30
календарни дни
• Когато срокът на командироване е по-дълъг от 30 календарни дни,
служителят трябва да даде изрично съгласие и страните уговарят за
срока на командировката поне същите минимални условия на работа,
каквито са установени за служители, изпълняващи същата или
сходна работа в приемащата държава.
Важно е да знаете
•

•

Командироването
в
чужбина
има
сходен
ред
с
командироването на територията на страната, разликата е в
реда за издаване на заповедта за командироване и
размерите на пътните, дневните и квартирните пари.
Повече информация за реда за издаване на заповедта
можете да намерите в Наредбата за служебните
командировки
и
специализации
в
чужбина
(http://www.minfin.bg/bg/673). В Приложение № 2 са
описани размерите и валутите на дневните и квартирните
пари.
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Каква е процедурата за командироване на служител?

1

Издаване на заповед за командировка

Командироването се извършва въз основа на предварително издадена
писмена заповед от работодателя (или оправомощено лице). В нея се
посочват:
• име и длъжност на командированото лице;
• начин на пътуване;
• мястото на командироване;
• длъжностното лице, което го командирова;
• задача, за която лицето се командирова;
• командировъчни дневни, пътни и квартирни;
• продължителността на командировката.
Преди заминаването заповедта трябва да бъде подписана от
упълномощено служебно лице и да бъде подпечатана с печата на
предприятието, което изпраща служителя в командировка.

2

Изплащане на компенсации

При осъществяване на командироването, работодателят е длъжен да
изплати на служителя следните компенсации за допълнителни разходи:
• Плащания за пътни разходи - това са разходи за отиване до мястото
на изпълнение на задачата и обратно. Размерът на тези разходи е
действително
извършените
разходи
съгласно
Заповедта
за
командировка по най-краткия и икономически изгоден маршрут.
• Дневни разходи - изплащат се за храна и обичайни дневни разходи
за времето, докато е в командировка. Размерът на тези пари е
минимум 20 лв. за всеки ден на командировката, като сумата варира
в зависимост от държавата, където е командирован служителят.
• Разходи за нощуване - обхващат сумата за действително платеното в
рамките на утвърдената от командироващия сума за едно нощуване.
Тази сума се определя от командироващия в заповедта за
командировка.

3

Отчитане на командировката

Командированият е длъжен в 3-дневен срок след завръщането си от
командировка да даде отчет за извършената работа. Ръководителите са
длъжни в 5-дневен срок да вземат становище по отчета.
12
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Повече информация
Повече информация за командироването на служителите и
свързаната нормативна уредба можете да откриете на
страницата на:
• Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
(http://www.gli.government.bg/page.php?c=211);
• Министерството
на
труда
и
социалната
политика
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTE
NT&I=367)

За чия сметка е командироването и изпращането в рамките на
предоставяне на услуги?
•

Командироването на служител от български работодател е за негова
сметка (командироващата страна) и се извършва въз основа на
сключен договор между работодателя и ползвателя на услуги от
другата страна.

•

Командироването и изпращането на служител се извършва от:
o регистрирано по българското законодателство предприятие,
което осигурява временна работа в предприятие ползвател на
някоя от посочени държави, или
o от предприятие, което осигурява временна работа и
регистрирано по законодателството на съответната държава.

Условия за командироване
предоставяне на услуги?

и

изпращането

в

рамките

е
на

•

Командироването, както и изпращането на служителя се извършва,
когато между двете страни съществува трудово правоотношение за
целия период, през който е предвидено да продължава
командироването/изпращането.

•

През времето, докато трае командироването/изпращането на
служителя се осигурява най-малко същите минимални условия,
каквито са установени и за служителите, изпълняващи същата или
сходна работа в приемащата държава, вкл. трудово възнаграждение,
работно време, платен годишен отпуск и т.н.
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Здравословни и безопасни условия на
труд
Здравословните и безопасни условия на труд („ЗБУТ“) са такива
условия на труд, които не водят до професионални заболявания и
злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо,
психическо
и
социално
благополучие
на
работещите
лица.
Здравословни са условията на труд, които отстраняват вредностите в
трудовата дейност. Безопасни са условията на труд, които запазват
физическия и психическия интегритет на служителите.
Какви са основните задължения на работодателя?
Работодателят е длъжен да осигури безопасни и здравословни условия
на труд като основните му задължения в тази посока включват:
• създаване на вътрешни органи, занимаващи се с безопасните и
здравословни условия на труд и тяхното непрекъснато обучение;
• сключване на договор със Служба по трудова медицина;
• оценка на риска на работното място и определяне на мерки за
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
• спазване на нормативните разпоредби и изисквания, свързани с
определени рискове;
• осигуряване използването на лични предпазни средства, облекло и
оборудване от служители, работещи в опасни условия;
• провеждане на първоначални и редовни инструктажи по безопасност
и здраве при работа;
• осигуряване на служителите, които работят нощни смени, топла
храна, освежаващи напитки и условия на труд, улесняващи работата
им през нощните часове.
Работодателят трябва да гарантира, че всеки служител е получил
подходящо обучение (под формата на инструктаж информация) (i) при
започване на работа; (ii) на работното място на служителя; (iii)
редовно; и (iv) в случай на трудова злополука, пожар, природно
бедствие и др.
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Всички разходи, свързани с осигуряване на здравословни
условия на труд, са за сметка на работодателя.
Служителят има право да откаже изпълнението или да
работата, когато възникне сериозна и непосредствена
живота/здравето му, за което уведомява прекия си
незабавно.

и безопасни
преустанови
опасност за
ръководител

Профилактични медицински прегледи
Всички
служители
подлежат
на
задължителни
периодични
профилактични медицински прегледи, които са за сметка на
работодателя. Служителите между 18 и 40 години имат право на
профилактични прегледи веднъж на всеки пет години, а служителите
над 40 години - веднъж на всеки три години. Ако служителите работят в
опасни за здравето си условия, те имат право на по-чести
профилактични медицински прегледи.
Комитети и групи по условия на труд в предприятията
В дружества с персонал повече от 50 служители трябва да бъде
създадена комисия по условия на труд. Комитетът / групата се състои от
представители на работодателя и служителите, които обсъждат
дейности, които се извършват с цел защита на здравето и установяване
на безопасни условия на труд.
Важно е да знаете
Във връзка с изискванията за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд, работодателят е длъжен да
съхранява следните документи:
• сключен договор със Служа по трудова медицина;
• дневник с проведени инструктажи (първоначални и
редовни), вкл. използвани материали и подписи на
служителите, на които е проведен инструктажа;
• регистър на трудовите злополуки.
Повече информация
Повече информация за конкретните задълженията на
работодателя и на служителите за осигуряването и спазването
на здравословни и безопасни условия на труд можете на
намерите тук
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI
&I=260&lang=).
Обратно в списъка
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Нарушение на трудовата дисциплина и
налагане на дисциплинарни наказания
В
•
•
•

тази секция можете да намерите информация за:
Основни нарушения на трудовата дисциплина;
Видове дисциплинарни наказания;
Ред за налагане на дисциплинарно наказание.

I. Основни нарушения на трудовата дисциплина
Основните нарушения на трудовата дисциплина изброени в Кодекса на
труда включват:
• нарушения, свързани с работното време, вкл. закъснение за работа,
преждевременно напускане на работа, неявяване на работа и
неуплътняване на работното време;
• явяване на работа, в състояние, което не позволява изпълнението на
възложените задачи
• нарушения, свързани с неизпълнението на възложената работа,
включително:
o неизпълнение на възложената работа;
o неспазване на техническите и технологичните правила, по които
трябва да се извършват трудовите операции;
o неспазване на правилата за безопасни и здравословни условия
труд;
o произвеждане на некачествена продукция
o неизпълнение на законните нареждания на работодателя: негови
заповеди, указания, разпореждания
• Нелоялно отношение към работодателя, включително:
o злоупотреба с доверието на работодателя (т.е. умишлено
възползване от доверието на работодателя с цел извличане на
облага и/или налагане на вреда на работодателя)
o разпространяване на поверителни сведения за дейността на
работодателя, за неговото предприятие, технология, търговски
сделки и др.
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o Уронване доброто име на работодателя (т.е. разпространяване на
сведения и информация за него, които отблъскват клиентелата,
намаляват доверието в него и в потребителските качества на
произвежданата продукция).
II. Видове дисциплинарни наказания
В зависимост от тежестта, дисциплинарните наказания са:
•

•

•

Забележка - най-лекото дисциплинарно наказание. Чрез него
работодателят официално привлича вниманието на служителя върху
извършеното от него/ нея нарушение и му/ ѝ посочва, че то е
отклонение от дължимото поведение.
Предупреждение за уволнение – наказание, чрез което се обръща
внимание, че ако служителят продължава да върши нарушенията на
трудовата дисциплина, може да последва едностранно прекратяване
на трудовото правоотношение.
Уволнение - най-тежкото дисциплинарно наказание, което има
двояко значение: (а) изразява острото недоволство на работодателя
от поведението на служителя и (б) прекратява едностранно, рязко,
внезапно и изведнъж трудовото правоотношение със служителя.

III. Ред за налагане на дисциплинарно наказание
Кой има право да налага дисциплинарни наказания?
Органите, които налагат дисциплинарни наказания, са работодателят
или друг орган, оправомощен за това от закона. Освен работодателя,
при определени условия, такъв орган може да бъде още:
• лице, определено от работодателя - управител, директор,
председател, общо ръководител, назначен да управлява делата на
предприятието. Той/ тя може да прехвърли върху друго лице както
цялата предоставена му от закона дисциплинарна власт, така и част
от нея – само за определени видове наказания. Кръгът на лицата, на
които
работодателят
може
да
предоставя
дисциплинарна
компетентност е ограничен до длъжностни лица с ръководни
функции.
• друг орган, оправомощен от закон.
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Нарушение на трудовата дисциплина и
налагане на дисциплинарни наказания
Какъв е срокът за налагане на дисциплинарни наказания?
Дисциплинарните наказания се налагат в определен срок след тяхното
извършване. За тях са установени 2 срока:
•

2 месеца от откриване на нарушението;

•

не по-късно от 1 година от извършването на нарушението.

„Откриване на нарушението“ означава неговото узнаване, получаване
на знания за факта на неговото извършване от лицето или органа,
който има дисциплинарна власт да го накаже. „Една година от
извършването“ ще рече – една година от деня, в който е извършено или
довършено нарушението. Двумесечният срок от откриването се включва
в 1-годишния срок от извършването на нарушението.
Тези срокове са задължителни (преклузивни) и тяхното пропускане
погасява дисциплинарната отговорност на служителя и респективно
правото на работодателя на дисциплинарно наказание.
Сроковете спират да текат, когато: (а) подлежащият на наказание
служител е в законоустановен отпуск; (б) докато участва в стачка.
Какви са основните стъпки при налагането на дисциплинарно
наказание?

1

Установяване на факта на нарушението

Законът вменява на работодателя задължението да установи
извършването на нарушението и да събере всички данни, преди да
наложи дисциплинарното наказание.
Работодателят е длъжен да изслуша служителя или да приеме
писмените му обяснения. Работодателят се освобождава от това
задължение само ако обясненията на служителя не са били
предоставени по вина на служителя. Даването на устни или писмени
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обяснения е право на служителя, работодателят е длъжен да му ги
поиска, а служителят има право да ги даде и той/тя може на общо
основание да се откаже от това свое право. Обстоятелство, че
служителят се е отказал да даде обяснения, трябва да се установява
във всеки случай.
Работодателят е задължен да изслуша или да потърси обяснение от
служителя преди налагане на всеки тип дисциплинарно наказание, а не
само на дисциплинарно уволнение.

2

Определяне на вида на дисциплинарното наказание

Този етап започва след като работодателят събере всички
доказателства. На този етап работодателят преценява събраните
доказателства и прави извода дали те потвърждават или опровергават
извършеното нарушение. Когато събраните доказателства потвърждават
извършването на дисциплинарно нарушение, работодателят има право
да наложи или да не наложи дисциплинарно наказание.
Когато работодателят реши да наложи наказание, той трябва да избере
конкретния вид на наказанието, в зависимост от:
• тежестта на нарушението;
• обстоятелствата, при които е извършено нарушението;
• поведението на служителя – дали провинилият се осъзнава
неправомерността
на
извършеното
нарушение
и
неговите
неблагоприятни последици.
Важно е да знаете
За едно и също нарушение на трудовата дисциплина не може
да се налага дисциплинарно наказание повече от един път.

3

Издаване на заповед за дисциплинарно наказание

Заповедта се издава в писмена форма и трябва да съдържа няколко
задължителни елементи, установени от закона:
• посочване имената на нарушителя;
• нарушението, за което се налага наказанието;
• времето на извършването на наказанието;
• мотиви на заповедта;
• видът на наказанието;
• законният текст, въз основа на който се налага наказанието;
• подписване на заповедта от работодателя/лицето/органа, който я
издава.
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Нарушение на трудовата дисциплина и
налагане на дисциплинарни наказания
4

Връчване на заповедта за дисциплинарно наказание

Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва на наказания
служител. Ако не бъде връчена заповедта, няма наложено наказание.
Връчването се удостоверява с подписа на служителя при получаването
ѝ, като се отбелязва и моментът на получаването. Ако връчването лично
се окаже невъзможно, изпращането на заповедта с препоръчано писмо
с обратна разписка е начин за свеждане на заповедта до знанието на
служителя.
Връчването на заповедта за наказанието има важно правно значение в
3 насоки:
• от този ден насетне служителят се смята за дисциплинарно наказан;
• оттогава започват да текат и се изчисляват сроковете за
обжалването ѝ;
• оттогава насетне започват да текат сроковете за заличаването на
дисциплинарното наказание.

Повече информация
Условията и реда за налагане на дисциплинарни наказания са
регламентирани в чл. 186 до чл. 199 от Кодекса на труда
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT
&I=226&lang=).

Обратно в списъка
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Прекратяване на трудовите
правоотношения
Българското законодателство познава множество основания за
прекратяване на трудовото правоотношение (ТПО) в зависимост по чия
инициатива се извършва прекратяването и от вида на трудовите
договори.
Какви са различните възможности за прекратяване на ТПО?
• Прекратяване на ТПО без предизвестие
• Прекратяване на ТПО с предизвестие
• Прекратяване на ТПО срещу уговорено обезщетение
Прекратяване на ТПО без предизвестие

Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Основни принципи
Прекратяване
по взаимно
съгласие

•
•
•
•

Прекратяване
след изтичане
на
предварително уговорен
срок

•

•

Може да бъде инициирано и от служителя и от
работодателя.
Ако инициатор е работодателят, служителят
трябва да се съгласи или да отхвърли искането.
Ако инициатор е служителят, работодателят
трябва да се съгласи или не.
И в двата случая трябва да има отговор в седем
дневен срок. Ако няма, ТПО не се прекратява.
Приложимо е, когато става въпрос за срочни
договори, в които е уточнена датата, която се
счита за последния работен ден на служителя.
Препоръчително е работодателят да изрази
желанието си за прекратяване по реда на
„Прекратяване по взаимно съгласие“, за да не се
превърне срочният договор в безсрочен.
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Прекратяване
със завършване на определена работа

•

За край на ТПО се смята моментът, в който
служителят, който е назначен на срочен договор
извърши договорения обема на работата със
съответното качество

Прекратяване
ТПО поради
завръщане на
служител,
който е
отсъствал

•

Приложимо е за срочни договори, които са
сключени със служители по заместване.
При сключване на този вид договори ясно
трябва да се посочи, че заместникът се приема
на работа на място на точно определен
отсъстващ служител и за времето, докато той
отсъства. Крайната дата на договора е датата,
на която служителят, който постоянно заема
длъжността, се връща на работа.

•

Прекратяване
на ТПО, когато
длъжността е
определена за
заемане от
бременна или
трудоустроен

•

Прекратяване
на ТПО при
болест на
служителя

Възможно е само ако са налице всички от следните
условия:
• служителят не може да изпълнява възложената
му работа поради болест, довела до трайна
неработоспособност,
или
по
здравословни
противопоказания;
• служителят разполага със заключение на ТЕЛК,
което
определя
болестта
и
доказва
неспособността му да изпълнява настоящата
работа;
• в компанията няма друга подходяща позиция,
която служителят да може да изпълнява,
въпреки
болестта
или
здравословните
противопоказания.

Законът предвижда конкретни длъжности, които
да бъдат заети от бременна служителка или
трудоустроен служител. Има ситуации, в които
длъжността се заема от служител, който не
попада в тази категория, а се появява кандидат,
който отговаря на критериите. Тогава този,
който заема длъжността, трябва да бъде
преместен на друга длъжност, а за целта
договорът му/ѝ да бъде прекратен.

Смърт на
служителя
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Стартиране на бизнес
Бизнес операции

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране

Прекратяване на трудовите
правоотношения
Прекратяване
по инициатива
на
работодателя

Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността

На това основание може да се прекрати ТПО без
предизвестие
поради
причини,
свързани
с
личността и поведението на служителя. Това е
законосъобразно, когато:
• служителят
е
задържан
от
властите
за
изпълнение
на
присъда
(изпълнение
на
ефективни присъди, а не за други наказания
или условни присъди)
• служителят е лишен от правото да заема
длъжността, на която е назначен – уволнението
е изпълнение на наложено с осъдителната
присъда/наказателно постановление наказание
• служителят отказва да заеме новата подходяща
длъжност – приложимо е
само когато в
решението на ТЕЛК за трудоустрояване е
предписано преместването на друга подходяща
работа като форма на трудоустрояването.

Прекратяване на ТПО с предизвестие
Основни принципи
Прекратяване
с предизвестие
по инициатива
на служителя

Служителят
може
да
прекрати
договор
едностранно, без да е длъжен да мотивира
желанието си, като отправи до работодателя
предизвестие със следните характеристики: в
писмена форма, адресирано до работодателя,
съдържа определен срок, след изтичането на който
договора се прекратява. Срокът на предизвестието
следва да бъде определен в трудовия договор.
С
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Прекратяване
с предизвестие
по инициатива
на
работодателя

Работодателят
може
да
прекрати
договор
едностранно, като мотивира желанието си за това
по причина, която е свързана с работодателя или
служителя.
•

•

Законосъобразни
причини,
свързани
с
работодателя, могат да бъдат:
− закриване на предприятието;
− закриване на част от предприятието;
− съкращаване в щата;
− намаляване на обема на работата;
− спиране на работата за повече от 15 дни;
− промяна в изискванията за изпълнение на
длъжността;
− сключване на договор за управление.
Законосъобразни
причини,
свързани
със
служителя, могат да бъдат:
− липса
на
необходимите
качества
на
служителя за изпълнение на възложената
работа;
− липса на необходимото образование и
професионална квалификация;
− отказ
на
служителя
да
последва
предприятието, когато то се мести;
− възстановяване
на
незаконно
уволнен
служител;
− придобиване на право на пенсия за
осигурител стаж и възраст;
− обективна невъзможност за изпълнение на
дейността (законова пречка, органична
непоносимост към имунизации, необходими
за извършване на работата).
Срокът на предизвестието следва да бъде
определен в трудовия договор на служителя,
като за срочни договори, той следва да бъде
мин. 3 месеца, а за безсрочни трудови договори
той може да бъде между 30 дни и 3 месеца.
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Търговски дейности

Прекратяване на трудови
правоотношения
Прекратяване на ТПО срещу уговорено обезщетение
За да прекратите ТПО на това основание (за което не е необходимо
предизвестие), трябва да са налице следните условия:
•

да сте оправили писмено предложение до служителя;

•

да сте отправили предложение за обезщетение, което не може да
бъде по-малко от 4-кратния размер на последното получено от
служителя месечно брутно трудово възнаграждение;

•

да сте получили писменото съгласие на служителя, че приема
предложението в срок от 7 дни след като сте го отправили;

•

да изплатите обезщетението в срок от 1 месец след прекратяване на
трудовия договор, защото в противен случай той не се счита за
прекратен и служителят може да се върне на работа.

Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Какви обезщетения дължи работодателят след прекратяване на
ТПО?
В следствие на прекратяването на ТПО и в зависимост от основанието,
възникват
задължения
за
обезщетение
за
работодателя
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=618).
Най-общо тези обезщетения са:
•
обезщетения при рязко прекратяване на ТПО;
•
обезщетения за оставането на служителя без работа;
•
благодарствени обезщетения;
•
обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.

С
подкрепата
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Кои служители са под закрилата на закона при уволнение? (т.е.
могат да бъдат уволнени само с предварително разрешение на
Инспекция по труда):
• трудоустроени служители или служители, които боледуват от
определени болести;
• бременни служителки или служителки, които ползват отпуск поради
бременност или раждане;
• служителки, майки на дете до 3-годишна възраст;
• служители, започнали ползването на отпуск;
• синдикални дейци или служители, избрани за представители на
служителите или представител на работещите по безопасност и
здраве;
• служител, който е член на специален орган за преговори на
европейски работнически съвет или на представителен орган в
европейско търговско/кооперативно дружество.
Важно е да знаете
Закрилата при уволнение се състои в получаване на
предварително разрешение, което се иска писмено от
работодателя и се дава писмено от областната инспекция по
труда, на територията на която се намира седалището на
работодателя. Предварителното разрешение се иска и дава
или отказва за всеки отделен случай, тоест за всеки служител.
За освобождаването на някои категории служители трябва да
се вземе мнението и на ТЕЛК и/или синдикален орган.
Повече информация
Повече
информация
за
различните
възможности
за
прекратяване на ТПО и конкретни изисквания, свързани с тях,
можете
да
намерите
тук.
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI
&I=368&lang=)
Обратно в списъка
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Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Счетоводство и отчетност

Наръчник за МСП

Стартиране на бизнес
Бизнес операции

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и

Счетоводство и отчетност
Филтрирай по:
Ключова дума

филтър

Сортирай по азбучен ред:

Обща информация
В тази част ще разберете повече за основополагащата счетоводна
политика, върху която се гради цялата отчетност…
още

развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Текущо счетоводно отчитане
Тази група от бизнес ситуации показва какви нормативни изисквания
трябва да съобразите в някои от най-често срещаните в практиката
случаи (напр. отчитане на служебни автомобили и др.)…
още
Годишно приключване
Годишното приключване е ключов процес както за разбиране на
резултатите от Вашия бизнес, така и за отчетността към държавата…
още
Данъци
Някои от най-честите задължения към данъчната администрация са
представени тук…
още
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Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Счетоводство и отчетност  Обща информация

Наръчник за МСП

Стартиране на бизнес
Бизнес операции

Човешки ресурси

Обща информация
• Счетоводна политика
Обратно в списъка

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността
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Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Счетоводство и отчетност  Текущо счетоводно отчитане

Наръчник за МСП

Стартиране на бизнес
Бизнес операции

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и

Текущо счетоводно отчитане
• Изготвяне на счетоводни документи, администриране на счетоводна
информация/системи
• Класифициране на видовете разходи
• Отчитане и администриране на касови трансакции
• Използване на служебни автомобили
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развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността
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Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Счетоводство и отчетност  Годишно приключване

Наръчник за МСП

Годишно приключване

Стартиране на бизнес

• Извършване и отчетност на инвентаризации

Бизнес операции

• Подготовка на годишни финансови отчети и отчети за дейността

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки

• Съхраняване на счетоводна информация
• Подаване на необходима статистическа информация към НСИ
Обратно в списъка

Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността
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Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Счетоводство и отчетност  Данъци

Наръчник за МСП

Данъци

Стартиране на бизнес

• Данъци и социални осигуровки, свързани със служителите

Бизнес операции

• Деклариране и изплащане на корпоративен данък. Годишна данъчна
декларация

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)

• Изплащане на местните данъци и такси
• Отчитане и възстановяване на ДДС
• Разпределение на печалбата
Обратно в списъка

Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността
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Счетоводна политика
Какво представлява счетоводната политика на предприятието?
Счетоводната политика представлява съвкупността от принципи,
изходни предположения, концепции, правила, бази и процедури, които
предприятието възприема при изготвянето на Годишния си финансов
отчет. Счетоводната политика се определя от ръководителя на
предприятието преди началото на съответния отчетен период и
задължително се оповестява в Годишния отчет.
Повече информация относно изискванията към Годишния финансов
отчет на предприятието можете да откриете в (връзка към 1.2.2.3.2.).
На какво следва да се базира счетоводната политика на
предприятието?
Предприятията в България, без значение от размера си, могат да
базират счетоводната си политика както на Националните счетоводни
стандарти (НСС), така и на Международните (МСС). Изключения правят
единствено компаниите, чиито ценни книжа се търгуват на регулиран
пазар в страна-членка на ЕС, чиято счетоводна база трябва да е в
съответствие с МСС (Виж в чл. 34 и чл. 35 от Закон за счетоводството).
Важно е да знаете
Предприятия, които към момента базират счетоводната си
политика на база на който и да е от двата стандарта (НСС
или МСС), могат еднократно да променят счетоводната си
база, преминавайки към другия стандарт. Изключение правят
публичните компании, които задължително трябва да се
придържат към МСС.
Какво се оповестява във финансовите отчети в допълнение към
избраната счетоводна политика?
•

Оповестяване на базата за оценяване (избраният
записване на стойността на дълготрайните материални и

метод

за
С
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•

•

•

нематериални активи във финансовите отчети): напр. дали се
записват по историческата стойност, на която са придобити или се
отчитат по тяхната преоценена стойност;
Документирано в приложението на отчета разяснение относно
случаите, в които при прилагане на избрана счетоводна политика е
дадено предимство на един счетоводен принцип пред друг;
Оповестяване в приложението на отчета на отклонение от
счетоводните принципи и възприетата счетоводна политика, което
е допустимо само в изключителни случаи.
Повече информация
Повече информация относно изготвянето на счетоводна
политика и свързаната нормативна уредба можете да
откриете в Закон за счетоводството.
Обратно в списъка
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Изготвяне на счетоводни документи,
администриране на счетоводна
информация/системи
Какво представлява процесът по счетоводно отчитане и на каква
основа се извършва?
• Счетоводното отчитане е процесът, проследяващ всички стопански
операции, които водят до изменения на имущественото и финансово
състояние на предприятието. Например, при всяка Ваша продажба в
брой на Ваша стока или услуга Вие променяте имущественото и
финансово състояние на Вашето предприятие като повишавате
паричните наличности със събраните пари от продажбата и
увеличавате в същото време приходите си от продажби.
• Счетоводното отчитане се извършва в хронологичния ред на
стопанските операции (напр. продажби и покупки), които трябва да
бъдат документално обосновани. В посочения пример е
необходимо Вие да регистрирате продажбата с фискално устройство,
да издадете фискален/системен бон и може да се наложи издаване
на фактура. Документалната обоснованост се изразява в издаването
на всички тези документи, като за други Ваши бизнес трансакции се
налагат различни видове счетоводни документи.
• Счетоводното отчитане се извършва на принципа на двустранното
счетоводно записване (всяка операция има отражение върху две
или повече счетоводни сметки). В горния пример това могат да бъдат
сметка „Касова наличност“ и „Приходи от продажби“. Изключение
правят едноличните търговци с нетни приходи от продажби под 50
000 лв. (за предходния отчетен период), които могат да отчитат
дейност по способа на едностранното счетоводно записване
(операцията има отражение върху една единствена сметка).
Кои са видовете счетоводни документи?
Счетоводният документ е хартиен или електронен носител на
счетоводна информация, класифициран като първичен, вторичен и
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регистър:
•

•

•

Първичният документ е носител на информация за регистрирана за
първи път стопанска операция (напр. фактура, фискален бон,
платежно нареждане и др.);
Вторичният документ е носител на производна (обобщена или
диференцирана) информация, извлечена от първичните счетоводни
документи (напр. аналитичен оборот или състояние на партиди по
сметка);
Регистърът е носител на хронологично организирана информация за
стопански операции от първични и/или вторични счетоводни
документи (напр. счетоводна книга, регистър на дълготрайните
материални активи на предприятието напр. с автомобили, сгради и
др.).
Важно е да знаете
•

•

•

Изискванията
за
формата
и
структурата
на
счетоводните документи са описани в чл. 5, ал. 1 на
Закон за счетоводството.
Специфичните изисквания относно съдържанието на
първичните
счетоводни
документи,
издавани
и
адресирани към външни получатели, са описани в чл.
6, ал. 1-3 в Закон за счетоводството.
Поправки и добавки в първичните счетоводни
документи не се допускат. Погрешно съставени
първични счетоводни документи се анулират и се
съставят нови.

Кои фактори трябва да са налице при администрирането на
счетоводната информация/система?
Счетоводната система на предприятието трябва да предоставя на
администратора следните възможности:
• хронологично отчитане на счетоводните операции, т.е. отчитане
на счетоводните операции след настъпването им във времето;
• извличане на аналитична и обобщена информация, свързана
със счетоводната отчетност за период;
• междинно и годишно приключване на счетоводните регистри,
т.е. приключване на всички счетоводни операции за даден период с
цел определяне на резултатите на бизнеса Ви за определен период
от време. Най-краткият период е на всяка календарна година, но
Вие
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Изготвяне на счетоводни документи,
администриране на счетоводна
информация/системи
може да договорите с Вашия счетоводител и приключване на почеста времева база – тримесечна, месечна;
• извършване на корекции на съществуващи счетоводни записи
чрез коригиращи счетоводни статии;
• прилагане на утвърдения от ръководителя на предприятието
индивидуален сметкоплан, т.е. това е утвърденият списък със
счетоводни сметки, по които се отразяват счетоводно операциите
на бизнеса Ви. Счетоводните сметки се делят на два вида:
- балансови – например, такива са сметките за наличности в каса,
банкови сметки, налични дълготрайни активи. Те отразяват
имущественото състояние на бизнеса Ви и се използват за
съставяне на т. нар. „Счетоводен баланс“;
- приходно-разходни – например, такива са сметките за приходи
от продажби, разходи на бизнеса Ви, като те се използват за
формиране на резултата на бизнеса и изготвяне на отчети като
широко известния в практиката „Отчет за приходите и
разходите“. За връзка към задължителните годишните отчети,
които се базират на счетоводна информация вижте тук (връзка
към 1.2.2.3.2).
• прилагане на утвърдена от ръководителя на предприятието
счетоводна политика (връзка към 1.2.2.1.1.).
Когато системата представлява счетоводен софтуер, той трябва да е
разработен при спазване на изискванията на Закон за счетоводството,
като обработваните чрез него данни и изходните документи трябва да
бъдат на български език.
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Повече информация
Повече информация относно изготвянето на счетоводни
документи, администрирането на счетоводни системи и
свързаната нормативна уредба можете да откриете в Раздел
II от Закона за счетоводството.
Визуализация на процеса по изготвяне на счетоводни документи
и администриране на счетоводна информация1

Визуализацията има единствено илюстративен характер и не бива да се
разглежда като наръчник за изготвянето на счетоводни документи и
организирането на счетоводна информация.

1
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Класифициране на видовете разходи
Кои са основните класове счетоводни разходи?
В най-общ счетоводен план, разходите могат да бъдат класифицирани в
три основни групи:
• Оперативни разходи (известни и като OPEX): Оперативните
разходи имат краткосрочен характер и са необходими за
ежедневното обезпечаване на основните бизнес операции. Примери
за оперативни разходи са:
- наем;
- заплати на персонала;
- комунални услуги (вода, ток, газ);
- реклама;
- бизнес пътувания и др.
• Капиталови разходи (известни и като CAPEX): Капиталовите
разходи имат дългосрочен характер и се отнасят към инвестиции,
целящи създаването на бъдещи ползи (над една година).
Капиталовите разходи обхващат покупката, (а в определени случаи
и модернизацията) на дълготрайни активи, като например:
- придобиване на земя и сгради;
- закупуване на оборудване и техника (машини, превозни
средства, компютри);
- подобрения и модернизация на съществуващи дълготрайни
активи;
- покупка на дълготрайни нематериални активи като софтуер
лиценз и др.
• Счетоводна амортизация: непаричен разход, който отразява
изхабяването на даден дълготраен актив във времето, като по този
начин се намалява счетоводната му стойност, (което води и до
намаляването на счетоводната печалба, респ. на дължимия
корпоративен данък). Амортизируеми активи са:
С
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-

дълготрайни материални активи (ДМА): напр. сгради, машини,
съоръжения;
дълготрайни нематериални активи (ДНА): напр. търговски марки,
авторски права;
инвестиционни имоти (с изкл. на земята).

Какви са някои от основните специфики при счетоводното
отчитане на оперативните разходи?
Оперативните разходи се приспадат (изваждат се в пълния си размер
при изчисляването на финансовия резултат) в счетоводния период, в
чийто диапазон се осъществяват. По този начин оперативните разходи
имат директно отношение към размера на корпоративния данък върху
печалбата, който предприятието дължи в края на счетоводния период.
Какви са някои от основните специфики при счетоводното
отчитане на капиталовите разходи?
Размерът на направените капиталовите разходи се отчита като
увеличаване на дълготрайните (материални или нематериални) активи
в счетоводния баланс. В същото време, капиталовият разход се записва
и в отчета за паричните потоци под "инвестиционни дейности", тъй като
това са парични разходи за конкретния отчетен период.
За разлика от оперативните разходи, капиталови разходи не се
приспадат наведнъж в рамките отчетния период. След като
капиталовият разход бъде отчетен в баланса (под формата на нов
актив), той се амортизира с течение на времето, за да разпредели
стойността на актива през полезния му живот. С други думи, всяка
година част от дълготрайния актив се изразходва. Това “изразходване“
се отчита посредством разход за счетоводна амортизация, който се
определя на базата на избраната от предприятието амортизационна
норма.
Какви са някои от основните специфики при отчитането на
счетоводната амортизация?
В зависимост от залегналата в счетоводната политика на предприятието
амортизационна норма се определя процентът (или коефициентът), с
който
всеки
месец
биват
обезценявани
отделните
класове
дълготрайните материални и нематериални активи на предприятието.
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Класифициране на видовете разходи
Това „обезценяване“ представлява практически разпределение на
стойността на актива за времето на полезния му живот след като е
извадена остатъчната му стойност (т.е. стойността на актива в края на
полезния му живот). Амортизацията на актива започва да тече от
началото на месеца на неговото придобиване (или от началото на
следващия месец) и продължава до неговото амортизиране в
практически и счетоводен смисъл.
Важно е да знаете
Амортизацията има отношение към корпоративен данък
върху печалбата на предприятието, като стойността на
разхода за амортизация, който може да се използва за
намаляване на дължимия данък, се нарича годишна
данъчна амортизация. Тя може да се различава от
счетоводната амортизация по стойност и се изчислява по
формула, уредена в чл. 58, ал. 3 от ЗКПО.
Повече информация
Повече информация относно счетоводното третиране на
придобитите
(чрез
извършени
капиталови
разходи)
дълготрайни активи можете да откриете в Международен
Счетоводен Стандарт 16 (Имоти, Машини и Съоръжения),
както и в Счетоводен Стандарт 16 (Дълготрайни материални
активи) от Националните Счетоводни Стандарти:
• МСС 16;
• НСС 16.
Повече информация относно счетоводното третиране на
разходите за амортизация можете да откриете в Счетоводен
Стандарт 4 (Отчитане на амортизациите) от Националните
Счетоводни Стандарти.
Изборът на посочените по-горе стандарти (НСС или МСС) зависи от това
коя база за отчитане прилага Вашият бизнес при изготвяне на
годишните финансови отчети (връзка към 1.2.2.1.1.).
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Отчитане и администриране на касови
трансакции
Кои са видовете разплащателни трансакции?
В най-общ план съществуват два вида разплащателни операции, които
настъпват най-често при разплащането с доставчици и при продажбата
към клиент - касовите (при разплащане в брой) и банковите (при
разплащане с банкова карта или чрез паричен превод) трансакции.
Важно е да знаете
Според действащия от 10.04.2018 г. Закон за ограничаване
на плащанията в брой, плащания в размер на и по-големи от
10 000 лв. следва да се извършват единствено чрез банков
превод и внасяне по платежна сметка, т.е. това е
максималният праг на разплащанията в брой.
• ограничението е в сила и при разплащане в
чуждестранна валута, като прагът е равен на левовата
равностойност на дадената валута;
• законът предвижда имуществена санкция в размер на
50% от общия размер на извършеното плащане при
първо провинение и 100% от общия размер при
повторно такова.
Кои са основните операции за отчитане на касовата трансакция?
• Фискален бон: Всеки търговец е длъжен да отчита извършените
продажби, уредени с плащане в брой, чрез издаване на фискална
касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез
издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система
за управление на търговската дейност (системен бон). Фискалното
устройство трябва да отговаря на описаните в Търговския закон
параметри (Вижте връзка 1.1.4);
• Копие на фискален бон: За всеки отпечатан касов бон следва да се
съхранява копие на контролна лента на електронен носител (КЛЕН),
като данните от всяка бележка се предават автоматично от
фискалното устройство по дистанционна връзка към НАП;
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Сторно операция: В случай на рекламация, връщане на стока,
намаление на данъчната основа или операторска грешка, се налага
извършването на сторно операция, документирана с издаване на
документ от фискалното устройство с номер, който трябва да
съдържа уникалния номер на продажбата, която бива сторнирана.

Как се администрира
трансакции?
•

•

•

отчетността

за

извършените

касови

Създаване на дневен финансов отчет: Търговецът следва да
отпечатва пълен дневен финансов отчет, като в същото време
извършва нулиране и запис във фискалната памет на устройството.
Данните от дневния финансов отчет се записват автоматично в
данъчния терминал (ДТ), който предава данни към НАП чрез
дистанционна връзка;
Съхранение на дневните отчети: Търговецът трябва да съхранява
дневните финансови отчети в хронологичен ред в специално
предназначена за това книга (касова книга), водена в един
единствен екземпляр за всяко отделно фискално устройство;
Месечен финансов отчет: В 7-дневен срок след изтичане на всеки
месец, търговецът трябва да отпечата съкратен отчет на фискалната
памет на устройството за съответния период, като въпросните отчети
се съхраняват в касовата книга на страницата, отговаряща на
последния ден от периода.
Важно е да знаете
•

•

Преди започване на дейност по продажби чрез
електронен магазин онлайн търговците следва да
подадат информация по електронен път с квалифициран
електронен подпис в Портала за е-услуги на НАП
(https://inetdec.nra.bg/).
Лицата, които към 28.12.2018 г. вече осъществяват
търговска дейност чрез електронен магазин, в срок до
28.03.2019 г. трябва да подадат в НАП информация по
електронен път с квалифициран електронен подпис в
Портала за е-услуги на НАП (https://inetdec.nra.bg/).
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Отчитане и администриране на касови
трансакции
Важно е да знаете
Санкциите, на които подлежат търговците, които нарушават
правилата за издаване на фискален бон и отчитането на
касовите трансакции, са описани в чл. 185, чл. 185а, чл.
185б, чл. 186 и чл. 187 от ЗДДС.
Повече информация
Повече
информация
относно
отчитането
и
администрирането на касови трансакции и свързаната
нормативна уредба можете да откриете в приложената
Наредба № Н-18 на страницата на Национална агенция за
приходите (http://nap.bg/page?id=744).
Обратно в списъка
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Използване на служебни автомобили
Кога възниква правото на приспадане на данъчен кредит при
закупуването и експлоатацията на служебен автомобил?
При покупката и последващата експлоатация (разходи за поддръжка,
ремонт
и
консумативи)
на
служебен
автомобил
(който
не
представлява лек автомобил по смисъла на параграф 1, т. 18 от ДР
на ЗДДС) можете да се възползвате от правото на приспадане на
данъчен кредит както постановява чл. 69, ал. 1, т.1 от ЗДДС. За да не
бъде класифицирано превозното средство като лек автомобил, то
следва да отговаря на следните характеристики:
• да бъде предназначено за превоз на товари;
• да има трайно вградено техническо оборудване за целите на
извършваната основна дейност.
Покупката и разходите за експлоатация на лек автомобил са обект на
данъчен кредит единствено в случаите, в които:
• лекият автомобил се използва единствено за бизнес цели (най-вече
за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози,
отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на
моторни превозни средства);
• лекият автомобил е предназначен за препродажба.
Как трябва да докажете ползването на автомобила като част от
дейността на предприятието?
За да бъде признат за данъчни цели счетоводният разход, свързан с
експлоатацията на автомобили за служебна дейност, е необходима
документална обоснованост, доказваща, че изминатият пробег на
превозното средство е изцяло във връзка с независимата икономическа
дейност на предприятието. Понятието „документална обоснованост" е
определено в чл. 10 от ЗКПО, като по силата на ал. 1, счетоводен
разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован
чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закон за
счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция:
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•

Първичният
документ,
доказващ
закупуването
на
гориво,
консумативи или услуги по поддръжката на автомобила е
фактурата;
Няма изискване относно вида и наименованието на документа,
доказващ изминатия пробег (най-често Пътен лист);
За да се докаже ползването на автомобила за лични цели, в пътния
лист следва да са посочени изминатите километри и маршрут.

Как се процедира в случаите, в които автомобилът се използва
както за лични, така и за служебни цели?
Разходите, свързани с личното ползване на лекия автомобил се
третират като разходи в натура и се облагат с данък върху разходите
(по-известен като данък „Уикенд“), както е указано в чл. 204, ал. 1,
т. 4 от ЗКПО. В този случай чл. 215, ал. 2 дефинира три начина за
определяне на основата за данъка върху разходите в натура:
• като общият размер на всички разходи, свързани с превозното
средство, се умножи по съотношението между изминатите за
лично ползване километри и общите изминати километри от
съответното превозно средство;
• като общият размер на всички разходи, свързани с превозното
средство, се умножи по съотношението между часовете на
лично ползване на превозното средство и общите часове на
използване на превозното средство;
• като общият размер на всички разходи, свързани с превозното
средство, се умножи по 50 на сто.
Всяко предприятие може да избира по кой от трите метода да изчислява
данъчната основа за определяне на данъка върху разходите в натура.
Важно е да знаете
По отношение на данъчното облагане на разходите в
натура, Вашето предприятие има право да избира между
следните две опции:
• да третира изчислената база от разходи в натура като
доход в натура на физическите лица, които са
използвали автомобила за лични нужди (като този доход
се облага по реда на ЗДДФЛ) или;
• да облага разходите в натура по реда на ЗКПО (данък в
размер на 10% от изчислената данъчна основа от
разходи в натура).
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Използване на служебни автомобили
Важно е да знаете
Изборът по отношение на данъчното облагане на разходите
в натура се декларира с годишната данъчна декларация
(Данък върху разходите). При попълване на декларацията
има възможност за избор, касаещ както периода, за който
се
отнася декларацията,
така и
за
следващата
календарна година.
Кои разходи за служебните автомобили се включват в данъчната
основа за данъка върху разходите?
При определяне на данъчната основа за данъка върху разходите в
натура (съгласно чл. 215а, ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО) в общия размер на
разходите се включват всички счетоводни разходи, свързани с
превозното средство:
• експлоатационни разходи;
• разходи за застраховки;
• местен данък;
• винетни такси;
• наем (при нает автомобил);
• паркинг;
• отчетен като разход ДДС;
• заплатата на шофьора (ако има такъв), вкл. и осигуровките му за
сметка на работодателя.
Важно е да знаете
Тъй като автомобилът е данъчен амортизируем актив,
трябва да се вземе под внимание, че на основание § 1, т. 83
от ДР на ЗКПО, в данъчната основа за определяне на данъка
върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от същия закон
следва да се включат данъчните (а не счетоводните)
амортизации на актива.
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Повече информация
Повече информация и отговори на често задаваните въпроси
по отношение на данък „Уикенд“ (действията, които данъчно
задълженото лице (ДЗЛ) предприема при покупка на
дълготраен актив, използван както за стопанска дейност,
така и за лични цели) можете да намерите в публикацията
на
Национална
агенция
за
приходите
(http://www.nap.bg/document?id=13860).

Обратно в списъка
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Извършване и отчетност на
инвентаризации
Какво представлява инвентаризационният процес и каква е
базата за извършването му?
Инвентаризацията е процесът на проверка чрез различни способи на
стойностите и натуралните параметри на активите (напр. материални
запаси – материали, готова продукция и др.) и пасивите на
предприятието към определена дата, съпоставяне на получените
резултати със счетоводните данни и установяване на евентуални
разлики.
Законът
за
счетоводството
постановява
извършването
на
инвентаризация на активите и пасивите в предприятието най-малко
веднъж годишно с цел достоверното им представяне във финансовите
отчети, като предприятията с нетни приходи от продажби под 200 000
лв. за текущия отчетен период, не подлежат на задължителна
инвентаризация.
Инвентаризация се извършва и по решение на ръководителя на
предприятието, по искане на органите на съдебната власт и на други
органи, когато това е предвидено в закон. За извършването е
задължително издаването на Заповед за инвентаризация, като в нея
трябва да се посочи съставът (Председател и членове) на комисията.
Какви са възможните отклонения, установявани в процеса на
инвентаризация?
•

•

Излишъци: установените наличности са по-големи спрямо остатъците
по счетоводните сметки. Всеки излишък следва да се осчетоводи по
отчетната стойност на актива/пасива;
Липси: установените наличности са по-малки спрямо остатъците по
счетоводните сметки. Всяка липса следва да се осчетоводи по
отчетната стойност на актива/пасива.

Какви са спецификите при отчитането
инвентаризацията отклонения?

на

установени

от
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•

Липси за сметка на предприятието: обикновено се дължат на
естествени фири в резултат на природни бедствия, кражби и други
липси, за които длъжностните лица нямат установена вина;
Липси по вина на материално отговорното лице (МОЛ): със
счетоводен запис се отразява задължаването на отговорното лице
със стойността на липсващия актив;
Липси, причинени от стихийни бедствия (когато липсващите активи
са били застраховани): в счетоводната ведомост следва да бъдат
отразени
застрахователните
обезщетения
за
получаване,
съответстващи като стойност на унищожения актив;
Липси, подлежащи на компенсиране посредством излишъци: този
сценарий е приложим в случаите, в които между липсващия актив и
актива в излишък съществува причинно-следствена връзка, като
счетоводното отразяване се извършва в стойностни измерители;
Излишъци: оценяват се по тяхната актуална продажна стойност, като
се включват към активите на предприятието.

Могат ли да бъдат признати разходите от липси за данъчни цели?
Счетоводните разходи, свързани с установени липси на дълготрайни и
краткотрайни активи (вкл. материални запаси), не се признават за
данъчни цели, освен в случаите, при които липсите се дължат на:
• непреодолима сила (напр. природно бедствие или кражба);
• липси на стоки, произтичащи от търговска дейност в обекти, в които
клиентите имат пряк физически достъп до предлаганите стоки
(таванът на липсите може да бъде в размер до 0.25 на сто от размера
на нетните приходи от продажби на съответния търговски обект).
Повече информация относно признаването на разходи от липси за
данъчни цели можете да откриете в чл. 28 от ЗКПО.
Могат ли да бъдат признати разходите за брак за данъчни цели?
Счетоводните разходи за брак на материални запаси не се признават за
данъчни цели, освен в следните случаи:
• непреодолима сила (напр. природно бедствие);
• технологичен брак или промяна на физико-химичните свойства;
• изтичане срока на годност (съгласно нормативен акт или фирмени
стандарти).

12

С
подкрепата
на

Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Счетоводство и отчетност  Извършване и отчетност на инвентаризации

Извършване и отчетност на
инвентаризации
Повече информация относно признаването на разходи за брак за
данъчни цели можете да откриете в чл. 28 от ЗКПО.
Повече информация
Повече информация относно свързаната нормативна уредба
можете да откриете на страницата на Министерството на
финансите (http://www.minfin.bg/bg/174).
Обратно в списъка
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Подготовка на годишни финансови
отчети и отчети за дейността
В
•
•
•
•
•
•
•

тази секция можете да намерите следната информация:
Видове финансови отчети;
Изисквания към Годишния финансов отчет;
Основни финансови показатели във финансовия отчет;
Необходимост от изготвяне на Консолидиран финансов отчет;
Същност на Годишния доклад за дейността;
Необходимост от изготвяне на Годишен доклад за дейността;
Отчитане на компаниите, неупражняващи дейност.

Какви са видовете финансови отчети, които предприятията
съставят?
Финансовите отчети са структурирано представяне на финансовото
състояние и финансовите резултати на едно предприятие. Целта на
финансовите отчети е да се предостави информация за финансовото
състояние и резултатите от дейността на дадено предприятие, която е
необходима за широк кръг от потребители при вземането на
икономически решения. По смисъла на Закон за счетоводството,
предприятията следва да съставят:
• Годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период;
• Консолидиран финансов отчет към 31 декември на отчетния период,
когато предприятието-майка е дружество по дял трети на част
втора от Търговския закон;
• Междинни финансови отчети, обхващащи период, по-кратък от един
отчетен период, когато това се изисква от закон или от политиката
на предприятието.
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На какви основни изисквания трябва да отговаря годишният
финансов отчет според вида предприятие?
Годишният финансов отчет за всички предприятия се състои
най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и
разходите
и
пояснително
приложение
(обобщение
на
по-важните счетоводни политики и други пояснителни бележки);
• Годишният финансов отчет на едноличните търговци, чиито нетни
приходи от продажби за текущия отчетен период не надхвърлят 200
000 лв. и които не подлежат на задължителен независим финансов
одит, може да се състои само от отчет за приходите и разходите;
• Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се
състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите
и разходите, освен ако предприятието не е инвестиционно
или финансово холдингово дружество;
• Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се
състои от съкратен баланс, съкратен отчет за приходите и
разходите и приложение.
Повече информация относно базата, на която Вашето предприятие
следва да изготвя финансовите си отчети, можете да откриете в
разяснението на тема „Счетоводна политика“ (връзка към 1.2.2.1.1.).
•

Кои са основните финансови показатели, които присъстват в
Годишния финансов отчет?
За да се състави пълният комплект от компоненти на финансовия отчет
(баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за промени в
собствения капитал и отчет за паричните потоци) е необходима
информация за следните показатели:
• активи (напр. сгради, материални запаси, вземания и др.);
• пасиви (напр. банкови заеми, задължения към доставчици и др.);
• собствен капитал (напр. записан капитал, резерви, натрупана
печалба/загуба);
• приходи и разходи (напр. приходи от продажби, себестойност на
стоките/услугите, оперативни разходи и др.);
• промени в собствения капитал (напр. увеличаване на капитала,
разпределение на дивидент);
• парични потоци (постъпления от клиенти, плащания към доставчици,
погасяване на заеми и др.).
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Подготовка на годишни финансови
отчети и отчети за дейността
Повече информация относно счетоводните документи, на базата на
които се изготвя Годишният финансов отчет, можете да откриете в
разяснението “Изготвяне на счетоводни документи, администриране на
счетоводна информация/системи” (връзка към 1.2.2.2.1.).
Важно е да знаете
Честа практика при изготвянето на Годишни финансови
отчети от малките и средни предприятия е да се използват
като база формите за отчети на НСИ, чрез които се подава
информация към институцията. Тези форми са в
съответствие с Националните (НСС) и Международните
счетоводни стандарти (МСС) и са поместени на страницата
на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/content/16829/basic-page/годна-нефинансовите-предприятия-съставящи-баланс-нахартиен-носител).
Кога предприятието трябва да изготвя Консолидиран финансов
отчет?
Дружеството следва да изготвя Консолидиран финансов отчет когато:
• контролира повече от половината от правата на глас на акционерите
(или съдружниците) в друго (дъщерно) предприятие;
• притежава правото да назначава или освобождава повече от
половината членове на управителния/надзорния орган на друго
предприятие;
• притежава правото да управлява финансовата и оперативната
политика на друго предприятие по силата на сключен договор.
Консолидиран финансов отчет може да не се съставя от предприятиемайка на малка група (според определението за “малка група” по чл.
21, ал. 2 от Закон за счетоводството), освен случаите, в които в групата
има поне едно предприятие от обществен интерес.
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Повече информация
Повече
информация
относно
изискванията
към
съдържанието, допустимите принципи и заверяването на
годишните финансови отчети можете да прочетете в:
• Чл. 25 и чл. 26 от Закона за счетоводството;
• Стандарт № 1 от Националните и Международните
счетоводни стандарти.
Важно е да знаете
Всички търговци (по смисъла на Търговския регистър)
публикуват годишните си финансови отчети в Търговския
регистър в срок до 30 юни на следващата година,
независимо от това дали дружеството е упражнявало
дейност през последната година или не. Имайте предвид, че
сроковете за подаване на индивидуалните отчети към НСИ е
31 март, а за консолидираните – 15 юни. Повече
информация относно подаването на годишни отчети към
НСИ можете да откриете в разяснението „Подаване на
необходима статистика към НСИ“ (връзка към 1.2.2.3.4.).
Какво представлява Годишният доклад за дейността?
Най-общо казано, годишният доклад за дейността описва развитието на
дейността на предприятието за изминалия период, като в него се
посочват и планираната стопанска политика през следващата година,
очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от
инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от
съществено значение за дейността на дружеството.
Кои предприятия трябва да изготвят
дейността и кои не са задължени?
•

•
•

Годишен

доклад

за

Годишен доклад за дейността трябва да изготвят всички
предприятия, подлежащи на независим финансов одит, както и
инвестиционните и финансови холдингови дружества, без значение
от размера им;
Микро и малките предприятия, неподлежащи на независим финансов
одит, могат да не изготвят доклад за дейността;
Микро, малките и средните предприятия, които трябва да изготвят
доклад за дейността, могат да не включват в него нефинансова
информация (напр. разяснения по стопанската политика на
дружеството, състояние на пазара и др.);
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Подготовка на годишни финансови
отчети и отчети за дейността
Консолидиран доклад за дейността трябва да изготвят всички
дружества-майки, които отговарят на критериите за задължително
представяне на консолидиран финансов отчет по чл. 31 от Закона за
счетоводството.
На задължителен независим финансов одит от регистрирани
одитори подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на:
• малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен
период надвишават най-малко два от следните показатели:
- балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.;
- нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.;
- средна численост на персонала за отчетния период –
50 души;
• средните и големите предприятия;
• предприятията от обществен интерес;
• средните и големите групи и групите, в които има поне едно
предприятие от обществен интерес;
• предприятия, за които това изискване е установено със закон.
•

Повече информация
Повече
информация
относно
изискванията
към
съдържанието на Годишния доклад за дейността можете да
намерите в чл. 39 на Закона за счетоводството.
По какъв начин се отчитат компаниите, които нямат дейност за
отчетния период?
По смисъла на Закона на счетоводството, компаниите без дейност за
периода имат следните задължения:
• Изготвяне и подаване на Декларация за предприятия без дейност
(Декларация за неактивност): подава се към НСИ до 30 април и
може
да
се
свали
от
страницата
на
Института
(http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/GOD2017/P11/Prilojen
ie_11_2017.pdf);
• Подаване на декларация за липса на дейност в Търговския регистър
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(по чл. 38, ал. 9 от Закона за счетоводството): декларацията се
изготвя в свободен текст и се подава в Търговския регистър до
31 март.
Обратно в списъка
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Съхраняване на счетоводна информация
Под каква форма и колко дълго се съхранява счетоводната
информация на предприятието?
Счетоводната информация на предприятието се съхранява на хартиен
и/или технически носител, като съхранението може да бъде както в
самото предприятие, така и в частни или държавни архивни
институции. Според вида информация в Закона за счетоводството са
регламентирани следните срокове за съхранение:
• Ведомости за заплати (напр. рекапитулации, разплащателни
ведомости и др.): 50 години, считано от 1 януари на отчетния
период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
• Счетоводни регистри и финансови отчети (напр. Годишни финансови
отчети, оборотни ведомости, отчети от фискални устройства и др.),
включително документи за данъчен контрол, одит и последващи
финансови инспекции: 10 години, считано от 1 януари на отчетния
период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
• Документи за данъчно-осигурителен контрол (напр. Данъчни
декларации, Справка-декларация за ДДС, Дневник за покупките и
др.): 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на
публичното задължение, с което са свързани;
• Всички останали носители на счетоводна информация (напр.
договори за наем, банкови извлечения и др.): 3 години, считано от
1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се
отнасят.
След изтичането на срока за съхранението им, ведомостите за заплати
(на хартиен или технически носител) подлежат на предаване в
Националния осигурителен институт. Носителите на останалата
счетоводна информация могат да бъдат унищожени след изтичане на
срока за съхранение.
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Важно е да знаете
Всички документи, които биха били изискани като част от
данъчна ревизия, е препоръчително да се съхраняват за
срок от поне 12 години.
Как се процедира в случай на прекратяване на предприятието?
• При прекратяване на предприятие чрез преобразуване счетоводната
информация се предава на приемащото и/или новоучреденото
предприятие/предприятия;
• При прекратяване на предприятие или когато предприятието няма
правоприемник, ведомостите за заплати се предават в Националния
осигурителен институт по реда на чл. 5, ал. 10 от Кодекса за
социално осигуряване.
Как се процедира при прекратяване на правоотношение?
• При прекратяване на правоотношение с лицето, извършващо
счетоводната дейност в предприятието (независимо дали е щатен
счетоводител или външна счетоводна кантора), счетоводната
документация се предава на лице, определено от ръководителя в
присъствието на комисия, посочена от ръководството. Предава се
цялата счетоводна информация (вкл. квалифициран електронен
подпис), като тя следва да бъде детайлно описана в приемопредавателен протокол, който да бъде подписан от приемащата и
предаващата страна;
• При прекратяване на правоотношение на ръководителя на
предприятието същият е длъжен да предаде на лице, определено от
съответния компетентен орган на предприятието, цялата намираща
се при него счетоводна и друга служебна документация.
Предаването се извършва посредством приемо-предавателен
протокол, в който е детайлно описана информацията, която едната
страна предава на другата.
Повече информация
Повече информация относно съхраняването на счетоводна
информация и свързаната нормативна уредба можете да
откриете в Раздел III от Закона за счетоводството.
Обратно в списъка
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Подаване на необходима статистическа
информация към НСИ
Каква информация и в какъв срок се подава към Национален
статистически институт (НСИ)?
Всички юридически лица са длъжни да предоставят към НСИ Годишни
счетоводни отчети, изготвени по реда на Закона за счетоводството
(Виж връзка 1.2.2.3.2.);
Срок

Срокът за подаване на индивидуалните финансови отчети
е до 31 март следващата година, а за консолидирани
счетоводни отчети - до 15 юни следващата година.

Важно е да знаете
При неспазване на срока за подаване на информация към
НСИ или при предоставени неверни данни се налага
имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв., а при
повторно нарушение - от 2000 до 6000 лв.
В какъв формат се подава информация към НСИ?
Издадената
от
НСИ
Заповед
№
ЗЦУ-1899
от
18.12.2018
(http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/GOD2018/Zapoved_201
81220_NSI-NAP.pdf) определя следните три начина за подаване на
годишните отчети:
• по електронен път, чрез използване на квалифициран
електронен подпис (КЕП) в Информационна система „Бизнес
статистика“ (https://isbs.nsi.bg);
• по
електронен
път,
чрез
използване
на
персонален
идентификационен код (ПИК) в Информационна система „Бизнес
статистика“ (https://isbs.nsi.bg);
• на хартиен носител, като хартиените формуляри се подават
единствено с годишната данъчна декларация в съответните
териториални структури на НАП, по пощата или в пощенска
станция.
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Важно е да знаете
НСИ и НАП имат изграден единен вход за подаване на
годишните отчети за дейността, т.е. информацията може да
се подава само към едната институция, която служебно
обменя данни с другата. Подаването към НСИ е единствено
по електронен път, докато в НАП отчетите се приемат и в
хартиен вариант.
Повече информация
Подробни указания за попълването и подаването на
Годишния отчет към НСИ можете да намерите в
приложимата за вашия тип предприятие секция на
интернет страницата на НСИ
(http://www.nsi.bg/bg/content/16821/basic-page/годишнаотчетност-за-дейността-на-предприятията-2018).
Повече информация и отговори на често задаваните
въпроси, свързани с подаването на необходимата статистика
към НСИ, можете да откриете в секция „Често задавани
въпроси“
страницата
на
Института
(http://www.nsi.bg/node/16875/).
Обратно в списъка
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Данъци и социални осигуровки, свързани
със служителите
В тази секция можете да намерите следната информация:
• Каква е процедурата по деклариране и авансово плащане на данък
върху доходите за физически лица от работодателя?
• Какво включва облагаемият доход и данъчна основа?
• Как се декларират и плащат социални осигуровки за служителите?
• Как се преизчислява годишен данък от работодателя?
• Как се подава годишна данъчна декларация („ГДД“) за физически
лица и какво е задължението за подаване на ГДД?
• Какви са сроковете и начините на подаване?
Каква е процедурата по деклариране и авансово плащане на
данък върху доходите за физически лица от работодателя?
Според българското законодателство всяко лице, в качеството си на
работодател, има задължение на месечна база да удържа и внася
авансов данък за служителите си до 25-то число на месеца, следващ
месеца, в който е изплатено възнаграждението. Данъкът е в размер на
10%. Работодателят следва да внесе удържания данък за всеки свой
служител в съответната компетентна дирекция на НАП.
Важно е да знаете
Важно е да знаете, че различните териториални дирекции на
НАП имат различни банкови сметки, които се намират на
страницата на НАП тук (http://www.nap.bg/page?id=423). Също
така при нареждане на банковия превод е важно да бъде
посочен и КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ за съответното задължение,
за да се избегне рискът от неправилно aлокиране на дължимия
данък.
Какво включва облагаемият доход и данъчна основа?
Размерът на облагаемия доход от трудови правоотношения включва
както основното договорено трудово възнаграждение, така и всички
други парични и непарични плащания, направени за съответния месец
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от работодателя или за сметка на работодателя, свързани с работата на
служителя.
Необлагаеми доходи според българското законодателство са:
• доходите от задължително осигуряване в България или чужбина;
• предоставените на служителите ваучери за храна в размер до 60 лв.
на месец;
• допълнително доброволно осигуряване;
• доброволно здравно осигуряване; и
• застраховки „Живот“ в размер до 60 лв. на месец общо за всички
осигуровки, покрито от работодателя;
• документално обосновани пътни и квартирни пари, дневните
командировъчни пари (не повече от двукратния им максимален
допустим размер) и др.
Данъчната основа за доходите от трудови правоотношения се формира
като
размерът
на
полученото
от
служителя
общо
брутно
възнаграждение се намали с удържаните от работодателя задължителни
осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице. Върху
разликата се дължи 10% данък.
Как се декларират и плащат социални осигуровки за
служителите?
Всяко лице, което упражнява трудова дейност в България, подлежи на
осигуряване в страната. В тази връзка работодателят, в качеството си
на осигурител според чл. 5 от КСО, има ангажимент да удържа и внася
осигуровки за своите служители на месечна база. Осигуровките се
дължат върху общото брутно възнаграждение на всеки от служителите в
рамките на определените от закона минимални и максимални граници
(в зависимост от икономическата дейност на работодателя).
Минималният размер на осигурителния доход в България за 2019 г. е
560 лв., а максималният размер за 2019 г. е 3000 лв. Това означава, че
ако служителят получава възнаграждение в размер над 3000 лв., той
ще дължи осигурителни вноски само до размера на максималния
осигурителен доход - 3000 лв., но не може да бъде осигуряван върху
по-малко от 560 лв. месечно брутно възнаграждение.
Социалните и здравните осигуровки са разделени по фондове и варират
в зависимост от икономическата дейност на работодателя и позицията
на служителя. Общият размер на осигуровките е 32.70-33.40% върху
брутното възнаграждение, като от тях 18.92-19.62% са за сметка на
работодателя и 13.78% се удържат от месечното възнаграждение за
сметка на служителя.
123

С
подкрепата
на

Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Счетоводство и отчетност  Данъци и социални осигуровки, свързани със служителите

Данъци и социални осигуровки, свързани
със служителите
Месечните вноски включват:
• 14,8 % към фонд „Пенсии“;
• 5 % за допълнително пенсионно осигуряване;
• 3,5 % към фонд „Общо заболяване и майчинство“;
• 1 % към фонд „Безработица“;
• 0.4-1.1 % към фонд Трудова злополука и професионална болест
(процентът варира в зависимост от икономическата дейност на
предприятието);
• 8 % за здравно осигуряване.
Вноските за социално осигуряване са разпределени между работодател
и служител в съотношение 60:40.
Как се преизчислява годишен данък от работодателя?
До 31-ви януари на следващата данъчна година работодателят следва
да изчисли годишната данъчна основа за доходите от трудови
правоотношения, намалена с годишния размер на данъчните
облекчения и да определи годишния размер на данъка, когато към 31ви декември на данъчната година той е работодател по основното
трудово
правоотношение
на
работника
или
служителя.
При
определянето на годишната данъчна основа и на годишния данък
работодателят не включва доходите от трудови правоотношения за
положен личен труд от съдружници, член-кооператори и акционери,
притежаващи повече от 5% от капитала на акционерното дружество.
Във връзка с горното годишната данъчна основа се намалява с
годишния размер на:
• данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност;
• данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и
застраховане, когато сумите са удържани от работодателя при
изплащане на дохода от трудово правоотношение;
• данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при
пенсиониране;
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данъчното облекчение за дарения, когато сумите са удържани от
работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение;
• данъчното облекчение за деца;
• данъчното облекчение за деца с увреждания.
В случай че служителят през данъчната година има или е имал трудов
договор за допълнителен труд при друг работодател или е имал основно
трудово правоотношение при друг работодател, работодателят включва
придобития при другия работодател доход при изчисляване на
годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, в
случай че служителят му предостави служебна бележка от другия
работодател.
Когато определеният годишен размер на данъка е по-висок от размера
на удържания от служителя през годината данък, разликата се удържа
от лицето до 31-ви януари на следващата година.
Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера
на авансово удържания данък, работодателят до 31-ви януари на
следващата година възстановява разликата на лицето. Възстановената
сума се прихваща от работодателят последователно от следващи вноски
към републиканския бюджет за данъци върху доходите от трудови
правоотношения на лицето или на други лица.
•

Как се подава годишна данъчна декларация („ГДД“) за
физически лица и какво е задължението за подаване на ГДД?
В случай че служителите получават доходи само от трудови
правоотношения в страната, за които авансово е удържан и внесен
целият дължим данък от работодателя, за физическите лица няма да
възникне задължение за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Останалите случаи, в които физическите лица нямат задължение да
подават годишна данъчна декларация, са за доходи, които са обложени
с окончателен данък, напр. доходи от лихви по банкови сметки от
България.
Ако служителите от своя страна получават друг личен доход, който не е
свързан с трудовите им правоотношения (напр. доход от наем, от
дивиденти, лихви и др.), лицето е длъжно да подаде лично годишна
данъчна декларация, в която да посочи всички получени през
съответната данъчна година доходи в установените от закона срокове.
Образец на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ може да бъде открит на сайта на
НАП тук (http://nap.bg/document?id=17849).
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Данъци и социални осигуровки, свързани
със служителите
Задължение за подаване на годишна данъчна декларация имат всички
местни физически лица, които през съответната данъчна година са:
• получили доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата
годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа
за доходите от стопанска дейност като еднолични търговци;
• желаят да ползват данъчни облекчения;
• плащали патентен данък;
• са дали или получили заем/и от други граждани или дружества в
размер общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над
40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през
предходните пет години;
• притежавали акции и дялови участия в дружества и недвижима
собственост в чужбина;
• придобили доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с
окончателен данък.
Какви са сроковете и начините на подаване?
Физическите лица, които имат задължение за подаване на ГДД, могат
да ползват 5% отстъпка от данъка за довнасяне по годишната си
данъчна декларация, но не повече от 500 лв., ако едновременно
отговарят на следните условия:
• подали са годишна данъчна декларация по електронен път в срок до
31 януари на следващата година;
• към момента на подаване на декларацията нямат подлежащи на
принудително изпълнение публични задължения; и
• данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен в
срок до 31 януари на следващата година.
Годишната данъчна декларация се подава по електронен път с
персонален идентификационен код (ПИК), като получаването му е
безплатно от всеки офис на НАП, или с квалифициран електронен
подпис (КЕП). Също така ГДД може да бъде подадена и по пощата – с
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обратна разписка, на място в определени пощенски станции срещу
входящ номер, както и в офис на НАП по постоянен адрес.
Повече информация
Повече информация може да намерите на следния интернет
адрес на НАП (http://www.nap.bg/).
Обратно в списъка
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Деклариране и внасяне на корпоративен
данък. Годишна данъчна декларация.
Годишната печалба, която се формира от фирмите (юридическите лица)
в България, се облага с 10% корпоративен данък. Редът за определяне,
деклариране и изплащане на корпоративния данък се урежда от Закона
за корпоративното подоходно облагане („ЗКПО“).
Съгласно ЗКПО на облагане с корпоративен данък подлежи не
формираната годишна счетоводна печалба на фирмата, а годишната
данъчна печалба. Това означава, че определени осчетоводени
разходи или приходи през съответната финансова година не се
признават за данъчни цели. Част от тези осчетоводени приходи и
разходи не се признават изобщо, а друга част не се признават в
годината на тяхното осчетоводяване, но се признават на по-късен етап.
Най-често срещаните непризнати разходи са такива, които не са
свързани с дейността на фирмата, или такива, които не са
документално обосновани (т.е. без счетоводни документи, договори,
приемно-предавателни протоколи или отчети и т.н). Това означава, че е
възможно една фирма, която е на счетоводна загуба за съответна
финансова година, да излезе на печалба за данъчни цели за същата
финансова година. Поради тази причина предприемачите следва да
вземат под внимание съответните данъчни аспекти на осчетоводените
от тях приходи и разходи, когато декларират финансовия си резултат за
данъчни цели и ако е нужно, да се консултират със специалисти.
Как се декларират годишните финансови резултати за данъчни
цели?
Фирмите декларират годишния си финансов резултат за данъчни цели
чрез подаване на годишна данъчна декларация („ГДД“) до НАП. Всички
фирми освен тези, които нямат дейност през съответната година и за
които не са възникнали задължения за корпоративен данък, са длъжни
да подават ГДД.
ГДД се подава по образец. Образецът на ГДД е приет от министъра на
финансите
и
може
да
се
намери
тук
(
http://www.nap.bg/page?sId235fsL=3&sId235dsA=2019&id=323&textMod
e=0). В посочената интернет страница се намират и указания за
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попълване на ГДД, които са изготвени от служители на НАП.
Юридическите лица, които са допуснали грешки при попълването и
подаването на ГДД, имат право да подaдат коригираща ГДД до 30-ти
септември на същата година.

Срок

ГДД за определена календарна година се подава в срок
до 31 март на следващата година до съответната
териториална дирекция на НАП по регистрация на
съответната фирма. Подаването на ГДД до НАП може да
се извършва единствено по електронен път чрез
квалифициран електронен подпис.

Неподаването на ГДД в срок или подаването на ГДД с невярно
съдържание може да доведе до административно наказание в размер от
500 до 3000 лв. По-сериозни нарушения се санкционират с наказания,
предвидени в Наказателния кодекс („НК“) и се преследват по реда на
Наказателно-процесуалния кодекс („НПК“).
Кога и как се внася корпоративният данък?
Изплащането на дължимия корпоративен данък се извършва в срока на
подаване на ГДД – до 31 март на годината, следващата годината, за
която се отнася подадената ГДД.
Изплащането се извършва само по банков път към сметки на НАП.
Важно е да знаете
Важно е да знаете, че различните териториални дирекции на
НАП имат различни банкови сметки, които могат да се
намерят на страницата на НАП (http://nap.bg/page?id=423).
Също така, при извършването на банковото нареждане,
фирмите следва да посочват специален код за конкретно
дължимия данък, тъй като в противен случай рискуват да
погасяват други задължения (ако има такива).
Компаниите, които имат годишен оборот над 300 000 лв., изплащат
корпоративния данък авансово чрез тримесечни вноски. Авансовият
данък, който се дължи от компаниите, чийто годишен оборот е над
3 000 000 лв. се изплаща чрез месечни вноски на базата на прогнозна
данъчна печалба за текущата година.
В такива случаи окончателно дължимият корпоративен данък след края
на финансовата година се изплаща след приспадане на внесените
авансови вноски за съответната година.
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Деклариране и внасяне на корпоративен
данък. Годишна данъчна декларация.
Повече информация
Повече информация относно деклариране и внасяне на
корпоративен данък и подаване на ГДД може да намерите на
интернет страницата на НАП (http://nap.bg/page?id=330).
Обратно в списъка
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Изплащане на местни данъци и такси
В
•
•
•

тази секция можете да намерите следната информация:
Обща информация за местните данъци и такси
Как се изплащат местните данъци и такси?
Какъв е срокът за плащане и начинът на определяне на размера на
местните данъци?
• Електронни услуги.
Обща информация за местните данъци и такси
Местните данъци и такси са уредени в Закона за местните данъци и
такси („ЗМДТ“). Въз основа на този закон общинските съвети приемат:
• „Наредба за размера на местните данъци и такси“; и
• „Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени
на услуги, предоставяни от съответната община“.
Чрез тези две наредби общинските съвети определят размера на
местните данъци и такси в рамките на съответната община.
Местните данъци са разделени според обекта на облагане. За
стопанските предприятия са относими следните местни данъци:
• данък върху недвижимите имоти;
• данък върху превозните средства;
• данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден
начин;
• патентен данък;
• туристически данък; и
• данък върху таксиметров превоз на пътници.
Местните такси се дължат за използването на услуга, извършвана от
съответния общински орган. Те се разделят според вида на услугите. За
стопанските предприятия са относими следните местни такси:
• такса за битови отпадъци;
• такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични
платна, панаири и терени с друго предназначение;
• такси за технически услуги; и
• такси за административни услуги.
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Важно е да знаете
Важно е да знаете, че законът само дава рамката на
дължимия данък, а конкретната ставка се определя от всяка
община поотделно и съответно ставките могат да варират.
Как се изплащат местните данъци и такси?
Събираните от съответната община местни данъци и такси могат да
бъдат изплатени на място в отдел „Общински приходи“ на съответната
община, както и по банков път по сметката на съответната община.
Важно е да знаете, че при плащане по банков път в платежния
документ трябва да бъде попълнен кода за вида на плащането.
Информация за банковите сметки и начина на плащане на местните
данъци може да бъде намерена на интернет страницата на съответната
община. Например, информация за заплащане на местните данъци и
такси, събирани от Столична община, може да бъде намерена на
следната интернет страница (https://www.sofia.bg/bank-accounts).
Срокът на изплащане на местните данъци и такси зависи от вида на
съответния местен данък или такса.
Какъв е срокът за плащане и начинът на определяне на размера
на местните данъци?
Таблицата по-долу представя обобщение на начините на определяне на
размера и сроковете за плащане на различните видове местни данъци и
такси:
Местни данъци
Данък

Срок за плащане

Годишен
данък върху
недвижимите
имоти

Данъкът върху
недвижимите имоти се
плаща на две равни
вноски в следните
срокове:
първа вноска (1 март до
30 юни на съответната
година);
втора вноска (до 30
октомври на съответната
година).

Начин на определяне
на размера на данъка
Между 0,1 и 4,5 на хиляда
от данъчната оценка на
недвижимия имот.
Конкретният размер е
определен в Наредбата за
размера на местните
данъци и такси, приета от
съответния общински
съвет.
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Изплащане на местни данъци и такси
Местни данъци
Начин на определяне
на размера на данъка

Данък

Срок за плащане

Годишен
данък върху
недвижимите
имоти

Важно е да знаете, че
предплатилите до 30
април за цялата година
имат право на отстъпка в
размер 5 % от дължимия
данък.

Годишен
данък върху
превозните
средства

Данъкът върху превозните
средства се плаща на две
равни вноски в следните
срокове:
• първа вноска (1 март
до 30 юни на
съответната година);
• втора вноска (до 30
октомври на
съответната година).
Важно е да знаете, че
предплатилите до 30
април за цялата година
имат право на отстъпка в
размер 5 % от дължимия
данък.

Данъкът се определя по
формула, която включва
три отделни компонента:
• мощността на
двигателя на
превозното средство;
• годината на
производство на
превозното средство;
• екологичната
категория на
превозното средство.

Данък при
придобиване
на имущества
по дарение и
по възмезден

При безвъзмездно
придобиване на
имущество данъкът трябва
да бъде заплатен в
двумесечен срок от

При безвъзмездно
придобиване на
имущество:
- от 0,4 до 0,8 % от
оценката на
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начин на
недвижим
имот и
превозни
средства

Патентен
данък

получаването на
имуществото (с
изключение на
прехвърляне на права
върху недвижим имот и
моторните превозни
средства)

имуществото при дарение
между братя и сестри и
техните деца;
- от 3,3 до 6,6 % от
оценката на имуществото
при дарение между лица
извън посочените;

При придобиване на
имущества по дарение и
по възмезден начин на
недвижим имот и
превозни средства
данъкът се заплаща при
прехвърлянето правата
върху недвижим имот и
моторните превозни
средства.

При придобиване на
имущества по възмезден
начин:
- от 0,1 до 3 % от
оценката на
прехвърляното
имущество. Конкретният
размер е определен от
общинския съвет в
Наредбата за размера на
местните данъци и такси.

Патентният данък се
внася на четири равни
вноски:
• за първото тримесечие
- до 31 януари;
• за второто тримесечие
- до 30 април;
• за третото тримесечие
- до 31 юли;
• за четвъртото
тримесечие - до 31
октомври.

Общинският съвет
определя размера на
патентния данък в
Наредбата за размера на
местните данъци и такси.
Размерът се определя в
граници съгласно
приложение № 4 от ЗМДТ,
като зависи от
местонахождението на
обекта на територията на
съответната община.
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Изплащане на местни данъци и такси
Местни данъци
Начин на определяне
на размера на данъка

Данък

Срок за плащане

Туристически
данък

Дължимият туристически
данък за календарния
месец се внася от данъчно
задължените лица до
15-то число на месеца,
следващ месеца, през
който са предоставени
нощувките.

Общинският съвет
определя размера на
данъка в Наредбата за
размера на местните
данъци и такси в граници
от 0,20 лв. до 3,00 лв. за
всяка нощувка.

Данък върху
таксиметров
превоз на
пътници

Данъкът се внася преди
получаване на
разрешението за
таксиметров превоз на
пътници съгласно Закона
за автомобилните
превози.

Общинският съвет
определя размера на
данъка за съответната
година в граници от 300
лв. до 1000 лв. в
Наредбата за размера на
местните данъци и такси.
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Конкретният размер и срокове за плащане на местните такси за битови
отпадъци и ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични
платна, панаири и терени с друго предназначение, се определя в
Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на
услуги, предоставяни от съответната община.
Електронни услуги
Извършването на справки и подаването на данъчните декларации за
местни данъци и такси могат да бъдат извършвани по електронен път
чрез
електронните
услуги,
достъпни
в
системата
на
НАП
(https://inetdec.nra.bg/eservices.html).
Важно е да знаете
Важно е да знаете, че информацията относно задължените
лица, обектите на облагане с местни данъци и такси,
данъчните им оценки и отчетните им стойности се предоставя
ежедневно от общините до министерството на финансите.
Повече информация
Повече информация за електронните услуги във връзка с
местните данъци и такси може да намерите на интернет
страницата на Вашата община и на следния интернет адрес
(http://www.nap.bg/page?id=319).
Обратно в списъка
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Отчитане и възстановяване на ДДС
Обща информация
Данъкът върху добавената стойност („ДДС“) е уреден в Закона за данък
върху добавената стойност („ЗДДС“) и Правилника за прилагане на
закона за данък върху добавената стойност („ППЗДДС“), които
въвеждат в българското законодателство правилата на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на ДДС в рамките на ЕС
(https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0112&from=EN). Европейското
законодателство в сферата на ДДС може да се намери и на следнaта
интернет страница (http://www.nap.bg/page?id=484).
ЗДДС разделя доставките на стоки и услуги на облагаеми и освободени.
Според закона следните доставки могат да породят задължение за
начисляване на ДДС:
• местни доставки на стоки или услуги;
• вътреобщностни придобивания на стоки или услуги;
• внос на стоки.
Освободените доставки са уредени в глава четвърта на ЗДДС. Най-общо
казано, те включват доставки, свързани със здравеопазване, социални
грижи, образование, спорт или физическо възпитание, култура,
вероизповедания, доставки с нестопански характер, доставки на
финансови услуги, доставки на застрахователни услуги, хазарт,
доставка на пощенски марки и пощенски услуги, както и доставка на
стоки или услуги, за която не е ползвано право на данъчен кредит.
По правило с 20 % ДДС се облагат всички местни доставки,
вътреобщностните придобивания на стоки, вносът на стоки и услугите с
място на изпълнение в България. Българската ДДС система предвижда
единствено намалена ставка от 9 % за услугите по настаняване в
хотели.
Как се отчита ДДС?
Задълженията за отчитане и внасяне на ДДС възникват след
регистрация по ЗДДС (връзка към 1.1.3.). Регистрацията може да бъде
както по избор на лицето, така и служебно от НАП, в случай че са
налице основанията за това. Повече информация може да намерите на
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страницата на НАП (http://www.nap.bg/page?id=358).
Регистрираните лица по ЗДДС са длъжни да издават необходимите
документи за всяка извършена или получена от тях доставка.
Информацията от посочените документи трябва да бъде отразена в
дневниците на покупките и продажбите, които регистрираното лице
следва да води.
Регистрираните лица по ЗДДС са длъжни да отчетат извършените и
получените доставки на стоки и услуги, като ежемесечно декларират и
внасят дължимия ДДС в държавния бюджет.
Регистрираните лица по ЗДДС са длъжни да подават ежемесечно ДДС
декларации по образец. Декларацията се подава само по електронен
път чрез системата на НАП с изключение на изчерпателно уредени
случаи в ЗДДС. Повече информация за електронното подаване на ДДС
декларацията
може
да
намерите
на
следния
адрес
(http://nra.bg/page?id=319).

Срок

Срокът за подаване на декларацията е до 14-то число на
месеца, следващ отчетния период. Декларацията се
съставя въз основа на информацията, налична в
дневниците и издадените за съответния месец документи.
Заедно с декларацията регистрираното лице е задължено
да подаде и самите дневници за покупки и продажби за
съответния месец. Важно е да знаете, че декларация се
подава дори и когато лицето не е извършило никакви
доставки през съответния календарен месец.

В случай че регистрираното лице е извършило вътреобщностни
доставки на стоки или услуги с място на изпълнение в друга държавачленка на ЕС, то следва да подаде VIES-декларация, в която да отрази
тези доставки. Повече информация за VIES-декларацията можете да
намерите на следния адрес (http://nra.bg/page?id=362).
По правило ДДС трябва да бъде внесен от доставчика. Въпреки това
законът изрично урежда случаи (чл. 84 ЗДДС), при които получателят
по доставката е задължен да си самоначисли ДДС и да внесе данъка
(най-често при вътреобщностно придобиване на стоки или услуги).
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Отчитане и възстановяване на ДДС
Важно е да знаете
Важно е да знаете, че внасянето на ДДС трябва да бъде
осъществено в рамките на срока за деклариране (до 14-то
число на месеца, следващ отчетния период). Плащането може
да бъде извършено само по банков път по сметки на НАП. В
тази връзка, трябва да имате предвид, че различните
териториални дирекции на НАП имат различни банкови
сметки, които могат да се намерят на страницата на НАП
(http://nap.bg/page?id=423). Също така, при извършването
на банковото нареждане, фирмите следва да посочват
специален код за конкретно дължимия данък, тъй като в
противен случай рискуват да погасяват други данъчни
задължения (ако има неплатени и за изискуеми такива).
Кога и как се възстановява ДДС?
ДДС подлежи на възстановяване вследствие на упражняване на правото
на данъчен кредит. Правото на данъчен кредит се изразява във
възможността за приспадане на платения ДДС за получените от лицето
доставки от размера на дължимия ДДС, формиран въз основа на
извършените от лицето облагаеми доставки.
Правото на данъчен кредит възниква само когато получените доставки,
за които лицето е платило ДДС, са свързани с извършваната от това
лице икономическа дейност и са предназначени за последващи
облагаеми доставки. Най-често правото на приспадане на данъчен
кредит бива отказвано именно поради липсата на тези предпоставки
(например, когато получените стоки или услуги са предназначени за
лично ползване или освободени доставки).
ДДС следва да бъде възстановен, когато общият резултат след три
последователни отчетни периода е ДДС за възстановяване. Размерът на
подлежащия на възстановяване ДДС се формира като положителна
разлика между размера на платения ДДС по получените доставки и
размера на дължимия ДДС по извършените от лицето доставки в
рамките на три последователни отчетни периода.
В случай че резултатът от три последователни отчетни периода е ДДС
за възстановяване, органът по приходите инициира проверка.
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В рамките на тази проверка органът по приходите има право да изиска
допълнителна информация от задълженото лице (например, копия от
фактури, кредитни/дебитни известия към тях, писмени обяснения и
др.). В резултат на проверката се установява дали регистрираното лице
има валидно право на възстановяване на ДДС.
Важно е да знаете
В тази връзка, важно е да знаете, че ако са налице
задължения за неплатени от Вашата компания публични
задължения към момента на извършване на проверката, то
тези задължения ще бъдат прихванати с размера на ДДС,
който подлежи на възстановяване.
Възстановяването на ДДС се извършва по посочена от регистрираното
лице банкова сметка. Обикновено, това става в рамките на проверката,
започнала във връзка с възстановяването на ДДС.
Повече информация
Повече информация относно отчитане и възстановяване на
ДДС може да намерите на интернет страницата на НАП
(http://nap.bg/page?id=329).
Обратно в списъка
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Разпределение на печалбата
Какви са правилата за разпределяне на печалбата на фирмите?
Според българското законодателство единствено фирмите, които са
формирали счетоводна печалба след данъци, могат да вземат решение
за разпределение на печалба и изплащане на дивидент към своите
съдружници. Предварителното разпределение на дивидент не е уредено
в българското законодателство за разлика от други държави.
Редът за образуване и разпределение на печалба, се урежда от
Търговския закон („ТЗ“). Правилата за разпределяне на дивидент са
различни в зависимост от правната форма на съответната фирма.
Акционерните дружества могат да разпределят печалба само ако:
• през изминалата календарна година са формирали счетоводна
печалба и това е отразено в годишния финансов отчет, който се
приема от Общото събрание на дружеството; и
• чистата стойност на имуществото на фирмата (всички активи –
всички пасиви), намалена с печалбата, която ще се изплати, е не помалка от сумата на регистрирания капитал на дружеството,
увеличена с „фонд“ Резервен от счетоводния баланс на фирмата.
Акционерните дружества са длъжни по закон да заделят 1/10 от
формираната печалба във фонд „Резервен“, докато фонд „Резервен“ не
достигне 1/10 от регистрирания капитал на фирмата.
Ако тези предпоставки са налице, Общото събрание на съответното
акционерно дружество може да вземе решение за разпределяне и
изплащане на дивидент и да възложи на своя Управителен съвет или
Съвет на директорите (в зависимост от формата на управление) да
изплати разпределената печалба на съответните акционери спрямо
техните права.
Дружествата с ограничена отговорност имат право да разпределят
печалба, ако:
• през изминалата календарна година са формирали счетоводна
печалба и това е отразено в годишния финансов отчет, който се
приема от Общото събрание на дружеството; и
• чистата стойност на имуществото на фирмата (всички активи –
всички пасиви), намалена с печалбата, която ще се изплати, е не
по-малка от сумата на регистрирания капитал на дружеството.
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Дружествата с ограничена отговорност не са длъжни по закон да
образуват фонд „Резервен“. Такова задължение може да се предвиди от
съдружниците в дружествения договор. В такъв случай по аналогия се
прилагат правилата за акционерното дружество или изрично
предвидените правила в дружествения договор.
Ако тези предпоставки са налице, Общото събрание на съответното
ООД може да вземе решение за разпределяне и изплащане на дивидент
и да възложи на Управителя на дружеството да изплати разпределената
печалба на съответните съдружници.
Еднолични търговци („ET”) – ЕТ са физически лица, които извършват
търговска дейност в лично качество, а не чрез обособено дружество. За
разлика от съдружниците в дружествата и техните дружества, при ЕТ не
се стига да отношения между два различни субекта на правото. Поради
тази причина ЕТ не разпределят печалба, а печалбата, която формират
за съответната календарна година, представлява доход за тях.
Този доход е част от годишния доход на съответното физическо лице и
се включва в годишната данъчна декларация за физически лица, която
се подава до 31 април на годината следваща годината, за която се
отнася.
Данъчната основа се определя по правилата на ЗКПО, т.е. от приходите
през годината се изваждат разходите за годината и се образува
счетоводна печалба. Правилото, че не всички разходи и приходи се
признават за данъчни цели, важи и тук. Данъчната ставка за доходите
от дейността за едноличен търговец е не 10%, а 15%.
Какви са дължимите данъци при разпределяне на печалба?
Разпределянето на печалба (дивидент) поражда задължение за
удържане и изплащане на данък дивидент.
Съгласно чл. 194 от ЗКПО и чл. 38 от ЗДДФЛ, дивидентите се облагат с
окончателен данък, когато се разпределят от български фирми в полза
на:
• чуждестранни фирми (с изключение на дружествата, които са
установени в ЕС или ЕИП); и
• български или чуждестранни физически лица.
Ако българска фирма разпределя печалба към друга българска фирма
или чуждестранна фирма, която е установена в Европейския съюз или
Европейското икономическо пространство, българската фирма няма
задължение за удържане и изплащане на данък дивидент.
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Разпределение на печалбата
Важно е да знаете
Данъчната основа е брутният размер на разпределените
дивиденти, като данъчната ставка е 5%.
Данъкът се удържа от разпределящата печалбата фирма и се декларира
и изплаща по сметки на НАП до края на месеца, следващ тримесечието,
през което е взето решението за изплащане на дивидент от Общото
събрание дружеството. Не е нужно те фактически да са изплатени от
управителя на дружеството. Декларацията се подава в териториалната
дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран
платецът на дохода.
Повече информация
Повече информация относно деклариране и внасяне на
корпоративен данък и подаване на ГДД може да намерите:
• в Търговския закон;
• на страницата на НАП (http://www.nap.bg/page?id=373)
Обратно в списъка
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Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Финансиране

Наръчник за МСП

Стартиране на бизнес
Бизнес операции

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки

Финансиране
Филтрирай по:
Ключова дума

филтър

Сортирай по азбучен ред:

Насърчаване на инвестициите
Република България има набор от мерки за насърчаване на
инвестициите…
още

Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата

Финансиране от банки
Тази секция представя основни ситуации, свързани с финансирането от
банки
още

Прекратяване на дейността

Национални програми за финансиране
Повече за национални програми за финансиране на малкия и среден
бизнес може да видите тук…
още
Европейски програми за финансиране
Повече за европейски програми за финансиране на малкия и среден
бизнес може да видите тук…
още
Държавни помощи
Режимът за държавни помощи се администрира от публичните
институции, но повече информация може да намерите тук…
още
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Наръчник за МСП

Насърчаване на инвестициите

Стартиране на бизнес

• Мерки за насърчаване на инвестициите

Бизнес операции

• Изисквания за клас инвестиция и приоритетен инвестиционен проект

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни

• Процедура по издаване на сертификат за клас инвестиция и
приоритетен инвестиционен проект
Обратно в списъка

Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността
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Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Финансиране  Финансиране от банки

Наръчник за МСП

Финансиране от банки

Стартиране на бизнес

• Финансиране от банки – обща информация

Бизнес операции

• Банкови кредити

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и

• Изчисляване на годишен процент на разходите
• Банкови гаранции
• Условия и ред за изплащане на суми по гарантирани депозити
Обратно в списъка

развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността

С
подкрепата
на

С
подкрепата
на
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Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Финансиране  Национални програми за финансиране

Наръчник за МСП

Национални програми за финансиране

Стартиране на бизнес

• ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020 г.

Бизнес операции

• ОП "Инициатива за малките и средните предприятия "2014-2020 г.

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

• ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
• Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
• Програма морско дело и рибарство 2014-2020 г.
• Национален иновационен фонд
Обратно в списъка

Промени в структурата
Прекратяване на дейността
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Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Финансиране  Европейски програми за финансиране

Наръчник за МСП

Европейски програми за финансиране

Стартиране на бизнес

• Програма „COSME“

Бизнес операции

• Програма „Хоризонт 2020“

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността

• Инструмент за малки и средни предприятия
• Бърз път към иновации 2020
• Програма „Innosup“
• Програма „InnoFin“
• Програма „Еразъм+“
• Програма „Еразъм за млади предприемачи“
• Програма „Творческа Европа“
• Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и
Норвежки финансов механизъм
• Програма „Life“
Обратно в списъка

С
подкрепата
на

С
подкрепата
на

Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Финансиране  Държавни помощи

Наръчник за МСП

Държавни помощи

Стартиране на бизнес

• Държавни помощи

Бизнес операции

• Видове държавни помощи

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности

• Предоставяне на държавна/минимална помощ
Обратно в списъка

Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността
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Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Финансиране  Мерки за насърчаване на инвестиции

Мерки за насърчаване на инвестиции
Наръчник за МСП
Стартиране на бизнес
Бизнес операции
Промени в структурата
Прекратяване на дейността

В тази секция можете да намерите следната информация:
• Какви са видовете мерки за насърчаване на инвестициите?
• Какви са насърчителните мерки и стимули, които улесняват
инвестициите със сертификат клас „А“ и „Б“?
• Какви са насърчителните мерки и стимули, които улесняват
инвестициите при Приоритетен инвестиционен проект?
• Какви са насърчителните мерки и стимули, които улесняват
инвестициите със сертификат клас „В“?
• Какви основни данъчни стимули може да използвате при
инвестиции?
Какви са видовете мерки за насърчаване на инвестициите?
Инвестиционните проекти се насърчават в зависимост от размера на
инвестицията и създадената заетост. Издават се четири вида
сертификати:
• сертификат за инвестиционен проект - клас „А“;
• сертификат за инвестиционен проект - клас „Б“;
• сертификат за инвестиционен проект - клас „В“;
• сертификат за „приоритетен инвестиционен проект“.

Какви са насърчителните мерки и стимули, които улесняват
инвестициите със сертификат клас „А“ и „Б“?
След като получи съответния сертификат, инвеститорът може да се
възползва от редица насърчителни мерки и стимули, които имат за цел
да улесняват изпълнението на инвестиционния проект:
• съкратени срокове за административно обслужване за процедури по
реда на Закона за устройство на територията, Закона за пътищата,
Закона за водите (например, по-бързо издаване на виза за
проектиране, по-бързо одобрение на инвестиционни проекти; побързо издаване на сертификат за пожарна безопасност и други) –
важи за инвестиции клас „А“ и „Б“;
• индивидуално
административно
обслужване,
необходимо
за
осъществяване на инвестиционния проект - важи за инвестиции
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клас „А“; мярката включва предоставяне на пълна и точна
информация за необходими документи, срокове и такси по
приложимите закони, както и съдействие за издаването и
получаването на всички необходими документи. За да се
възползвате от тази мярка следва да подадете искане до Българска
агенция за инвестиции (БАИ) на хартиен и електронен носител или
по електронен път (с или без използване на електронен подпис);
Важно е да знаете
Таксите за издаване на всички документи, без значение от
класа инвестиция, са за сметка на инвеститора.
облекчен режим (без търг или конкурс) при придобиване право на
собственост или ограничени вещни права (право на ползване, право
на преминаване и др.) върху недвижими имоти - частна държавна и
частна общинска собственост – важи за инвестиции клас „А“ и
„Б“;
• финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата
инфраструктура
(публична
общинска/държавна
собственост),
Например - мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.,
преносни проводи, електрически подстанции, пречиствателни
станции за питейни и отпадъчни води и др.) – важи за инвестиции
клас „А“ и два или повече инвестиционни проекта „Б“ в
съответната индустриална зона1.
Приоритет при използването на този вид мерки имат инвестициите,
които се осъществяват във високотехнологичните дейности2 (подробно
определени в Правилника за прилагане на закона за насърчаване на
инвестициите) или дейности в икономически необлагодетелствани
региони3;
•

Индустриална зона е съвкупност от един или няколко съседни поземлени имота
със сходни характеристики и преобладаващо предназначение за производствени
дейности, предвидени с влязъл в сила подробен устройствен план.
2 Високотехнологични икономически дейности в преработващата промишленост
(High Tech manufacturing Industries);
- услуги, определени като "интензивно базирани на знания" (Knowledge-intensive
services (KIS) и "високотехнологични интензивно базирани на знания услуги"
(High-tech KIS).
Списък с конкретните дейности е наличен в чл. 3, ал. 5 и 6 от ППЗНИ.
3 - общини, в които равнището на безработица е по-високо от средното за
страната, или
- области, в които брутната добавена стойност на глава от населението е пониска от средната за страната.
1
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Мерки за насърчаване на инвестиции
Наръчник за МСП

•

Стартиране на бизнес
Бизнес операции
Промени в структурата
Прекратяване на дейността

•

финансово
подпомагане
за
обучение
за
придобиване
на
професионална квалификация на лица, заели новите работни места,
свързани
с
инвестициите
(само
за
инвестиции
във
високотехнологични дейности или за инвестиции в икономически
необлагодетелствани региони) – важи за инвестиции клас „А“ и
„Б“. Този вид мерки могат да се използват само за инвестициите,
които се осъществяват във високотехнологичните дейности или в
икономически необлагодетелствани региони;
финансово подпомагане за частично възстановяване на направените
от инвеститора за негова сметка, в качеството му на работодател,
задължителни осигурителни вноски за държавното обществено
осигуряване,
за
допълнителното
задължително
пенсионно
осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за
новоназначените работници и служители за осъществяването на
инвестиционния проект - важи за инвестиции клас „А“, клас „Б“.
Важно е да знаете
Възстановяването на разходи за осигуровки е за период не
по-дълъг от 24 месеца от разкриването на съответното
работно място.

Какви са насърчителните мерки и стимули, които улесняват
инвестициите при Приоритетен инвестиционен проект?
Инвестиционните
проекти
със
сертификат
за
Приоритетен
инвестиционен проект могат да се насърчават чрез всички мерки,
посочени по-горе за клас „А“ и клас „Б“, и със следните допълнителни
мерки:
• продажба или учредяване на ограничени вещни права върху имоти
(частна държавна или частна общинска собственост), без търг или
конкурс на цени, по-ниски от пазарните (но не по-ниски от
данъчната оценка) и освобождаване от държавни такси при промяна
на предназначението на земята;
• продажба, замяна или да учредяване на възмездно ограничено
вещно право без търг или конкурс върху имоти, собственост на
еднолични дружества с държавно или общинско участие, както и
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•

•

търговски дружества, чийто капитал е собственост на еднолични
търговски дружества с държавно участие на цени, по-ниски от
пазарните (но не по-ниски от данъчната оценка);
институционална подкрепа (напр. създаване на междуведомствена
работна група за осигуряване на подкрепа с участие на
представители на заинтересованите органи на централната и
териториалната изпълнителна власт, на академичната общност и
неправителствени организации), създаване на смесени дружества и
други видове помощ;
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в
образование и научни изследвания (до 50% от стойността на
проекта) или за инвестиции в преработващата промишленост (до 10
% от стойността на проекта)4.

Какви са насърчителните мерки и стимули, които улесняват
инвестициите със сертификат клас „В“?
• съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от
общината, на чиято територия се осъществява инвестицията;
• индивидуално административно обслужване, предоставяно от
общината, на чиято територия се осъществява инвестицията;
• придобиване право на собственост или ограничени вещни права
върху имоти – частна общинска собственост, без търг или конкурс
(мярката се прилага, в случай че не е заявена от инвеститор при
•
за инвестиция клас „А“, клас „Б“ или за приоритетен инвестиционен
проект за същия имот).
Важно е да знаете
Редът за прилагането на мерките за насърчаване на
инвестиции клас „В“ се урежда в наредба на съответния
общински съвет.
Всяка община следва да поддържа на интернет страницата си:
• актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за
осъществяване на инвестиции;
• формуляри и образци за кандидатстване за получаване на
сертификат за инвестиция клас „В“.

4

http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/KID-2008.pdf
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Какви основни
инвестиции?

1

данъчни

стимули

може

да

използвате

при

Корпоративен данък

Корпоративният данък върху годишната данъчна печалба е в размер на
10%.
• корпоративният данък се преотстъпва в размер до 100 на сто на
данъчно задължени лица за данъчната им печалба от извършваната
производствена дейност, включително производство на ишлеме.
Условията за това включват:
- извършване на производствена дейност единствено в общини, в
които за предходната година преди текущата има безработица с
или над 25% по-висока от средната за страната за същия период;
- поддържане на поне 10 работни места, като най-малко 50 на сто
от тях са заети пряко в извършваната производствена дейност;
- поне 30 на сто от персонала са лица с постоянен адрес в
съответната община с висока безработица;
• данъчни облекчения при наемане на безработни лица, както и за
предприятия, наемащи хора с увреждания, уредени в чл. 177 -178 от
ЗКПО.

2

Данък при източника

С данък при източника в размер на 5% се облагат дивидентите и
ликвидационните дялове, разпределени от местни юридически лица в
полза на:
• чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато
дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез
място на стопанска дейност в страната;
• местни юридически лица, които не са търговци, включително на
общини.
Не се облагат с данък при източника дивидентите и ликвидационните
дялове, когато са разпределени в полза на чуждестранно юридическо
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лице, което е местно лице за данъчни цели на държава-членка на
Европейския съюз (ЕС) или на друга държава, страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП).
Тоест, ако българска фирма разпределя печалба към чуждестранна
фирма, която е установена в ЕС или ЕИП, българската фирма няма
задължение за удържане и изплащане на данък дивидент.
С 10% данък се облагат и други доходи на чуждестранни лица от
източник в страната. Повече информация за тези задължения може да
намерите в чл. 195 на ЗКПО.
При прилагането на данъка при източника, моля да имате предвид, че
България има сключени Спогодби за избягване на двойно данъчно
облагане (СИДДО) с близо 70 държави, които могат да бъдат
приложими в съответния случай.
Процедурите за прилагане на СИДДО и самите СИДДО, сключени от
България, може да намерите на следния страницата на НАП
(http://www.nap.bg/page?id=317)

3

Данък добавена стойност

Данъкът върху добавената стойност е в размер на 20%, за някои
хотелиерски услуги – 9% или с нулева ставка в определени от Закона
за данък добавена стойност случаи.
Законът (чл. 164-166 от ЗДДС) допуска данъчни стимули във връзка с
инвестиционен проект, който:
• е одобрен от министъра на финансите;
• е на стойност над 5 млн. лв.;
• създава повече от 20 нови работни места;
• е със срок на изпълнение до 2 години;
• е обезпечен от гледна точка на финансиране.
Предвиден е специален ред за начисляване на данъка при внос на
стоки, като той може да се начисли от регистрираното по ЗДДС лице,
ако внася стоки (с изключение на акцизни) по индивидуален списък,
одобрен от министъра на финансите. В такъв случай митническите
органи допускат освобождаване на стоките без данъкът да е ефективно
внесен или обезпечен.
Законът е предвидил и съкратен 30-дневен срок за възстановяване на
данъка.
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Повече информация
Повече информация можете да откриете на интернет
страниците на:
• БАИ (http://www.investbg.government.bg/bg/pages/1certification-procedure-167.html);
• Министерството на финансите
(https://www.minfin.bg/upload/405/Invest_proekt_.pdf);
• Национален статистически институт
(http://www.nsi.bg/bg/content/3992/%D1%82%D1%80%D0
%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD
%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8).
Обратно в списъка
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Изисквания за клас инвестиция и
приоритетен инвестиционен проект
В тази секция можете да намерите следната информация:
• Какви са общите изисквания, на които трябва да отговарят
инвестициите, за да бъдат насърчавани?
• Какви са минималните изисквания към инвестициите от клас „А“ и
„Б“?
• Какви са изискванията към инвестиции с общинско значение - от
клас „В“?
• Какви са условията, които един проект трябва да покрие, за да бъде
приоритетен инвестиционен проект?
Република
България
провежда
политика
за
насърчаване
на
инвестициите (връзка към 1.2.3.1.2.), свързана с предоставянето на
определени привилегии и улеснения на инвеститорите, които спомагат
конкурентоспособността на българската икономика.
Конкретните изисквания към инвеститорите, инвестициите, както и
мерките за насърчаване, са уредени в Закона за насърчаване на
инвестициите (ЗНИ) и в Правилника за прилагане на Закона за
насърчаване на инвестициите (ППЗНИ).
Какви са общите изисквания, на които трябва да отговарят
инвестициите, за да бъдат насърчавани?
За да се ползват от мерките за насърчаване, инвестициите следва да
покриват следните общи изисквания:
• да са свързани със създаването на ново предприятие, с
разширяването на съществуващо предприятие, с разнообразяване на
производството на предприятието с нови продукти или със
съществена промяна в цялостния производствен процес на
съществуващо предприятие;
• инвестицията да е в икономически дейности, допустими за
съответния инвестиционен клас съгласно Класификацията на
икономическите дейности (КИД 2008);
• най-малко 80 % от приходите от изпълнявания инвестиционен
проект да произтичат от дейност съгласно Класификацията на
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икономическите дейности;
срокът за изпълнение на инвестицията да е до три години от датата
на започване на работата по проекта до неговото завършване;
инвестициите да покриват минималните размери, необходими за
съответния инвестиционен клас (вижте по-долу);
най-малко 40 на сто от разходите за материални и нематериални
активи да се финансират чрез собствени ресурси или чрез външно
финансиране под форма, която изключва публична подкрепа;
да създават и поддържат заетост, която е пряко свързана с
осъществяването на инвестиционния проект:
- инвестиционният проект да води до нетно увеличение на броя на
служителите в съответното предприятие/организация в сравнение
със средния брой на служителите през предходните 12 месеца;
- създадената заетост трябва да се поддържа за минимален период
от пет години, когато се касае за голямо предприятие и за
минимален период от три години, когато се касае за малки и
средни предприятия;
инвестицията в икономическата дейност да се поддържа в
съответния регион по местонахождение най-малко пет години, а в
случай на малки и средни предприятия - три години, считано от
датата на нейното завършване;
придобитите дълготрайни материални и нематериални активи да са
нови и закупени при пазарни условия от трети лица, независими от
инвеститора.

Какви са минималните изисквания към инвестициите от клас А и
Б?
Инвестицията трябва да бъде в някоя от следните
икономически области съгласно КИД 2008:
от
индустриалния
сектор
се
насърчават
инвестициите
в
преработващата промишленост (код C 10-33.2) с изключение на
дейностите, посочени в чл. 2, ал. 2, т. ППЗНИ;
от сектора на услугите се насърчават инвестициите, свързани с:
- дейности по издаване на програмни продукти (код J 58.2);
- дейности в областта на информационните технологии (код J 62);
- информационни услуги (код J 63);
- счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации (код М
69.2);
- професионални дейности в централни офиси (код 70.1);
1234
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-

архитектурни и инженерни дейности;
технически изпитвания и анализи (код М 71);
научноизследователска и развойна дейност (код М 72);
образование (код P 85);
хуманно здравеопазване и медико-социални грижи с настаняване
(кодове Q 86 и 87);
складиране и съхраняване на товари (код Н 52.1);
административни и спомагателни офис дейности, дейности на
телефонни центрове за услуги и спомагателно обслужване на
стопанската дейност, некласифицирано другаде (кодове N 82.1,
82.2 и 82.99).

ЗНИ
поставя
минимални
прагове
за
размера
на
инвестициите, които са различни в зависимост от
икономическите дейности, в които се инвестира (чл. 3
ППЗНИ).
Когато инвестициите са в икономически дейности, свързани с
преработващата промишленост, минималният размер на инвестициите в
един обект е:
• за клас „А“ - 10 млн. лв.;
• за клас „Б“ - 5 млн. лв.
Когато инвестициите са в икономически дейности, свързани със
складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта,
административни и спомагателни офис дейности, дейности на
телефонни центрове за услуги и спомагателно обслужване на
стопанската дейност, некласифицирано другаде, минималният размер
на инвестициите в един обект е:
• за клас „А“ – 3 млн. лв.;
• за клас „Б“ – 1.5 млн. лв.
Когато първоначалната инвестиция се осъществява изцяло в
административните граници на общини, които за предходната година

2

С
подкрепата
на

преди текущата, имат равнище на безработица, равна или по-висока от
средната за страната, минималният размер на инвестициите в един
обект е:
• за клас „А“ – 4 млн. лв.;
• за клас „Б“ – 2 млн. лв.
Когато инвестицията е свързана с високотехнологични дейности от
индустриалния сектор, минималният размер на инвестициите в един
обект е:
• за клас „А“ – 4 млн. лв.;
• за клас „Б“ – 2 млн. лв.
Когато инвестицията е свързана с високотехнологични и интензивно
базирани на знания дейности от сектора на услугите, минималният
размер на инвестициите в един обект е:
• за клас „А“ – 2 млн. лв.;
• за клас „Б“ – 1 млн. лв.
За някои от инвестициите се предвижда минимален брой
осигурени нови работни места (чл. 3а, ал. 2 ППЗНИ).
Когато първоначалната инвестиция се осъществява изцяло в
административните граници на общини, които за предходната година
преди текущата, имат равнище на безработица равна или по-висока от
средната за страната, създадената и поддържана заетост трябва да е не
по-малко от:
• 25 нови работни места - за клас „А“;
• 10 нови работни места - за клас „Б“.
Когато
инвестиционният
проект
се
осъществява
във
високотехнологичните
дейности
от
индустриалния
сектор
(преработваща промишленост) на икономиката:
• 25 нови работни места - за клас „А“;
• 10 нови работни места - за клас „Б“.
Когато
инвестиционният
проект
се
осъществява
във
високотехнологичните дейности от сектора на услугите, създадената и
поддържана заетост, трябва да е не по-малко от:
• 50 нови работни места - за клас „А“;
• 25 нови работни места - за клас „Б“.

3

1234

С
подкрепата
на

Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП Бизнес операции  Финансиране  Изисквания за клас инвестиции и приоритетни инвестиционни проекти

Наръчник за МСП

Изисквания за клас инвестиция и
приоритетен инвестиционен проект

Стартиране на бизнес
Бизнес операции
Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Какви са изискванията към инвестиции с общинско значение - от
клас В?
Инвестициите от клас „В“ могат да бъдат във всеки сектор на
икономиката, с изключение на ограниченията, посочени в чл. 13а от
ЗНИ. Като инвестиции от клас „В“ се насърчават инвестиции, които се
реализират в рамките на една община и са с размер, не по-голям от 2
млн. лв. Конкретните изисквания, ред и условията за насърчаване се
определят от общините чрез наредба.
Какви са условията, които един проект трябва да покрие, за да
бъде приоритетен инвестиционен проект?
Приоритетни са инвестиционните проекти, които имат особено важно
значение за икономическото развитие на страната или за региони в
страната. Приоритетните инвестиционни проекти могат да бъдат
направени в икономическите дейности, допустими и за клас „А“ и клас
„Б“.
Съгласно чл. 22е ЗНИ, за да бъде един инвестиционен проект
приоритетен, той трябва да покрива поне едно от следните изисквания:
• размерът на инвестициите да превишава най-малко три пъти
минималния размер за инвестиция клас „А“;
• да създава заетост чрез инвестиции в необлагодетелствани региони1
или във високотехнологични дейности2, чийто минимален брой на
заетите лица е определен с правилника за прилагане на закона.
Заетостта следва да е пряко свързана с осъществяването на
инвестиционния проект. Инвестиционният проект трябва да води до
увеличение
на
броя
на
служителите
в
съответното
предприятие/организация в сравнение със средния брой на
служителите през предходните 12 месеца. Създадената заетост
трябва да се поддържа за минимален период от 5 години в случай на
голямо предприятие и за минимален период от три години в случай
на малки и средни предприятия;
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•
•
•

да предвижда изграждане на индустриални зони с необходимата
техническа инфраструктура за привличане на инвестиции при
условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона;
да предвижда изграждане на технологични паркове с необходимата
техническа инфраструктура за привличане на инвестиции в научни
изследвания и/или образование, и/или информационни технологии,
включително иновационни дейности за технологично обновяване на
производствени продукти и технологии при условия и по ред,
определени с правилника за прилагане на закона.

Конкретните размери на необходимите инвестиции и на заетостта,
която следва да се осигури, са разписани в чл. 63 и чл. 64 от ППЗНИ:
• общ случай - 100 млн. лв. инвестиция и осигурена заетостта на
поне 150 души
• инвестиция в общини с висока безработица - 50 млн. лв. и 100
заети;
• преработваща промишленост (код С 10-33.2) – 50 млн. лв. и 150
заети;
• високотехнологични дейности от преработващата промишленост:
30 млн. лв. и 100 заети;
• високотехнологични и интензивно базирани на знания услуги (напр.
образование,
здравеопазване,
информационни
технологии):
20 млн. лв. и 50 заети;
• за изграждане на индустриална зона и развитието й в индустриален
парк чрез привличане на инвестиции: 15 млн. лв. и 15 заети;
• за изграждане на технологичен парк: 15 млн. лв. и 50 заети.

1-

общини, в които равнището на безработица е по-високо от средното за
страната, или
- области, в които брутната добавена стойност на глава от населението е пониска от средната за страната.
2 - високотехнологични" икономически дейности в преработващата промишленост
(High Tech manufacturing Industries);
- услуги, дефинирани като "интензивно базирани на знания" (Knowledge-intensive
services (KIS) и "високотехнологични интензивно базирани на знания услуги"
(High-tech KIS).
Списък с конкретните дейности е наличен в чл. 3, ал. 5 и 6 от ППЗНИ.
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Повече информация
За повече информация вижте интернет страницата на БАИ:
• Процедура за сертифициране
(http://www.investbg.government.bg/bg/pages/1certification-procedure-167.html);
• Приложимо законодателство в областта
(http://www.investbg.government.bg/bg/pages/4investment-promotion-act-170.html);
• Списък на общините, в които за 2015 г. равнището на
безработица е равно или по-високо от средното за
страната
(http://www.investbg.government.bg/bg/pages/spisak-naobshtinite-sagl-chl-3-al-8-ot-pravilnika-za-prilag-235.html).
Обратно в списъка
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Процедура по издаване на сертификат за
клас инвестиция и приоритетен
инвестиционен проект

В тази секция можете да намерите следната информация:
• Каква е процедурата по издаване на сертификат за приоритетен
инвестиционен проект и инвестиции клас „А“ и „Б“?
• Каква е процедурата по издаване на сертификат за инвестиции клас
„В“?
Инвеститорите могат да се ползват от привилегии и облекчения (връзка
към 1.2.3.1.2.) , предвидени в Закона за насърчаване на инвестициите
(ЗНИ), само след като им е издаден сертификат за клас на
инвестицията или за приоритетен инвестиционен проект. Сертификатът
се издава от министъра на икономиката (за инвестиция клас „А“ и „Б“ и
за приоритетен инвестиционен проект) или от кмета на общината (за
инвестиционен проект с общинско значение - инвестиция клас „В“).
Каква е процедурата по издаване на сертификат за приоритетен
инвестиционен проект и инвестиции клас „А“ и „Б“?
Подаване на заявление до Българска агенция за
инвестиции (БАИ)
Вие, като инвеститор, следва да подадете заявление по образец1 за
получаване на сертификат за инвестиция клас „А“, клас „Б“ или
приоритетен инвестиционен проект до изпълнителния директор на БАИ.
Образецът съдържа инструкции, които трябва да бъдат следвани при
попълването на заявлението. Задължително следва да бъдат посочени
мерките за насърчаване на инвестициите, от които инвеститорът желае
да се ползва. Към заявлението следва да бъдат приложени
инвестиционният проект и съответните необходими формуляри и
документи, указани в образеца2. Всички документи, които са на чужд
език, задължително следва да бъдат представени и в превод на
български език. Заявлението и съответните приложения към него могат

1
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да бъдат представени както на хартия, така и в електронен вид,
подписани с квалифициран електронен подпис (връзка към 1.1.13)
Важно е да знаете
Съгласно чл. 4, ал. 1 ППЗНИ заявлението за издаване на
сертификат следва да бъде подадено преди започване на
работата по инвестиционния проект3. Купуването на земя и
подготвителните дейности като получаването на разрешителни
и провеждането на проучвания на осъществимостта не се
смятат за започване на работите по проекта.
Проверка на документите и оценка на инвестиционния
проект
Изпълнителният директор на БАИ следва да провери постъпилите
документи и да оцени инвестиционния проект. Инвестиционният проект
се оценява по методология, която се утвърждава от министъра на
икономиката (актуалната методология е достъпна на следния адрес
http://www.investbg.government.bg/files/useruploads/files/metodologia%2
0za%20ocenka%20na%20investicionni%20proekti.pdf). В случай че при
проверката на документите са констатирани несъответствия или
непълноти, директорът уведомява инвеститора и му дава срок до два
месеца за отстраняване на нередностите. След като документите са
проверени и инвестиционният проект е оценен, директорът изпраща до
министъра на икономиката предложение за издаване на сертификат.
Предложението се изпраща до министъра на икономиката в срок до 30
дни от подаване на заявлението по т.1 или от отстраняването на
несъответствията и/или непълнотите.

2

1Образецът е достъпен на следния адрес http://www.investbg.government.bg/files/useruploads/files/application_form_bg_201
5_.doc
2Необходимите формуляри са достъпни на следния адрес http://www.investbg.government.bg/bg/pages/2-getting-certified-presentation168.html
3 Започване на работата по инвестиционен проект е започване на строителните
работи, свързани с инвестицията или поемане на правнообвързващ ангажимент
за поръчка на оборудване или всеки друг ангажимент, който прави инвестицията
необратима.
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3

Издаване на сертификат

Въз основа на оценката и предложението на изпълнителния директор
на БАИ министърът на икономиката издава сертификат, с който се
определя класa на инвестицията като клас „А“, клас „Б“ или като
приоритетен инвестиционен проект.
Такса

За издаването на сертификат не се дължат такси.

Срок

За издаване на сертификат за клас инвестиция: 14 дни от
получаване
на
мотивирано
предложение
от
изпълнителния директор на Българската агенция за
инвестиции за издаване на сертификат за клас
инвестиция.

За издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект:
министърът на икономиката внася предложение в Министерския съвет
за одобряване на Меморандум за разбирателство за изпълнението на
проекта в срок до 30 работни дни от получаване на мотивирано
предложение от изпълнителния директор на Българската агенция за
инвестиции за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен
проект. Министърът на икономиката издава сертификата след приемане
на Решение на Министерския съвет.
Каква е процедурата по издаване на сертификат за инвестиции
клас „В“?

1

Подаване на заявление

Когато инвестиционният проект е с общинско значение, инвеститорът
следва да подаде заявление по образец4 за получаване на
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сертификат за инвестиция клас „В“ до кмета на съответната община.
Към заявлението се прилага инвестиционния проект и допълнителни
документи, които съответната община изисква. Следва да се отбележи,
че всяка община самостоятелно урежда реда и условията за
насърчаване на инвестиции от клас „В“ чрез наредба, поради което
изискуемите документи може да варират. Всички документи, които са
на чужд език, задължително следва да бъдат представени и в превод на
български език. Заявлението и съответните приложения към него могат
да бъдат представени както на хартия, така и в електронен вид,
подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).
Проверка на документите и оценка на инвестиционния
проект
Кметът на общината следва да провери постъпилите документи и да
оцени инвестиционния проект. Инвестиционният проект се оценява по
методология, която се утвърждава от министъра на икономиката
(актуалната
методология
е
достъпна
на
следния
адрес
http://www.investbg.government.bg/files/useruploads/files/metodologia%2
0za%20ocenka%20na%20investicionni%20proekti.pdf). В случай че при
проверката на документите са констатирани несъответствия или
непълноти, кметът уведомява инвеститора и му дава срок за
отстраняване на нередностите. След като документите са проверени и
инвестиционният проект е оценен, кметът изпраща до общинския съвет
предложение за издаване на сертификат. Предложението се изпраща
до общинския съвет в срок до 30 дни от подаване на заявлението по т.1
или от отстраняване на нередовностите.

2

3

Издаване на сертификат

Общинският съвет взема решение за издаване на сертификат за
инвестиция клас „В“. Въз основа на това решение кметът издава
сертификат за инвестиция клас „В“.

Всяка община изготвя самостоятелен образец, който следва да бъде достъпен на
интернет страницата на Общината. Образец на заявлението, изготвен от Столична
община - http://investsofia.com/wp-content/uploads/2016/10/Zaiavlenie-ZNI-5.docx
4
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Какви са обстоятелствата за отказ за издаване на сертификат?
Независимо от вида и класа на инвестицията, отказ за издаване на
сертификат се постановява, когато е налице обстоятелство, посочено в
чл. 19а ЗНИ. Сред основанията, при които се постановява отказ, са:
• наличието на несъответствия между инвестиционния проект и
изискванията за съответния клас инвестиции;
• наличието на несъответствия и/или непълноти в документите,
представените към заявлението за издаване на сертификат, които не
са отстранени в срок до 6 месеца от датата на подаване на
заявлението;
• несъвместимост на лицето, което представя инвестиционния проект,
със законовите изисквания, посочени в чл. 13 ЗНИ.
Повече информация
Повече информация може да намерите на следните интернет
адреси на страницата на БАИ и Министерството на
икономиката:
• Процедура за сертифициране
(http://www.investbg.government.bg/bg/pages/1certification-procedure-167.html);
• Издаване на сертификат за инвестиция клас „А“, „Б“ и
приоритетен инвестиционен проект по Закона за
насърчаване на инвестициите
(https://www.mi.government.bg/bg/services/735-izdavanena-sertifikat-za-investiciya-klas-a-b-i-prioriteteninvesticionen-proekt-po-zakona-za-n-104-c363-2.html);
• Издадени сертификати по Закона за насърчаване на
инвестициите и Правилника за неговото прилагане през
2018 г.
(https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/invest
ment-policy/izd_sert_2008-11.2018.pdf).
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123

С
подкрепата
на

Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Финансиране  Финансиране от банки – обща информация

Финансиране от банки – обща
информация
Вероятно първото, за което мислите, когато имате нужда от
допълнителни средства, за да финансирате своя бизнес, е кредит от
банка. Банките са най-големите кредитори у нас и предлагат различни
видове кредити за микро-, малки и средни предприятия. На интернет
народна
банка
страницата
на
Българската
(http://www.bnb.bg/RegistersAndServices/RSCIRegisters/BS_CI_REG_BAN
KSLIST_BG) можете да откриете списък на всички лицензирани банки и
клонове на чуждестранни банки в Република България, от които можете
да получите финансиране под формата на бизнес кредит или банкови
гаранции.
Важно е да знаете
Когато кандидатствате за кредит, повечето банки искат
гаранция, че ще изплатите кредита независимо от
финансовото благополучие на Вашата компания в бъдеще. В
този случай, вие давате обезпечение на банката (което в
практиката също се възприема като гаранция), най-често под
формата на ипотека върху недвижимо имущество или залог
на материалния или финансов актив, който е обект на
сделките Ви, че ще изплатите задължението си. Повече за
банковата гаранция можете да откриете тук (връзка към
1.2.3.2.4).
Подробна информация за различните продукти, които лицензираните
банки и клонове на чуждестранни банки предлагат можете да намерите
на сайта на съответната финансова институция или в най-близкия клон
на банката. Съгласно Закона за кредитните институции, чл. 58, ал.1
при отпускането на кредит банката е задължена безплатно и в писмена
форма да Ви предостави условията по кредитите, които да съдържат
най-малко информация за:
•

таксите, комисионните и други разходи, пряко свързани с договора
за кредит и за обективните критерии, въз основа на които тези

С
подкрепата
на

разходи могат да се изменят;
•

лихвения процент, изразен като годишен лихвен процент, метода за
изчисляване на лихвата, както и условията, при които може да се
променя лихвата при пълното погасяване на кредита;

•

допълнителните задължения, свързани с разплащанията;

•

условията и разходите при предсрочно погасяване на кредита.

За да вземете информирано решение за банката, с която да сключите
договор за бизнес кредит, е добре да съберете информация за
различните възможности, от които можете да се възползвате, като
сравнявате:
•

вида на кредита;

•

общата сума, която ще получите;

•

кога и как ще получите парите;

•

срока на договора за кредит;

•

обезпечението, което следва или не следва да предоставите;

•

последиците при неплатени вноски;

•

условията за право на отказ от договора и др.
Важно е да знаете
Всяко физическо и юридическо лице има право чрез писмено
заявление да поиска от Българска народна банка (БНБ)
информация относно кредитната си задлъжнялост. Повече
информация за условията и реда за подаване на писмено
заявление
можете
да
намерите
тук
(http://www.bnb.bg/aboutus/aufaq/CONTR_CREDIT_REGISTER_
FAQ).
Повече информация
Повече информация за различните кредитни продукти и
свързаната нормативна уредба можете да откриете на
страницата на:
• Българска народна банка
(http://www.bnb.bg/AboutUs/AULegalFramework/AUNational
LegalFramework/AULFSearch/index.htm);
• Асоциация на банките в България (https://abanksb.bg).
Обратно в списъка
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Банкови кредити
Какво представлява банковият кредит?
Банковият кредит е вид сделка между банката и заемателя. Банката се
задължава да отпусне на заемателя парична сума за определена цел и
при уговорени условия и срок, а заемателят се задължава да ползва
сумата съобразно уговореното и да я върне след изтичане на срока.
Договорът за банков кредит се сключва в писмена форма и за всеки
кредит заемателят плаща лихва по кредита в размер, уговорен с
банката (чл. 430, ал. 1 Търговски закон).
Видове кредити
Видовете кредити могат да бъдат класифицирани според:
• предназначението си;
• срока за погасяване
•

степента на обезпеченост - обезпечен, частично обезпечен или
необезпечен;

•

начина на усвояване и погасяване.

Повечето банки у нас публикуват структурирана информация за
различните видове бизнес кредите според тяхното предназначение.
Според предназначението си кредите към МСП се делят на два основни
вида:

1

Инвестиционни кредити

С инвестиционните кредити можете да закупите активи. Това
включва покупка или ремонт на машини, оборудване и обзавеждане
или т.нар. материални активи. С инвестиционните кредити също можете
да финансирате закупуването на софтуер, системи за управление,
патентоване на конкретна идея или услуга и това са т.нар. кредити за
нематериални активи. Инвестиционните кредити биват отпускани със
срок за погасяване от една до пет или повече години. За
инвестиционните кредити кредиторите искат обезпечение, че кредитът
ще бъде изплатен независимо от финансовото благополучие на
компанията в
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бъдеще. За обезпечение най-често се използва ипотека или залагане на
материалния или финансов актив, който е обект на сделката.

2

Кредити за оборотни средства

Ако се нуждаете от средства, с които да обезпечите текущи бизнес
нужди като заплати на хората, покупка на стоки, материали,
консумативи и др., можете да се възползвате от различни видове
кредити за оборотни средства. Повечето банки у нас предлагат
следните опции за кредити за оборотни средства:
• стандартни кредити;
•

кредитна линия;

•

кредитна линия за търговци с ПОС устройство;

•

овърдрафт;

•

револвиращ/възобновяем кредит;

•

земеделски кредити срещу субсидии;

•

кредити с предварително одобрен погасителен план.

Как се определя лихвеният процент по кредита?
Всяка банка има методика за изчисляване на лихвения процент за
различните видове кредити. Лихвите по различните видове кредити се
формират обикновено от два основни показателя:
•

Референтен лихвен процент – това е стойност, която се определя
независимо от банката кредитор. Всяка банка поддържа актуална
информация за международните и националните лихвени индекси,
които използва за определяне на лихвения процент (напр. EURIBOR,
LIBOR и др.)

•

Договорена надбавка, която отчита размера на риска, който
банката поема, когато отпуска кредит

Това може да е проста или сложна лихва, която се изчислява в лихвени
проценти за периода, за който трябва да се изплати кредитът.
Лихвеният процент за кредита зависи също от кредитната Ви история и
пазарната ситуация към момента на сключване на сделката.
Информация за условия по кредитите можете да получите от интернет
страницата на предпочитаната от Вас банка. Може да се информирате в
по-голям детайл за пазарната ситуация на лихвените проценти тук
(http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIR
InterestRate/index.htm).
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Банкови кредити
Важно е да знаете
За информация за финансовите инструменти, които
осигуряват преференциални лихвени проценти за бизнес
кредити за МСП посетете секцията Национални програми за
финансиране (връзка към 1.2.3.3.) или Европейски програми
за финансиране (връзка към 1.2.3.4.).
Такси по кредита
Освен различните лихвени проценти, които всяка банка определя,
финансовите институции имат и определени такси, свързани с
предоставянето на кредити, като:
• такса за кандидатстване, анализ и оценка на кредитоспособността;
• такса за откриване, обслужване и закриване на сметка по кредита;
• такса за усвояване на кредита;
• такса за фиксирани условия, когато не желаете да усвоите кредита
непосредствено след одобрението;
• застрахователна премия;
• такса, ако искате да предоговорите условията по кредита;
• такса за разглеждане на предоговарянето;
• такса за преструктуриране на кредита;
• наказателна лихва, ако просрочите плащане;
• такса, ако предсрочно погасите кредита;
• такси за допълнителни услуги, които банките предлагат (SMS
известие, кредитна или дебитна карта).
Лихвата и всички дължими такси по кредита определят реалната
стойност на кредита, който ще изтеглите и ще изплатите.
Важно е да знаете
Всяка банка е задължена да посочи всички дължими такси
по кредита в Стандартния европейски формуляр за кредит
(чл. 5, ал. 2, Закон за потребителски кредит). С този
документ ще можете лесно да сравнявате условията на
различните банки.
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Повече информация
Повече информация за банковите кредити и свързаната
нормативна уредба можете да откриете на страницата на:
• Българска народна банка
(http://www.bnb.bg/AboutUs/AULegalFramework/AUNationalL
egalFramework/AULFSearch/index.htm);
• Асоциация на банките в България
(https://abanksb.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0
%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0
%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1
%82%D0%B8/2%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0
%BD%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1
%82%D0%B8/).
Обратно в списъка
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Изчисляване на годишен процент на
разходите
Какво представлява годишният процент на разходите?
За да разберете колко точно ще Ви струва даден бизнес кредит от една
или друга банка, Вие трябва да изчислите годишния процент на
разходите по кредита (ГПР). Според чл. 19, ал. 1 от Закона за
потребителския кредит, това е показател, който изчислява общите
разходи по кредита, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или
косвени разходи, комисионни, възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч.
тези дължими на посредници за сключване на договора), изразени като
годишен процент от размера му. Банката предоставя процента на ГПР в
общите условия по кредита.
Как се изчислява годишният процент на разходите?
Това е обективен показател за това колко Ви струва кредитът, който се
изчислява като се сумират всички разходи за Вас под формата на
изходящи парични потоци по кредита, които ще заплатите на
обслужващата банка и се разделят на размера му на осреднена база за
целия период на кредита.
В Закона за потребителския кредит, чл. 19, ал. 2, Приложение 1,
можете да откриете формула и повече информация как да изчислите по
алгебричен път годишния процент на разходите.
Важно е да знаете
Ако формулата за изчисление Ви се струва сложна, можете да
използвате безплатните кредитни калкулатори, които са
достъпни
в
онлайн
пространството
(вижте
по-долу
приложения на ЕК). Все пак препоръчително е да проверявате
изчисленията си.
Какво не включва годишният процент на разходите?
При изчисляване на годишния процент на разходите по кредита не се
включват разходите:
• които потребителят заплаща при неизпълнение на задълженията си
по договора за потребителски кредит;
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различни от покупната цена на стоката или услугата, които
потребителят дължи при покупка на стока или предоставяне на
услуга, независимо дали плащането се извършва в брой или чрез
кредит;
• за поддържане на сметка във връзка с договора за потребителски
кредит;
• разходите за използване на платежен инструмент (кредитна или
дебитна карта, овърдрафт), позволяващ извършването на плащания,
свързани с усвояването или погасяването на кредита;
• разходи, свързани с извършването на плащанията, ако откриването
на сметката не е задължително и разходите, свързани със сметката,
са посочени ясно и отделно в договора за кредит или в друг договор,
сключен с потребителя.
(чл. 19, ал. 3, Закон за потребителския кредит)
Повече информация
Повече информация за годишния процент на разходите и
свързаната нормативна уредба можете да откриете на
страницата на:
• Българска народна банка
(http://www.bnb.bg/AboutUs/AULegalFramework/AUNationalL
egalFramework/AULFSearch/index.htm);
Калкулатор на ГПР за ипотечни кредити е наличен на:
• Европейска комисия
(https://ec.europa.eu/info/law/mortgage-credit-directive2014-17-eu/implementation/guidance-implementation-andinterpretation-law_bg).
Обратно в списъка
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Банкови гаранции
Какво представлява банковата гаранция?
Когато кандидатствате за кредит повечето банки искат гаранция, че ще
изплатите кредита независимо от финансовото благополучие на Вашата
компанията в бъдеще. В този случай, вие давате обезпечение на
банката (което в практиката също се възприема като гаранция), найчесто под формата на ипотека върху недвижимо имущество или залог
на материалния или финансов актив, който е обект на сделките Ви, че
ще изплатите задължението си.
Освен ролята на кредитор, банките могат да изпълняват ролята на
гарант за надеждността и платежоспособността на участниците в
различни видове търговски сделки, търгове, конкурси и обществени
поръчки. Тази роля те изпълняват като срещу заплащане Ви
предоставят услугата „банкова гаранция“. Това означава, за разлика от
обезпечението по кредит, че при настъпването на определени условия,
при които Вие не можете да предоставите стоките или услугите, за
които сте се договорили с третата страна, банката ще плати конкретна
сума, посочена в банковата гаранция вместо Вас. С банковата гаранция
банката писмено се задължава да плати на посоченото в гаранцията
лице определена сума пари съобразно условията, предвидени в нея (чл.
442, Търговски закон).
За разлика от кредитите, банковите гаранции се издават обикновено
по-бързо, при по-ниски разходи за такси и комисионни, които трябва да
платите за съответната услуга.
Какви са видовете банкови гаранции?
Банковите гаранции могат да са част от уговорките по различни
търговски сделки, включително изпълнение на търгове, конкурси и
обществени поръчки и да се изискват на всеки етап на сделката.

1

Гаранция за плащане

В този случай банката в ролята си на гарант от една страна, осигурява
сигурността на купувача, че определена стока ще бъде произведена
при определени условия. А от друга страна, че производителят на
стоката ще получи плащането след като изпълни условията и представи
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за условията, при които ще бъде извършено плащането, след което
купувачът внася парите в банката-гарант, която от своя страна се
задължава да плати на производителя след изпълнение на
договорените условия.

2

Гаранция за връщане на аванс

Използва се в случаите на търговски сделки, в които купувачът
извършва авансово плащане на доставчик преди да са изпълнени
всички условия по търговския договора. Ако впоследствие доставчикът
не може да достави стоката, да извърши услугата или да изпълни други
условия, вписани в договора, банката се задължава да върне сумата от
авансовото плащане на купувача.

3

Гаранция за участие в търг, конкурс или обществена
поръчка

Често срещана ситуация е МСП да предоставят банкови гаранции за
участие в търгове, конкурси и обществени поръчки. В този случай,
банковата гаранция е средството, с което да удостоверите, че
намеренията Ви за участие са сериозни, т.е. няма да оттеглите
предложението си, ако спечелите търга/конкурса/поръчката и/или няма
да откажете да сключите възложения договор.
Важно е да знаете
Общите изисквания за предоставяне на гаранции за
изпълнение на обществени поръчки са описани в Закона за
обществените поръчки. Според изменения в ЗОП, които
влизат в сила от 01.03.2019 г., възложителите ще трябва да
посочват предвидените гаранции за изпълнение и техния
процент в обявлението, с което оповестяват откриването на
процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес, в
поканата за участие в преговори или в обявата за
обществена поръчка. Законът определя и размера на
гаранцията за изпълнение на обществена поръчка – той не
може да надвишава 5 на сто от стойността на договора за
изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията, която
обезпечава авансово предоставените средства, може да е до
размера на тези средства и се освобождава до три дни след
връщане или усвояване на аванса.

12

С
подкрепата
на

Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Финансиране  Финансиране от банки  Банкови гаранции – обща информация

Банкови гаранции
4

Гаранции за добро изпълнение

В договора за изпълнение, който сключите с трета страна, може да има
изискване за гаранция, че ще изпълните сделката съгласно
договорените условия. Ако това не се случи, банката изплаща размера
на сумата на гаранцията за добро изпълнение.
Каква е процедурата и условията за издаване на банкови
гаранции?
За да получите банкова гаранция трябва да подадете молба към
съответната банка, която да изпълнява ролята на Ваш гарант. Всяка
банка определя съдържанието на молбата за банкова гаранция. След
като молбата бъде уважена, се сключва договор за банкова гаранция.
Банките предоставят банкови гаранции като блокират парични средства
по Ваша сметка в съответната банка или срещу одобрени кредитни
лимити. Ако сумата на гаранцията е голяма, банката може да поиска
обезпечение на гаранцията под формата, например на ипотека или
залог в нейна полза.
Повече информация
Конкретните условия за издаване на банкова гаранция
можете
да
намерите
на
интернет
страниците
на
лицензираните банки и клонове на чуждестранни банки в
Република България. От тарифите за таксите и комисионните
на банката за юридически лица и еднолични търговци
можете да разберете стойността на услугата по издаване или
промяна на банкова гаранция.
Обратно в списъка
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Условия и ред за изплащане на суми по
гарантирани депозити
Какво представлява гарантираният депозит?
Както е добре известно в практиката, депозитите в банки са един от
начините за бизнеса да спестява свободни парични средства и да
печели от лихвите, които банките предоставят за конкретни периоди на
депозита. Това е един от ниско рисковите начини за инвестиция,
защото е регулиран от Закона за гарантиране на влоговете в банките и
посредством Фонда за гарантиране на влоговете в банките.
Целта на фонда е да допринася за стабилността и доверието във
финансовата система на Република България (чл. 3, ал. 1, Закона за
гарантиране на влоговете), а средствата, с които той разполага се
формират основно на базата на годишни премийни вноски, внасяни във
фонда от банките.
Важно е да знаете
Според Закона за гарантиране на влоговете в банките,
фондът гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете
на едно лице (независимо дали е физическо или юридическо)
в една банка независимо от броя и размера им, стига той да
не надхвърля 196 000 лв.
Кога фондът изплаща сумите по влоговете на дадено лице?
Според чл. 20, ал. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките,
фондът изплаща задължения на съответната банка към нейни
вложители до гарантираните размери, в случай че е налице:
• решение на Българска народна банка за отнемане на лиценза за
банкова дейност;
• решение на Българска народна банка за установяване, че влоговете
са неналични и че по нейна преценка към този момент банката
изглежда неспособна – по причини, пряко свързани с нейното
финансово състояние, да изплати влоговете и че няма да бъде в
състояние да направи това в краткосрочна перспектива;
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Важно е да знаете
Информация за всички решения на Българска народна банка
можете да получите от нейната официална интернет страница
в секцията Прессъобщения
(http://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRTheme/in
dex.htm?forTheme=Governing%20Council%20Decisions).
В какви срокове можете да получите достъп до влоговете си?
Фондът за гарантиране на влоговете в банките осигурява достъп на
вложителите до подлежащите на изплащане суми по гарантираните
влогове в срок до 7 работни дни след решението на Българска народна
банка за отнемане на лиценза за банкова дейност.
Вие можете да получите гарантираната сума по влога си в рамките на
общия петгодишен давностен срок, считано от първоначалния ден на
изплащането.
Повече информация
Повече информация относно най-често задаваните въпроси за
гарантираните влогове можете да откриете на официалната
страница на Фонда за гарантиране на влоговете в банките в
раздел „Информационни материали“
(http://dif.bg/depositors/brochures).
Обратно в списъка
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В
•
•
•
•
•
•
•

тази секция можете да намерите следната информация:
Какво представлява ОП „Иновации и конкурентоспособност“?
Какви дейности подкрепя ОП „Иновации и конкурентоспособност“?
Какъв е размерът на бюджета, от който могат да се възползват МСП?
Как се разпределя бюджетът по програмата?
Какви са начините за кандидатстване за получаване на БФП?
Какви са условията за кандидатстване в процедури по ОПИК?
Какъв е редът, критериите и методиката, по които се оценяват
проектните предложения?
• В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по програмата?
Обратно в списъка
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Какво представлява ОП „Иновации и конкурентоспособност“?
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020
г. (ОПИК) е една от националните програми, финансирана от
Структурните фондове на Европейския съюз, по която микро-, малки и
средни предприятия могат да получат безвъзмездна финансова помощ.
Какви
дейности
подкрепя
ОП
„Иновации
и
конкурентоспособност“?
Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите,
предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средните
предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на
предприятията.
Какъв е размерът на бюджета, от който могат да се възползват
МСП?
Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,27 млрд. евро, като
финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)
надхвърля 1,079 млрд. евро (85% от бюджета), а националното
съфинансиране се равнява на малко над 191 млн. евро (15% от
бюджета).
Как се разпределя бюджетът по програмата?
Ресурсът по програмата, предназначен за МСП, е разпределен в четири
приоритетни оси:
• приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“;
- Специфична цел 1.1.: Повишаване на иновационната дейност на
предприятията;
• приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на
МСП“;
- Специфична цел 2.1.: Подобряване нивото на оцеляване на МСП,
включително чрез насърчаване на предприемачеството;
- Специфична цел 2.2.: Повишаване на производителността;
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•

експортния потенциал на българските МСП;
приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна
предприятията“;

ефективност

на

- Специфична цел 3.1.: Намаляване на енергийната интензивност на
икономиката;
- Специфична цел 3.2.: Повишаване на дела на МСП с внедрени
мерки за ефективно използване на ресурсите;
•

приоритетна ос 4 „Премахване
сигурността на доставките на газ“;

на

пречките

в

областта

на

- Специфична цел 4.1.: Подобряване на свързаността със съседните
газопреносни системи.
Към всяка приоритетна ос има отворени процедури, които се планират
на годишна база и се публикуват в Индикативната годишна работна
програма (http://opic.bg/news/indikativna-godishna-rabotna-programa-zaна
ОПИК
2019-g)
на
ОПИК,
на
официалния
сайт
(http://opic.bg/procedure/new).
Повече информация
Информация за отворени за кандидатстване процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
програмата може да откриете и в специално създадената за
програмен период 2014-2020 г. Информационна система за
управление, изпълнение и наблюдение (ИСУН 2020). Тя
включва одобрените Оперативни програми, съфинансирани
от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС, като повече
конкретика можете да откриете на страницата на:
• Информационна система за управление и наблюдение на
средствата от ЕС в България 2020
(https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active).
Какви са начините за кандидатстване за получаване на БФП?
•

За да създадете и подадете проектно предложение по конкретна
процедура на ОПИК, е необходимо да се регистрирате в системата на
ИСУН.

•

Системата е интерактивна и лесна за работа. В случай че срещате
някакви затруднения при подаване на проектно предложение,
можете да се запознаете с ръководството за работа със системата,
публикувано, за да насочва и улеснява потребителите;

•

На официалния сайт на ОПИК, за конкретна процедура можете да
намерите информация по какъв начин,
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към кого и в какви срокове можете да зададете допълнителни
въпроси и да искате разяснения във връзка с Условията за
кандидатстване по процедурата.
Какви са условията за кандидатстване в процедури по ОПИК?
Към всяка процедура има публикувани „Условия за кандидатстване“, в
които ще намерите конкретна информация за:
• цели, индикатори на процедурата;
• общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата;
• минимален (ако е приложимо) и максимален размер на
безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект;
• процент на съфинансиране. С изключение на процедури насочени
към стартиращи предприятия и насърчаване на предприемачеството,
обикновено процентът на собствено финансиране зависи от:
категорията
на
предприятието
(по-малък
процент
на
съфинансиране за микро- и малки предприятия и по-голям - за
средни и съответно за големи предприятия);
- региона, в който се осъществяват дейностите по проекта –
по-висок процент на съфинансиране за проекти, които се
осъществяват на територията на Югозападен район на планиране
(включващ и град София). Например, при идентични обстоятелства,
микропредприятие би получило БФП в размер на 70% от общата
стойност на проекта, ако реализира проекта си на територията на гр.
Пловдив и едва 45% от общата стойност ако дейностите по същия
проект се осъществяват на територията на гр. София;
• критериите, на които трябва да отговоря Вашият бизнес, за да е
допустим кандидат. С изключение на процедури, насочени към
стартиращи предприятия и насърчаване на предприемачеството,
обикновено предимство по програмата имат стабилни (с печалба)
предприятия, с поне 3 години история, с определен праг на приходи
от продажби и др.;
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дейностите, които са допустими за финансиране – зависят от
съответната процедура;
допустимите и недопустимите разходи по процедурата – обикновено
по програмата са допустими разходи за придобиване на дълготрайни
материални активи (машини, съоръжение, оборудване), дълготрайни
нематериални активи (софтуер, лицензи, патенти), външни
консултантски услуги, внедряване на системи за качество (БДС EN
ISO 9001, БДС EN ISO 14001) и др.;

•
•

•

минимален и максимален срок за изпълнение
обикновено не повече от 18-20 месеца;

на

проекта

–

•

приложим режим на минимални/държавни помощи;

•

реда, критериите и методиката, по които се оценяват проектните
предложения;

•

начин и срок за получаване на разяснения по процедурата;

•

други.

Какъв е редът, критериите и методиката, по които се оценяват
проектните предложения?
Оценката на проектните предложения преминава през два
етапа, както следва:

1

Оценка на административното съответствие и допустимостта

Този етап търси отговор на следните въпроси:
•

представени ли са всички изискуеми документи;

•

правилно подадено ли е проектното предложение, валиден ли е КЕП,
с който е подписано;

•

валидно ли е пълномощното за подаване на проектно предложение;

•

има ли съответствие със специфичните критерии за допустимост,
посочени в Условията за кандидатстване и други.

След приключване на оценката на административното съответствие и
допустимостта, на интернет страницата на Управляващия орган
(www.opic.bg) и в ИСУН 2020 (в случай че подобна функционалност е
налична) се публикува списък на проектните предложения, които не се
допускат до техническа и финансова оценка, като се посочват и
основанията за недопускане.
Кандидатите, чиито проектни предложения са включени в списъка,
могат да подадат писмени възражения пред Ръководителя на
Управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването.
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2

Техническа и финансова оценка

Техническата и финансова оценка се извършва само за проектните
предложения,
които
са
преминали
успешно
оценка
на
административното съответствие и допустимостта. На този етап се
оценява:
• технически капацитет на участниците (напр. внедрени стандарти и
системи, като БДС EN ISO 14001, БДС EN ISO 9001, EMAS, налични
сертификати и т.н.);
• финансова стабилност (напр. претеглена стойност на печалба преди
данъци, лихви и амортизации; безвъзмездна помощ по проекта;
марж на печалба; реализирани приходи и др.);
• социален и/или екологичен ефект от проекта;
• съответствие на прогнозни данни с поставени индикатори и
приоритети на процедурата и др.
Следва да се отбележи, че оценката включва и проверка на
реалистичността, ефективността и допустимостта на всички предвидени
дейности и разходи – т.е. тази проверка търси отговор на следните
въпроси:
• включени ли са в проектното предложение недопустими дейности,
недопустими и/или нереалистични разходи;
• има ли дублиране на заложени дейности и/или разходи.
Какви са условията за допустимост на разходите?
За да бъдат допустими разходите по ОПИК, те трябва да отговарят на
следните условия:
• Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на
принципите за добро финансово управление – икономичност,
ефикасност и ефективност на вложените средства. Това означава, че
разход, който не е обоснован, може да бъде премахнат от бюджета.
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•

Ако оценителната комисия премахне всички разходи от бюджета на
проекта, проектното предложение се отхвърля;
да бъдат извършени след датата на подписване на административния
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и до
крайния срок за подаване на отчет;

•

да са в съответствие с условията на съответната процедура. При
изпълнението на проектите, бенефициентите следва да се
съобразяват с Указанието на министъра на финансите за третиране
на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по
оперативните програми, съфинансирани от Европейски фонд за
регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионен фонд
и Европейски фонд за морско дело и рибарство на ЕС за програмен
период 2014-20201;

•

да е налична адекватна одитна следа за разходите;

•

да са действително платени от страна на бенефициента, т.е. да е
платена цялата стойност на представените фактури или други
първични счетоводни документи, (включително стойността на ДДС),
по банков път или в брой;

•

да са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез
отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна
система;

•

да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от
оригинални разходооправдателни документи;

•

да са извършени за допустими дейности съгласно съответната
процедура;

•

да са за реално доставени продукти и извършени услуги.

Като бенефициенти Вие следва да се съобразявате с правилата за
допустимост на разходите, разписани в Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и
Постановление № 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на
национални правила за допустимост на разходите по програмите,
съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове,
за програмен период 2014 – 2020 г.
1

https://www.eufunds.bg/images/files/DNF3_23.12.2016.pdf
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В какъв срок
програмата?

мога

да

кандидатствам

по

процедури

по

Може да кандидатствате за средства по ОПИК в зависимост от крайния
срок за подаване на проектни предложения за всяка една процедура
(https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active до
приключване на оперативната програма през 2020 година.
Повече информация
Повече информация за Оперативната програма можете да
откриете на страницата на:
• Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020 (http://opic.bg/).
Ръководство за изпълнение на ДБФП по ОПИК 2014-2020
можете да откриете на страницата на:
• Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020 (http://opic.bg/opik/rkovodstvo-za-izplnenie-nadbfp-po-operativna-programa-inovatsii-ikonkurentosposobnost-2014-2020).
Списък с често допускани грешки можете да откриете на
страницата на:
• Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020 (http://opic.bg/izbor-na-izplnitel/chestodopuskani-greshki).
Информация относно финансовите инструменти, свързани с
ОПИК, можете да откриете на страницата на:
• Фонд мениджър на финансовите инструменти в България
(http://www.fmfib.bg/bg/page/9-finansovi-instrumenti).
Обратно в списъка
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Оперативна програма "Инициатива за
малките и средните предприятия "20142020 г.
Какво представлява ОП „Инициатива за малките и средните
предприятия “ 2014-2020 г.?
Оперативна програма „Инициативата за МСП“ (ИМСП) е съвместна
програма на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка
за финансови инструменти и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ)
чиято основна цел е да улесни достъпа на микро-, малките и средни
предприятия до финансиране за периода 2014 - 2020.
По какъв начин програмата улеснява достъпа до финансиране
на МСП?
Подкрепата е съсредоточена в улесняване на достъпа на МСП до
кредити и/или лизинги за инвестиции в активи и/или оборотни средства
за засилване на растежа и развитието им. Гаранционният инструмент
дава възможност на МСП да получат кредит с по-ниска лихва от
стандартната,
която
предлага
банката,
защото
Европейският
инвестиционен фонд (ЕИФ) гарантира 60% от кредитния риск за всеки
МСП кредит, който банката отпуска по линия на ИМСП.
Какъв е размерът на бюджета, от който могат да се възползват
МСП?
Бюджетът на оперативната програма е в размер на 102 млн. евро, които
са изцяло от ЕС по линия на Европейския фонд за регионално развитие.
Средствата са заделени от бюджета по Приоритетна ос 2
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, предвидени за прилагането на
финансов инструмент под формата на банкови гаранции за МСП, които
кандидатстват за кредити за инвестиции в материални и нематериални
активи, както и за оборотни средства.
Как можете да се възползвате от средствата по ОП „Инициатива
за малките и средните предприятия “ 2014-2020 г.?
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В края на 2016 г. ЕИФ подписва оперативни споразумения с 10
финансови посредника, които предоставят услуги по линия на ИМСП:
•

Обединена българска банка;

•

Райфайзенбанк България;

•

УниКредит Булбанк;

•

Прокредит банк;

•

СИБАНК;

•

Сосиете Женерал Експресбанк;

•

Банка ДСК;

•

Пощенска банка;

•

Дойче Лизинг България;

•

Банка Пиреос.

От края на 2016 г. финансовите посредници реално са стартирали
отдаването на кредити по линия на ИМСП. Тяхната роля е да
осъществяват подбора на крайните получатели, които следва да бъдат
действащи МСП, като се изключват сектори: селско стопанство, хазарт,
тютюневи изделия, алкохол и др. Финансовите посредници имат право
да отпускат само нови кредити (изключва се рефинансиране на стари
кредитни задължения) на предприятията в срок до 31 декември 2019 г.
Повече подробности за условията и начините за кандидатстване може
да получите от самите финансови посредници.
Повече информация
Повече информация за Оперативна програма „Инициатива за
малките и средните предприятия“ можете да получите от
Управляващия орган на програмата или на страницата на:
• Оперативна програма „Инициатива за малки и средни
предприятия“ 2014-2020 (http://opic.bg/opimsp/operativna-programa-1).
Обратно в списъка
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Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси"2014-2020 г.
В тази секция можете да намерите следната информация:
• Какво представлява ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
г.?
• Какви дейности подкрепя ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014
– 2020 г.?
• Какъв е размерът на бюджета на програмата?
• Как се разпределя бюджетът по програмата?
• По коя приоритетна ос е най-вероятно да получите безвъзмездна
финансова помощ?
• Какви са начините за кандидатстване за получаване на БФП?
• Какви са условията за кандидатстване в процедури по ОПРЧР?
• Допустимост на разходи
• В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по програмата?
Обратно в списъка
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Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси"2014-2020 г.
Какво представлява ОП „Развитие на човешките ресурси“ 20142020 г.?
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020
(ОПРЧР) е национална програма, която цели повишаване качеството и
нивата на заетостта, намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване и модернизиране на публичните политики.
Какви дейности подкрепя ОП „Развитие на човешките ресурси“
2014 – 2020 г.?
• В ОПРЧР са предвидени мерки за подкрепа на заетите,
предприятията и предприемачите, които искат по-лесно да се
адаптират към променящите се нужди на икономиката и пазара на
труда.
• Подкрепата е под формата на безвъзмездна финансова помощ за
развитие на знания и умения на заетите съобразно нужните на
бизнеса квалификация и компетенции, въвеждане на нови форми на
организация на труда и насърчаване на географската и
професионалната мобилност.
• Поради увеличаващата се нужда от непрекъснато осъвременяване на
управленските и предприемачески умения на ръководния екип,
оперативната програма финансира обучения за мениджъри на МСП и
предприемачи с оглед подобряване на техните управленски и
предприемачески умения.
Какъв е размерът на бюджета на програмата?
Общият бюджет на ОПРЧР е в размер на 1,09 млрд. евро с включено
националното съфинансиране.
Как се разпределя бюджетът по програмата?
Ресурсът по програмата е разпределен в пет приоритетни оси:
• Приоритетна ос 1: „Подобряване на достъпа до заетост
качеството на работните места“;

и
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•
•
•
•

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване“;
Приоритетна ос 3: „Модернизация на институциите на пазара на
труда, социалното включване и здравеопазването“;
Приоритетна ос 4: „Транснационално сътрудничество“;
Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“.

По коя приоритетна ос е най-вероятно да получите безвъзмездна
финансова помощ?
Най-подходяща и насочена към бизнеса е Приоритетна ос 1
„Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ с
двете си тематични цели „Насърчаване на устойчивата и качествена
заетост и подкрепа за мобилността на работната сила“ и „Инвестиции в
образованието, обучението, включително професионалното обучение за
придобиване на умения и учене през целия живот“. Тази приоритетна
ос подкрепя мерки за развитие на социално предприемачество, ново
работно място и активно включване на целеви групи в пазара на труда,
както и мерки за осигуряване на добри и безопасни условия на труд в
предприятията.
В програмата, която е публикувана на официалния сайт на ОПРЧР в
секцията
„Стратегически
документи“
(http://esf.bg/informatsiya/),
непрекъснатото обучение на управленския персонал е посочено като
един
от
факторите,
допринасящи
за
увеличаване
на
конкурентоспособността на предприятията на фона на необходимото
адаптиране към промените.
Какви са начините за кандидатстване за получаване на БФП?
• За да създадете и подадете проектно предложение по конкретна
процедура на ОПРЧР е необходимо да се регистрирате в системата
на ИСУН (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Account/Register).
•

Системата е интерактивна и лесна за работа. В случай че срещате
някакви затруднения при подаване на проектно предложение,
можете
да
се
запознаете
с
ръководството
(https://eumis2020.government.bg/bg/s/Home/Manual) за работа със
системата, публикувано, за да насочва и улеснява потребителите.

•

На официалния сайт на ОПРЧР (http://esf.bg/), за конкретна
процедура можете да намерите информация по какъв начин, към
кого и в какви срокове можете да зададете допълнителни въпроси и
да искате разяснения във връзка с Условията за кандидатстване по
процедурата.
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Оперативна Програма „Развитие на
човешките ресурси"2014-2020 г.
Какви са условията за кандидатстване в процедури по ОПРЧР?
Към всяка процедура има публикувани „Условия за кандидатстване“, в
които ще намерите конкретна информация за:
•

цели, индикатори на процедурата;

•

общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата;

•

минимален (ако е приложимо) и максимален размер
безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект;

•

процент на съфинансиране – има процедури, при които не се
изисква собствено финансиране;

•

критериите, на които трябва да отговаря Вашият бизнес, за да е
допустим кандидат. Допустими кандидати могат да са вкл.
работодатели,
обучителни
организации,
неправителствени
организации;

•

дейностите, които са допустими за финансиране – зависят от
съответната процедура;

•

допустимите и недопустимите разходи по процедурата – обикновено
по програмата са допустими разходи за персонал (разходи за
трудови възнаграждения по реда на Кодекса на труда, вкл.
осигурителните
вноски;
разходи
за
командировки);
за
материални/нематериални активи; за услуги (обучения, проучвания,
анализи); непреки разходи2 (определен процент от преките
разходи).

•
•

приложим режим на минимални/държавни помощи;
минимален и максимален срок за изпълнение на проекта – например
между 6 и 12 м.;
реда, критериите и методиката, по които се оценяват проектните
предложения.

•

на

Оценката на проектните предложения преминава през два
етапа, както следва:
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1

Етап 1:

Оценка на административното съответствие и допустимостта – тази
оценка отговаря например на следните въпроси: представени ли са
всички изискуеми документи; правилно подадено ли е проектното
предложение; валиден ли е КЕП, с който е подписано; валидно ли е
пълномощното за подаване на проектно предложение; има ли
съответствие със специфичните критерии за допустимост, посочени в
Условията за кандидатстване и други.
След приключване на оценката на административното съответствие и
допустимостта, на интернет страницата на Управляващия орган
(http://esf.bg) се публикува списък на проектните предложения, които
не се допускат до техническа и финансова оценка, като се посочват и
основанията за недопускане.
Кандидатите, чиито проектни предложения са включени в списъка,
могат да подадат писмени възражения пред Ръководителя на
Управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването.

2

Етап 2:

Техническа и финансова оценка. Техническата и финансовата оценка
се извършва само за проектните предложения, които са преминали
успешно оценка на административното съответствие и допустимостта.
На този етап се оценяват, например:
• оперативен капацитет на кандидата/партньора – опит в управление
на проекти, както и опит в дейности като тези, включени в
проектното предложение;
•

описание и обосновка на целите на проекта и на потребностите на
целевите групи и връзката им със заложените резултати по проекта;

•

съответствие на дейностите със заложените цели и очакваните
резултати, както и последователност и продължителност на
изпълнение на дейностите;

•

бюджет–съответствие на предвидените разходи с поставените цели,
дейности и очаквани резултати.

2 „Непреки” са разходите по изпълнението на дейности, предвидени в проекта,
които не допринасят пряко, но са необходими за цялостното управление, оценка
и финансово изпълнение. Непреки са и разходите, свързани с възнагражденията
на персонала по администриране на проекта - ръководител на проект, технически
сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и
административните разходи, свързани с управлението на проекта.
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Оперативна Програма „Развитие на
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Оценката на този етап включва и:
•

проверка и оценка на реалистичността, ефективността и
допустимостта на всички предвидени дейности и разходи (включени
ли са в проектното предложение недопустими дейности, недопустими
и/или нереалистични разходи, дублиране на заложени дейности
и/или разходи);

•

начин и срок за получаване на разяснения по процедурата;

•

други.

Допустимост на разходи
Бенефициентите следва да се съобразяват с правилата за допустимост
на разходите, разписани в Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове и Постановление
№ 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за
допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен
период 2014 – 2020 г.
За да се считат разходите за допустими, трябва:
•

да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на
принципите за добро финансово управление – икономичност,
ефикасност и ефективност на вложените средства;

•

да са в съответствие с условията на съответната процедура. При
изпълнението на проектите, бенефициентите следва да се
съобразяват с Указанието на министъра на финансите за третиране
на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по
оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМР на
ЕС за програмен период 2014-2020;

•

за разходите да е налична адекватна одитна следа;
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•

да са действително платени от страна на бенефициента (т.е. да е
платена цялата стойност на представените фактури или други
първични счетоводни документи, (включително стойността на ДДС),
по банков път или в брой;

•

да са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез
отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна
система;
да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от
оригинални разходооправдателни документи;
да са извършени за допустими дейности съгласно съответната
процедура;
да са за реално доставени продукти и извършени услуги.

•
•
•

В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по
програмата?
Може да кандидатствате за средства по ОПРЧР в зависимост от крайния
срок за подаване на проектни предложения за всяка една процедура
(https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active)
до
приключване на оперативната програма през 2020 година.
Повече информация
Можете да разгледате списъка с отворена процедура,
сроковете и всички други документи, необходими за
кандидатстване, на страницата на:
• Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 (http://esf.bg/protseduri/); и
• Информационна система за управление и наблюдение на
средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН)
(https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active).
Информация за важни нормативни актове и процедури
можете да откриете на страницата на:
• Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 (http://esf.bg/informatsiya/).
Информация относно финансовите инструменти, свързани с
ОПРЧР, можете да откриете на страницата на:
• Фонд мениджър на финансовите инструменти в България
(http://www.fmfib.bg/bg/page/9-finansovi-instrumenti).
Обратно в списъка
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Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г.
Какво представлява Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР)?
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
подкрепя реализацията на дейности за насърчаване на социалното
приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в
селските райони.
По програмата са налични множество процедури (мерки и подмерки1),
които са подходящи, както за земеделски стопани2 и групи/организации
на производители, така и за физически лица, регистрирани по Закона
за занаятите и еднолични търговци и юридически лица.
Следва да се отбележи, че има и специфични мерки, които са насочени
към подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на
неселскостопански дейности. Например:
• развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически
обекти и развитие на туристически услуги);
• производство или продажба на продукти, които не са включени в
Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз3;
• развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца,
възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и
одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги, базирани на ИТ и
др.);
• производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за
собствено потребление;
• развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани
с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други
неземеделски дейности.
1 “Подмярка"

е съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане приоритетите на
ПРСР 2014 – 2020 г.
като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за
създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани
3
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b49701aa75ed71a1.0001.01/DOC_5&format=PDF
2 “Регистрирани
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Повече информация
Можете да разгледате възможностите за кандидатстване за
получаване на БФП на страницата на:
• Информационна система за управление и наблюдение на
средствата от ЕС в България 2020
(https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active).
Към всяка приоритетна ос има отворени процедури, които се
планират на годишна база и се публикуват в Индикативна
годишна програма за 2019 г., която може да разгледате на
страницата на:
• Единен информационен портал на Структурните фондове
на ЕС
(https://www.eufunds.bg/index.php/bg/novini/item/1916853-protzeduri-s-evropeisko-finansirane-na-stoinost-nad-1-1mlrd-leva-shte-badat-obyaveni-prez-2019-g).
Какъв е размерът на бюджета, от който могат да се възползват
МСП?
Общият бюджет на ПРСР е в размер на 2.9 млрд. евро с включено
националното съфинансиране.
Какви са начините за кандидатстване за получаване на БФП?
•

За да създадете и подадете проектно предложение по конкретна
процедура на ПРСР, е необходимо да се регистрирате в системата на
ИСУН.

•

Системата е интерактивна и лесна за работа. В случай че срещате
някакви затруднения при подаване на проектно предложение,
можете да се запознаете с ръководството за работа със системата
(https://eumis2020.government.bg/bg/s/Home/Manual), публикувано,
за да насочва и улеснява потребителите.

•

На официалния сайт на ПРСР, за конкретна процедура можете да
намерите информация по какъв начин, към кого и в какви срокове
можете да зададете допълнителни въпроси и да искате разяснения
във връзка с Условията за кандидатстване по процедурата.

Какви са условията за кандидатстване в процедури по ПРСР?
Към всяка процедура има публикувани „Условия за кандидатстване“, в
които ще намерите конкретна информация с оглед спецификата на
избраната процедура:
•

цели, индикатори на процедурата;
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Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата
минимален (ако е приложимо) и максимален размер на
безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект;
процент на съфинансиране;
критериите, на които трябва да отговоря Вашият бизнес, за да е
допустим кандидат;
дейностите, които са допустими за финансиране;
допустимите и недопустимите разходи по процедурата;
минимален и максимален срок за изпълнение на проекта;
приложим режим на минимални/държавни помощи;
реда, критериите и методиката, по които се оценяват проектните
предложения,
както
за
административното
съответствие
и
допустимостта, така и изискванията за техническа и финансова
оценка;
начин и срок за получаване на разяснения по процедурата.

В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по
програмата?
Може да кандидатствате за средства по ПРСР в зависимост от крайния
срок за подаване на проектни предложения за всяка една процедура
(https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active) до
приключване на оперативната програма през 2020 година.
Оценката на проектните предложения преминава през два
етапа, както следва:

1

Етап 1:
Оценка на административното съответствие и допустимостта – тази
оценка отговаря например на следните въпроси: представени ли са
всички изискуеми документи; правилно подадено ли е проектното
предложение; валиден ли е КЕП, с който е подписано; валидно ли е
пълномощното за подаване на проектно предложение; има ли
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съответствие със специфичните критерии за допустимост, посочени в
Условията за кандидатстване и други.
Оценката на този етап включва и проверка и оценка на
реалистичността, ефективността и допустимостта на всички предвидени
дейности и разходи (включени ли са в проектното предложение
недопустими дейности, недопустими и/или нереалистични разходи,
дублиране на заложени дейности и/или разходи).

2

Етап 2

Техническа и финансова оценка. Техническата и финансовата оценка
се извършва само за проектните предложения, които са преминали
успешно оценка на административното съответствие и допустимостта.
На този етап се оценява технически капацитет на участниците,
екологичен ефект от проекта, съответствие с поставени индикатори и
приоритети на процедурата, партньорства и др.
Повече информация
Допълнителна информация за Програмата може да откриете
на интернет страниците на:
• Държавен фонд „Земеделие“ (http://www.dfz.bg/bg/prsr2014-2020/);
• Министерство
на
земеделието,
храните
и
горите
(http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-iprogrami/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-naselskite-rayoni/).
Обратно в списъка
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Програма за морско дело и рибарство
2014-2020 г.
Какво представлява Програмата за морско дело и рибарство?
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. е съфинансирана
от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и
националния бюджет. ЕФМДР е структуриран около четири основни
стълба:
• интелигентен, “зелен” риболов – намаляване на изхвърлянията на
нежелания улов, риболов, щадящ морската околна среда, добавена
стойност чрез иновации и устойчивост на външни фактори;
• интелигентна, “зелена” аквакултура - икономически устойчив и
конкурентоспособен бизнес;
• устойчиво развитие на рибарските райони – намаляване на упадъка
в зависимите от рибарството райони;
• интегрирана морска политика – посредством споделено и директно
управление, постигане на морско наблюдение, споделяне на данни,
управление на крайбрежните зони.
Програмата е насочена към постигане на целите на реформираната
Обща рибарска политика на ЕС, като подходящи за бизнеса са следните
приоритети:
•

•

Приоритет 1: Устойчиво развитие на рибарството
Общият бюджет по този приоритет е 25 514 500 евро (49 902 025
лева), като в подкрепа на бизнеса са предвидени 20 719 500 евро
(40 523 820 лева). Основните направления на Приоритет 1 са:
- диверсификация и нови форми на доход;
- добавена стойност към продуктите и нежелания улов;
- здраве и безопасност на борда;
- рибарски пристанища – без изграждане на нови борси;
- окончателно преустановяване на риболовна дейност;
- мерки, свързани с подобряване на морската околна среда и
намаляване на вредното въздействие на риболова.
Приоритет 2: Устойчиво развитие на аквакултурите
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Целият бюджет в размер на 36 215 000 евро (70 830 384 лева) се
предоставя на бизнеса за инвестиции в аквакултурата. Основните
направления на Приоритет 2 са:
- изграждане на нови и модернизация на съществуващи
стопанства, включително рециркулационни системи;
- нови стопанства за устойчиви аквакултури;
- биологични аквакултури;
- преминаване към биологични аквакултури;
- иновации.
•

Приоритет 5: Мерки, свързани с предлагането на пазара и
преработването
За преработвателния сектор е предвидено общо финансиране по
програмата в размер на 12 017 000 евро (23 503 209 лева):
-

планове за производство и предлагане на пазара – организации
на производителите;

-

мерки за предлагане на пазара – национални и регионални
кампании, пазарни проучвания;

-

преработване на продуктите от риболов и аквакултури;

-

въвеждане на нови продукти и процеси;

-

енергийна ефективност;

-

подобряване условията на труд.

Повече информация
Можете да направите справка за всяка отворена процедура
за
кандидатстване,
включително
условията
за
кандидатстване и изпълнение на проекти, на интернет
страницата на:
• Информационна система за управление и наблюдение на
средствата
от
ЕС
в
България
2020
(ИСУН)
(https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active).
Индикативна годишна програма за 2019 г. може да
разгледате на интернет страницата на:
• Единен информационен портал на Структурни фондове на
ЕС
(https://www.eufunds.bg/index.php/bg/novini/item/1916853-protzeduri-s-evropeisko-finansirane-na-stoinost-nad-1-1mlrd-leva-shte-badat-obyaveni-prez-2019-g).
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Програма за морско дело и рибарство
2014-2020 г.
Какви са начините за кандидатстване за получаване на БФП?
•

За да създадете и подадете проектно предложени по конкретна
процедура, е необходимо да се регистрирате в системата на ИСУН
(https://eumis2020.government.bg/bg/s/Account/Register);

•

Системата е интерактивна и лесна за работа. В случай че срещате
някакви затруднения при подаване на проектно предложение,
можете да се запознаете с ръководството за работа със системата
(https://eumis2020.government.bg/bg/s/Home/Manual), публикувано,
за да насочва и улеснява потребителите.

В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по
програмата?
Може да кандидатствате за средства по програмата в зависимост от
крайния срок за подаване на проектни предложения за всяка една
процедура (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active) до
приключване на оперативната програма през 2020 година.
Какви са изискванията за допустимост на разходи?
Бенефициентите следва да се съобразяват с правилата за допустимост
на разходите, разписани в Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове и Постановление
№ 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за
допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен
период 2014 – 2020 г.
Оценката на проектните предложения преминава през два
етапа, както следва:

1

Етап 1:
Оценка на административното съответствие и допустимостта – тази
оценка отговаря например на следните въпроси: представени ли са
всички изискуеми документи; правилно подадено ли е проектното
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предложение; има ли съответствие със специфичните критерии за
допустимост, посочени в Условията за кандидатстване и други.
Оценката на този етап включва и проверка и оценка на
реалистичността, ефективността и допустимостта на всички предвидени
дейности и разходи (включени ли са в проектното предложение
недопустими дейности, недопустими и/или нереалистични разходи,
дублиране на заложени дейности и/или разходи).

2

Етап 2:

Техническа и финансова оценка. Техническата и финансовата оценка
се извършва само за проектните предложения, които са преминали
успешно оценка на административното съответствие и допустимостта.
На този етап се оценява технически капацитет на участниците,
екологичен ефект от проекта; съответствие с поставени индикатори и
приоритети на процедурата, партньорства и други.
Повече информация
Повече информация за Програмата можете да откриете на
интернет страницата на:
• Министерство
на
земеделието,
храните
и
горите
(http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-iprogrami/programi-za-finansirane/programa-za-morsko-deloi-ribarstvo/).
Обратно в списъка
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Национален иновационен фонд (НИФ)
Какво представлява Национален иновационен фонд?
Националният иновационен фонд (НИФ) е създаден с решение на
Министерски съвет през септември 2004 г. Съгласно проекта на
Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република
България 2014 – 2020 г., НИФ е един от инструментите за
реализирането на иновационната стратегия.
Чрез изпълнение на дейностите по Фонда в периода 2016-2020 г. се
реализират целите, заложени в Иновационна стратегия за интелигентна
специализация на Република България 2014-2020 г. (ИСИС).
Повече информация
Повече
информация
за
същността
на
Национален
иновационен фонд можете да откриете на интернет
страницата на:
• Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия
(https://www.sme.government.bg/?page_id=33925).
Какви дейности подкрепя Национален иновационен фонд?
Основната цел на Фонда е насърчаване на научноизследователската и
развойната дейност1 за повишаване конкурентоспособността на
предприятията. Пряката цел на Фонда е да насърчи реализацията на
научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в
предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани
продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на
икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и
технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните
инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.
Фондът
насърчава
разработването
на
иновации
по
научноизследователски и развойни проекти, като финансира иновации,
които не са достигнали все още до пазара.
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Важно е да знаете
Не се допуска финансиране за цялостно развитие, стигащо
до готов пазарен продукт или услуга. Тоест, финансира се
само научноизследователската дейност и дейностите по
техническа осъществимост на даден продукт/процес/услуга.
Средствата по фонда се предоставят от Изпълнителна
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.
Какъв е размерът на бюджета, от който могат да се възползват
МСП?
Бюджетът на фонда е различен за всяка една конкурсна сесия.
Например, Девета конкурсна сесия през 2018 г. е с бюджет от 5 000 000
лева. Максималната стойност на безвъзмездната финансова
помощ (БФП) за 2018 г. е в размер до 500 000 лева2 за всеки
индивидуален проект.
Как се разпределя бюджетът по програмата?
Процентът на безвъзмездната финансова помощ съотнесено с общата
стойност на разходите е:
•

50% - за индустриални научни изследвания;

•

25% - за експериментално развитие,
които могат да се увеличат до достигане на 80 % с:

•

10% за средни предприятия;

•

20% за малки предприятия;

•

до 15%, при наличието на ефективно сътрудничество с организация
за научни изследвания и разпространение на знания и/или друго
предприятие.

Какви са начините за кандидатстване?
Подаване на документи за кандидатстване се осъществява електронно
на интернет страницата на Изпълнителна агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия, като подадените документи следва да
се подпишат с квалифициран електронен подпис.

Правото на интелектуална собственост върху продуктите и резултатите, както и
свързаните с тях права на достъп, получени при изпълнението на проект,
финансиран от НИФ принадлежат на кандидата,
2 Съгласно Девета конкурсна сесия за 2018г.
1
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Национален иновационен фонд (НИФ)
Какъв е редът, критериите и методиката, по които се оценяват
проектните предложения?
Оценка на предложенията включва:
•

•

•

оценка за административно съответствие и допустимост – този етап
търси отговор на следните въпроси: спазен ли е срокът за
кандидатстване, налични ли са всички изискуеми документи в
посочения формат, дали не е налице двойно финансиране и т.н.?;
техническа и икономическа оценка на проектното предложение – в
този етап се разглежда иновативност (релевантност на проекта,
реализиране на технологично постижение, ползи за обществото и
други), ефикасност на подхода, икономическа перспективност
(конкурентни предимства, пазарна приложимост, възвращаемост на
направените разходи и др.);
финансова оценка на бюджета.

Кои са допустими кандидати?
Допустимите кандидати включват регистрирани в България търговци по
смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на
законодателството на държава-членка на Европейския съюз.
Допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде
предприятие-търговец
по
смисъла
на
Търговския
закон
или
еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държавачленка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания
и разпространение на знания от държава-членка на Европейския съюз.
Организацията за научни изследвания и разпространение на знания
следва да има статут на юридическо лице. При проекти с участието на
партньори, предприятието (едно от предприятията при проект с повече
от един партньор-предприятие) е координатор, има статут на кандидат
и подава конкурсната документация (включително изискуемата за
партньор по реализирането на проекта).
Кои са тематичните области, специфични за Фонда?
Тематични области съгласно ИСИС
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(https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/ris3_26
_10_2015_bg.pdf), в рамките на които могат да попадат
научноизследователските и развойните проекти са:
• мехатроника и чисти технологии;
• информационни и комуникационни технологии и информатика;
• индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
•

нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Какви са условията за допустимост на разходите?
Допустимите разходи са само разходи по дейности за „индустриални
научни изследвания" и „експериментално развитие":
•

разходи
за
персонал
(основен
и
спомагателен)
по
научноизследователски развоен проект - до 70 % от общата стойност
на разходите в бюджета на всеки участник;

•

разходи за инструменти и оборудване;

•

разходи за външни услуги;

•

разходи за материали и консумативи;

•

разходи за командировки в чужбина.

Организацията за научни изследвания и разпространение на знания
поема най-малко 10% от допустимите разходи по проекта.
Продължителност на научноизследователски развойни проекти - до 18
месеца.
В какъв срок
програмата?

мога

да

кандидатствам

по

процедури

по

Може да кандидатствате за средства по фонда в зависимост от
условията на поканата за всяка една конкретна година.
Повече информация
Повече
информация
относно
кандидатстването
за
Национален иновационен фонд можете да откриете на
интернет страницата на:
• Агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия (https://www.sme.government.bg/?p=41370).
Обратно в списъка
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Програма „COSME“
Какво представлява програмата?
COSME е програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията
и МСП.
Каква е основната цел на програмата?
COSME е програма за изпълнение на Законодателния акт за малкия
бизнес (Small Business Act), който отразява политическата воля на
Комисията да признае централната роля на МСП в икономиката на ЕС.
Изпълнителната агенция за МСП (EASME) управлява COSME от името на
ЕК.
COSME осигурява подкрепа за МСП в следните области:
• подобряване на достъпа до финансиране;
• подобряване на достъпа до пазари в световен мащаб;
• развиване на среда, която стимулира конкурентоспособността;
• насърчаване на предприемачеството.
Чрез COSME се финансира мрежата Enterprise Europe, която се състои
от над 600 бюра в повече от 50 държави и оказва подкрепа на МСП при
намиране на партньори в сферата на бизнеса и технологиите, при
запознаване със законодателството на ЕС и при получаване на достъп
до финансиране от ЕС.
По какъв начин програмата осигурява подкрепа за МСП?
Една от основните цели на COSME е да осигури по-добър достъп до
финансиране за МСП през различните етапи на техния жизнен цикъл.
За да постигне тази цел, ЕС осигурява заеми и капиталови инвестиции
за МСП. Посредством механизма за гарантиране на заеми програмата
предоставя гаранции и насрещни гаранции на финансовите институции,
така че те да могат да предоставят повече заеми и лизингово
финансиране на МСП.
Какъв е размерът на бюджета на програмата?
Тя се осъществява в периода 2014-2020 г. и е с бюджет от 2,3 млрд.
евро. Предвидено е, че COSME ще даде възможност на между 220 000 и
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330 000 МСП да получат финансиране в общ размер 14 - 21 млрд. евро.
Чрез капиталовия механизъм за растеж програмата предоставя рисков
капитал на фондове за дялово участие, инвестиращи в МСП основно
през етапите на разширяване и растеж. Предвидено е, че през периода
2014-2020 г. с механизма ще се окаже помощ на между 360 и 560
предприятия за получаване на капиталови инвестиции с общ размер от
2,6 до 4 млрд. евро.
В какъв срок
програмата?

мога

да

кандидатствам

по

процедури

по

За всяка процедура (call for proposals) се определя различен срок за
кандидатстване. Програмата е с краен срок 2020 г.
Как можете да кандидатствате по програмата?
Повече информация
Повече
информация
относно
кандидатстването
по
програма „COSME” можете да откриете в препратките към
страницата на Европейската комисия:
• Европейска Комисия: Програма „COSME“
(https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/programmes/cosme);
• Европейска Комисия: Програма „COSME“
(https:/ec.europa.eu/easme/en/cosme/cosme-open-callsproposals);
• Европейска Комисия: Програма „COSME“
(https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cosme-fundingopportunities).
Следва да се отбележи, че всяка една процедура има специфични цели
и индикатори, които трябва да се постигнат, както и размери на
безвъзмездната финансова помощ и брой проекти, които могат да се
финансират. В обявата са посочени и допустимите кандидати, дейности
и разходи, критерии за оценка, предвидена продължителност на
проектите и други специфични условия.
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Програма „COSME“
Повече информация
Допълнителна обща информация за Програмата можете да
откриете на страницата на:
• Изпълнителна агенция за МСП
(https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-0);
• Европейска Комисия
(https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_fr).
Съвети за кандидатстване и информация за намиране на
партньори има на:
• Европейска Комисия
(https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cosme-practical-tipsapplicants-and-beneficiaries);
• Enterprise Europe Network (https://een.ec.europa.eu/).
Обратно в списъка
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Програма „Хоризонт 2020“
Какво представлява програмата?
Програма Хоризонт 2020 представлява финансов инструмент за научни
изследвания и иновации в рамките на инициативата на ЕС Европейски
съвет по иновации. Програмата се управлява от Генерална дирекция
научни изследвания и иновации на ЕК.
Каква е основната цел на програмата?
Хоризонт 2020 е най-голямата програма за научни изследвания и
иновации на ЕС до сега. Нейната цел е да доведе до повече научни
постижения, открития и нововъведения, пренасяйки иновативните идеи
от лабораторията до пазара.
Какъв е размерът на бюджета на програмата?
За периода 2014-2020 г. програмата разполага с бюджет от близо
80 млрд. евро за инвестиции в растеж и нови работни места.
Как се разпределя бюджетът по програмата?
Програма „Хоризонт 2020“ е организирана в следните три приоритетни
оси (към всяка една от тях спадат изброените по-долу инструменти и
подпрограми):
• Високи постижения в научната област:
- Европейски съвет за научни изследвания;
- бъдещи и навлизащи технологии;
- дейности по програма Мария Склодовска-Кюри;
- европейски научноизследователски инфраструктури;
• Водещи позиции в промишлеността:
- базови и промишлени технологии;
- достъп до рисков капитал;
- иновации в МСП (включително инициативата Инструмент за
МСП);
• Обществени предизвикателства:
- здравеопазване, демографски проблеми и благосъстояние;
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-

продоволствена сигурност, устойчиво селско и горско стопанство,
морски и вътрешноводни изследвания и биоикономика;

-

надеждна, чиста и устойчива енергийна система;

-

интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт;

-

климат, околна среда, ресурсна ефективност и суровини;

-

приобщаващи, новаторски и мислещи европейски общества;

-

сигурни европейски общества.

Допълнителни линии за финансиране по програма Хоризонт 2020 са:
•

разпространение
участието;

на

•

наука с и за обществото;

•

междусекторни дейности;

•

директен път към иновации;

•

Европейски институт за иновации и технологии;

•

ЕВРАТОМ;

•

съвместни научноизследователски центрове.

Кои са видовете
финансират?
•

•

върховите

дейности

постижения

и

и

разширяване

бенефициенти,

които

на

се

Дейности за научни изследвания и иновации - степен на
финансиране от ЕС - 100%:
-

Дейности, целящи да установят нови знания и/или да проучат
осъществимостта на нова или подобрена технология, продукт,
процес, услуга или решение. За тази цел те могат да включват
основно и приложно изследване, разработване и интегриране на
технологии, тестване и валидиране на малък прототип в
лабораторна или симулирана среда. Проектите могат да съдържат
тясно свързани, но ограничени демонстрационни или пилотни
дейности, имащи за цел да покажат техническа осъществимост в
среда, близка до оперативната;

-

Кой може да участва – обединение (консорциум) от поне три
несвързани помежду си юридически лица (вкл. научни
организации, университети, НПО и др.) от три различни
държави (от ЕС и от асоциирани по смисъла на програмата);

Иновационни дейности - степен на финансиране от ЕС - 70% (с
изключение на организации с нестопанска цел, които се финансират
100%):
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Програма „Хоризонт 2020“

•

-

Дейности, насочени пряко към изготвянето на планове или
проекти за нови, променени или подобрени продукти, процеси
или услуги. За тази цел те могат да включват прототипи,
тестване, демонстрационни и пилотни дейности, валидиране на
продукти в голям мащаб и пазарни репликации;

-

Кой може да участва – обединение (консорциум) от поне три
несвързани помежду си юридически лица (вкл. научни
организации, университети, НПО и др.) от три различни
държави (от ЕС и от асоциирани по смисъла на програмата).

Дейности за координация и подкрепа - степен на финансиране
от ЕС - 100%:
- Съпътстващи мерки като стандартизация, разпространение,
повишаване на осведомеността и комуникация, изграждане на
мрежи, координация или помощни услуги;
-

Кой може да участва – не е необходимо
обединение/консорциум. Участник може да е всяко едно
юридическо лице от допустимите по програмата държави.

Как можете да кандидатствате по програмата?
Кандидатстването се осъществява чрез следните стъпки:

1

Намиране на възможност

Можете да откриете възможност на страницата на Европейската
Комисия (https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,3
1094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=nul
l;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;
orderBy=asc;onlyTenders=false).
Следва да се отбележи, че по програмата съществуват три варианта за
кандидатстване/получаване на безвъзмездна помощ:
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•

Цялото проектно предложение се подава на един етап (single-stage
model);

•

Проектното предложение се подава на два етапа (two-stage model),
като първоначално, накратко (до 10 стр.), се описва идеята и едва
ако етапът бъде успешно преминат, се подава пълно проектно
предложение (до 70 стр.);

•

При някои от темите по инструмента за МСП, можете да представите
предложение по всяко време, а крайните дати означават, че всички
предложения, получени до дадена крайна дата, ще бъдат оценени
след този краен срок.

По програмата се провеждат и конкурси за награди, при които се
предвижда парично възнаграждение за участници, които могат найефективно да изпълнят определена задача или да решат определен
проблем.

2

Намиране на партньор

Можете да откриете партньор на страницата на Европейската Комисия
(https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search).

3

Създаване на профил („account”)

Създаването на “account” се инициира през страницата на Европейската
Комисия (https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi).

4

Регистриране на кандидата

Регистрацията на кандидата се извършва чрез страницата на
Европейската Комисия (https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participantregister).

5

Подаване на предложение

Проектното предложение се изготвя на английски език и се подава през
електронна система. Следва да се отбележи, че има разработено
„онлайн“ ръководство, в което подробно са описани всички стъпки,
свързани
с
кандидатстването:
(http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm)
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Програма „Хоризонт 2020“
Какъв е редът, критериите и методиката, по които се оценяват
проектните предложения?
Оценката на проектните предложения преминава през два етапа, както
следва:
Оценка на административното съответствие и допустимостта:
В съответствие ли е съдържанието на предложенията с изискванията на
процедурата; има ли изискуем брой от допустими участници и др.
Оценка:
Извършва се само за проектните предложения, които са преминали
успешно оценка на административното съответствие и допустимостта.
Преди да се премине към оценка се преценява дали кандидатите имат
необходимия оперативен и финансов капацитет, за да изпълнят
проекта.
В процеса на оценяване, на предложенията се дава оценка за
достойнства (excellence), въздействие (impact) и качество и ефикасност
на изпълнението (quality and efficiency of implementation). По описаните
критерии се оценяват следните предимства:
• Excellence - яснота и уместност на целите; обоснованост на
концепцията и достоверност на предложената методология за
изпълнение;
• Impact - степен, до която резултатите от проекта биха допринесли
за постигане на очакваното въздействие от процедурата;
• Quality and efficiency of implementation – качество на работен
план, вкл. ресурси; наличие на подходящ екип и адекватно
разпределени задачи по проекта, процедури по управление на риска
и др.
Кои са допустимите разходи по Хоризонт 2020?
• преки разходи за персонал (заплати, осигуровки, командировки и
др.);
•

преки разходи за подизпълнение;
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•

други преки разходи – разходи за
доставки, услуги и др.;

•

непреки разходи – фиксирана ставка в размер на 25% от стойността
на допустимите преки разходи по проекта при определени
ограничения.

В какъв срок
програмата?

мога

да

пътувания; наем,

кандидатствам

по

лизинг,

процедури

по

В поканата за всяка една отделна процедура (call for proposals) e
посочен конкретен срок за кандидатстване.
Програмата е с краен срок 2020 г.
Повече информация
Повече информация относно програма „Хоризонт 2020”
можете да откриете на интернет страниците на:
• Програма „Хоризонт 2020”
(https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/);
• Онлайн Ръководство „Хоризонт 2020”
(http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020funding-guide/index_en.htm).
Повече информация
Информация относно четирите инструмента по линия на
програма “Horizon 2020”, които са пряко свързани с
финансиране и развитие на МСП, можете да откриете на
следните интернет страници:
• Инструмент за МПС
(https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020section/sme-instrument);
• Програма „Бърз път към иновации 2020“
(https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020section/fast-track-innovation-pilot);
• Програма „INNOSUP“
(https://ec.europa.eu/easme/en/innosup);
• Програма „InnovFin„
(http://www.eib.org/en/products/blending/innovfin/index.ht
m).
Както и на детайлните описания на посочените инструменти
в настоящата секция на този наръчник.
Обратно в списъка
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Инструмент за малки и средни
предприятия
Какво представлява програмата?
Инструментът за МСП е пилотна инициатива на Европейския съвет по
иновации, която стартира през октомври 2017 г. като част от
програмата Хоризонт 2020 (връзка към 1.2.3.4.2).
Каква е основната цел на програмата?
Инициативата цели да стимулира бързия растеж на компаниите и
техните бизнес ориентирани иновации чрез поетапното финансиране и
предлагане на услуги за ускоряване на бизнес дейности.
Какъв е размерът на бюджета на програмата?
За периода 2018-2020 г. Инструментът за МСП е с бюджет от около 1,6
млрд. евро, с които ще бъдат подкрепени иновативни идеи за продукти,
услуги или процеси, които са готови да навлязат на световните пазари.
Как се разпределя бюджетът по програмата?
Кандидатите могат да получат финансиране за своите иновативни идеи,
за да се превърнат те в нови продукти, услуги или процеси след като
преминат през три фази.
Кой може да кандидатства по програмата?
МСП (вкл. стартъпи) могат да кандидатстват. По инструмента се
подкрепят МСП с радикално нови идеи, подкрепени с бизнес план, за
пазарни иновационни решения и амбиции за разширяване. Финансират
се високорисковите МСП с висок потенциал за разработване и
разпространение на нови продукти, услуги и бизнес модели, които биха
могли да стимулират икономическия растеж.
Какви са основните етапи на програмата?
Инструментът за МСП включва следните три фази:
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•

Фаза 1: Концепция и оценка на възможностите за
осъществяване – тя е насочена към проучване с цел проверка на
технологичната, практическата и икономическата жизнеспособност
на идея със значителна иновативност за индустрията, в която тя е
представена. Допустимите разходи могат да бъдат за: оценка на
риска,
дизайн
или
пазарни
проучвания,
проучване
на
интелектуалната собственост. В края на проекта по фаза 1,
бенефициентът трябва да представи бизнес план, с който да
кандидатства по фаза 2. Фаза 1 финансира 70% от необходимите
разходи за изпълнение на проекта в размер до 50 хил. евро.
Средната продължителност на тази фаза е в рамките на 6 месеца;

•

Фаза
2:
Научноизследователска
и
развойна
дейност,
демонстрация, пренасяне на пазарна основа – тук се
финансират демонстрация, тестване, създаване на прототипи,
пилотни проекти, проучвания относно увеличаване на мащаба,
миниатюризация, дизайн, пазарна репликация и други подобни
дейности, насочени към задвижване на иновационната идея към
индустриална готовност и зрялост за въвеждане на пазара.
Допустимите разходи са разходи за персонал, пътувания,
оборудване, инфраструктура, стоки и услуги. Фаза 2 финансира
70% от необходимите разходи за изпълнение на проекта в
диапазон между 0,5 и 2,5 млн. евро. Средната продължителност
на тази фаза е в рамките на 1-2 години;

•

Фаза 3: Ускоряване на развитието на бизнеса – тази фаза не
осигурява директно финансиране, но за най-успешните и качествени
проекти предлага улеснен достъп до рисково финансиране, заеми,
гаранции, обществени поръчки и други инструменти по програмите
Хоризонт 2020 или COSME, които се създават съвместно с
финансовите институции като Европейската инвестиционна банка,
Европейския инвестиционен фонд и др.

В какъв срок
програмата?

мога

да

кандидатствам

по

процедури

по

Поканата за кандидатстване е постоянно отворена, като има четири
отделни крайни срока в рамките на една година (cut-off dates) за
подаване на проектно предложение.

12

С
подкрепата
на

Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Финансиране  Инструмент за малки и средни предприятия

Инструмент за малки и средни
предприятия
Как можете да кандидатствате по програмата?
Повече информация
Повече
информация
относно
възможностите
за
кандидатстване можете да откриете на страницата на:
• Европейска Комисия: Инструмент за малки и средни
предприятия (https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes
=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCo
de=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;c
allCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyT
enders=false).
Указания за кандидатстване по програмата можете да
откриете на страницата на:
• Европейска Комисия: Инструмент за малки и средни
предприятия (https://ec.europa.eu/easme/en/section/smeinstrument/how-apply).
Повече информация
Повече обща информация относно Инструмента за малки и
средни предприятия можете да откриете на страницата на:
• Европейска Комисия
(https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020section/sme-instrument#Article);
• Европейска Комисия: Покани за представяне и
предложения
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en
/opportunities/h2020/ftags/sme_instrument.html#c,topics=fl
ags/s/SME/1/1&+callIdentifier/desc).
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Програма „Бърз път към иновации 2020“
Какво представлява програмата?
Бърз път към иновациите е програма за стимулиране на иновациите от
най-високо ниво, която насърчава пряко свързани с пазара
иновационни дейности. Тя може да помогне на партньори да създават и
тестват иновативни продукти, услуги или бизнес процеси, които имат
потенциала да революционизират съществуващите или да създадат
изцяло нови пазари. Програмата Бърз път към иновациите е част от
Европейския съвет по иновации, стартиран през октомври 2017 г. като
част от програмата Хоризонт 2020 (връзка 1.2.3.4.2).
Каква е основната цел на програмата?
Основните цели на програмата Бърз път към иновациите са:
• намаляване на необходимото време за достигане на дадена идея до
пазара;
• стимулиране на участието на кандидати, които за първи път
кандидатстват за финансиране от ЕС за научни изследвания и
иновации;
• увеличаване на инвестициите на частния сектор в научните
изследвания и иновациите.
Какъв е размерът на бюджета на програмата?
За всеки одобрен проект е предвиден бюджет до 3 млн. евро.
Кой може да кандидатства по програмата?
Предложенията за финансиране следва да бъдат подавани от
консорциуми, включващи между три и пет дружества, установени в
най-малко три различни държави-членки на ЕС или държави в
рамките на обхвата на програма Хоризонт 2020. Участието на дружества
с опит в дадена индустрия е задължително, за да се гарантира бързото
навлизане на пазара (т.е. в рамките на тригодишен период след
началото на проекта). Условия при кандидатстване:
• разпределяне на най-малко 60% от бюджета на дружества с опит в
дадена индустрия в консорциума;
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•
•

наличие на минимум две дружества с опит в дадена индустрия в
консорциум от три или четири партньори;
наличие на минимум три дружества с опит в дадена индустрия в
консорциум от пет партньори.

В какъв срок
програмата?
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Поканата за кандидатстване е постоянно отворена до 27.10.2020 г.,
като има четири отделни крайни срока в рамките на една година (cutoff dates) за подаване на проектно предложение.
Как
можете
да кандидатствате по програмата?
Повече
информация
Потенциалните кандидати могат да търсят партньори и да
попълнят своите заявления за финансиране на страницата
на:
• Европейска Комисия: "Бърз път към иновации 2020„
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/topics/eic-fti-2018-2020.html).
Повече информация
Повече информация за програма “Бърз път към иновации
2020” можете да откриете на страницата на:
• Европейска Комисия: "Бърз път към иновации 2020„
(https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020section/fast-track-innovation-pilot#Article).
Обратно в списъка
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Програма „INNOSUP“
Какво представлява програмата?
Innosup е инициатива под егидата на програма Хоризонт 2020.
Финансовата подкрепа по тази инициатива е насочена към развитие на
екосистема за подкрепа на иновациите сред МСП в Европа.
Каква е основната цел на програмата?
Целта е осигуряване на възможности държавите-членки и регионите да
повишат ефективността на своите услуги чрез сътрудничество, взаимно
обучение и прилагане на нови подходи. Акцентът е поставен върху
тестване на нови подходи за по-добър стимул на иновации в пилотни
проекти.
Кой може да кандидатства по програмата?
Поканите за проектни предложения попадат в една от следните две
опции за финансиране (към всяка една от тях спадат и изброените подолу категории):
• Възможности за финансиране на клъстери, агенции за иновации и
други посредници на МСП:
- проекти на клъстери за нови индустриални вериги с добавена
стойност;
- блокчейн и distributed ledger технологии за МСП;
- иновации, свързани с работното място, инициирани от МСП;
- обучения от връстници посредством агенции за иновации;
- експериментиране в агенциите за иновации;
- Европейската мрежа за отворени иновации в областта на
модерните технологии;
- инструмент за инвеститори за финансиране на иновативни МСП;
• Възможности за финансиране за МСП и научни изследвания:
- Европейски иновационен сътрудник за МСП;
- платформа за иновации в социалните предизвикателства;
- платформа за персонализирано хранене за хора над 60 години;
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-

платформа за развитие на индустриални вериги с добавена
стойност в био икономиката;
проекти на МСП за интегриране на ключови базови технологии за
решаване на предизвикателствата на чисто производство;
разработване
на
нови
затворени
вериги,
нарушаващи
традиционните линейни бизнес модели на база дизайн;
подпомагане на появата и развитието на иновативни дигитални и
технологични индустриални вериги с приложение в секторите
биохрани, горско стопанство и околна среда;
Индустрия 4.0;
иновация с добавена стойност в сферата на хранителните
продукти.

В какъв срок
програмата?
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В поканата за всяка една отделна процедура (call for proposals) e
посочен конкретен срок за кандидатстване.
Как можете да кандидатствате по програмата?
Повече информация
Покани за представяне на предложения по Програмата може
да намерите страницата на:
• Европейска Комисия: Програма "INNOSUP„
(https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en
/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-20182020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-20182020/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1/1/0/defaultgroup&+identifier/desc).
Повече информация
Повече информация за програма “INNOSUP”
откриете на страницата на:
• Европейска Комисия: Програма "INNOSUP„
(https://ec.europa.eu/easme/en/innosup).

можете

да

Обратно в списъка
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Програма „InnovFin“
Какво представлява програмата?
InnovFin представлява финансиране на ЕС за иноватори, което е
съвместна инициатива на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ),
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и ЕК в рамките на програма
Хоризонт 2020 (Връзка към 1.3.2.4.2).
Каква е основната цел на програмата?
Целта на InnovFin е да улесни и ускори достъпа до финансиране за
иновативни предприятия в Европа. Подобряването на достъпа до
финансиране за иновативни предприятия в Европа e основен приоритет
както за ЕК, така и за ЕИБ и ЕИФ, тъй като ЕС изостава от глобалните
си конкуренти по отношение на частни и публични инвестиции в научни
изследвания и иновации.
Кой може да кандидатства по програмата?
Финансовите продукти на InnovFin, които се предоставят чрез
финансови посредници като InnovFin Equity, InnovFin SME Guarantee и
InnovFin MidCap Guarantee, са насочени към МСП, които се развиват
бързо и/или са насочени към сферата на иновациите. Конкретните
критерии за допустимост трябва да бъдат сверени с отделните
финансови посредници, изброени в страниците на продуктите.
Финансовите продукти на InnovFin, които се предоставят директно от
ЕИБ, отговарят на специфичните нужди за финансиране на определени
сегменти от иноваторите сред МСП.
В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по
програмата?
МСП могат да кандидатстват по всяко време за получаване на
финансови продукти.
Как можете да кандидатствате по програмата?
МСП следва да кандидатстват пред Европейска инвестиционна банка и
пред финансови посредници.
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Повече информация
Повече обща информация и информация относно критериите
за допустимост на продукти по програма „InnovFin” можете
да откриете на следните връзки към страницата на:
• Европейска Комисия: Програма "InnovFin“
(http://www.eib.org/en/products/blending/innovfin/index.ht
m);
• Европейска Комисия: Критерии по програма "InnovFin„
(http://www.eib.org/en/products/blending/innovfin/eligibility
/index.htm).
Повече информация
Иновативните
компании,
научноизследователските
институции/организации или университети, които търсят
пряко финансиране от ЕИБ, следва да се свържат с ЕИБ
посредством формуляр за връзка с информационното бюро,
достъпен на интернет страницата на:
• Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)
(http://www.eib.org/en/infocentre/contact-form.htm).
Обратно в списъка
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Програма „Еразъм+“
Какво представлява програмата?
„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подпомагане на образованието,
обучението, младежта и спорта в Европа. Предвидено е, че през
периода 2014-2020 г. тя ще даде възможност на над 4 млн. европейци
да учат, проведат стаж, натрупат опит или работят като доброволци в
чужбина.
Каква е основната цел на програмата?
Програмата
цели
да
изгради
стабилни
партньорства
между
образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и
конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта със
специален акцент върху борбата с младежката безработица.
Какъв е размерът на бюджета на програмата?
Бюджетът на програмата е в размер на 14,7 млрд. евро.
Кой може да кандидатства по програмата?
Основните дейности на програмата включват:
• мобилност с учебна цел на физически лица;
• иновации и добри практики;
• подкрепа за реформиране на политиките.
Втората от тези дейности е най-релевантна за МСП. Тя акцентира върху
стратегическите партньорства в сферата на образованието, алиансите
на знанието, секторните алианси на уменията, изграждането на
капацитет в областите на висшето образование и младежта.
В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по
програмата?
В поканата за всяка една отделна процедура (call for proposals) e
посочен конкретен срок за кандидатстване.
Как можете да кандидатствате по програмата?
Всяка година на страницата на програмата

С
подкрепата
на

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en)
се публикува покана за представяне на предложения, в която се
посочват възможностите за организации и граждани, работещи в
сферата на образованието, обучението, младежта и спорта. В поканата
са описани целите на програмата и са представени общ преглед на
дейностите, по които е разделена, допустимост на потенциалните
участници, бюджет, продължителност на проектите и крайни срокове.
Някои специфични покани за представяне на предложения се
публикуват
на
централизирано
равнище
на
страницата
на
Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура
(https://ec.europa.eu/info/departments/education-audiovisual-andculture_en).
Повече информация
Повече информация за програма “Erasmus+” можете да
откриете на страницата на:
• Европейска Комисия: Erasmus+
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg).
Обратно в списъка
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Програма „Еразъм за млади
предприемачи“
Какво представлява програмата?
Програмата Еразъм за млади предприемачи, финансирана от ЕК, е
трансгранична програма за обмен, която предоставя на нови или
бъдещи предприемачи възможността да се учат от опитни
предприемачи, които управляват малки предприятия в други,
участващи в програмата държави.
Каква е основната цел на програмата?
Обменът на опит се осъществява по време на престой при опитен
предприемач, който помага на новия предприемач в придобиването на
умения, необходими за управлението на малка фирма. Ползите за
предприемача-домакин се изразяват в нови перспективи за развиване
на собствения бизнес
и
възможността за установяване на
сътрудничество с чуждестранни партньори или опознаване.
Кой може да кандидатства по програмата?
Новите предприемачи, които могат да участват в програмата трябва да
отговарят на едно от следните условия:
• твърдо да планират да започнат собствен бизнес въз основа на
жизнеспособен бизнес план;
• да са започнали собствен бизнес през последните три години.
Бъдещото (или вече регистрирано) дружество или бизнес дейност може
да бъде от всеки икономически сектор. Няма възрастови ограничения.
В какъв срок мога да кандидатствам по
програмата?
Може да подадете документи по всяко едно време.

процедури

по

Как можете да кандидатствате по програмата?
Документите, които всеки един нов предприемач следва да подготви, са
автобиография, мотивационно писмо и бизнес план. Следващата стъпка
е регистрация чрез онлайн формуляр. Новите предприемачи, които
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желаят да участват в програмата за обмен на предприемачи, следва да
кандидатстват
през
страницата
на
Европейска
Комисия
(https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseactio
n=app.welcome), като изберат предпочитаната от тях отговорна
посредническа организация. Отговорната посредническа организация
трябва да бъде действаща в държавата по местоживеене на
предприемача, тъй като именно тя ще служи като ръководство и място
за контакт през целия процес. Последващите стъпки са детайлно
описани
на
страницата
на
програмата
(https://www.erasmusentrepreneurs.eu/page.php?cid=4).
Повече информация
Повече информация за програма “Erasmus for Young
Entrepreneurs” можете да откриете на страницата на:
• Европейска Комисия: Erasmus for Young Entrepreneurs
(https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/).
Обратно в списъка
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Програма „Творческа Европа”
Какво представлява програмата?
Творческа Европа е рамковата програма на ЕK в периода 2014-2020 г.
за подкрепа на културния и аудиовизуалния сектор. Тя подпомага
проекти в областите култура, кино, телевизия, музика, литература,
изпълнителските изкуства и наследството. Тези области се оценяват
като важни източници на трудова заетост и икономически растеж.
Каква е основната цел на програмата?
Програма Творческа Европа има две подпрограми – „Медиа“ и
„Култура“. Подпрограма Медиа подкрепя европейската филмова и
телевизионна индустрия и се фокусира върху проекти от областта на
видео игрите и дигиталните технологии, дистрибуцията, фестивалите,
обучителните и образователните програми. Подпрограма „Култура“
подкрепя творците и организациите (включително МСП), които работят
в областта на културните и творческите индустрии в Европа. Целта ѝ е
да им помогне да интернационализират своята дейност, да осигури
трансгранична циркулация на културни продукти, както и възможности
за мобилност и обмен на добри практики между културните дейци.
Подпрограма Култура подкрепя проекти по четири направления:
проекти за сътрудничество, превод на литературни произведения,
европейски мрежи и европейски платформи.
Какъв е размерът на бюджета на програмата?
Програмата е с бюджет от 1,46 млрд. eвро.
В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по
програмата?
В поканата за всяка една отделна процедура (call for proposals) e
посочен конкретен срок за кандидатстване.
Как можете да кандидатствате по програмата?
Покани за представяне на предложения са достъпни на страницата на
Европейска
Комисия
(https://ec.europa.eu/programmes/creativeeurope/calls_en).

С
подкрепата
на

Повече информация
Повече информация за програма “Creative Europe” можете да
откриете на страниците на:
• Европейска Комисия: Creative Europe
(https://ec.europa.eu/programmes/creativeeurope/culture_en);
• Creative Europe в България
(http://www.creativeeurope.bg/).
Обратно в списъка
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финансов механизъм 2014-2021 г.

Програми „Финансов механизъм на
Европейското икономическо
пространство“ и Норвежки финансов
механизъм 2014-2021 г.

Какво представляват програмите?
България има на разположение 210,1 млн. евро за проекти, след
подписването на споразумение между Исландия, Лихтенщайн, Норвегия
и ЕС за Финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежки финансов механизъм за периода 2014-2021 г.
През периода 2014-2021 г., Финансовият механизъм на Европейското
икономическо пространство и Норвежкият финансов механизъм
подкрепят проекти по следните пет приоритетни оси:
• Иновации,
научни
изследвания,
образование
и
конкурентоспособност;
• Социална интеграция, младежка заетост и намаляване на бедността;
• Околна среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна
икономика;
• Култура, гражданско общество, добро управление и основни права и
свободи;
• Правосъдие и вътрешни работи.
Тези оси имат общо 23 различни подприоритетни оси, по които МСП
могат да кандидатстват, съобразно дейността и интересите си.
Какви са основните цели на програмите?
По двата механизма има разнородни възможности за стимулиране на
бизнеса на МСП, като например:
• по Финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство предстои да бъдат обявени първите процедури по
Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и
енергийна сигурност“, по която ще се финансират дейности,
насочени към ефективно използване на хидроенергийния потенциал;
оползотворяване на геотермалната енергия за отопление или
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охлаждане, както и за промишлени цели; рехабилитация и
модернизация на общинска инфраструктура; подобряване на
енергийната ефективност в сгради; обучения по енергиен
мениджмънт и други;
•

по Норвежки финансов механизъм 2014-2021 - програма
„Развитие на бизнеса, иновациите и МСП” има за цел да насърчи
създаването на ценности и устойчиво развитие на бизнеса в
България. Тя има за цел да стимулира и развива дългосрочното
бизнес сътрудничество между Норвегия и България, което се
основава на развитие на бизнеса и иновациите.

Какъв е размерът на бюджета на програмите?
Програмите са с общ бюджет от 210,1 млн. евро.
В какъв срок
програмите?

мога

да

кандидатствам

по

процедури

по

Сроковете за кандидатстване са индивидуални за всяка една програма.
Как можете да кандидатствате по програмите?
•

Кандидатстването по Норвежкия финансов механизъм се извършва
през електронен портал, който се открива за всяка една отделна
процедура. МСП могат да следят за налични възможности за
финансиране на интернет страницата на Норвежкия финансов
(https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eeaмеханизъм
norway-grants/funding-options/). Приоритет имат проекти, които
включват
сътрудничество
с
норвежки
партньор
(МСП,
научна/образователна институция или друго юридическо лице);

•

Кандидатстването за финансиране от Финансов механизъм на
Европейското икономическо пространство се подчинява на различни
изисквания по отделните програми, отнасящи се до местно развитие,
енергия, култура и т.н. Повече информация за програмите може да
намерите на българската интернет страницата на Финансовия
механизъм
на
Европейското
икономическо
пространство
(https://www.eeagrants.bg/programi). По отношение и на двата
финансови механизма, следва да се отбележи, че по отделните
програми и процедури има специфични изисквания за допустимост
на кандидатите, дейностите и разходите, критериите за оценяване и
т.н.
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Програми „Финансов механизъм на
Европейското икономическо
пространство“ и Норвежки финансов
механизъм 2014-2021 г.
Повече информация

Повече информация за двата финансови механизма можете
да откриете на интернет страниците на:
• Норвежки финансов механизъм
(https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eeanorway-grants/Programmes/);
• Финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство (https://www.eeagrants.bg/programi).
Обратно в списъка
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Програма „Life”
Какво представлява програмата?
Програмата LIFE има две подпрограми: „Околна среда“ (2,59 млрд.
евро) и „Действия за климата“ (0,86 млрд. евро). Поне 2,8 млрд. евро са
заделени за LIFE проекти, финансирани чрез безвъзмездни средства
или иновативни финансови инструменти. Програмата се управлява от
EK, като отделни компоненти на програмата са делегирани на
Изпълнителната агенция за МСП (EASME).
Всяко държавно или частно дружество в ЕС, може да се възползва от
програмата LIFE като координатор или съвместен бенефициент. Всяка
от подпрограмите има три приоритетни оси, по които МСП могат да
кандидатстват.
За подпрограма „Околна среда“ това са:
• Околна среда и ефективност на ресурсите;
• Природа и биоразнообразие;
• Управление на околната среда и информацията.
За подпрограма „Действия за климата“ това са:
• Смекчаване на изменението на климата;
• Адаптация към изменението на климата;
• Управление на климата и информация.
Каква е основната цел на програмата?
Програмата LIFE е инструментът на ЕС за финансиране на действия за
околната среда и климата в рамките на периода 2014-2020 г.
Какъв е размерът на бюджета на програмата?
Програмата е с бюджет от 3,46 млрд. eвро.
В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по
програмата?
В поканата за всяка една отделна процедура (call for proposals) e
посочен конкретен срок за кандидатстване.

С
подкрепата
на

Как можете да кандидатствате по програмата?
Покани за представяне на предложения са достъпни на страницата на ЕК
(http://ec.europa.eu/environment/life/funding/news.htm).
Повече информация
Повече информация за програма “Life” можете да откриете
на страницата на:
• Европейска Комисия: Програма "Life„
(https://ec.europa.eu/easme/en/life).
Обратно в списъка
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Държавни помощи – обща информация
Какво представлява държавна помощ?
„Държавна помощ” е всяка помощ, попадаща в обхвата на чл. 107,
параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,
предоставена от държавата или от община или за сметка на държавни
или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е
форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната
конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на
определени
предприятия,
производството
или
търговията
на
определени стоки или предоставянето на определени услуги, доколкото
се засяга търговията между държавите-членки на Европейския съюз.
Накратко казано, държавната помощ е всяка намеса, която
едновременно:
• включва трансфер на публичен ресурс;
• към предприятие;
• създавайки предимство конкурентни компании;
• което е селективно (преференцията не важи за всички стопански
субекти);
• засягайки негативно конкуренцията и търговията в Общия пазар.
Важно е да знаете
Не са публични средствата по програми, управлявани
директно от ЕК, при които националните органи нямат
правомощия.
Кой може да бъде администратор на държавна помощ?
Лице, което предоставя или управлява, включително разработва
държавна помощ или минимална помощ, освен когато в закон е
предвидено друго.
На
следната
страница
може
да
получите
информация
за
администраторите на държавна помощ в България и различните мерки,
които подлежат на подпомагане (http://stateaid.minfin.bg/bg/page/526).
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Кой може да бъде получател на помощ?
Всяко предприятие1, за което е предназначена държавна помощ или
минимална помощ, както и всяко предприятие, което пряко или косвено
се облагодетелства от тази помощ, като получава под каквато и да е
форма икономическа изгода.
Режимът на държавните помощи има за задача да не допусне
предоставянето на държавни помощи, които изкривяват конкуренцията
чрез поставянето на определени предприятия в по-изгодно положение
от други и да позволи мерките на държавна подкрепа, които са
оправдани от гледна точка на общия интерес, а именно такива, които
насърчават малките и средните предприятия, увеличават заетостта,
професионалната
квалификация,
иновациите
и
съдействат
за
икономическото развитие на отделните райони и просперитета на
цялата европейска общност. Следва да се отбележи обаче, че
предоставянето на държавна помощ е съвместимо с вътрешния пазар,
когато помощта:
• има социален характер и се предоставя на отделни потребители, без
дискриминация относно произхода на съответните стоки, или;
• е предназначена да отстрани щетите, причинени от природни
бедствия или от други извънредни събития.
От друга страна, предоставянето на държавна помощ може да се приеме
за съвместимо с вътрешния пазар, когато отговаря на някое от следните
условия:
• насърчава икономическото развитие на райони с ниско жизнено
равнище или с висока безработица;
• подпомага изпълнението на проект със значителен икономически
интерес за Европейския съюз или за преодоляване на съществени
трудности в икономиката на Република България;
• подпомага развитието на определени стопански дейности или
отделни икономически райони, ако не засяга търговските условия в
степен, която противоречи на общия интерес на Европейския съюз;
1 Под „Предприятие“ се разбира всяко лице, осъществяващо икономическа
дейност без значение на правноорганизационната му форма, статут и начин на
финансиране, независимо от това дали същото формира и разпределя печалба.
Когато лицето осъществява едновременно икономическа и неикономическа
дейност, то може да се разглежда като получател на държавна помощ или
минимална помощ само по отношение на икономическата му дейност когато:
• икономическата и неикономическата дейност са напълно отделени финансовосчетоводно по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите от
дейностите, и/или
• е налице фактическо обособяване на съответните дейности чрез отделен
субект.
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Държавни помощи – обща информация
•

•

подпомага насърчаването на културата и опазването на културното и
историческото наследство, ако не засяга търговските условия и
конкуренцията в Европейския съюз в степен, която противоречи на
общия интерес на Европейския съюз;
разрешена е с акт на Съвета на Европейския съюз по предложение
на Европейската комисия.

На национално ниво наблюдението, прозрачността, координацията и
взаимодействието с Европейската комисия в областта на държавните
помощи и минималните помощи се осъществява от два органа на
изпълнителната власт:
• Министър на финансите2 - на национално, областно и общинско
равнище; и
• Министър на земеделието, храните и горите – специална
компетентност в областта на земеделието, развитието на селските
райони, горското и ловното стопанство и рибарството.
Повече информация
За повече информация вижте в разяснение Видове Държавна
помощ (връзка към 1.2.3.5.2.).

2 Дирекция "Държавни помощи и реален сектор" при Министерство на
финансите:
• подпомага министъра при изпълнение на правомощията му като национален
орган, който осъществява наблюдението и координацията на държавните
помощи;
• изпълнява функциите на звено за контакт с Европейската комисия и
администраторите на помощ по всички въпроси, свързани с държавните
помощи и минималните помощи, по които министърът е компетентен;
• координира действията във връзка с възстановяването на неправомерна и
несъвместима държавна помощ и възстановяването на неправилно използвана
държавна помощ, включително за държавните помощи в областта на
земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство и
рибарството.

С
подкрепата
на

Обратно в списъка
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Видове държавна помощ
В
•
•
•
•
•
•
•
•
•

тази секция можете да намерите следната информация:
Какви са видовете държавни помощи?
Регионална инвестиционна помощ;
Регионална оперативна помощ;
Наръчник за МСП;
Помощи за достъп на МСП до финансиране;
Помощи за стартиращи предприятия;
Помощи за научноизследователска и развойна дейност и иновации;
Помощи за обучение;
Помощи за наемане на работещи в неравностойно положение под
формата на субсидии за заплати;
• Помощи за наемане на работещи с увреждания под формата на
субсидии за заплати;
• Помощ за опазване на околната среда.
Обратно в списъка
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Видове държавна помощ
Какви са видовете държавни помощи?
• Директна - директен трансфер на средства към представляваното от
Вас предприятие, или;
• Индиректна - без да е налице директен трансфер на средства от
публичен орган към представляваното от Вас предприятие, Вие
получавате икономическа изгода, като участвате в общи
мероприятия, финансирани с публични средства, например участие в
международни изложения, панаири, партньорство в проект за
обучение на служители от Вашата фирма, получавате консултантски
услуги безплатно или на цени по-ниски от пазарните (в случаите, в
които на консултиращата организация са предоставени публични
средства за извършване на услугата), безплатна реклама по
държавна телевизия, инфраструктурни проекти, облагодетелстващи
индивидуални или група потребители и др.
Съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г.
за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния
пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, относими към
оперативните програми
(https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active) и програми за
безвъзмездно финансиране са долуизброените видове помощи, от които
бизнесът може да се възползва1.
I. Регионална помощ

1

Регионална инвестиционна помощ

1 Списъкът не е изчерпателен и има за цел единствено да даде примери за видове
категории държавни помощи, които биха могли да са подходящи за МСП в
определени хипотези и при наличие на определени обстоятелства.
2 Регионалните помощи не се прилагат за дейности в областта на стоманодобива,
въгледобива,
корабостроенето,
производството
на
синтетични
влакна,
транспорта, както и свързаната с него инфраструктура, производството и
дистрибуцията на електроенергия и енергийните инфраструктури
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„Регионална инвестиционна помощ“ означава регионална помощ,
предоставена за първоначална инвестиция3 или първоначална
инвестиция в полза на нова стопанска дейност4. Регионална
инвестиционна помощ се предоставя на проекти за първоначални
инвестиции. Допустими по тази помощ са:
•

разходи в материални и нематериални активи;

•

разходи за заплати, свързани със създаването на работни места в
резултат от първоначална инвестиция, изчислени за период от две
години; или

•

комбинация от разходите, при определени условия.

2

Регионална оперативна помощ

„Регионална оперативна помощ“ означава помощ за намаляване на
текущите разходи на дадено предприятие, която не е свързана с
първоначална инвестиция. Тук се включват разходи за персонал,
материали, услуги, възложени на подизпълнители, комуникации,
електроенергия, поддръжка, наем, управление и др., като не се
включват амортизационните разходи и разходите за финансиране, ако
те са включени в допустимите разходи при предоставянето на
инвестиционната помощ.
Първоначална инвестиция е инвестиция, свързана с/със:
създаването на нов обект;
разширяването на съществуващ обект;
диверсифициране производствената гама на обекта с нови, допълнителни
продукти;
• основна промяна на цялостния производствен процес в съществуващ обект.
3

•
•
•

4 „Първоначална
инвестиция в полза на нова стопанска дейност“
означава:
• инвестиция в материални и нематериални активи, свързана със създаването
на нов стопански обект или с диверсификацията на дейността на стопанския
обект, при условие че новата дейност не е същата или подобна на дейността,
упражнявана от стопанския обект в миналото;
• закупуване на активите на стопански обект, който е закрит или е щял да бъде
закрит, ако не е бил закупен, и е закупен от инвеститор, който не е свързан с
продавача, при условие че новата дейност, която трябва да се извършва с
придобитите активи, не е същата или подобна на извършваната дейност в
стопанския обект преди закупуването;
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II. Наръчник за МСП
Малките и средните предприятия играят решаваща роля за създаването
на нови работни места и внедряването на иновативни решения.
Ограниченият достъп до кредити и гаранции, до информация и нови
технологии затруднява тяхната дейност. Ето защо, в определени
хипотези (описани в Регламент (ЕС) № 651/2014) държавната помощ
има за цел да спомогне за преодоляване на трудностите и насърчаване
развитието на МСП.

1

Инвестиционни помощи за МСП

Допустимите разходи включват една или всички от следните
категории разходи:
• разходи за инвестиции в материални и нематериални активи;
• планираните разходи за заплати за работни места, пряко създадени
от инвестиционния проект, изчислени за период от две години.

2

Помощи за консултантски услуги в полза на МСП

Съответните услуги не са постоянна или периодична дейност, нито са
свързани с обичайните оперативни разходи на предприятието, като
например рутинните услуги за данъчни консултации, редовни
юридически консултации или реклама.

3

Помощи за участие на МСП за панаири

Допустимите разходи включват разходите за наемане, подреждане и
обслужване на щанда на предприятието при участието му, в който и да
е панаир или в което и да е изложение.
III. Помощи за достъп на МСП до финансиране

1

Помощи за рисково финансиране

С
подкрепата
на

На равнище финансови посредници помощите за рисково финансиране
в полза на независими частни инвеститори могат да бъдат под формата
на:
•

капиталово или квазикапиталово (например – хибридни капиталови
инструменти, които включват дългов компонент) участие или
финансова дотация за предоставяне на инвестиции за рисково
финансиране, пряко или непряко, на допустими предприятия;

•

заеми за предоставяне на инвестиции за рисково финансиране,
пряко или непряко, на допустими предприятия;

•

гаранции за покриване на загубите от инвестиции за рисково
финансиране, пряко или непряко, на допустимите предприятия.

На равнище независими частни инвеститори помощите за рисково
финансиране могат да са и под формата на данъчни стимули в полза на
частни инвеститори, които са физически лица, предоставящи рисково
финансиране, пряко или непряко, на допустимите предприятия.
На равнище допустими предприятия помощите за рисково финансиране
могат да са под формата на капиталови, квазикапиталови инвестиции,
заеми, гаранции или комбинация от тях.

2

Помощи за стартиращи предприятия

За да отговарят на условията за подпомагане, предприятията трябва да
са малки5 и да не са минали повече от пет години от тяхното създаване,
през които не са регистрирани на фондовата борса, все още не са
разпределяли печалби и не са били създадени чрез сливане.
Помощите за стартиращи предприятия са под формата на:
•

заеми;

•

гаранции с премии, които не съответстват на пазарните условия;

•

безвъзмездни
средства,
включително
капиталови
или
квазикапиталови инвестиции, намаление на лихвени проценти и
гаранционни премии.

5 Да не е превишавало за повече от една календарна година средносписъчен брой
на персонала до 10 души и/или един от двата финансови критерия: (1) оборот до
3.9 млн. лв. (2) активи до 3.9 млн. лв.
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IV. Помощи за научноизследователска и развойна дейност и
иновации
Малките и средните предприятия играят решаваща роля за създаването
на нови работни места и внедряването на иновативни решения.
Ограниченият достъп до кредити и гаранции, до информация и нови
технологии затруднява тяхната дейност. Ето защо, в определени
хипотези (описани в Регламент (ЕС) № 651/2014) държавната помощ
има за цел да спомогне за преодоляване на трудностите и насърчаване
развитието на МСП.

1

Помощи за проекти за научноизследователска и развойна
дейност

Насърчаването на научно-развойната и иновативната дейност е особено
важно за укрепване на научната и технологичната основа на
европейската индустрия и за повишаване на конкурентоспособността й
в международен аспект.
Подпомаганият проект трябва да попада в една от категориите
изследвания: фундаментално научно изследване, индустриално
научно
изследване
или
експериментална
разработка,
проучвания на осъществимостта.
Допустимите разходи са:
• разходи за персонал; изследователи, технически персонал и друг
помощен персонал, доколкото те са наети за проекта;
• разходи за инструменти и оборудване, доколкото те се използват, и
за периода, през който се използват за проекта;
• разходи за сгради и земя, доколкото те се използват, и за периода,
през който се използват за проекта. По отношение на сградите за
допустими се считат само амортизационните разходи, съответстващи
на продължителността на проекта, изчислени въз основа на
общоприетите счетоводни принципи (Вижте 1.2.2.1.1. Счетоводна
политика). По отношение на земята допустимите разходи включват
разходите за търговски трансфер или действително направените
капиталови разходи;
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•

разходи по договори за възлагане на научни изследвания, знания и
патенти, закупени или лицензирани от външни източници на
принципа на сделката между несвързани лица, както и разходи за
консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за
проекта;

•

допълнителни режийни разходи и други оперативни разходи,
включително разходи за материали, консумативи и други подобни
продукти, възникнали пряко в резултат от проекта.

2

Помощи за иновационни клъстери

Инвестиционни помощи могат да бъдат предоставени за изграждането
или модернизирането на иновационни клъстери. Допустимите разходи
включват инвестиционните разходи в материални и нематериални
активи.

3

Помощи за иновации в полза на МСП

Допустимите разходи включват:
•

разходи за получаване, валидиране и защита на патенти и други
нематериални активи;

•

разходи за командироване на висококвалифициран персонал от
организация за научноизследователска дейност и разпространяване
на знания или голямо предприятие, като този персонал извършва
научноизследователска и развойна дейност и иновации на
новосъздадена длъжност в организацията на бенефициента и не
замества друг персонал;

•

разходи за
иновациите.

консултантски

и

помощни

услуги

в

подкрепа

на

Помощи за обучение
Допустимите разходи включват:
•

разходи за обучаващ персонал, за часовете, през които обучаващият
персонал участва в обучението;

•

оперативни разходи на обучаващите и обучаваните, които са пряко
свързани с проекта за обучение, като пътни разноски, материали и
консумативи, пряко свързани с проекта, амортизация на инструменти
и оборудване, доколкото те се използват изключително за проекта
за обучение. Разходите за настаняване не са допустими разходи с
изключение на минималните необходими разходи за настаняването
1234567
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Видове държавна помощ
•
•

разходи за консултантски услуги, свързани с проекта за обучение;
личните разходи за обучаващите се и общи косвени разходи
(административни разходи, наеми, режийни разходи) за часовете, в
които обучаващите се участват в обучението.

V. Помощи за наемане на работещи в неравностойно положение
под формата на субсидии за заплати
Допустимите разходи включват разходите за заплати за най-много 12
месеца от момента на наемането на работещ в неравностойно
положение. Когато съответният работещ е в силно неравностойно
положение, допустимите разходи включват разходите за заплати за
най-много 24 месеца, считано от момента на назначението.
VI. Помощи за наемане на работещи с увреждания под формата
на субсидии за заплати
Допустимите разходи включват разходите за заплати за периода, през
който са наети работещите с увреждане.
VII. Помощ за опазване на околната среда

1

Инвестиционни помощи, които дават възможност
предприятията да надвишат стандартите на Съюза
опазване на околната среда или да повишат равнището
опазване на околната среда при липса на стандарти
Съюза.

на
за
на
на

Важно е да знаете
Помощи не могат да се предоставят, когато инвестициите са с
цел да се гарантира, че предприятията спазват стандартите
на Съюза, които вече са приети, но все още не са влезли в
сила.
При определени условия помощ може да бъде предоставена за
модернизиране или закупуване на нови транспортни средства за
автомобилен, железопътен, вътрешноводен и морски транспорт.
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2

Инвестиционни помощи за ранно адаптиране към бъдещи
стандарти на Съюза

Стандартите на Съюза трябва да са били приети и инвестицията да е
осъществена и приключена най-малко една година преди датата на
влизане в сила на съответния стандарт.
Допустимите
разходи
включват
допълнителните
инвестиционни
разходи, необходими за постигане на равнище на опазване на околната
среда, което е по-високо от равнището, заложено в приложимите
стандарти на Съюза.
Не са допустими разходите, които не са пряко свързани с постигането
на по-високо равнище на опазване на околната среда.

3

Инвестиционни помощи за
енергийната ефективност

мерки

за

повишаване

на

Допустимите
разходи
включват
допълнителните
инвестиционни
разходи, необходими за постигане на по-високо равнище на енергийна
ефективност.

4

Инвестиционни
помощи
ефективност на сгради

за

проекти

за

енергийна

Допустимите разходи са общите разходи за проекта за енергийна
ефективност.

5

Инвестиционни помощи за високоефективно комбинирано
производство на енергия

Инвестиционните помощи се предоставят само за новоинсталирани или
реновирани мощности.

6

Инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от
възобновяеми източници

Може да се финансира производството на устойчиви биогорива, които
не са произведени на основата на хранителни култури.
Инвестиционни помощи се предоставят само за нови съоръжения. След
като съоръжението започне своята работа, помощи не се предоставят и
не се изплащат. Помощите не зависят от продукцията.
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Видове държавна помощ
Важно е да знаете
Минимална ("de minimis") е помощта, която поради своя
размер не нарушава и не застрашава конкуренцията или има
незначително въздействие върху нея и поради това не се
счита за държавна помощ. За да се ползва от правилото de
minimis, размерът на помощта не трябва да надвишава
левовата равностойност на 200 000 евро за период от три
фискални години, независимо от формата на помощта и
преследваните с нея икономически цели.
Минимална
помощ
може
да
бъде
предоставяна
за
предприятията от всички отрасли с изключение на:
• рибарство и аквакултури;
• въгледобив;
• дейности, свързани с производство, преработка или
маркетинг на селскостопански продукти;
• дейности, свързани с износ, а именно помощ, пряко
свързана с количествен износ;
• помощи, свързани с използване на национални продукти
за сметка на вносни такива.
Важно е да знаете
За всяка от гореизложените категории държавна помощ,
както и за помощта “de minimis” е приложим определен
интензитет6 на безвъзмездна финансова помощ. Интензитетът
може да варира от 35% до 100% от общата инвестиция (в
зависимост от вида на помощта, големина на предприятието,
характера на проекта и района, в който се изпълняват
дейностите).
6 “Интензитет

на помощта” означава размерът на помощта, изразен като процент
от приемливите разходи. За изчисляване на интензитета на помощта всички
използвани данни се вземат преди приспадане на данъци и други такси.
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Примери за програми, по които МСП могат да получат държавна
помощ:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 20142020:
•

помощ „de minimis”;

•

„Регионална инвестиционна помощ“;

•

помощи за консултантски услуги в полза на МСП и др.

Норвежки
финансов
механизъм на ЕИП:

механизъм

2014-2020/

Финансов

•

помощ „de minimis”;

•

“Регионална инвестиционна помощ“;

•

помощи за консултантски услуги в полза на МСП;

•

помощи за опазване на околната среда;

•

помощи за участие на МСП в панаири и др.;

•

помощи за научноизследователска и развойна дейност и иновации.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020:
•

помощ „de minimis”;

•

помощи за работещи в неравностойно положение и работещи с
увреждания и др.
Повече информация
Повече информация относно нормативната уредба можете да
откриете в Закона за държавни помощи и Правилника за
прилагането му, които са поместени на страницата на:
• Министерство на финансите (http://stateaid.minfin.bg/)
Информация относно Европейската нормативна уредба,
свързана с държавната помощ, можете да откриете на
страницата на:
• Европейска Комисия
(http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_e
n.html)
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Видове държавна помощ
Повече информация
Повече информация за държавните помощи в областта на
земеделието можете да откриете на страниците на:
• Държавен фонд Земеделие
(http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/);
• Министерство на земеделието, храните и горите
(http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-iprogrami/programi-za-finansirane/darzhavni-pomoshti/);
• Европейска Комисия: Земеделие и развитие на селските
райони (https://ec.europa.eu/agriculture/stateaid_en).
Обратно в списъка
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Предоставяне и възстановяване на
държавна/минимална помощ
Какво представлява предоставянето на държавна/минимална
помощ?
Предоставяне на държавна/минимална помощ – с акт за предоставяне,
издаден
от
администратор
(например
Решение/Заповед
на
ръководителя на управляващия орган на оперативна програма или
предоставяне на помощ от бенефициент (публичен орган на
безвъзмездна финансова помощ на трети страни - предприятия2).
Разпределение на функции по предоставяне и възстановяване
на държавни помощи:
Предоставяне на
помощ

Възстановяване на
помощ

EK

Създава насоки за
съвместимост на помощта
и оценява конкретни
случаи.

Разпорежда
възстановяване на
неправомерна и
несъвместима помощ или
съответно на неправилно
използвана държавна
помощ.
ЕК не издава
разпореждания за
възстановяване на помощ
„de minimis“.

Държавачленка

Нотифицира/оценява
мерки и осигурява
прилагане на правилата
за държавни помощи.

Изпълнява
разпореждането на ЕК за
възстановяване на
несъвместима и
неправомерна помощ.
Администраторът на
помощ издава акт за
установяване на публично

С
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вземане по реда на АПК
когато:
с решението на ЕК за
възстановяване не са
индивидуализирани
получателите на помощ
и размерът на помощта,
която трябва да се
възстанови,;
• възстановяване на
помощ “de minimis”;
Вземането се събира от
НАП по реда на ДОПК.

Администратор на
помощта

Предоставя или
управлява, включително
разработва, държавна
помощ или минимална
помощ.

Съдилища на
ЕС

Преценяват правомерността на решенията на ЕК.

Национални
съдилища

Преценяват
законосъобразността на
националните решения.

Разглеждат жалби срещу
актовете за
възстановяване на
помощта.

Получатели

Следва да се убедят, че
помощта е
законосъобразна.
Разходват я целево.

Възстановяват получена
неправомерна и
несъвместима помощ.
Могат да обжалват акта за
възстановяване на
помощта по реда на АПК.

Когато с решението на ЕК
за възстановяване не са
индивидуализирани
получателите на помощ,
Администраторът на
помощ е длъжен да
установи лицата,
получатели на
неправомерната помощ, и
размера на получената от
всяко лице помощ.
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Предоставяне и възстановяване на
държавна/минимална помощ
Предоставяне на
помощ
Конкуренти

Всяко заинтересовано
лице може да оспори акт
за предоставяне на
държавна помощ или
минимална помощ, когато
се засягат интереси,
свързани с
осъществяваната от него
дейност по реда на
Административно
процесуалния кодекс.

Възстановяване на
помощ
Могат да подадат жалба
до ЕК.

Какво представлява възстановяването на неправомерна и
несъвместима държавна помощ?
Възстановяването на неправомерна и несъвместима държавна помощ
представлява изпълнението на комплекс от мерки с цел получателят на
помощ да върне полученото обратно съобразно определени условия,
така че да се установи съществувалото положение на пазара преди
предоставянето на помощта, все едно същата не е била предоставяна.
Важно е да знаете
Неправомерна
и
несъвместима
държавна
помощ
се
възстановява с лихва от датата, на която помощта е
предоставена, до датата на пълното й възстановяване.
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Повече информация
Повече информация относно нормативната уредба можете да
откриете в Закона за държавни помощи и Правилника за
прилагането му, които са поместени на страницата на:
• Министерство на финансите (http://stateaid.minfin.bg/).
Информация относно Европейската нормативна уредба,
свързани с държавната помощ, можете да откриете на
страницата на:
• Европейска Комисия
(http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_e
n.html).
Повече информация
Повече информация за държавните помощи в областта на
земеделието можете да откриете на страниците на:
• Държавен фонд Земеделие
(http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/);
• Министерство на земеделието, храните и горите
(http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-iprogrami/programi-za-finansirane/darzhavni-pomoshti/);
• Европейска Комисия: Земеделие и развитие на селските
райони (https://ec.europa.eu/agriculture/stateaid_en).
Обратно в списъка

1
Неправомерно получена минимална помощ" е минимална
предоставена в нарушение на регламент за минимална помощ.

помощ,

Предприятие по смисъла на правилата за държавните помощи може да
бъде всякакъв субект, дори и такъв, който по принцип не извършва
икономическа и стопанска дейност. Достатъчно е дейността, за която се
предоставя финансиране, да може да се осъществява възмездно.
2
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Наръчник за МСП

Стартиране на бизнес
Бизнес операции

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки

Търговски дейности
Филтрирай по:
Ключова дума

филтър

Сортирай по азбучен ред:

Реклама и продажби
Тук можете да разберете повече за законовите изисквания, свързани с
рекламата и продажбите в търговската дейност…
още

Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата

Електронна търговия
Тук може да получите ценна информация относно ръководенето и
управлението на електронната търговия…
още

Прекратяване на дейността

Дейности, свързани с внос и износ
Тук можете да откриете повече информация относно правилата,
приложими при извършването на презгранични дейности – транспорт…
още
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Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Търговски дейности  Реклама и продажби

Наръчник за МСП

Стартиране на бизнес
Бизнес операции

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Реклама и продажби
• Договор за продажба и обвързани гаранция и рекламация на
потребителската стока
• Комуникация с клиентите. Изпращане на търговски съобщения
• Нелоялни търговски практики
агресивни търговски практики)

(напр.

подвеждаща

реклама

и

• Подаване на жалби към Комисията за защита на конкуренцията
• Разрешаване на търговски спорове
Обратно в списъка

Промени в структурата
Прекратяване на дейността
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Наръчник за МСП

Електронна търговия

Стартиране на бизнес

• Определяне и актуализиране на общите условия

Бизнес операции

• Управление на онлайн поръчки и продажби на продукти и услуги

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране

Обратно в списъка

Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността
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Наръчник за МСП

Дейности, свързани с внос и износ

Стартиране на бизнес

• Транспорт на стоки извън ЕС

Бизнес операции

• ДДС последици от сделки и плащания между местни и чуждестранни
лица

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки

• Презгранични преводи и плащания
• Внос и износ на стоки извън теритoрията на ЕС
Обратно в списъка

Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността
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Договор за продажба, обвързани гаранция
и рекламация на потребителска стока
1

Договор за продажба

Какво представлява договорът за продажба?
Договорът за продажба е договор, по силата на който търговецът
прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на
потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати
цената за тях, включително договорите, имащи за предмет
едновременно стоки и услуги.
Ключови понятия в договор за продажба включват:
• Потребител е всяко физическо лице, което придобива стоки или
ползва услуги, които не са предназначени за извършване на
търговска или професионална дейност и всяко физическо лице,
което като страна по договор по този закон действа извън рамките
на своята търговска или професионална дейност.
• Търговец е всяко физическо или юридическо лице, което продава
или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва
договор с потребител като част от своята търговска или
професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и
всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.
• Потребителска стока е всяка движима материална вещ, с
изключение на вещите втора употреба - обект на публична
продажба, когато потребителят е имал възможност да участва в
продажбата.
След сключването на договора за продажба търговецът следва да
осигури доставянето на стоките до потребителя. Стоките следва да
бъдат предадени на потребителя в тридесетдневен срок, освен ако в
договора не е уговорено друго. Когато търговецът не достави и предаде
стоките в срока, определен в договора или в рамките на 30 дни,
потребителят може да изиска доставката да бъде извършена в
допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата.

С
подкрепата
на

Ако доставката не е осъществена и в допълнителния срок, потребителят
може да иска връщане на платените по договора пари. Потребителят
може да не дава допълнителен срок за доставка в следните случаи:
• Когато търговецът е отказал да достави стоките, или
• Доставката на стоките в рамките на уговорения срок на доставка е
от съществено значение за потребителя, или
• Потребителят е уведомил търговеца преди сключването на договора,
че е от съществено значение доставката да бъде направена на точно
определена дата или най-късно до определена дата.
При развалянето на договора за продажба, потребителят може да
претендира за обезщетение или неустойка.
Какво е значението за съответствие на доставената стока със
сключения договор за продажба?
При доставка до Вас Вие може да проверите съответствието на
доставената до Вас стока. Имайте предвид, че продавачът отговаря за
всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за
продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до
две години след доставянето й, дори и да не е знаел за
несъответствието. За да съответства на договора за продажба,
потребителската стока трябва да:
• притежава характеристиките, определени от страните по договора, и
да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските
стоки от същия вид;
• отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра
или образец;
• е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при
условие че той е уведомил продавача за своето изискване при
сключването на договора и то е прието от продавача;
• притежава обичайните качества и характеристики на стоките от
същия вид.
Счита се, че всяко несъответствие на потребителската стока с договора
за продажба, проявило се до 6 месеца след доставянето на стоката, е
съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на
съответствие се дължи на естеството на стоката/ несъответствието.
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Договор за продажба, обвързани гаранция
и рекламация на потребителска стока
Важно е да знаете
Потребителят не може да оспори съответствието на
потребителската стока с договора за продажбата й, когато:
• при сключването на договора е знаел или не е могъл да не
знае за несъответствието;
• несъответствието се дължи на материали, предоставени от
потребителя.
Потребителят не е обвързан от:
•

•

уговорки, споразумения/договори, сключени с продавач, чрез които
се
изключва/ограничава
отговорността
на
продавача
за
несъответствието на потребителската стока с договора за продажба;
споразумения, с които потребителят заявява, че знае за липсата на
съответствие на потребителската стока с договора за продажба
преди неговото сключване, в което не е посочено естеството на
несъответствието (напр. сделката няма да бъде валидна, ако
продавачът принуди купувача да се откаже от правата по закон).

2

Търговска гаранция

Какво представлява търговската гаранция?
Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца
производителя към потребителя, да възстанови заплатената сума
да замени или поправи стоката, или да предостави друг
обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря
спецификациите
или
на
други
изисквания,
несвързани
съответствието на стоката с договора за продажба.

или
или
вид
на
със

Какви са изисквания към търговската гаранция?
Търговската гаранция се предоставя на потребителя. Заявлението за
предоставяне
на
търговска
гаранция
съдържа
задължително
информация за:
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•

•
•

•

правата на потребителите, произтичащи от гаранцията, както и че
търговската гаранция не оказва влияние върху правата на
потребителите при установено несъответствие на потребителската
стока с договора за продажба (Вижте секция „Какво е значението на
съответствие на доставената стока със сключения договор за
продажба?“);
съдържанието и обхвата на търговската гаранция;
съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и поспециално: начините за предявяване на рекламации; срок на
търговската гаранция; териториален обхват на търговската
гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската
гаранция; име и адрес на лицето, пред което може да бъде
предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от
лицето, предоставящо търговската гаранция;
информацията трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене,
като задължително се предоставя на български език.
Важно е да знаете
Потребителят може да се позове на гаранцията, дори тя да
не отговаря на някое от горепосочените изисквания.

3

Възможности за рекламации (разваляне на договор, отбив
от цена, смяна на стока, ремонт)

Какво представлява рекламацията?
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба
потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от
продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да иска
възстановяване на заплатената сума (разваляне на договора), заменяне
на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената
или за безплатно извършване на ремонт, освен ако това е невъзможно
или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в
сравнение с другите.
Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо
от това дали търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката
или услугата.
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Договор за продажба, обвързани гаранция
и рекламация на потребителска стока
Когато производителят или търговецът е предоставил търговска
гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва
чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното,
търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните
гаранционни условия. Например, когато рекламацията се удовлетворява
чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в
гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния
срок.
Какъв е начинът на предявяване на рекламацията?
Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от
него лице и може да бъде както в устна, така и в писмена форма. При
предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на
рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на
рекламацията, съответно размера на претендираната сума, адрес за
контакт и задължително прилага, и документите, на които се основава
претенцията:
• касова бележка или фактура;
• протоколи,
актове
или
други
документи,
установяващи
несъответствието на стоката или услугата с договореното;
• други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Какви са основните права и задължения на потребителя и
търговеца?
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за
продажба трябва да се извърши в рамките на един месец от
предявяването на рекламацията. След изтичането на този срок
потребителят има право да развали договора и да иска възстановяване
на заплатената сума или да иска намаляване на цената на
потребителската стока.
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Потребителят не може да иска възстановяване на заплатената сума или
намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде
извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи
стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.
Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора
и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е
удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на
ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е
налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за
продажба. Важно е да се отбележи, че искане за разваляне на договора
не може да бъде направено, ако несъответствието на потребителската
стока с договора е незначително.

Срок

Рекламацията на потребителска стока може да се предяви
до две години от доставката на стоката, но не по-късно от
два месеца от установяване на несъответствието с
договореното. Срокът спира да тече през времето,
необходимо
за
поправката
или
замяната
на
потребителската стока или за постигане на споразумение
между продавача и потребителя за решаване на спора.

Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът
на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на
рекламацията, то рекламацията може да се предяви до изтичането на
срока на търговската гаранция.
Търговецът има задължението да поддържа регистър на предявените
рекламации. При предявяване на рекламация търговецът или
упълномощените от него лица, задължително я описват в регистъра,
като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под
който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на
лицето, приело рекламацията.
Примерен
регистър
за
рекламации
можете
да
видите
тук
(https://www.kzp.bg/primeren-registar-za-reklamacii).
1Счита

се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален,
ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с
другия начин на обезщетяване са неразумни. За тази преценка като се вземат
предвид стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на
несъответствие, значимостта на несъответствието и възможността да се предложи
на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни
неудобства за него.
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Договор за продажба, обвързани гаранция
и рекламация на потребителска стока
Приемането на рекламации се извършва през работното време в
търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата,
на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от
търговеца. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от
търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се
осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е
закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на
рекламацията принадлежи изцяло на потребителя. Когато търговецът
удовлетвори рекламацията, той издава акт за това в два екземпляра и
предоставя задължително един от тях на потребителя.
Повече информация
Полезни съвети за продажбите по интернет можете да
намерите тук (https://www.kzp.bg/polezni-saveti/bezopasnipokupki-po-internet).
Обратно в списъка
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Комуникация с клиенти. Изпращане на
търговски съобщения.
Какво е потребител и какво е търговско дружество?
Търговското дружество, което осъществява дейност по занятие, е
всяко едно дружество, което е регистрирано в Търговския регистър.
Най-честите форми на търговски дружества са дружествата с
ограничена отговорност (ООД) и акционерните дружества (АД). Те може
да се притежават само от едно юридическо лице и тогава те са
еднолични (ЕООД / ЕАД). В Търговския регистър се вписват и
едноличните търговски (ЕТ), които също осъществяват търговска
дейност. Дружествата се регулират от Търговския закон (повече
информация вижте тук (връзка към 1.1.1.)) и тъй като се считат за
подготвени да осъществяват своята търговска дейност, изискванията
към комуникацията и подписването на договори с тях не са толкова
строги, както при потребителите.
Потребител е физическо лице, което действа за цели, които са извън
търговията, стопанската дейност, занаята или професията на това лице.
Поради това се счита, че потребителите са по-уязвими, тъй като често
не са запознати с характеристиките на стоката, която купуват или
специфичните разпоредби на договорите, които подписват. Правата на
потребителите са описани в Закона за защита на потребителите и те
трябва да се спазват, тъй като глобите могат да достигнат до 5000 лв.
за всеки отделен случай (например при нерегламентирана промяна на
сключен писмен договор с потребител), както и до 50 000 лв за
осъществяване на нелоялна търговска практика (повече информация
вижте тук (връзка към 1.2.4.1.3.)).
Какво трябва да имате предвид при изпращането на търговски
съобщения по имейл?
Изпращането на търговски съобщения, свързани с маркетинг и реклама
трябва да се осъществи след разрешение на потребителя. Това важи
особено когато потребителят получава повиквания, съобщения или
електронна поща с или без човешка намеса. Съгласието може да бъде
оттеглено по всяко време. Ако съгласието бъде оттеглено, дружеството
не трябва да изпраща търговски съобщения до
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потребителя, освен ако не получи отново неговото съгласие.
Възможно е въз основа на свой легитимен интерес (повече информация
вижте тук (връзка към 1.2.5.1.)) дружествата да осъществяват своята
маркетингова дейност. За да се запазят правата на потребителите е
важно в търговското съобщение да има възможност потребителят да се
откаже от получаването на такова съобщение. В този случай Вашето
дружество не трябва да изпраща търговски съобщения до това лице,
освен ако не получи отново неговото съгласие.
Ако дружеството Ви е получило имейл адрес или друг контакт на
потребителя при осъществяването на търговска сделка за предоставяне
на продукти или услуги, може да използва тези данни за изпращане на
съобщение за маркетинг и реклама на негови собствени сходни
продукти или услуги. Дружеството трябва да даде възможност на всеки
потребител безвъзмездно и по лесен начин към момента на сключване
на сделката, да откаже да получава такива съобщения, да откаже да
получава подобни съобщения в бъдеще, когато това не е направено в
момента на сключване на сделката.
Изпращането на съобщение за маркетингови и рекламни цели обаче е
забранено при всички случаи, ако не може да се идентифицира
лицето, което го изпраща или съобщението не включва валиден адрес,
на който получателят може да изпрати заявка за отказ от получаване
на съобщения.
Също така, изпращането е забранено, ако съобщението не отговаря на
следните условия:
• не може да бъде разпознато като търговско;
• няма ясна идентификация на физическите или юридическите лица,
от името, на които е изпратено;
• не определя ясно и недвусмислено условията за ползване на
промоционални предложения;
• не осигурява лесен достъп до ясни и недвусмислени условия за
участие в състезания и игри с обявени награди (ако съобщението
съдържа такава информация).
Освен това, ако съобщението препраща към сайтове, които не отговарят
на горните условия, изпращането му също противоречи на закона.
Важно е сайтовете на дружествата (т.е. това може да бъде и Вашето
дружество) също да отговарят на горните условия и дружеството, което
е собственик на сайта да може да бъде лесно идентифицирано.
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Комуникация с клиенти. Изпращане на
търговски съобщения.
Също така огромно значение имат и правилата, които се въведоха от
25 май 2018 с Регламент 2016/679 относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и свободното
движение на тези данни (вижте връзка към 1.2.5.1.). Те определят как
да се защитават личните данни на клиенти–физически лица, както и
физически лица, които работят за контрагенти–търговски дружества.
В близко бъдеще се очаква Европейският съюз да приеме нов
Регламент, който да регулира и уточни начините на осъществяване на
маркетинговите съобщения (ePrivacy Regulation). Документът трябваше
да влезе в сила заедно с Регламент 2016/679, но неговата подготовка
се забави. След приемането му той ще даде повече светлина и ще
регулира по-ясно изпращането на търговски съобщения и съобщения с
цел маркетинг и реклама.
Как следва да се поддържат информационните масиви с данни
за клиенти/потребители?
При поддържането на бази данни с клиенти е необходимо да се спазват
всички изисквания, свързани с Регламент 2016/679 относно
техническите и организационните мерки за защита (връзка към
1.2.5.5.), основанията за обработване (връзка към 1.2.5.2) и спазването
на правата и свободите на физическите лица.
Повече информация
За повече информация, вижте интернет страницата на
Комисия за защита на потребителите (https://kzp.bg/), както и
следните нормативни актове:
• Регламент 2016/679 (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R06
79-20160504);
• Закон за електронните съобщения;
• Закон за електронната търговия;
• Закон за защита на потребителите.
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Нелоялни търговски практики
Какво е нелоялна търговска практика?1
Търговска практика от страна на търговец към потребител е „нелоялна“,
ако противоречи на изискването за добросъвестност и професионална
компетентност и ако променя или е възможно да промени съществено
икономическото поведение на средния потребител, когото засяга или
към когото е насочена, или на средния член от групата потребители,
когато търговската практика е насочена към определена група
потребители. Нелоялни са и заблуждаващите и агресивните търговски
практики.
Какво е заблуждаваща търговска практика?
Търговска практика е заблуждаваща, когато:
• съдържа невярна информация и е подвеждаща или когато по
някакъв начин, включително чрез цялостното й представяне,
заблуждава средния потребител;
• води или е възможно да доведе средния потребител до вземането на
търговско решение, което той не би взел без използването на
търговската практика, и когато тя включва:
- всяка маркетингова дейност по отношение на стока или услуга,
която създава объркване с друга стока, услуга или друг отличителен
знак на конкурент;
- неспазване на ангажиментите, поети от търговеца чрез
присъединяването му към кодекс за добра търговска практика.
Какви са видовете заблуждаваща търговска практика?
Пълният списък с нелоялни търговски практики е описан в чл. 68ж от
Закон за защита на потребителите (ЗЗП), като част от тях са:
• да се твърди от страна на търговец, че се е присъединил към кодекс
за добра търговска практика, когато това не е вярно;
• да се показва удостоверение, знак за качество или техен
еквивалент, когато не е получено необходимото разрешение за това;
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•
•

да се твърди, че даден кодекс за добра търговска практика е
одобрен от обществен или друг орган, когато това не е вярно;
да се твърди, че търговец е получил разрешение за извършване на
определена дейност или че за дадена стока или услуга е получено
разрешение, одобрение или лиценз от държавен или друг орган,
когато това не е вярно или когато търговецът не спазва условията,
при които е било издадено разрешението, одобрението или
лицензът.

Какво е агресивна търговска практика?
Търговската практика е агресивна, когато от целия ѝ фактически
контекст и като се вземат предвид всички нейни характеристики и
обстоятелства, и поради използването на тормоз, принуда, включително
използването на физическа сила или злоупотреба с влияние, следва, че
тя променя или е възможно да промени съществено свободата на избор
или поведението на средния потребител по отношение на стоката или
услугата, което води или може да доведе до вземането на търговско
решение, което средният потребител не би взел без използването на
тази търговска практика.
Какви са видовете агресивна търговска практика?
Пълният списък с агресивни търговски практики е описан в чл.68к. от
ЗЗП, като част от тях са:
• оставянето на впечатление у потребителя, че той не може да
напусне помещението, докато не се сключи договор;
• извършването на посещения от страна на търговеца в дома на
потребителя, пренебрегвайки искането на потребителя търговецът
да напусне помещението или да не се връща отново, освен в
предвидените в закон случаи за изпълнение на договорно
задължение;
• при реклама - пряко насърчаване на децата да закупят или да
убедят своите родители или други възрастни да им закупят стоката
или услугата, която е предмет на рекламата.

"Търговска практика" е всяко действие, бездействие, поведение, търговска
инициатива или търговско съобщение, включително реклама и маркетинг, от
страна на търговец към потребител, което е пряко свързано с
насърчаването, продажбата или доставката на стока или предоставянето на
услуга на потребителите.

1
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Нелоялни търговски практики
Каква може да бъде защитата за потребителите от нелоялни
търговски практики?
При съмнение, че използваната търговска практика е нелоялна, имате
право да сезирате Комисията за защита на потребителите чрез
подаването на жалба.
Важно е да знаете
Когато Комисията за защита на потребителите установи, че
търговската практика е нелоялна, председателят на
комисията издава заповед, с която забранява прилагането на
търговската практика. Потребителят има право да развали
договора с търговеца, сключен в резултат на използваната
нелоялна търговска практика и да претендира за
обезщетение по съдебен ред, когато има влязла в сила
забрана за прилагане на търговската практика от КЗП, както
и когато Върховният административен съд е потвърдил
такава заповед2.
Повече информация
Повече информация можете да откриете на страницата на
Комисия за защита на потребителите
(https://www.kzp.bg/podavane-na-zhalba).
Обратно в списъка
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2Комисията

за защита на потребителите публикува на интернет
страницата
си
влезлите
в
сила
решения
на
Върховния
административен съд.
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Подаване на жалби към Комисията за
защита на конкуренцията
Обща информация
При извършването на търговската Ви дейност, съществува риск от това,
конкурентите Ви да застрашат или увредят Вашите интереси чрез
използваните от тях търговски практики. Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК) следи за спазването на правилата при
осъществяване на конкурентна търговска дейност.
Всяко лице, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение
на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), може да подаде искане за
образуване на производство пред КЗК за установяване на нарушението.
Какво представляват нарушенията на конкуренцията?
Това са несъвместими с вътрешния пазар споразумения между
предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани
практики, които биха могли да засегнат търговията и които имат за своя
цел
или
резултат
предотвратяването,
ограничаването
или
нарушаването на конкуренцията.
Примерни нарушения по ЗЗК можете да видите тук
(https://www.cpc.bg/Competence/AbuseOfDominanceDescription.aspx).
Искането трябва да е написано на български език и да съдържа:
• името/наименованието
и
данни
за
регистрацията/единния
граждански номер на молителя и на лицето, срещу което е
оплакването;
• адреса/седалището и адреса на управление на молителя и на
лицето, срещу което е оплакването;
• описание на обстоятелствата, на които се основава искането и
твърдяното нарушение;
• основание за искането;
• доказателствата в подкрепа на искането;
• подписа на лицето, което подава искането, или на неговия
представител;
• документ за платена държавна такса.
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Образец на искане за установяване на нарушения можете да намерите
тук (https://www.cpc.bg/storage/file/obrazec.doc). Повече информация за
попълване на искането може да откриете в указания на Комисията за
попълване на искането по образец, които можете да видите тук (
https://www.cpc.bg/storage/file/ukazaniq.doc).
Важно е да знаете
Защита от КЗК може да потърсите в срок от:
• три години - за нарушение на разпоредбите, свързани с
искания на информация1 или с извършване на проверки от
страна на КЗК;
• пет години - за всички останали нарушения.
Тези срокове започват да текат от деня на извършване на
нарушението, а в случай на продължително нарушение - от
деня, в който нарушението е преустановено.
В случай че искането е редовно, КЗК образува производство, в рамките
на което извършва проучване по изложените в него твърдения.
Възможно е в процеса на производството от Вас да бъде изисквана
допълнителна информация, която може да бъде както писмена, така и
устна.
В едно образувано производство, КЗК упражнява правомощията си по
чл. 45 от ЗЗК, а именно:
• изисква информация и веществени, писмени, цифрови и електронни
доказателства, независимо от носителя, на който са съхранени;
• снема устни или писмени обяснения;
• извършва проверки на място;
• възлага извършването на експертизи от външни експерти;
• изисква информация или съдействие от други национални органи по
конкуренцията на държавите членки на Европейския съюз, както и
от Европейската комисия.
1 Комисията налага имуществена санкция в размер до едно на сто от общия
оборот за предходната финансова година на предприятие или сдружение на
предприятия за:
• неизпълнение на задължението за съдействие на комисията при изпълнение
на правомощията й;
• нарушаване на целостта или унищожаване на печатите, поставени при
извършване на проверка на място по чл. 50 ЗЗК;
• несвоевременно предоставяне или предоставяне на непълна, неточна,
недостоверна или заблуждаваща информация в нарушение на задълженията
по чл. 47, ал. 4 и 5;
• неизпълнение на задълженията страните своевременно да информират
комисията за изпълнението на решение, в случай че с него се постановяват
определени условия или задължения.
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Подаване на жалби към Комисията за
защита на конкуренцията
Това производство е съвкупност от процесуални действия на Комисията,
страните и другите участници в производството, насочени към събиране
и проверка на доказателства относно предмета на съответното
проучване.
В производствата за установяване на нарушение по ЗЗК срокът на
произнасяне зависи от предмета на проучване в производството.
Решенията на комисията, ако в закона не е предвидено друго, могат да
бъдат
обжалвани
относно
тяхната
законосъобразност
пред
Административния съд - София област.
Повече информация
Повече информация относно срокове, ред и начин на
извършване на процедурата, както и приложимите санкции,
можете да намеритена страницата на Комисия за защита на
конкуренцията (https://www.cpc.bg/Additional/FAQ.aspx).
Обратно в списъка
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Разрешаване на търговски спорове
В тази секция можете да намерите следната информация:
• Какво е медиация и какви са предимствата ѝ?
• Какво е арбитраж и какви са предимствата му?
• Какви са предимствата на решаване на спора по съдебен ред?
При осъществяването на търговска дейност е възможно да възникнат
спорове. Като търговски се определят споровете, по които поне едната
от страните е търговец. Търговските спорове могат окажат негативно
въздействие върху дейността на търговците, поради което е важно те
да бъдат разрешени бързо и адекватно. Това може да бъде постигнато
както чрез съдебни, така и чрез извънсъдебни механизми, сред найразпространените от които са медиация, арбитраж и решаване на
спора по съдебен ред.
Какво е медиация и какви са предимствата ѝ?
Медиацията е извънсъдебен механизъм за разрешаване на спорове и
представлява доброволна процедура, при която трето лице - медиатор,
подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Чрез
медиация могат да бъдат решавани граждански, търговски, трудови,
семейни и административни спорове, както и спорове, свързани с права
на потребители и други спорове между физически и/или юридически
лица, включително и когато са презгранични (чл. 3 от Закона за
медиацията). Медиацията е все по-предпочитано средство за
разрешаване на спорове, поради многобройните си предимства –
бързина, ефективност, поверителност, ниска цена.
Важно е да се отбележи, че медиаторът е безпристрастно лице. Той не е
съдия и не налага решение по спора. Функциите на медиатор може да
изпълнява само лице, вписано в Единния регистър на медиаторите. В
процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по взаимно
съгласие на страните. Медиацията е подходящо решение и когато двете
страни по спора са в трайни отношения, които желаят да съхранят.
Участието в процедурата по медиация е напълно доброволно – всяка от
страните може да напусне процедурата, когато пожелае.
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Важно е да знаете
В процедурата по медиация по желание на страните могат да
участват адвокати и други специалисти.

Такса

Всеки медиатор или център за медиация са свободни да
определят своя тарифа, по която осъществяват услугата.
Заплащането на медиацията в повечето случаи се таксува
на час или на сесия.

Повече информация
Повече информация за медиацията можете да откриете на
страниците на:
• Софийски
районен
съд
(http://srs.justice.bg/srs/264%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE_%D0%B5_
%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D
0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0);
• Единен регистър на медиаторите
(http://mediator.mjs.bg/Users/MList.aspx).
Какво е арбитраж и какви са предимствата му?
Арбитражът представлява алтернатива на правосъдието, осъществявано
от държавните съдилища. Арбитражният съд може да се състои от един
или повече арбитри, чийто брой се определя от страните. Арбитражът
може да бъде постоянна институция или да бъде образуван за решаване
на определен спор. Важно е да се отбележи, че до решаване на спора
чрез арбитраж може да се прибегне само, когато страните в даден
момент са заявили съгласието си за това. Обикновено съгласието на
страните се заявява чрез изрична клауза в сключваните между тях
договори (т. нар. арбитражна клауза)1. Дори страните да не са
включили арбитражна клауза в договора във връзка, с който е спора, те
все пак могат да се обърнат към арбитражен съд, ако постигнат
съгласие за това.
1
Примерна арбитражна клауза, препоръчана от Българската търговскопромишлена палата: "Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се
до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото
тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете
за попълване на празноти в договора или приспособяването му към
нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при
БТПП съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни
споразумения."
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Разрешаване на търговски спорове
Дори страните да са постигнали съгласие обаче, арбитражните
съдилища не могат да решават:
• спорове, свързани с вещни права (напр. право на собственост, право
на ползване, право на строеж и др.) или владение върху недвижим
имот;
• спорове,
свързани
с
издръжка
или
права
по
трудово
правоотношение;
• спорове, по които една от страните е потребител (физическо лице,
което придобива стоки или ползва услуги, които не са
предназначени за извършване на търговска или професионална
дейност и всяко физическо лице, което действа извън рамките на
своята търговска или професионална дейност).
Някои предимствата на арбитража:
• бързина - правораздаването, осъществявано от арбитражите, е побързо
от
правораздаването,
осъществявано
от
държавните
съдилища;
• стабилност на решението - арбитражното решение е окончателно и
слага край на спора; това означава, че страните не трябва да
минават през няколко съдилища, за да стигнат до окончателно
решаване на спора;
• свобода на договаряне – страните могат чрез арбитражната клауза
да определят арбитражния съд, приложимия закон, по който ще се
реши спорът, мястото, където ще се проведе арбитражното
производство, броя на арбитрите и какви качества следва да
притежават те, езиците, на които ще се води арбитражното
производство и др.;
• конфиденциалност - арбитражното дело е непублично, поради което
арбитражът е в състояние да избегне влошаване на отношенията
между страните.
Нужно е да имате предвид, че всяка от страните по арбитражното дело
може да бъде представлявана от адвокат.
Следва да се отбележи, че е възможно арбитрите да бъдат и лица без
юридическо образование. Решението на арбитража е окончателно и не
подлежи на преразглеждане от друг съд от по-горна инстанция, за
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разлика от решенията, постановени от държавните съдилища.
Възможно е единствено Върховният касационен съд, по искане на една
от страните, да отмени решението при наличието на някое от
обстоятелствата, посочени в чл. 47 от Закона за международния
търговски арбитраж (ЗМТА).
Важно е да знаете
Съществуват много на брой арбитражни съдилища, не всички
от които се ползват с доверие и добра репутация сред
търговците. Поради това при включване на арбитражна
клауза,
търговецът
следва
внимателно
да
проучи
арбитражния съд, на който ще бъдат доверени търговските
спорове. Веднъж сключил валидна арбитражна клауза,
търговецът не може да се обърне към държавен съд за
решаване на спора, освен ако и другата страна не е съгласна
за това.
Решенията на арбитражните съдилища, подобно на
решенията
на
държавните
съдилища,
подлежат
на
принудително изпълнение.
Такса

Арбитражните съдилища сами определят таксите, които се
дължат за решаване на спорове.

Срок

Обикновено делата пред арбитражните съдилища се
решават в срок до 12 месеца от започване на
производството.

Повече информация
За повече информация, моля Вижте интернет страницата на
Българска търговско-промишлена палата
(https://www.bcci.bg/bcci-arbitration-court.html).
Какви са предимствата на решаване на спора по съдебен ред?
Страните по един спор могат да го отнесат за решаване до държавен
съд.
Някои предимства на правораздаването, осъществявано от държавните
съдилища:
• инстанционност - решението по спора, постановено от съда, може да
бъде обжалвано пред съд от по-горна инстанция на основания,
посочени в Гражданския процесуален кодекс. Решението или отказа
на съда от по-горна инстанция да разглежда делото също подлежат
123
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Разрешаване на търговски спорове
•
•
•

не са налице ограниченията относно предмета на спора, каквито има
при арбитража;
съдиите, които правораздават, са правоспособни юристи;
безпристрастността на съдиите е гарантирана в по-висока степен,
отколкото при арбитражите.

Такса

Дължимата държавна такса се определя съгласно
Тарифата за държавните такси, които се събират от
съдилищата по ГПК.

Срок

Като недостатък на решаването на спора по съдебен ред
може да бъде посочена дългата продължителност на
съдебното производство – понякога то може да продължи
с години.

Повече информация
За повече информация относно законодателството в областта,
моля вижте интернет страницата на Министерство на
правосъдието (http://www.justice.government.bg/17/).
Обратно в списъка
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Определяне и актуализиране на общите
условия в договор
Общите условия са предварително формулирани договорни условия за
множество договори, които едната страна предлага на другата при
сключване.
От кого се съставят и от кого се приемат?
Общите условия са едностранно формулирани клаузи, които се
предлагат от търговеца/доставчика при сключването на множество
еднотипни договори с различни лица и стават задължителни, само ако
бъдат писмено приети от купувача/потребителя.
Какви са основните характеристики на общите условия?
Установяването на общите условия трябва да се изпълни преди
сключването на договора, тъй като това са условия за много
потенциални бъдещи предложения за сключване на договори. Общите
условия се отнасят до еднотипни договори и са абстрактно
формулирани клаузи, които не са съобразени с конкретните признаци
на предмета на договора, а по-скоро с видовите характеристики на
договора, между които е и предметът на всички договори от съответния
вид.
Какво е съдържанието на общите условия за електронна
търговия?
Стриктното съдържание на общите условия не е законово регулирано,
като в чл. 9 от Закон за електронната търговия (ЗЕТ) се казва, че
доставчикът на услуги е длъжен да предостави на получателя на
услугата общите условия и съдържанието на договора по начин, който
позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
Все пак Комисията за защита на потребителите (КЗП) с подкрепата на
Българска уеб асоциация са съставили образец на общи условия за
предоставяне на услуги в интернет. Информацията можете да намерите
тук (https://kzp.bg/data/content/u/8/upload/KZP-BWA-15032013.pdf).
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Как се приемат общите условия?
При сключване на договор при общи условия с потребител, общите
условия обвързват потребителя, само ако са му били предоставени и
той се е съгласил с тях:
• Съгласието на потребителя с общите условия се удостоверява с
неговия подпис.
• Търговецът е длъжен да предаде подписан от него екземпляр от
общите условия на потребителя.
• Тежестта на доказване на изразеното от потребителя съгласие с
общите условия и получаването им при подписване на договора се
носи от търговеца.
• Клаузата за съгласие с общите условия на договора и деклариране
на получаването им от потребителя, включена в индивидуалните
договори, не е доказателство за действителното приемане на общите
условия и получаване на екземпляр от потребителя.
Условията важат и за електронната търговия.
Как се актуализират общите условия?
Търговецът е длъжен да уведоми потребителя за всяко изменение в
общите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването
на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща
или адрес за кореспонденция.
Това поражда възможността, когато не е съгласен с измененията в
общите условия, потребителят да се откаже от договора, без да посочва
причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи
да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.
За да упражни правото си на отказ от договора, потребителят трябва да
изпрати до търговеца писмено уведомление в едномесечен срок от
получаването на съобщението от търговеца.
Важно е да знаете
Потребителят не може да се откаже от договора, когато
изменението в общите условия е вследствие на разпореждане
или указание на компетентен орган на власт.
Измененията в общите условия се считат за валидни, когато
потребителят е уведомен за тях и не е упражнил правото си на отказ от
договора.
Търговецът е длъжен да установи факта на уведомяване на потребителя
за изменение в общите условия (напр. обратна разписка за получаване
на писмо, потвърждение за получен електронен документ и др.).
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Определяне и актуализиране на общите
условия в договор
Повече информация
Повече информация можете да откриете на страницата на
Комисия за защита на потребителите (https://kzp.bg/).
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Управление на онлайн поръчки и
продажба на продукти и услуги
Онлайн търговията е явление, което набира все по-голяма популярност
и постепенно утвърждава мястото си редом до традиционните форми на
търговия. При търгуването на стоки и услуги в електронна среда важат
голяма част от правилата, които се прилагат и при търговията „на
място“ в търговски обекти. Налице са обаче и редица допълнителни
правила, които имат за цел да ограничат злоупотребите и да защитят
потребителите.
Каква информация трябва да бъде предоставена на
потребителя?
Ако търгувате онлайн е необходимо да имате предвид, че Законът за
електронната търговия (ЗЕТ) задължава търговците да предоставят
безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на потребителите и на
компетентните органи до следната информация:
•

наименованието на търговското дружество;

•

седалището и адреса на управление на дружеството;

•

адреса, на който дружеството упражнява дейността си, ако е
различен от седалището и адреса на управление;

•

данни за кореспонденция,
електронна поща;

•

данни за вписване в търговски или друг публичен регистър;

•

ако дейността на дружеството подлежи на контрол от някой
публичен орган – информация за органа, осъществяващ контрол;

•

ако се осъществява регулирана професия - информация за камарата,
професионалния съюз или организацията, в която търговецът
членува или е регистриран;

•

указание, ако дружеството е регистрирано по Закона за данък върху
добавената стойност (ЗДДС).

включително

телефон

и

адрес

на

Търговецът следва да информира потребителите по ясен, разбираем и
недвусмислен начин относно:
1
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•
•
•

•

стъпките по сключването на договор в онлайн магазина,
включително кога договорът се смята за сключен;
дали сключеният между търговеца и потребителя договор ще бъде
съхраняван от търговеца и какъв е начинът за достъп до него;
технически средства за установяване и поправяне на грешки при
въвеждането на информация (указания за това как може да бъде
променена вече въведена неправилна информация преди да е
сключен договорът – напр. сгрешен адрес за доставка или сгрешен
телефонен номер за връзка);
езиците, на които договорът може да бъде сключен.

Вие, в ролята на търговец, сте длъжен да предоставите ясна
информация и относно основните характеристики на всяка от
предлаганите стоки и услуги. Когато търговецът посочва цени в своя
онлайн магазин, те трябва да се обозначават по ясен и разбираем
начин. Търговецът е длъжен да указва още дали цените включват
дължимите данъци, такси и разноски, които формират крайната цена –
напр. дали в цената е включено ДДС, дали в цената е включена
доставка и т.н. (чл. 4, ал. 2 ЗЕТ), както и какви са начините за
извършване на плащането. Следва да бъде дадена ясна информация и
относно начина за извършване на доставката на предлаганите стоки и
цената на доставката, ако тя не е включена в общата цената на
предлаганите продукти.
Търговецът също е длъжен да предостави на потребителя общите
условия, при които се сключват договорите, така че потребителят да
може да ги запази и възпроизведе. Повече информация относно общите
условия вижте тук (връзка към 1.2.4.2.1.). По този начин трябва да
бъде предоставено и съдържанието на сключения договор (чл. 9 ЗЕТ).
Какви правила трябва да се спазват при продажба на
стоки/услуги онлайн?
При продажба на стоки/услуги онлайн, когато купувачът е потребител,
се прилагат правилата за договор, сключен от разстояние, уредени в
чл. 47-61 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Така напр.
преди сключването на договор търговецът е длъжен да предостави на
потребителя по ясен и разбираем начин приложимата информацията по
чл. 47, ал. 1 ЗЗП, т.е. основните характеристики на стоките или
услугите и естеството им. За повече информация, вижте съответните
членове от ЗЗП.
Потребителите са физически лица, които закупуват стоки или използват услуги,
които не са предназначени за извършване на търговска или професионална
дейност.
12
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Управление на онлайн поръчки и
продажба на продукти и услуги
Ако сте потребител на онлайн търговия, имате право да се откажете от
договора в 14-дневен срок, без да посочвате причина, без да дължите
на търговеца обезщетение или неустойка (чл. 50 ЗЗП)2.
Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от
разстояние или от договора извън търговския обект, търговецът
възстановява всички суми, получени от потребителя, включително
разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14
дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на
потребителя да се откаже от договора (чл. 54 ЗЗП). Съществуват и
ограничения относно правото на отказ – отказ не може да бъде
направен, когато естеството на закупените стоки не позволява това
(напр. звукозаписи, видеозаписи или компютърен софтуер, вестници,
периодични издания или списания, стоки, изработени по поръчка или в
съответствие със специфични искания на потребителя).

Срок

Поръчаните онлайн стоки следва да бъдат доставени до
потребителя не по-късно от 30 дни от поръчката. Ако този
срок не бъде спазен, потребителят може да се откаже от
договора и да поиска връщане на заплатените от него
суми.

Забранено е предлагането и сключването на договор от разстояние за
продажба
на
лекарствени
продукти,
отпускани
по
лекарско
предписание (чл. 58, ал. 1 ЗЗП).
Какви са правилата за електронна търговия в рамките на
Европейския съюз (ЕС)?
Търговците, които използват онлайн платформи за търговия, следва да
спазват правилата, уредени в наскоро влезлия в приложение Регламент
2018/302 (ЕС). Регламентът има за цел да премахне необосновано
дискриминационно ограничаване на достъпа на клиенти до онлайн
платформи,
основано
на
националността
на
клиентите,
местопребиваване им или място им на установяване. Регламентът
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намира приложение в ситуациите, при които търговецът и клиентът се
намират в различни държави-членки на ЕС (чл. 1).
Имайте предвид, че се забранява на търговците да блокират или
ограничават достъпа на клиентите от други държави-членки до своя
онлайн
магазин
по
причини,
свързани
с
гражданството,
местопребиваването или мястото на установяване на клиента.
Търговците нямат право да пренасочват клиента към версия на своя
онлайн магазин, която е различна от тази, към която клиентът иска да
получи достъп, като изключение се допуска, само ако клиентът изрично
е дал съгласие за пренасочване (чл. 3). Регламентът изисква
прилагането на еднакви общи условия за достъп до стоки или услуги за
клиентите, независимо от националността, местопребиваване и мястото
им на установяване. Търговците следва да прилагат еднакви условия
относно допустимите платежни средства и платежните операции (чл. 5).
Как трябва да се поддържат информационните масиви с данни
за потребители/клиенти?
При осъществяването на електронна търговия търговецът събира и
обработва лични данни на своите потребители и клиенти. Всички лични
данни трябва бъдат събирани, обработвани и управлявани в
съответствие с правилата на Общия регламент относно защитата на
данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Повече
информация относно защитата на личните данни вж. тук (връзка към
1.2.5.1.).
Повече информация
Повече информация за приложимата нормативна уредба в
областта можете да откриете на интернет страницата на
Комисия за защита на конкуренцията (https://kzp.bg/zakonii-reglamenti).
Обратно в списъка

2 Срокът тече от сключване на договора или от момента на получаване на стоките
в зависимост от вида на договора и в зависимост от това дали му е било известно
правото на отказ от договора.
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Транспорт на стоки извън ЕС
Кои са основните специфики на транспорта на стоки извън ЕС?
В най-общ план, износът на стоки към страни извън Европейския съюз
(ЕС) е определен като „износ към трети страни". Търговците, които
изнасят стоки за страни извън ЕС трябва да следят за изпълнението на
няколко ключови административни процедури, сред които са
подаването на експортна декларация до митницата, заплащането на
ДДС, експортни данъци и мита в страната–дестинация, както и
проследяването на задължителните транспортни процедури. Има много
експортни процедури, като схеми за освобождаване от мита, от които
компаниите могат да се възползват.
Как се начислява ДДС при износ на стоки извън ЕС?
При износа на стоки извън ЕС обикновено можете да начислите за тях
нулева ставка на ДДС. За да се приложи това, стоките трябва да
напуснат ЕС в определен момент от време, а вие трябва да запазите
записите за тяхната продажба и транспорт, както и официално
свидетелство за износ. Официалното свидетелство за износ може да
бъде или Съобщение за изпращане на стоки (за стоки, напускащи ЕС
директно от Вашата страна), или за стоки, които напускат ЕС през
други държави-членки (косвен износ, Пътно Копие 3 от Единния
Административен Документ).
Повече информация
Образец на единния формат за подаване на данните от
Единен Административен Документ (ЕАД) в електронна
форма можете да откриете на страницата на Министерство
на финансите
(https://ep.customs.bg/eportal/public/DocumentViewer?row_id
=272).
Как се определят митата и таксите при износ на стоки извън ЕС?
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При извършване на износ извън рамките на ЕС, третата страна
(получател) може да начисли мито върху стоките, както и еквивалент
на ДДС или на данък върху продажбите. Интегрираната митническа
тарифа на ЕС (TARIC) е общо приложима за страните от Съюза и
комбинира класификацията на стоките и митническите ставки, които се
прилагат за всеки клас стоки, които са обект на търговия с трети
страни. TARIC дава ясна представа за всички мерки, които трябва да се
предприемат от лицата, занимаващи се с износ на стоки от ЕС.
Повече информация
Повече информация относно Интегрираната митническа
тарифа на ЕС (TARIC), както и свързаната с нея база данни,
можете да откриете на страницата на Европейска Комисия
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculat
ion-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/taric_en).
В кои случаи може да се стигне до освобождаване от износни
мита?
По силата на Регламент (EО) № 1186, като част от Системата на ЕС за
митнически освобождавания, съществуват различни категории стоки,
които са допустими за освобождаване от износни мита. При определени
условия стоките са освободени от износни мита, когато те се отнасят
за:
• стоки с незначителна стойност;
• домашни животни, изнасяни при преместване на селскостопанска
дейност от държава в ЕС в държава извън ЕС;
• селскостопански продукти, получени от земеделски стопани
извън ЕС в държави в непосредствена близост до Общността;
• семена, изнасяни от земеделски производители за използване в
имоти в държави извън ЕС;
• фуражи и храни за животни по време на износа им.
Повече информация
Повече информация относно освобождаването от износни
мита можете да откриете в Дял III от Регламент (ЕО)
№1186/2009 НА Съвета на ЕС (https://eurlex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1186&from=BG).
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Транспорт на стоки извън ЕС
Кои са преференциалните търговски споразумения на ЕС с трети
страни, от които можете да се възползвате при износ на стоки?
За да подпомогнат търговията с ЕС, реципрочни търговски
споразумения са сключени с редица страни по целия свят. Тези
споразумения позволяват на стоки, които са с произход от ЕС (в
съответствие с преференциални правила за произход) да се възползват
от преференциални ставки на митата, когато се декларират в митницата
на съответната страна партньор. Списък със сключените от ЕС
двустранни и регионални търговски споразумения с трети страни е
поместен
на
страницата
на
Министерство
на
икономиката
(https://www.mi.government.bg/bg/themes/dvustranni-i-regionalnitargovski-sporazumeniya-na-es-1551-330.html).
При износ към страна, с която е сключена подобна спогодба, Вие трябва
да набавите на Вашия клиент Сертификат за произход на
продуктите, за да подкрепите иска си за преференции при вноса.
Какво представлява сертификатът за произход на стоки?
Сертификатът за произход е документ, удостоверяващ, че стоките
произхождат от ЕС. Произходът на стоката е определящ при
прилагането на тарифната политика на страната-вносител, като
двустранните спогодби между ЕС и трети страни позволяват на
българските износители да се възползват от преференциални условия
(вкл. при прилагане на съответните мита и тарифи).
Сертификатът за произход се издава от европейска митническа
институция (за България - Агенция „Митници“) или оторизирана
промишлена палата (Българска търговско-промишлена палата).
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Важно е да знаете
Сертификатите за произход, издавани от Агенция „Митници“
и
Българска
търговско-промишлена
палата
(БТПП)
изпълняват една и съща функция и са взаимнозаменяеми за
целите на износа към трети страни.
• Повече информация относно Сертификата за движение
на стоки EUR.1, издаван от Агенция „Митници“, можете
да откриете на страницата на Единен портал за
електронни
административни
услуги
(https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-andentrepreneurs/import-and-export/4791d564-dab1-4c0680ab-b63393d01ecc);
• Повече информация относно сертификатите за произход
на стоки, издавани от БТПП може да се намери на
страницата на Палатата (https://www.bcci.bg/membercerticates-origin.html).

Обратно в списъка
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ДДС последици от сделки и плащания
между местни и чуждестранни лица
Сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица могат да
доведат до различни ДДС последици, които са уредени в Закона за
данък върху добавената стойност („ЗДДС“). За ДДС цели такива сделки
и плащания условно могат да бъдат разделени на (1) доставки от и до
лица, установени в рамките на Европейския съюз („ЕС“) и (2) доставки
от и до лица, установени извън рамките на ЕС.
Какви са ДДС последиците от сделки и плащания между местни
лица и лица от ЕС?
При извършване на сделки и плащания между местни лица и лица от ЕС
възниква въпросът кой е националният режим на облагане с ДДС
спрямо съответната сделка. Отговорът на този въпрос зависи от мястото
на изпълнение на доставката. Съгласно ЗДДС мястото на изпълнение на
доставката се определя в зависимост от различни критерии (например,
дали е налице доставка на стока или услуга, респ. вида на стоката или
предмета на услугата, дали страните по сделката са регистрирани за
ДДС цели в националните си държави и т.н.)
Когато мястото на изпълнение на доставката е в България, тогава
режимът на облагане с ДДС се определя съгласно ЗДДС. Това означава,
че за страните по доставката могат да възникнат задължения за
администриране и внасяне на ДДС в националния бюджет на България.
От ДДС гледна точка възможни са различни случаи на сделки между
местни лица и лица от ЕС.
Така придобиването на стока от лице в България, която е
транспортирана от територията на страна на ЕС до територията на
България, ще бъде третирана като вътреобщностно придобиване спрямо
лицето, установено в България. По правило подобна доставка трябва да
бъде обложена с 20 % ДДС в България. В обратния случай, продаването
и транспортирането на стока от България до държава от ЕС, би могло да
се определи като вътрeобщностна доставка спрямо лицето, установено
извън България. В този случай българският доставчик следва да
начисли ДДС с 0%, а реално ДДС се дължи от получателя на доставката
съгласно законодателството на държавата, в която стоката е получена.
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Повече информация относно вътреобщностното придобиване и
вътреобщностната доставка на стоки може да получите на следния
адрес (http://www.forcom-bg.com/dds/1/1.13.htm#2).
Определянето на националния режим на облагане на доставките на
услуги от и до страни в ЕС отново зависи от мястото на изпълнение на
доставката. В общия случай, доставката на услуга от лице,
регистрирано за ДДС цели в България, до лице, регистрирано за ДДС
цели в държава от ЕС, би довело до облагане на ДДС в държавата на
получателя на услугата съгласно вътрешното ДДС законодателство на
тази държава. Същото правило е приложимо и в случай че услугата се
доставя до лицето, регистрирано в България. Тогава ДДС е дължимо
съгласно българското законодателство.
Обратното, в общия случай, ако доставката е извършена до лице, което
не е регистрирано за ДДС цели в държава от ЕС (например физическо
лице-потребител), тогава доставката ще бъде облагаема в България
съгласно ЗДДС. Същото важи и за случая, когато българско лице, което
не е регистрирано по ЗДДС, получи услуга от лице, регистрирано за
ДДС цели в държава от ЕС. Важно е да знаете, че предметът на
услугата, качеството на извършващия и други фактори биха могли да
доведат до различно от общото облагане по ЗДДС (напр. финансови
услуги, виж гл. 4 ЗДДС „Освободени доставки и придобивания“).
Какви са ДДС последици на сделки и плащания между местни
лица и лица извън ЕС?
Съгласно ЗДДС износът на стоки до лица извън ЕС подлежи на облагане
с 0 % ДДС, ако мястото на изпълнение на доставката е в държавата
извън ЕС. Все пак тази доставка трябва да бъде включена в месечната
ДДС декларация. В обратната хипотеза - в случай на внос на стока от
държава извън ЕС, вносителят е длъжен да декларира вноса, като
заплати 20 % ДДС на митническите органи.
Възможно ли е възстановяване на ДДС, платен в друга държавачленка на ЕС?
Общата система на ДДС в рамките на ЕС позволява ДДС, платен в друга
държава от ЕС, да бъде възстановен от лицето, което го е платило.
Правилата за това се съдържат в Наредба № Н-9 за възстановяването
на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица,
неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в
друга държава-членка на Европейския съюз. Наредбата може да бъде
намерена на следния адрес (http://www.nap.bg/document?id=2387).
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ДДС последици от сделки и плащания
между местни и чуждестранни лица
Важно е да знаете
Важно е да знаете, че сделките и плащания между местни и
чуждестранни лица биха могли да породят задължения за
заплащане на данък при източника както в България, така и
в другата държава от ЕС. Режимът на данъка, удържан при
източника, е уреден в Закона за корпоративното подоходно
облагане (ЗКПО), като от значение за облагането е и дали
между България и съответната държава има сключена
Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО).
Повече информация относно режима на облагане с данък при
източника може да намерите на страницата на Министерство
на финансите (http://www.minfin.bg/bg/789).
Повече информация
Повече информация за реда и условията за възстановяване
на ДДС, платен в друга държава от ЕС можете да намерите на
страницата на НАП (http://www.nap.bg/page?id=485).
Обратно в списъка
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Каква е същността на презграничните преводи и плащания?
Презграничен превод представлява преводът на суми в национална или
в
чуждестранна
валута
посредством
изпълняваща
финансова
институция, най-често банкова, в полза на клиент на друга
изпълняваща институция, намираща се в различна държава. За
презграничен превод се смята и превод в чуждестранна валута между
изпълняващата институция на наредителя и изпълняващата институция
на получателя на територията на страната.
Кога и как е необходимо да се оповестяват преводите и
плащанията към чужбина?
•

При извършване на презграничен превод или плащане към чужбина
в размер на 30 000 лв. или повече (или тяхната равностойност в
друга валута), наредителят представя на доставчика на платежни
услуги сведения и документи, които удостоверяват основанието и
размера на трансакцията, както и декларация съгласно приложената
към Наредба № 28 на БНБ форма;

•

Необходимите за представяне пред доставчика на платежни услуги
документи са описани чл. 2, ал. 2 от Наредба № 28 на БНБ като
зависят от предназначението на наредения превод или плащане;

•

Когато основанието за превода или плащането не попада сред
изброените в чл. 2, ал. 2 от Наредба № 28 на БНБ, наредителят
трябва да представи друг документ, удостоверяващ основанието и
размера на превода или плащането.

Кога се налага периодично статистическо
паричните трансакции към и в чужбина?
•

деклариране

на

На тримесечна база пред БНБ се отчитат със статистически форми:
-

плащанията
по
финансови
кредити,
получени
от
чуждестранно лице (когато в момента на деклариране размерът
на кредита е или надвишава 500 000 лв.);
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-

операциите и остатъците по сметки, открити в чужбина;

-

операциите с чуждестранни лица, свързани с услуги,
възнаграждения и безвъзмездни постъпления и плащания;

преките
инвестиции
в
чужбина,
с
изключение
на
инвестициите в недвижими имоти, които се отчитат веднъж
годишно;
На годишна база пред БНБ се отчитат със статистически форми:
-

•

-

плащанията
по
финансови
кредити,
получени
от
чуждестранно лице (когато в момента на деклариране размерът
на кредита е между 50 000 и 500 000 лв.);

-

преките инвестиции в недвижими имоти в чужбина.

Важно е да знаете
Списък и описание на статистическите форми, изисквани за
предоставяне пред БНБ по Наредба № 27, можете да
откриете
на
страницата
на
институцията
(http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_do
wnload/au_lf_guidline_app1_bg.pdf).
Повече информация
Повече информация относно презграничните преводи и
плащания и свързаната нормативна уредба можете да
откриете в Наредба № 27 и Наредба № 28 на страницата на
БНБ
(http://www.bnb.bg/AboutUs/AULegalFramework/AUNationalLe
galFramework/AULFSearch/index.htm).
Обратно в списъка
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Внос и износ на стоки от и извън
територията на ЕС
Като част от Европейския съюз, България е част и от Митническия съюз
на ЕС. Това Ви позволява да търгувате с всички граждани и фирми на
европейския съюз без нужда от извършване на административни
процедури по внос или износ и плащане на мита.
За реализация на стоки извън територията на ЕС обаче е нужно да
спазвате митническите процедури за извършване на износ към страни
извън ЕС и съответната процедура по внос на третата страна, като
повече информация за митническите режими и разрешителни за внос и
износ
може
да
намерите
на
следната
страница
(https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-andentrepreneurs/import-and-export).
Каква е приложимата правна уредба?
Митническите процедури са единни за всички държавни-членки на ЕС и
затова са уредени с актове на Европейския съюз. Основен акт е
Регламент №952/2013 г., известен под наименованието Митнически
кодекс на Съюза („МКС“). Правилата, уредени с МКС, са допълнени и
доразвити от следните европейския актове:
• Делегиран Регламент 2015/2446 от 2015 г. за допълнение на МКС;
• Регламент за изпълнение 2015/2447 от 2015 г. за определяне на
подробни правила за прилагането на някои разпоредби на МКС; и
• Регламент №1186/2009 за установяване на система на Общността за
митнически освобождавания.
Българският Закон за Митниците има субсидиарен характер и
единствено урежда неща, които не са уредени от горепосочените
европейски актове. Освен това Закон за Митниците урежда
устройството и организацията на Агенция „Митници“ и извършваната от
нейните органи дейност.
Нормативните актове могат да се намерят както на страницата на
Агенция „Митници“
(https://customs.bg/wps/portal/agency/regulations/customs-legislation),
така и на страницата на Официалния вестник на ЕС (https://eur-
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Какви са правилата при внос и износ на стоки извън рамките на
ЕС?
При извършване на износ (т.е. физическо изнасяне на стоки извън
територията на Митническия съюз на ЕС) не се дължат мита за износ от
страните-членки на ЕС освен в изключителни случаи. В такива случаи
се дължат мита за внос на държавата, в чиято територия се внасят
стоките. Докато административната процедурата по износ се урежда по
горепосочените правила, то административната процедура по вноса се
урежда от местното законодателство на държавата по вноса и може да
бъде специфично спрямо съответната държава.
При извършване на внос (т.е. фактическо внасяне на стоки на
митническата територия на ЕС под режим за свободно ползване на
стоката) се дължат мита за внос съгласно общата митническа тарифа на
ЕС, допълнителна информация за която може да намерите на следния
адрес (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al11003).
Административната процедура по вноса се урежда от горепосочените
европейски актове.
Какво представлява сертификатът за произход на стоки и какво
е приложението му?
При много случаи на износ от ЕС (внос в трета държава) или внос в ЕС,
дължимото мито зависи от решения, отнасящи се до обвързваща
информация за произхода („ОТИ“) на стоките, по-известна сред бизнеса
като сертификати за произход на стоки.
За целите на вноса в територията на ЕС правилата за издаване на
сертификат за произход на стоките се уреждат от чл. 33 на МКС.
Определянето на произхода на изнасяната стока е нужно с цел
прилагане на тарифни и други важни критерии (напр. за да могат да се
ползват преференциални мита при внасяне на стока на територията на
ЕС).
Съгласно чл. 33 от МКС такъв сертификат се издава въз основа на
подадено
заявление
до
съответните
митническите
органи.
Сертификатите за произход имат действие само за митнически цели за
конкретните стоки и спрямо лицето, на което е издаден сертификатът, а
не генерално действие за всички лица и всички подобни стоки.
Срок

Сертификатите за произход са валидни за срок от три
години от датата на издаването им.

За целите на износа от България към страни извън ЕС сертификатът
за произход на стоки е документ, който удостоверява произхода на
стоките, подлежащи за износ.
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Внос и износ на стоки от и извън
територията на ЕС
Определянето на произхода на изнасяната стока е нужно с цел
прилагане на тарифни и други важни критерии.
Например, за да могат българските износители да ползват преференции
при вноса на стоки в други страни, необходимо е тези стоки да
отговарят на определени условия. За тази цел страната-износител
трябва да докаже, че изнасяната стока е изцяло произведена в нея или
е претърпяла достатъчна степен на преработка съобразно приетите
преференциални схеми.
Удостоверяването и доказването на това обстоятелство се извършва със
сертификат от Агенция „Митници“ или от оторизирана организация.
Такава организация в България е Българската търговско-промишлена
палата („БТПП“). БТПП заверява сертификати за произход на стоки на
всички български търговци, независимо дали са членове или не.
Документите се приемат и обработват от експертите на Палатата в гр.
София и в Регионалните търговско-промишлени палати.
Повече информация
Повече информация относно сертификатите за произход на
стоки може да се намери на страницата на БТПП
(https://www.bcci.bg/member-certicates-origin.html).
Повече информация относно електронните услуги,
предоставяни във връзка с вноса и износа на стоки, може да
се намери на страницата на Единния портал за електронни
административни услуги
(https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-andentrepreneurs/import-and-export).
Обратно в списъка
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Защита на личните данни
Филтрирай по:
Ключова дума

филтър

Сортирай по азбучен ред:

Защита на личните данни – обща информация
Тук може да научите какво наложи промяната на законодателството в
областта на личните данни и какви са основните понятия в регламента…
още

Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата

Лични данни и тяхното обработване
Тук можете да научите повече кога можете да обработвате лични данни
и в кои случаи Ви е нужно съгласието на лицето, чиито данни имате…
още

Прекратяване на дейността

Роли при обработването на лични данни
Тук можете да разберете при какви условия и в кои случаи сте
обработващ или администратор на лични данни…
още
Права и задължения на субектите на лични данни
Тук можете да научите какви права имат физическите лица, чиито
данни обработвате…
още
Средства за защита
Тук можете научите по какъв начин сте длъжни да защитите
сигурността на личните данни, които обработвате или администрирате…
още
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Необходими процедури при обработването на лични данни
Тук може да научите за основни процедури, които са необходими при
обработване на лични данни…
още
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Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Защита на личните данни – обща
информация
В тази секция можете да намерите следната информация:
• Какво наложи промяната на законодателството в областта на
личните данни?
• Какво е важно да знаем за GDPR (General Data Protection Regulation)
или ОРЗД (Общ регламент за защита на данните)?
• Кой трябва да прилага Регламента?
• Какви са санкциите, когато се нарушат изискванията на Регламента?
• Кои са основните понятия, с които трябва да се запознаете, за да
спазвате регламента?
Какво наложи промяната на законодателството в областта на
личните данни?
Наблюдаваме бурно развитие на технологиите, социалните мрежи и
облачните услуги, където се съхранява огромна информация, в
голямата си част, конфиденциална. Нерегламентираният достъп до нея
може да доведе до много злоупотреби, като кражба на самоличност,
незаконно прехвърляне на финансови средства, дори манипулиране на
потребителите да изберат да закупят определена стока или гласуват за
определен кандидат на изборите. Все по-често електронната поща и
социалните мрежи се ползват и от деца, които не знаят как да се
предпазят от заплахите. Част от сървърите, на които се съхранява тази
информация, са извън Европейския съюз, където страните–членки не
могат да правят проверки. Чрез въвеждането на новите правила,
Европейският съюз се опита да ограничи рисковете, на които са
изложени гражданите му в интернет като наложи ясни изисквания и
правила за защита на личната им информацията, независимо къде по
света се намира тази информация.
Какво е важно да знаем за GDPR (General Data Protection
Regulation) или ОРЗД (Общ регламент за защита на данните)?
Цялото име на документа е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и
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относно свободното движение на такива данни и за отмяна на
директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)“ или
за кратко „Регламент“. За разлика от отменената Директива,
Регламентът се прилага пряко и всяко лице може директно да се позове
на него.
По време на действие на Директивата бе създадена Работна група по
член 29, която даваше насоки, препоръки и мнения по ключови въпроси
и тълкуване на понятията и принципите в сферата на личните данни.
Голяма част от тези документи все още се използват, за да се изясни
правилното прилагане на Регламента.
Работната група по член 29 ще продължи да съществува като
Европейски комитет за защита на данните.
Кой трябва да прилага Регламента?
От 25 май 2018 г. всяка компания има задължение да обработва,
съхранява и прехвърля лични данни според изискванията за
защита на личните данни, описани в Регламента. Регламентът се
прилага относно защитата на личните данни на граждани на
Европейския съюз или лица, пребиваващи на територията му. Ако
данните на тези граждани се съхраняват извън Съюза, тогава те отново
трябва да бъдат защитени съгласно изискванията на Регламента.
Важно е да знаете
Регламентът не се прилага от компетентните органи за целите
на предотвратяването, разследването, разкриването или
наказателното преследване на престъпления и налагането на
наказания. Не се прилага и когато се обработват лични данни
за лични цели или в рамките на домакинството. Не се прилага
и за лица, които не са граждани на Европейския съюз и които
не пребивават на територията на Съюза.
Какви са санкциите, когато се нарушат изискванията на
Регламента?
Санкциите за неспазване на разпоредбите на Регламента може да
достигнат до по-високата сума от 20 000 000 евро или до 4% от общия
годишен световен оборот на компанията за предходната финансова
година.
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Наръчник за МСП

Стартиране на бизнес
Бизнес операции

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Защита на личните данни – обща
информация
Кои са основните понятия, с които трябва да се запознаете, за да
спазвате Регламента?
Първата стъпка, която трябва да предприемете, за да осигурите
сигурността на личните данни, с които работите, е да разберете
основните принципи и понятия, които се съдържат в Регламента:
Понятие

Същност

Пример/Пояснение

Лични данни
(Чл. 4, т. 1 от
Регламента и
вижте тук
(връзка към
1.2.5.2.)

всяка информация, която
в своята цялост може да
се използва за
идентифицирането на
физическо лице (субект
на лични данни)

имена, ЕГН, и-мейл
адрес, телефон, снимка,
IP адрес, друг
регистрационен номер,
глас, изображение,
информация за локация

Специални
категории
лични данни
(чл. 9 и 10 от
Регламента)

данни, разкриващи расов
и етнически произход,
членство в синдикални
организации, генетични,
биометрични данни,
данни за здравословно
състояние, сексуален
живот и сексуална
ориентация, данни,
свързани с присъди и
нарушения

медицинска информация,
пръстов отпечатък,
сканиран образ от
ретина, документ за
членство в синдикална
организация,
свидетелство за съдимост

Субект на
лични данни
вижте тук
(връзка към
1.2.5.3.)

винаги физически лица

клиенти, доставчици,
работници, потребители,
управители на
дружества, лица,
снимани на видеозапис
или на снимка,
включително Вие, които
четете тази информация
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Обработване
(чл. 4, т. 2 от
Регламента)

операции, извършвани с
личните данни

събиране, записване,
организиране,
структуриране,
съхранение, промяна,
употреба, разкриване,
разпространяване,
комбиниране, изтриване
или унищожаване

Принципи на
обработване
на лични
данни
(чл. 5 от
Регламента)

законосъобразност,
добросъвестност,
прозрачност

данните трябва да се
обработват съгласно
закона, без намерение да
се осъществи нарушение
или престъпление и
лицата да знаят за
обработването

ограничение на целите

ако данните са събрани
за една цел, не могат да
се използват за друга

свеждане на данните до
минимум

не трябва да се
обработват повече данни
от минимално
необходимите

точност

данните трябва да се
поддържат актуални и
точни във всеки момент

ограничение на
съхранението

данните не трябва да се
съхраняват за повече
време, отколкото е
необходимо за постигане
на целите или до
периода, определен в
закон

цялостност и
поверителност

трябва да се приложат
всички необходими
мерки, с цел да се
ограничи възможността
за нерегламентиран
достъп
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Наръчник за МСП

Стартиране на бизнес
Бизнес операции

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност

Защита на личните данни – обща
информация
Понятие

определят се във всеки
конкретен момент, като
някои произлизат от
закона, а други от
стопанската дейност на
дружеството

по закон: трудовоправни
отношения, достъп до
данни, публикувани в
Търговски регистър,
стопанска дейност:
маркетинг, продажби,
охрана на офиса

Основания
(чл. 6-8 от
Регламента)

съгласие

съгласието се използва,
само когато другите
основания са
неприложими
личните данни, които са
включени в договора,
могат да се обработват от
страните, както и когато
са получени данни на
физически лица по повод
подписване на договор,
ако физическото лице е
инициирало процеса
трудови задължения на
работодателя, събиране
на данни, свързани със
задълженията относно
мерките срещу
изпирането на пари
когато болници или
дентални специалисти
осъществяват своята
дейност

Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и

Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Пример/Пояснение

Цели

Финансиране

развойна дейност (НИРД)

Същност

договор

задължение по закон

защита на жизненоважни
интереси на субекта на
данните
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изпълняване на задача от
обществен интерес

охрана с камери по време
на концерт, футболен мач

легитимен интерес

този интерес е свързан с
конкретната стопанска
дейност, като например
продажби, маркетинг и
други

Администратор

физическо или
юридическо лице,
публичен орган, агенция
или друга структура,
която сама или с други
определя целите и
средствата за
обработването на
личните данни

дружеството в качеството
си на работодател, на
задължено лице във
връзка с мерките по
изпирането на пари и
други

Обработващ
чл. 4, т. 8, чл.
28 от
Регламента и
вижте тук
(връзка към
1.2.5.3.)

физическо или
юридическо лице,
публичен орган, агенция
или друга структура,
която обработва лични
данни от името на
администратора

доставчик на облачни
услуги, доставчик на
услуги по труд и заплата
и други

Длъжностно
лице по
защита на
данните
чл. 37 – 39 от
Регламента

позиция в дружество,
което е администратор
или обработващ, която
трябва да отговаря на
определени условия

Средства
вижте тук
(връзка към
1.2.5.5.)

включват не само
техническите параметри
на обработването, но и
организационните

(чл. 4, т. 7, чл.
24 - 27 от
Регламента и
вижте тук
(връзка към
1.2.5.3.)

конкретни технически
продукти, организацията
за достъп до данните и
други
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Наръчник за МСП

Стартиране на бизнес
Бизнес операции

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Защита на личните данни – обща
информация
Понятие

Същност

Пример/Пояснение

Нарушение на
сигурността
на личните
данни
чл. 4, т. 12 от
Регламента и
вижте тук
(връзка към
1.2.5.6.)
Псевдонимиза
ция
чл. 4, т. 5 от
Регламента

нарушение, което да
води до случайно или
неправомерно
унищожаване, загуба,
промяна, неразрешено
разкриване или достъп до
лични данни, които се
предават, съхраняват или
обработват по друг начин
обработването на лични
данни по такъв начин, че
те да не могат повече да
бъдат свързвани с
конкретен субект на
данни, без да се използва
допълнителна
информация, при условие
че тя се съхранява
отделно

хакерска атака,
загубване на електронна
информация, загубване
на носител на електронна
информация, наличие на
достъп до информацията
на лице, което не би
трябвало да има достъп
до нея
криптоключ, при което
използваните данни не
могат да бъдат четими, за
да се превърнат отново в
четима информация, без
криптоключът да трябва
да се използва отново

Профилиране
чл. 4, т. 4 от
Регламента и
вижте тук
(връзка към
1.2.5.4.)

всяка форма на
автоматизирано
обработване на лични
данни, изразяващо се в
използването на лични
данни за оценяване на
определени лични
аспекти, свързани с
физическо лице

обработването се
използва за анализиране
или прогнозиране на
аспекти, отнасящи се до
изпълнението на
професионалните
задължения на това
физическо лице,
неговото икономическо
състояние, здраве, лични
предпочитания,
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интереси, надеждност,
поведение,
местоположение или
движение
Автоматизира
но вземане на
решение
чл. 22 от
Регламента и
вижте тук
(връзка към
1.2.5.4.)

анализирането и
оценката на лични
аспекти на физическо
лице само въз основа на
автоматично взето
решение, при което няма
направен анализ от
човек, а само от машина

---

Оценка на
въздействието
чл. 35 и 36 от
Регламента и
вижте тук
(връзка към
1.2.5.6.)

Процедура, която трябва
да се приложи, ако
съществуват данни, които
се обработват и
представляват висок риск

---

Важно е да знаете
Дори данни като имена и ЕГН да не са налични,
физическите лица могат да бъдат идентифицирани чрез
например IP адрес, което е често срещан способ при
„бисквитките“, както и чрез служебен номер, което е
практика при професионални организации и някои
работодатели. Важно е да се отбележи, че лицето може да
бъде идентифицирано също по запис на глас или чрез
видеозапис.
Важно е да знаете
Всяка от операциите чл. 4, т. 2 от Регламента сама по себе
си се счита за обработване на данни. Ако дружество
единствено съхранява или единствено унищожава лични
данни без да осъществява каквито и да е други операции,
то влиза в обхвата на Регламента и трябва да прилага
изискванията му. Не е нужно дори служителите на
дружеството да имат достъп до данните или да ги ползват
по какъвто и да е друг начин.
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Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
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Промени в структурата
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Защита на личните данни – обща
информация
Повече информация
Повече информация може да намерите на интернет страниците
на:
• Комисия за защита на личните данни
(https://www.cpdp.bg/);
• Европейска комисия, раздел защита на личните данни
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en)
• Мнения на работна група по член 29:
- „след 2016 г.”
(https://ec.europa.eu/newsroom/article29/newsoverview.cfm);
- архив „1997 – 2016”
(https://ec.europa.eu/justice/article29/documentation/opinionrecommendation/index_en.htm);
• Текст на Регламента (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0
679-20160504).
Обратно в списъка
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Лични данни и тяхното обработване
Кога могат да се обработват личните данни?
Лични данни могат да се обработват, ако това е необходимо, за целите
на легитимните интереси на администратора (за определянето на
ролята на администратор, моля вижте (връзка към 1.2.5.1.) или на
трета страна. За да се случи това, основните права и свободи на
физическите лица, чиито данни се обработват, не трябва да имат
преимущество пред легитимния интерес на администратора. Често
основанието легитимен интерес може да се прилага при постигане на
целите на маркетинга или видеонаблюдението.
Пример за прилагането на това основание може да бъде легитимният
интерес на работодателя да контролира изпълнението на задачите на
своите служители. Ако работодателят осъществи този контрол чрез
включена локацията на мобилно устройство, което служителите са
задължени да носят у себе си, работодателят няма да наруши правата
на служителите си, ако няма друг възможен начин да се осъществява
този контрол. Ако обаче работодателят има друга възможност да
контролира служителите си (ако те се движат в рамките на ограничено
пространство) тогава, ако работодателят ги следи чрез мобилно
устройство с включена локация, това би нарушило техните права и
законни интереси. Причината е, че съществуват редица други начини,
по които да се осъществи контрол върху изпълнението на задачите и
тези начини не нарушават в такава степен личното пространство на
служителя, както устройство с включена локация.
Важно е да знаете
Необходим е обстоен анализ на всеки конкретен случай дали
и доколко интересите на администратора ограничават
основните права и свободи на субекта на данните и доколко
това ограничаване е оправдано.
Кога съгласието е основание за обработка на лични данни?
Съгласието е приложимо само в случаите, когато субектът на данни е в
ситуация, в която може да вземе решение дали желае или не желае
данните му да бъдат обработвани за конкретни и ясно определени
цели. Съгласието трябва да е дадено свободно, да е информирано,
конкретно, изрично и недвусмислено. То трябва да може да бъде
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оттеглено по всяко време без това да има негативни последици спрямо
субекта на данни. Не е позволено да се иска съгласие на дете под 13
годишна възраст.
Повече информация
Повече информация може да намерите на интернет
страниците на:
• Комисия за защита на личните данни
(https://www.cpdp.bg/);
• Европейска комисия, раздел „Защита на личните данни“
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection_en).
Обратно в списъка
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Роли при обработването на лични данни
В тази секция можете да намерите следната информация:
• Кой е администратор и кой обработващ на лични данни?
• Какво е „длъжностно лице по защита на данните“ и кога е
необходимо да назначите такова?
Кой е администратор и кой обработващ на лични данни?
Физическите или юридическите лица, публичните органи, агенциите
или други структури могат да бъдат администратор или обработващ
лични данни. Ако лицето е администратор на лични данни, то определя
самостоятелно или съвместно с други целите и средствата за
обработването на лични данни (връзка към 1.2.5.4.). Ако целите и
средствата са определени от закон, администраторът също може да
бъде определен в закона. Обработващият лични данни обработва
данните от името на администратора.
Важно е да знаете
Администраторът на лични данни определя самостоятелно или
съвместно с други целите и средствата за обработването на
лични данни. Обработващият лични данни обработва данните
от името на администратора.
Ако администраторът, целите или средствата не са определени със
закон, те трябва да се определят самостоятелно от компанията Ви въз
основа на разпоредбите на Регламента. За да се установи кой е
администратор и кой обработващ, ключовият въпрос е кой определя
целите и средствата. За да се определят целите (връзка към 1.2.5.1.)
трябва да се отговори на въпроса „Защо?“, а спрямо средствата - на
въпроса „Как?“. Определение, което да помогне допълнително за
дефиниране на целите липсва, както беше уточнено (връзка към
1.2.5.1). Изрично определение за средства също няма в Регламента, но
от Мнение 1/2010 на Работна група по член 29 е ясно, че те включват
не
само
техническите
параметри
на
обработването,
но
и
организационните, като например кой ще има достъп до данните, кога
данните ще бъдат изтрити и т.н.
Възможно е обработващият да определи средствата или част от тях за
обработване на лични данни. Това често се случва, когато дружество
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сключи договор с доставчик на облачни услуги, който регламентира
точните технически параметри на защитата и може да има отношение и
към организацията на съхранението. Целите обаче винаги остават
определени от администратора, както и необходимостта от достъп,
съхранение, организация, за да може целите да бъдат постигнати.
Важно е да знаете
Средствата за обработване на лични данни не включват само
техническите средства, но и начина на организация при
защитата на данните. Част от тях може да бъдат определени
от обработващия. Целите обаче винаги се определят от
администратора.
Често едно дружество не е само администратор и не е само обработващ.
За някои процеси дружеството е администратор (например относно
работниците в предприятието), а в други обработващ (в случай че
доставя облачни услуги на своите клиенти). Възможно е спрямо
конкретен процес лицето да бъде администратор, като в последствие
при промяна на обстоятелствата да се превърне в обработващ на
същите данни.
Важно е ясно да се определят процесите на обработване на данни и
в последствие ролята на лицето към конкретния момент.
Допълнителна информация в случая може да се бъде придобита от
Мнение 1/2010 относно определението на „администратор“ и
„обработващ“ на Работна група по член 29. Мнението дава примери в
кои случаи дружество или лице може да се определи като
администратор или обработващ. Ако дружество реши да прехвърли част
от своите задължения по закон на подизпълнител, обикновено
подизпълнителят е обработващ личните данни, като например,
ползването на доставчик на облачни услуги или дружество, което да
предоставя услуги по „труд и работна заплата“. В случай обаче че по
закон дадено дружество или лице независимо осъществява услуги и е
отговорно за тях, каквито например са счетоводители (без „труд и
работна заплата“), счетоводни къщи или одитори на самостоятелна
практика, одиторски предприятия, доставчици на пощенски услуги,
мобилни оператори и др., тези лица са администратори на лични данни.
Важно е да знаете
Администраторът носи отговорност за въвеждането на
подходящите технически и организационни мерки, за да
може ефективно да се приложат принципите на защита на
данните, да се спазят изискванията на законодателството и
да се защитят правата на субектите на личните данни.
123

С
подкрепата
на

Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Защита на личните данни  Роли при обработването на лични данни

Наръчник за МСП

Стартиране на бизнес
Бизнес операции

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Роли при обработването на лични данни
Важно е да знаете
Важно е между администратор и обработващ да се сключи
договор за обработване на лични данни, който да определи
как ще се разпределят отговорностите между тях във връзка
с
техническите
и
организационните
мерки
относно
обработването на лични данни.
Договорът между администратор и обработващ цели да се гарантира
спазването на Регламента и отговорностите в случай на нарушения при
обработването на личните данни (понятие за нарушение на личните
данни виж тук (връзка към 1.2.5.1. 1.2.5.4.). Договорът трябва да
включва клаузи, които се изискват съгласно Регламента като например,
че обработващият трябва да обработва данните само по документирано
нареждане на администратора, че администраторът има право да прави
проверки на обработващия относно това дали са спазени правилата за
техническите и организационните мерки по обработването и други.
Също така обработващият лични данни трябва да уведоми
администратора, ако планира да използва свой подизпълнител при
обработването на лични данни или да замени такъв, който вече
използва. Обработващият трябва да гарантира, че подизпълнителят ще
спазва задълженията към администратора, които са вече договорени с
него в договора.
Когато двама или повече администратори съвместно определят целите и
средствата на обработването, те са съвместни администратори. Те може
да
разпределят
отговорностите
си.
Пример
за
съвместни
администратори е агенция за набор на персонал, която търси работник
за позиция в друго дружество – свой клиент.
Важно е да знаете
Ако дружество не е установено в рамките на Европейския
съюз, но обработва лични данни на лица в Съюза, това
дружество се явява техен администратор и трябва да се
установи в една от държавите-членки, чиито данни на
граждани дружеството обработва.
Какво е Длъжностно лице по защита на данните и кога е
необходимо да назначите такова?
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Важно е да знаете
Задължително е да се назначи Длъжностно лице по защита
на данни, ако основните дейности на дружеството изискват
редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите
на данни.
Важно е да знаете
Под наблюдение не се има предвид само наблюдаване на
поведението на субектите в интернет или поради
медицински или психически причини. Наблюдение може да
означава също и вътрешна система за наблюдение в
дружеството, която обработва лични данни.
Длъжностно лице по защита на данни може да се назначи и
доброволно от дружеството.
Длъжностното лице по защита на данни трябва да бъде лице, което има
експертни познания в областта на законодателството и практиките в
областта на защита на личните данни и да може да изпълнява задачите,
които Регламентът му поставя. Длъжностното лице по защита на
данните обикновено имат и администраторът и обработващият. Това
лице може да е служител на дружеството или да е лице, с което
дружеството е сключило договор за предоставяне на такива услуги.
Ако Длъжностното лице по защита на данни е служител на дружеството,
то може да изпълнява само тази функция в рамките на дружеството или
да комбинира тази функция с друга. В случай на комбиниране на
функциите, не трябва да има конфликт на интереси, за което е
необходим обстоен анализ. Публикувани са Насоки относно
Длъжностните лица по защита на данни от работна група по член 29,
които могат да дадат полезна информация относно задълженията,
свързани с тази позиция и за това как да се избере подходящо лице в
рамките на организацията.
На Длъжностното лице по защита на данни трябва да се осигурят
достатъчно ресурси от страна на ръководството, за да може да
изпълнява задачите си. То трябва да е на достатъчно висока позиция в
йерархията на дружеството, за да може да действа независимо и да
предоставя необходимата консултация на ръководството с оглед
спазване на правилата за защита на личните данни. Също така то
трябва да се ползва с доверие от работниците, така че те да могат
конфиденциално да сигнализират пред него за нарушения по
отношение на личните данни.
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Роли при обработването на лични данни
Основните задачи на Длъжностното лице по защита на данните са
свързани с това да информира и съветва относно задълженията на
дружеството като администратор или обработващ; да наблюдава
спазването на Регламента и законодателството, свързано със защита на
личните данни, както и да предоставя съвети по отношение на оценката
на въздействието (връзка към 1.2.5.6.) и да сътрудничи с надзорния
орган и бъде като точка за контакт с него.
Важно е да знаете
Данните за контакт на длъжностното лице по защита на
данните трябва да се публикуват от дружеството, което може
да се осъществи на интернет страницата на дружеството и
също така трябва да се предоставят на Комисията за защита
на личните данни.
Повече информация
Повече информация може да намерите на интернет
страниците на:
• Комисия за защита на личните данни
(https://www.cpdp.bg/)
• Европейска комисия, раздел „Защита на личните данни“
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection_en)
• Мнения на работна група по член 29
- „след 2016 г.“
(https://ec.europa.eu/newsroom/article29/newsoverview.cfm);
- архив „1997 – 2016“
(https://ec.europa.eu/justice/article29/documentation/opinionrecommendation/index_en.htm);
• Текст на Регламента (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R
0679-20160504).
Обратно в списъка
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Права и задължения на субектите на
лични данни
Какви са правата и задължения на субектите на лични данни?
Субектите на лични данни са винаги физически лица.
Правото на защита на личните данни на физическите лица е тяхно
основно право. То не е абсолютно и може да бъде ограничавано
пропорционално на правата и свободите на другите лица.
На първо място, субектите имат правото да знаят как се обработват
техните лични данни.
Важно е да знаете
Администраторът има задължението да предостави на
субектите на лични данни кратка и разбираема информация,
в лесно достъпна форма. Тя трябва да се предостави на
физическото лице, както когато личните му данни са
предоставени от него, така и ако са получени от трето лице.
Информацията, която трябва да бъде предоставена на
физическите лица, е изброена в чл. 13 и 14 на Регламента и
изискванията за предоставянето й са задължителни. Насоки
относно прозрачността от 11 април 2018 г. предоставят важна
информация
относно
уведомяването
(https://www.cpdp.bg/userfiles/file/WP29/wp260rev01_bg.pdf).
Важно е да знаете
Субектът може да не бъде уведомен, когато личните данни
не се придобиват от него и уведомяването се окаже
невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
На второ място, субектите имат право на достъп до личната си
информация, съхранявана от администратора, както и да получат
потвърждение дали личните им данни се обработват или не.
На трето място, субектът на лични данни има право да поиска от
администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични
данни, свързани с него.
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На четвърто място, субектът на данни има правото да поиска
изтриване на свързаните с него лични данни. Друго наименование на
това право е „правото да бъдеш забравен“.
Важно е да знаете
Администраторът е задължен да изтрие личните данни, във
всеки от следните случаи:
• ако личните данни не са необходими за целите, за които
са били събрани;
• субектът е дал съгласие за обработване, но го оттегли;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• данните трябва да бъдат изтрити с оглед спазването на
закона.
На пето място, субектът има право да поиска от администратора да
ограничи обработването на лични данни.
Администраторът е задължен да уведоми всеки получател, на когото
данните са били разкрити относно действия, извършени във връзка с
правото на коригиране, изтриване и ограничаване на обработването на
лични данни на субекта.
На шесто място, субектът има право да получи личните данни, които
го засягат и които той е предоставил на администратора. Когато
данните се обработват въз основа на съгласие или договорно
задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин,
данните могат да бъдат поискани и трябва да бъдат получени в широко
разпространен електронен формат, за да е възможно предоставянето на
тези данни на нов администратор. Също така субектът на лични данни
може да поиска пряко прехвърляне на личните данни от един
администратор на друг.
На седмо място, физическите лица имат право на възражение срещу
обработването на лични данни, свързани с тях въз основа на обществен
интерес или легитимен интерес на администратора (връзка към
1.2.5.1.). Администраторът трябва да прекрати обработването, освен
ако не докаже, че законовите основания за обработването имат
предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни.
Например, субектите на данни имат право да възразят срещу
обработване на лични данни, свързано с директния маркетинг, при
който обработването на лични данни е легитимен интерес на
работодателя и администраторът трябва да прекрати обработването.
На осмо място, субектът на лични данни има правото да не бъде обект
на автоматизирано вземане на решение, включително профилиране
(връзка към 1.2.5.1.).
12

С
подкрепата
на

Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Защита на личните данни  Права и задължения на субектите на лични данни

Наръчник за МСП

Стартиране на бизнес
Бизнес операции

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Права и задължения на субектите на
лични данни
Профилирането е определено в член 4, т. 4 от Регламента като всяка
форма на автоматизирано обработване на лични данни, при което се
използват лични данни за анализиране или прогнозиране на лични
аспекти на физическото лице, които се отнасят например до
изпълнението
на
професионалните
задължения
на
лицето,
икономическото му състояние,
здраве,
интереси,
надеждност,
поведение, движение и други.
Автоматизираното вземане на решение означава анализирането и
оценката на лични аспекти на физическо лице само въз основа на
автоматично взето решение, при което няма намеса или направен
анализ от човек, а само от машина. Субектът на лични данни може да
стане обект на автоматизирано вземане на решение, ако това е
необходимо за сключването на договор или ако субектът изрично се
съгласил да бъде обект на такова решение или на някое друго от
основанията за обработване. В останалите случаи, субектът на лични
данни може да откаже информацията за него да се обработва по този
начин. Тогава администраторът трябва да приложи подходящи мерки да
защити правата и свободите на субекта, като най–малкото е
осигуряването на човешка намеса при осъществяване на анализа.
Повече информация
Повече информация може да намерите на интернет
страниците на:
• Мнения на работна група по член 29
- „след 2016 г.“
(https://ec.europa.eu/newsroom/article29/newsoverview.cfm);
- архив „1997 – 2016“
(https://ec.europa.eu/justice/article29/documentation/opinionrecommendation/index_en.htm).
• Текст на Регламента (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0
679-20160504).
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Средства за защита
Какви средства за защита на личните данни трябва да се
приложат?
Важно е да знаете
Регламентът не определя списък и не дава препоръки относно
средствата и мерките, които трябва да се приложат при
защитата на личните данни. Те трябва да отговарят на
развитието на техниката и изискванията за защита на
информация към конкретния момент.
Както е уточнено (връзка към 1.2.5.3.), средствата включват
технически и организационни мерки, които трябва да гарантират
сигурността на личните данни. Регламентът изисква, когато е
целесъобразно, да се приложат такива мерки и технически решения,
които може да гарантират поверителността на данните без прекъсване,
възможността да останат на разположение в своята цялостност (да няма
неконтролирано изтриване или нерегламентирана промяна в тях), да са
налични във всеки един момент и да може да се възстановят в случай
на инцидент. Важно е организацията по обработването да данните да се
възстанови бързо и изцяло в случай на нежелано изтриване или
нерегламентиран достъп. Дружеството, което обработва лични данни,
трябва да въведе и процеси, които да позволяват редовно изпитване на
системите, преценка и редовно оценяване на ефективността на
техническите решения и организацията на достъп и сигурност на
данните.
Ако е целесъобразно може данните да се криптират или
псевдонимизират. В член 4, т. 5 от Регламента е посочено, че
псевдонимизация означава обработването на лични данни по такъв
начин, че данните да не могат повече да бъдат свързвани с конкретен
субект. Свързването на данните с конкретен субект може да стане само
с допълнителна информация, която се съхранява отделно и е предмет
на
технически
и
организационни
мерки.
Псевдонимизацията
обикновено се постига с криптоключ, който се прилага към база данни
или към файл. Ключът променя лични данни като имена или ЕГН по
такъв начин, че те стават неразбираеми. Данните стават четими само
след като криптоключът бъде отново приложен.
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Регламентът изисква данните да могат да бъдат защитени на етапа на
проектирането и да бъдат защитени по подразбиране.
На етапа на проектирането данните могат да бъдат защитени предвид
техническите продукти, които се създават. Тези продукти трябва да
отговарят на изискванията на Регламента и неговите принципи, като
например свеждане на данните за обработване до минимум и защитата
на правата и свободите на субектите на данни.
Защитата на данните по подразбиране значи да се обработват само
лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на
обработването. Това включва например определяне на достъпа до
конкретните данни само от конкретни лица. Такъв достъп може да се
осъществява чрез парола или чрез ограничен физически достъп до
помещения, в които се съхраняват лични данни.
Повече информация
Повече информация може да намерите на интернет
страниците на:
• Комисия за защита на личните данни
(https://www.cpdp.bg/)
• Мнения на работна група по член 29
- „след 2016 г.“
(https://ec.europa.eu/newsroom/article29/newsoverview.cfm);
- архив „1997 – 2016“
(https://ec.europa.eu/justice/article29/documentation/opinionrecommendation/index_en.htm);
• Текст на Регламента (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R
0679-20160504).
Обратно в списъка
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Необходими процедури при
обработването на лични данни
В тази секция можете да намерите следната информация:
• Какви са основните процедури, които трябва да се приложат по
отношение обработването на лични данни?
• Как да търсим правата си?
Какви са основните процедури, които трябва да се приложат по
отношение обработването на лични данни?
Основните процедури по регламент включват:
• уведомяване в случай на нарушение на лични данни;
• анализ на процесите на обработване на лични данни и оценка на
въздействието върху защитата на данните;
• предаване на лични данни в страни извън Европейското
икономическо пространство;
• изготвяне и съблюдаване на кодекс за поведение;
• изготвяне и съблюдаване на политики;
• поддържане на регистри.

1

Уведомяване в случай на нарушение на лични данни

В случай на нарушение на сигурността на личните данни, не по-късно
от 72 часа след като администраторът разбере за нарушението, той
трябва да уведоми за това Комисията за защита на личните данни.
Съгласно чл. 4, т. 12 от Регламента нарушението на сигурността значи
такова нарушение, което да води до случайно или неправомерно
унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до
лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг
начин.
Нарушението на личните данни е тип инцидент в сигурността, който е
свързан с възможността да се наруши поверителността, целостта или
наличността на данните.
Важно е да знаете, че не е нужно комисията да бъде уведомявана
за всяко нарушение, а само за такова, което може да породи риск за
правата и свободите на физическите лица. Ако нарушението може да
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породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, самите
лица трябва да бъдат уведомени за това.
Оценката на риска за правата и свободите на физическите лица зависи
от редица фактори:
• важен фактор може да е типът инцидент в сигурността: ако
например е нарушена поверителността на медицинска информация,
това може да доведе до сериозни последици за физическото лице;
• характерът и обемът на лични данни има огромно значение – ако
например са разкрити голям брой имена в комбинация с финансова
информация за кредитни и дебитни карти или имената на
биологичните родителите и осиновители на едно дете, това може да
доведе до сериозен риск;
• ако вследствие на нарушението лицата може да бъдат лесно
идентифицирани, това безспорно може да доведе до редица
усложнения;
• ако последствията за физическите лица са сериозни и могат да
доведат до нарушаване на репутацията на физическото лице, до
измама, телесна повреда и дори до кражба на самоличност, рискът
определено може да се квалифицира като висок;
• ако при нарушение на целостта на личните данни са разкрити данни
на деца или голям брой данни на физически лица, това също
може да доведе до високи нива на риск;
Рискът трябва да се прецени във всеки конкретен случай и
Насоките на работна група по член 29 относно уведомлението за
нарушение на сигурността на личните данни от дата 3 октомври 2017 г.
са полезни при определянето му и при решаването дали да се уведоми
Комисията за защита на личните данни и дали да се уведомят
физическите лица. Уведомяването на Комисията за защита на личните
данни и физическите лица вероятно няма да бъде необходимо, ако
например се изгуби база данни, която е криптирана и няма как да бъде
разкрита без парола и/или криптоключ или която не съдържа голяма по
обем или чувствителна информация относно лични данни като
медицинска или финансова информация и наличността на данните не
може да бъде възстановена.
Администраторът обаче е задължен да документира всяко едно
нарушение на сигурността на личните данни, независимо какъв риск
представлява. За това е необходимо създаването на специален
регистър.
Задължението за уведомяване трябва да бъде осъществено от
администратора, но в случай че обработващият лични данни узнае за
нарушение в сигурността, той трябва да уведоми администратора
незабавно. За повече информация относно отношенията между
администратор и обработващ, моля вижте тук (връзка към 1.2.5.3.)
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Необходими процедури при
обработването на лични данни
Уведомлението към Комисията за защита на личните данни и
физическите лица трябва да съдържа описание на естеството на
нарушението на личните данни, което да включва:
• приблизителен брой на засегнатите субекти;
• описание на евентуалните последици;
• предприетите или предложените мерки за справяне с нарушението и
евентуалните последици от него;
• данни за контакт с администратора или негов служител, назначен
като длъжностно лице по защита на личните данни.
Субектите на лични данни може да не бъдат уведомени, ако
администраторът предварително или след нарушението е взел мерки,
така че високият риск за правата и свободите на физическите лица да
не
се
осъществи
или
ако
уведомяването
би
довело
до
непропорционални усилия. В последния случай може да се направи
публично съобщение.
Анализ на процесите на обработване на лични данни и
оценка на въздействието върху защитата на данните
За да бъдат защитени данните ефективно, трябва да се направи
обстоен анализ на процесите, които включват работа с лични данни в
дадено дружество.
• Определяне на процесите: Дружеството трябва да определи
всички процеси, при които то обработва лични.
• Анализ на процесите: Процесите трябва да се анализират и
систематизират като се проследи целият процес на данните: откъде
се получават, през кои отдели на дружеството се обработват, дали
се променят вследствие на обработването и на кои трети лица или
държавни институции се предоставят данните на крайния етап.
• Определяне
на
категориите
лични
данни,
които
се
обработват: Трябва да се определят категориите лични данни,
които се обработват в рамките на всеки процес и какви точно са тези
данни: дали са специални категории лични данни или данни,
свързани с присъди и нарушения или пък са само имена, имейл
адрес и ЕГН. Дали специалните категории лични данни включват
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•

•

например медицинска информация. Важно е да се уточни каква е
тази медицинска информация: дали става въпрос само за
съхраняване на болничен лист или за генетични и биометрични
данни, дали тази информация е в комбинация с имена и ЕГН на
конкретното физическо лице, така че то да бъде лесно установено.
Анализ спрямо цели на обработването: Въз основа на
структурираните процеси е необходимо да се анализира доколко
данните, които се събират отговарят на целите за тяхното събиране.
Анализ на адекватността на средствата за обработване: Трябва
да се определи дали средствата, които се прилагат за защита на
личните данни, са адекватни, т.е. дали осигуряват необходимото
ниво на сигурност, относно техническите параметри и да се
анализира организацията на защита като нива на достъп или
обезпеченост на помещенията отговаря ли на достиженията на
техническия прогрес.
Анализ на риска: Най-важната стъпка е да се определи дали е
вероятно обработването да породи риск за правата и свободите на
физическите лица и дали този риск е висок. За тази цел Насоките на
работна група по член 29 относно оценката на въздействието върху
защитата на данни и определяне дали съществува вероятност
обработването „да породи висок риск“ от 4 април 2017 г. може да
даде полезна информация за това как да се определи рискът.
Анализът на риска не е строго регламентиран, при него в голяма
степен се прилага преценка от страна на дружеството относно
рисковия профил на обработването. Необходимо е обаче тази
преценка да е в рамките на изискванията на Регламента и да
защитава ефективно правата и свободите на физическите лица.
Оценка на въздействието:
Важно е да знаете
Оценката на въздействието е процедура, която се прилага
само спрямо процесите в дружеството, чието обработване
поражда висок риск. Важно е да се отбележи, че тя
трябва да се осъществи преди обработването на личните
данни да е започнало.
Ако при провеждането на оценката по въздействието се стигне до
извод, че процесите не са адекватно защитени, трябва да се вземат
мерки за тяхната по-добра и ефективна защита. След взимането на
тези мерки, процедурата се осъществява още веднъж и ако се стигне
до извод, че мерките са адекватни и данните са достатъчно добре
защитени, обработването може да започне.
1234
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Необходими процедури при
обработването на лични данни
Отговорен да осъществи процедурата е администраторът на лични
данни. Съдействие при провеждането й може да оказва
обработващият предвид техническите и организационните мерки за
защита на личните данни, както и в случай, че е по-добре запознат
с конкретния процес. Длъжностното лице по защита на данните
участва в процедурата като консултира провеждането й.
Пример за процеси, за които трябва да се приложи процедурата
оценка на въздействието са програмите, с които се обработват
личните данни и финансовата информация на служителите в
дружеството относно изплащането на заплатите им, процеса по
видеонаблюдение, процесите по съхраняване и архивиране на
информация от доставчика на облачни услуги и от доставчик, който
съхранява информацията на хартия, както и всички останали
процеси, които отговарят на критерия за висок риск.
Всички процеси по обработване на лични данни, трябва да бъдат
документирани и съхранявани от администратора. Съхранението
може да бъде и в електронен вариант, като документите трябва да са на
разположение на Комисията за защита на лични данни при поискване.
Предаване на лични данни в страни извън Европейското
икономическо пространство
Когато се прехвърлят данни извън Европейското икономическо
пространство на трета държава или международна организация трябва
да осигури съответствие с Регламента чрез използване на подходящи
мерки. Спазването на тези мерки важи и за последващи прехвърляния
на личните данни към други държави или международни организации.
Мерките зависят от това доколко е надеждна получаващата държавачленка или международна организация. Европейската комисия е взела
изрично решение дали определени държави осигуряват адекватно ниво
на защита на данните.
Ако такова ниво не е осигурено, прехвърлянето все пак е възможно, ако
са налице задължителни фирмени правила, стандартни клаузи за
защита на данните в подписаните договори между прехвърлящите
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дружества, одобрен кодекс за поведение или одобрен механизъм за
сертифициране.
Също така, обработващият личните данни не може да прехвърля,
съхранява или по друг начин обработва лични данни извън
Европейското икономическо пространство без предварителното писмено
съгласие на администратора.

4

Изготвяне и съблюдаване на кодекс за поведение

Регламентът дава възможност в рамките на отделните сектори,
предприятия и микропредприятия да се изготвят кодекси за поведение,
които целят правилното прилагане на законодателството, свързано с
личните данни. Тези кодекси трябва да съдържат механизми, които
позволят задължително наблюдение на спазването на разпоредбите на
кодекса от администраторите и обработващите лични данни, които
приемат да го прилагат от акредитиран орган от Комисия за защита на
личните данни. Комисията за защита на личните данни също така
трябва да одобри кодекса преди да започне неговото прилагане като го
регистрира и публикува.
Ако такъв кодекс бъде одобрен от Европейската комисия, той може да
бъде валиден и да се прилага в няколко страни-членки или дори в
рамките на целия Европейски съюз.

5

Изготвяне и съблюдаване на политики и документи

По-долу предоставяме примерен списък на политиките и документите,
които всяко дружество трябва задължително да изготви при
обработването на лични данни. Изброяването е примерно и е възможно
всяко дружество, предвид спецификата на своята дейност да има
допълнителни политики, които да отговарят на вътрешната организация
на дейността му по обработване на личните данни:
• обща политика за защита на личните данни, включваща процесите
по обработване на личните данни и общите правила за работа с тях,
сроковете за съхранение и др.;
• политика относно процедурата по оценка на въздействието на
защитата на данните;
• образец за уведомления за поверителност на данните;
• образец на Съгласие за обработване на лични данни;
• политика относно управление на нарушения, свързани със защита на
личните данни;
• политика относно правата на субектите на данни;
• политика относно сигурността на информацията;
1234
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Наръчник за МСП
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политика относно поверителност и сигурност на информацията
(Етичен кодекс относно работата с лични данни от страна на
служителите и Стандарти);
политика относно ползването на мобилни устройства от страна на
служителите и защитата на информация;
други политики по процесите на обработване на личните данни, ако
такива се окажат необходими.

Счетоводство и отчетност
Финансиране

•

Търговски дейности

•

Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността

6

Поддържане на регистри

Всеки администратор е нужно да води регистри за обработване на
личните данни, в които да вписва процесите по обработване:
• регистър по дейностите по обработване, за които дружеството
отговаря. Този регистър трябва да се води както за дейностите, за
които дружеството е администратор, така и за тези, при които е
обработващ;
• регистър за нарушенията на сигурността на личните данни.
Този регистър трябва да поддържа не само нарушенията, които
представляват риск или висок риск, но и всяко едно нарушение на
сигурността на личните данни, независимо от нивото на риска и това
дали Комисия за личните данни и /или физическите лица трябва да
се уведомят за инцидента;
• регистър за сигналите и молбите, подадени от субектите на
лични данни с оглед защита на техните права и интереси.
Как да търсим правата си?
Физическите
лица
могат
да
подават
молби
и
жалби
до
администраторите или обработващите лични данни, ако считат, че
правата им са нарушени. Обработващите лични данни трябва да
прехвърлят към администратора жалбата или молбата и да му
съдействат максимално за установяване на фактите и обстоятелствата
относно конкретния случай. Отговорът на жалбата или молбата трябва
да бъде предоставен от администратора.
Държавният орган, отговорен за защитата на личните данни на
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физически лица на територията на България е Комисия за защита на
личните данни, към която физическите лица могат да подават жалби и
сигнали, в случай че считат, че техните права са нарушени. Повече
информация
за
комисията
може
да
бъде
намерена
тук
(https://www.cpdp.bg/).
Повече информация
Повече информация може да намерите на интернет
страниците на:
• Комисия за защита на личните данни
(https://www.cpdp.bg/);
• Европейска комисия, раздел „Защита на личните данни“
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection_en);
• Мнения на работна група по член 29:
- „след 2016 г.“
(https://ec.europa.eu/newsroom/article29/newsoverview.cfm);
- архив „1997 – 2016“
(https://ec.europa.eu/justice/article29/documentation/opinionrecommendation/index_en.htm);
• Текст на Регламента (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R
0679-20160504).
Обратно в списъка
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Обществени поръчки
Филтрирай по:
Ключова дума

филтър

Сортирай по азбучен ред:

Кандидатстване за обществена поръчка
Тук можете да научите как се кандидатства за обществена поръчка и
какви документи ще ви бъдат необходими…
още

Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата

Единен Европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
Тук можете да научите какво е Единен европейски документ за
обществени поръчки, как се попълва и какво е приложението му…
още

Прекратяване на дейността

Трети лица, подизпълнители, обединения
Тук можете да научите повече относно използването на чужд капацитет
и възлагане на част от дейностите на други лица…
още
Съдържание на офертата
Тук можете да научите какво трябва да съдържа Вашето предложение
за кандидатстване по обществена поръчка…
още
Документи, които следва да се представят преди сключване на
договор за обществена поръчка
Тук можете да научите какво трябва да съдържа Вашето предложение
за кандидатстване по обществена поръчка…
още
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Производство по обжалване на обществена поръчка
Тук можете да научите как и пред кого се обжалват актове, свързани с
възлагането на обществена поръчка…
още
Електронна процедура за кандидатстване
Тук можете да научите какво е електронното възлагане на обществени
поръчки и какво представлява централизираната електронна…
още
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Счетоводство и отчетност

Кандидатстване за обществена поръчка
Обществените поръчки са инструмент за задоволяване на обществените
нужди от стоки, услуги и строителство. Чрез обществените поръчки се
разходват значими финансови ресурси, които стимулират бизнеса и
могат да представляват инструмент за растеж на МСП.

Финансиране

Какво е обществена поръчка?

Търговски дейности

Обществената поръчка е придобиването на строителство, стоки или
услуги от възложител посредством договор за възлагане на обществена
поръчка, сключен с избрания изпълнител. Обществената поръчка се
възлага чрез договор след осъществяването на определена процедура
или ред на възлагане.

Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Кои са страните по договора за обществена поръчка?
Едната страна по договора за възлагане на обществена поръчка е
възложителят - този, който се нуждае от строителство, стока или
услуга. Възложителите биват публични (напр. президентът, министърпредседателят, областните управители, кметовете на общини и др.),
секторни (напр. ВиК, НЕК, Топлофикация и др.) и възложители за
конкретен случай (в определени случаи, когато с публични средства
се финансира пряко с повече от 50 на сто строителство или услуги,
свързани със строителството). Възможно е двама или повече
възложители да възлагат поръчки съвместно.
Другата страна по договора е изпълнителят – този, който има
задължението
да
изпълни
или
достави
поръчваните
стоки/услуги/строителство. Изпълнителите могат да възлагат част от
дейностите по изпълнение на поръчката на подизпълнители, като
намерението за ползване на подизпълнители следва да се обяви
предварително, при кандидатстване за съответната поръчка. Важно е
да се отбележи, че в рамките на Европейския съюз не се допуска
поставянето
на
необосновани
дискриминационни
ограничения,
свързани с националността, правната форма и големината на
предприятията, които могат да участват в процедурите по възлагане на
обществени поръчки. Няма пречка български предприятия да участват в
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обществени поръчки, възлагани в държава-членка на ЕС, както и
чуждестранни дружества да участват в български обществени поръчки.
Как да кандидатствам?
В зависимост от вида и етапа на процедурата кандидатите подават
заявления за участие, а участниците – оферти1. Най-широко
използваната процедура в България е откритата процедура, при която
всички заинтересовани лица подават офертите си, заедно с
информация относно личното си състояние и съответствието си със
заложените критерии за подбор. Друга често използвана процедура,
подходяща за МСП, е при поръчки на строителство на стойност от 50
хил. лв. до 270 хил. лв. и услуги2 и доставки на стойност от 30 хил. лв.
до 70 хил. лв., възлагани чрез „Събиране на оферти с обява“3.
Специфичното в този случай е, че към офертата на всеки участник се
прилага декларация по образец на възложителя за липсата на
основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор,
ако има такива.
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от
кандидата или от участника, или от упълномощен от него представител
– лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана
пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.
Възможно е възложителят да предвиди възможност документите за
участие в процедурата да се подават по електронен път, като това
обстоятелство се посочва в обявлението, с което се оповестява
откриването на процедурата, или в обявата.
Разликата между кандидат и участник се обуславя от използваната от
възложителя процедура. Участник е лице или обединение,
представило оферта или идеен проект или поканено да участва в
преговори. Кандидат е лице или обединение, подало заявление за
участие в ограничена процедура, състезателна процедура с
договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне
с публикуване на обявление, състезателен диалог, партньорство за
иновации или участващо в ограничен конкурс за проект.
1Разликата

между кандидат и участник се обуславя от използваната от
възложителя процедура. Участник е лице или обединение, представило оферта
или идеен проект или поканено да участва в преговори. Кандидат е лице или
обединение, подало заявление за участие в ограничена процедура, състезателна
процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие,
договаряне с публикуване на обявление, състезателен диалог, партньорство за
иновации или участващо в ограничен конкурс за проект.
2С
изключение на социалните и други специфични услуги, изброени в
Приложение 2 към чл. 11, ал. 3 ЗОП.
3По-подробна уредба на процедурата виж в Глава двадесет и шеста от ЗОП.
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Кандидатстване за обществена поръчка
При изготвяне на заявления за участие или оферти всеки кандидат или
участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя
условия. Документите, свързани с участието в процедурата, се изготвят
на български език. До изтичането на срока за подаване на заявленията
за участие или офертите всеки кандидат или участник може да
промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.
Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има
право да представи само една оферта. Информация относно
електронното възлагане на обществени поръчки вижте тук (връзка към
1.2.6.7).
•

Заявлението за участие съдържа информация относно личното
състояние на кандидатите и критериите за подбор.

•

Офертата съдържа техническо и ценово предложение, а в открита
процедура – и информация относно личното състояние на участника
и критериите за подбор.
-

Техническото предложение в офертата следва да включва
предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя,
както и декларации относно срока на валидност на офертата,
съгласие с клаузите на приложения проект на договор и спазване
на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд при
изготвяне на офертата. Към техническото предложение следва да
се приложи и пълномощно тогава, когато офертата е подадена от
лице, което не е законен представител на участника (законен
представител е например управителят на едно ООД, а
пълномощно ще бъде необходимо, ако напр. адвокат, обслужващ
дружеството, подаде офертата). В техническата оферта се
прилагат още мостри и други документи/снимки/приложения,
изискани от възложителя.

-

Ценовото предложение съдържа предложението на участника
относно цената за придобиване и предложенията по други
показатели с парично изражение.
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Описание и образци на необходимата документация за кандидатстване
за обществената поръчка се съдържа в публикуваната документация на
всяка обществена поръчка (например образци за ЕЕДОП (връзка към
1.2.6.2.) , Ценово предложение и др.)
Такса

За подаване на заявлението за участие или оферта в
обществена поръчка не се дължат такси.

Къде да намеря подробна информация за обществената поръчка,
от която съм заинтересован?
Възложителите предоставят информация за откриваните от тях
обществени поръчки в „профил на купувача“ на своята интернет
страница. Документацията на обществените поръчки може да бъде
открита и в Регистъра на обществените поръчки, поддържан от Агенция
(http://rop3по
обществени
поръчки,
на
следния
адрес
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=POR
TAL). Поръчки на възложители в рамките на ЕС са достъпни и чрез
„Официален вестник“ на ЕС (Електронен ежедневник за поръчки – TED)
на следния адрес (https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do).
Повече информация
•

•

•

•

•

Рубрика „Въпроси и отговори“ в АОП (http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=
portal&_schema=PORTAL);
Методически указания относно възлагане и участие в
обществени поръчки (http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,472252&_dad=p
ortal&_schema=PORTAL&l_id=102&range=current);
Информация относно „Зелените“ обществени поръчки
(http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1450254&_dad=
portal&_schema=PORTAL);
Европейско законодателство в областта на обществените
поръчки (http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,410250&_dad=p
ortal&_schema=PORTAL);
Българско законодателство в областта на обществените
поръчки (http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,408251&_dad=p
ortal&_schema=PORTAL).

Обратно в списъка
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Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП)

Бизнес операции

Какво е Единен европейски документ за обществени поръчки?

Наръчник за МСП

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е лична
декларация за финансовото състояние, способностите и годността на
дадено дружество да участва в процедура за възлагане на обществена
поръчка в рамките на Европейския съюз. Чрез ЕЕДОП възложителите на
обществени поръчки получават сведения относно личното състояние и
съответствието на участниците/кандидатите със заложените критерии
за подбор. ЕЕДОП се представя в електронен вид по образец,
утвърден с акт на Европейската комисия.
Къде мога да попълня ЕЕДОП и колко ще ми струва?
Европейската
комисия
поддържа
електронна
платформа
(https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg), която предоставя на
възложителите, икономическите оператори и други заинтересовани
страни възможност да попълнят ЕЕДОП по електронен път безплатно.
ЕЕДОП е достъпен на всички официални езици на Европейския съюз,
което улеснява участието в трансгранични процедури за възлагане на
обществени поръчки.
Мога ли да използвам попълнения си ЕЕДОП многократно?
Попълненият ЕЕДОП може да бъде използван многократно, доколкото
декларираната в него информация е вярна, пълна, актуална и относима
към съответната обществена поръчка.
Когато кандидатът или участникът в процедура по възлагане на
обществена поръчка е посочил, че ще използва капацитета на трети
лица (връзка към 1.2.6.3) за доказване на съответствието с критериите
за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се
представя отделен ЕЕДОП (чл. 67, ал. 2 ЗОП). Когато кандидатът или
участникът е обединение (връзка към 1.2.6.3), което не е юридическо
лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При
необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към
обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението (чл. 67, ал. 6 ЗОП).
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Важно е да знаете
Възложителят може да изисква по всяко време след
отварянето на заявленията за участие или офертите
представяне на всички или част от документите, чрез които
се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е
необходимо
за
законосъобразното
провеждане
на
процедурата (чл. 67, ал. 5 ЗОП). Ако участникът/кандидатът
декларира
неверни
обстоятелства
в
ЕЕДОП,
укрие
информация или при поискване не може да предостави
съответни доказателства за декларираните обстоятелства,
той може да бъде отстранен от процедурата и/или срещу
него може да започне наказателно преследване.
Повече информация
Повече информация за единния европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) и свързаната нормативна
уредба може да откриете на страницата на:
• Система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП
(https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg);
• Стандартен образец на ЕЕДОП
(http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/ESPDBG1.doc);
• Методически указания относно представянето на ЕЕДОП
в електронен вид
(http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_20
18.pdf);
• Брошура с отговори на често задавани въпроси относно
ЕЕДОП (http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242);
• Видеоклип относно работата с ЕЕДОП
(http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/images/ESPD_NE
W3.htm).
Обратно в списъка
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Наръчник за МСП

Стартиране на бизнес
Бизнес операции

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Трети лица, подизпълнители, обединения
При кандидатстване за обществени поръчки кандидатите/участниците
могат да кандидатстват, позовавайки се на трети лица, подизпълнители
или чрез обединение.
Трети лица. Позоваване на капацитета на трети лица
Според Закона за обществените поръчки (ЗОП) трето лице е всяко
лице, различно от кандидата/участника. Кандидатите/ участниците
могат за конкретна поръчка да се позоват на капацитета на трети лица,
за да докажат изпълнението на критериите за подбор, свързани с
икономическото
и
финансовото
състояние,
техническите
и
професионалните способности (чл. 65, ал. 1 ЗОП). Кандидатите/
участниците не могат да се позовават на капацитета на трети лица
относно критериите за подбор, свързани с годност (правоспособност) за
упражняване на професионална дейност1. Когато кандидатът/
участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да
може да докаже, че ще разполага с техните ресурси. При такава
ситуация изпълнителят е длъжен да представи на възложителя копие
на договора с новия подизпълнител в тридневен срок от сключването
му, заедно с всички документи, които доказват отсъствието на
основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор (чл.
66, ал. 14 и ал. 15).
Важно е да знаете
Възложителят изисква от кандидата/участника да замени
посочените от него трети лица и/или подизпълнители, ако те
не отговарят на съответните критерии за подбор или са
налице обстоятелства за отстраняването им от процедурата,
поради промяна в обстоятелства преди сключване на
договора за обществена поръчка.
Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва
капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите
за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се
представя отделен ЕЕДОП (чл. 67, ал. 2 ЗОП).
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Подизпълнители
По смисъла на ЗОП подизпълнител е трето лице, дало съгласие да
изпълни определен дял от предмета на обществената поръчка. В
обявлението за обществена поръчка възложителят може да определи
дял от обществената поръчка, който да се изпълни от подизпълнители,
като определя минималния и максималния процент от стойността на
поръчката, но не повече от 30 на сто. Намерението да се използват
подизпълнител(и) се заявява от кандидата/участника в заявлението за
участие/офертата, като следва да се посочат наименованието на
избрания подизпълнител, делът от поръчката, който ще му бъде
възложен, както и доказателство за поетите от подизпълнителя
задължения по изпълнение на съответния дял.
Важни особености във връзка с използването на подизпълнители:
•

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за
подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и
не трябва да са налице основания за отстраняването им от
процедурата (чл. 66, ал. 2 ЗОП).

•

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с
подизпълнителите, посочени в офертата (чл. 66, ал. 3 ЗОП).

•

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат дейностите, които са
включени в предмета на договора за подизпълнение (чл. 66, ал. 5
ЗОП).

•

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител,
може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на
възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на
подизпълнителя (чл. 66, ал. 7 ЗОП).

1Критериите

относно годността да се извършва определена професионална
дейност се свързват с изискване кандидатите или участниците да са вписани в
търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а за
чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на
държавата членка, в която са установени. Възможно е, например, възложителят
да изисква в структурата на кандидатите/участниците да има лица, регистрирани
като инженери с пълна проектантска правоспособност в регистъра на Камарата
на
инженерите
в
инвестиционното
проектиране.
В
този
случай
кандидатите/участниците не могат да се позоват на капацитета на трети лица за
покриването на това изискване.
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Трети лица, подизпълнители, обединения
•

Независимо от възможността за използване на подизпълнители
отговорността за изпълнение на договора за обществена
поръчка е на изпълнителя (чл. 66, ал. 12 ЗОП).

•

При необходимост се допуска замяна или включване на
подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена
поръчка,
ако
подизпълнителят
отговаря
на
критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите,
които ще изпълнява, и за него не са налице основания за
отстраняване. Съгласно измененията на ЗОП, които влизат в сила от
01.03.2019 г., при такава ситуация изпълнителят е длъжен да
представи на възложителя копие на договора с новия подизпълнител
в тридневен срок от сключването му, заедно с всички документи,
които доказват отсъствието на основания за отстраняване и
съответствие с критериите за подбор (чл. 66, ал. 14 и ал. 15).

Бизнес операции

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Важно е да знаете
Възложителят изисква от кандидата/участника да замени
посочените от него трети лица и/или подизпълнители, ако те
не отговарят на съответните критерии за подбор или са
налице обстоятелства за отстраняването им от процедурата,
поради промяна в обстоятелства преди сключване на
договора за обществена поръчка.
Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва
капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите
за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се
представя отделен ЕЕДОП (чл. 67, ал. 2 ЗОП).
Обединения
ЗОП предоставя възможност обединения да участват в процедури по
възлагане на обществени поръчки.
Обединението е временна форма на сдружаване на юридически и/или
физически лица, което обикновено се създава за постигането на обща
за участниците в обединението цел. Обединението може да бъде както
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„гражданско дружество“, познато в практиката като „дружество по
ЗЗД“(чл. 357 и сл. ЗЗД), така и „консорциум“, учреден като търговско
дружество по Търговския закон (чл. 275 ТЗ). Гражданските дружества
се създават чрез договор, който урежда отношенията, включително
отговорността, между участниците.
Важни особености във връзка с участието на обединения в процедури
по възлагане на обществена поръчка:
•

Възможно е в решението за откриване на процедурата възложителят
да заложи изискване да се създаде юридическо лице преди
подписването на договора за възлагане, в случай че определеният
изпълнител е обединение (чл. 10, ал. 2 ЗОП).

•

Съответствието с критериите за подбор се доказва от обединениетоучастник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на
съответна регистрация, представяне на сертификат или друго
условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно
изискванията на нормативен или административен акт и съобразно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението
(чл. 59, ал. 6 ЗОП).

•

Подобно на индивидуалните участници/кандидати, обединението
може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета
на трети лица (чл. 65, ал. 7 ЗОП).

•

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
(връзка към 1.2.6.2.) се подава от всеки от участниците в
обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства,
относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението
(чл. 67, ал 6 ЗОП).

•

Обединението се отстранява, когато дори за един от членовете му е
налице основание за отстраняване от процедурата (чл. 57, ал. 2
ЗОП).

•

Възможно е в условията за изпълнение на обществената поръчка
възложителят да включи изисквания, които се отнасят до
обединения и се различават от условията за индивидуалните
участници или кандидати.
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Трети лица, подизпълнители, обединения
Важно е да знаете
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно
физическо или юридическо лице може да участва само в едно
обединение. Лице, което участва в обединение или е дало
съгласие да бъде подизпълнител на кандидат/ участник, не
може да подава самостоятелно заявление за участие/оферта.
Повече информация
Повече информация за законодателство и методология в
областта на обществените поръчки можете да откриете на
страницата на:
• Агенция по обществени поръчки (http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,160263&_dad=
portal&_schema=PORTAL).
Обратно в списъка
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Съдържание на офертата
Обща информация
Важно е да се отбележи, че Законът за обществените поръчки (ЗОП)
урежда няколко вида процедури, които възложителите могат да
прилагат при възлагането на обществени поръчки. При някои
процедури подаването на оферти се предшества от предварителен
подбор на кандидатите, подали заявление за участие.
Най-широко използваната процедура в България е откритата
процедура, при която всички заинтересовани лица подават офертите си
заедно с информация относно личното си състояние и съответствието си
със заложените критерии за подбор.
Друга често използвана процедура, подходяща за МСП е при поръчки
на строителство на стойност от 50 хил. лв. до 270 хил. лв. и услуги1 и
доставки на стойност от 30 хил. лв. до 70 хил. лв., възлагани чрез
„Събиране на оферти с обява“2 . Специфичното в този случай е, че към
офертата на всеки участник се прилага декларация по образец на
възложителя за липсата на основанията за отстраняване и съответствие
с критериите за подбор, ако има такива.
Какво трябва да съдържа офертата ми?
Офертата трябва да съдържа:
•

техническо;

•

ценово предложение на участника (чл. 101, ал. 3 ЗОП)3.

Съдържанието на техническото и ценовото предложение е подробно
уредено в чл. 39 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).
Техническото предложение в офертата следва да включва предложение
за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя и декларации относно
срока на валидност на офертата, съгласие с клаузите на приложения
проект на договор и спазване на задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд при изготвяне на офертата. Към техническото
предложение следва да се приложи и пълномощно, когато офертата е
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подадена от лице, което не е законен представител на участника. В
техническото приложение се прилагат още мостри и други
документи/снимки/приложения,
които
възложителят
е
изискал.
Ценовото предложение съдържа предложението на участника4 относно
цената за придобиване и предложенията по други показатели с парично
изражение.
Ключови особености
Ключови особености, които следва да имате предвид, включват:
• Образци на изискваните документи и указания за изготвянето им се
прилагат от възложителя в документацията на поръчката (чл. 31, ал.
1 ЗОП);
• Участниците посочват в офертата си подизпълнителите и дела от
поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват
такива. В този случай те трябва да представят доказателство за
поетите от подизпълнителите задължения (чл. 66, ал. 1 ЗОП);
• Когато към офертата следва да се представи и информация относно
личното състояние и съответствието на участника с критериите за
подбор (напр. при открита процедура и публично състезание), тази
информация се представя чрез единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП). Повече информация относно ЕЕДОП и
начина за попълването и използването му можете да намерите тук
(връзка към 1.2.6.2.).
• При изготвяне на оферта всеки участник трябва да се придържа
точно към обявените от възложителя условия (чл. 101, ал. 5 ЗОП).
• Документите, свързани с участието в процедурата, се изготвят на
български език. Когато поръчката е с място на изпълнение извън
страната, възложителят може да допусне заявлението за участие и
офертата да се представят на официален език на съответната страна
(чл. 101, ал. 6 ЗОП).

1С

изключение на социалните и други специфични услуги, изброени в
Приложение 2 към чл. 11, ал. 3 ЗОП.
2По-подробна уредба на процедурата вж. в Глава двадесет и шеста от ЗОП.
3Участник е стопански субект, който е представил оферта или идеен проект или е
поканен да участва в преговори.
4Законен представител е например управителят на едно ООД, а пълномощно ще
бъде необходимо, ако напр. адвокат, обслужващ дружеството, подава офертата.
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•

•

До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или
офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни
или да оттегли заявлението или офертата си (чл. 101, ал. 7 ЗОП).
Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка
има право да представи само една оферта (чл. 101, ал. 8 ЗОП).
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде
подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно
оферта (чл. 101, ал. 9 ЗОП). Когато поръчката е разделена на
обособени позиции, участниците могат да представят оферти за
една, за няколко или за всички обособени позиции, но не могат да
представят повече от една оферта за една и съща обособена
позиция (арг. чл. 101, ал. 13 ЗОП).
Участниците могат да посочват в офертите си информация, която
смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска
тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност,
съответната информация не се разкрива от възложителя.
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по
отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на
оценка (напр. ако критерий за възлагане е „най-ниска цена“, цените
на офертите не могат да бъдат конфиденциални) (чл. 102 ЗОП).
Когато предметът на обществената поръчка налага изпълнението й
на етапи, в офертата се посочват конкретните етапи и сроковете за
изпълнение на всеки етап (чл. 39, ал. 4 ППЗОП)
Когато в офертата се представят мостри, те се обозначават по начин,
от който да е видно на кое предложение отговарят (чл. 39, ал. 5
ППЗОП).
Повече информация
Повече информация за законодателство и методология в
областта на обществените поръчки можете да откриете на
страницата на:
• Агенция по обществени поръчки (http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,160263&_dad=p
ortal&_schema=PORTAL).
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Документи, които следва да се
представят преди сключването на
договор за възлагане на обществена
поръчка
След влизането в сила на решението за избор на изпълнител
възложителят и определеният изпълнител уговарят датата и начина за
сключване на договора.
Съгласно чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при
подписване на договор за обществена поръчка участникът, определен
за изпълнител, следва да представи:
•

документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване
от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за
подбор, включително за третите лица и подизпълнителите (връзка
към 1.2.6.3.), ако има такива. Възложителите указват какви
документи ще бъдат изисквани, като такива могат да бъдат
декларации от участниците или удостоверения от различни
държавни органи, които не са достъпни за възложителя по служебен
път.

•

определената гаранция за изпълнение на договора;

•

други документи, изискани от възложителя или предвидени в
нормативен или административен акт;

•

документ за регистрация, когато спечелилият участник е
обединение, което не е юридическо лице, в случай че възложителят
е поставил условие за създаване на юридическо лице. Когато
определеният изпълнител е обединение, което не е юридическо
лице и възложителят не е предвидил изискване за създаване на
юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва,
след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие
от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ
или еквивалентни документи съгласно законодателството на
държавата, в която обединението е установено (чл. 70 ППЗОП).

Промени в структурата
Прекратяване на дейността
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Възложителят няма право да изисква документи:
•

които вече са му били предоставени;

•

до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър
(напр. актове, достъпни в търговския регистър, свидетелство за
съдимост и др.);

•

които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до
националните бази данни на държавите-членки.

В случай че спечелилият участник не изпълни някое от изброените
условия или не докаже, че не са налице основания за отстраняване от
процедурата, възложителят не сключва договора за възлагане на
обществена поръчка.
За какво служи гаранцията за изпълнение на договора и в каква
форма мога да я предоставя?
Възложителят може да изисква от определения изпълнител да
предостави гаранции, които да обезпечат изпълнението на договора
и/или авансово предоставените средства (чл. 111 ЗОП).
• Гаранцията за изпълнение не може да надвишава 5% от стойността
на договора. При запазена поръчка, която се възлага на
специализирани
предприятия
или
кооперации
на
хора
с
увреждания1, гаранцията за изпълнение на договора не може да
надвишава 2% от стойността на договора.
• Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства,
може да е до размера на тези средства и се освобождава до три дни
след връщане или усвояване на аванса.
Предвидените гаранции и техният процент се посочват в обявлението, с
което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за
потвърждаване на интерес, в поканата за участие в преговори или в
обявата.
Важно е да знаете
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
парична сума, банкова гаранция, застраховка, която
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността
на
изпълнителя.
Специализирани
предприятия
или
кооперации на хора с увреждания са тези по смисъла на чл.
48, ал. 1 от Закона за хората с увреждания или техният
еквивалент съгласно законодателството на държава-членка
на Европейския съюз.
1
1Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания са тези по
смисъла на чл. 48, ал. 1 от Закона за хората с увреждания или техният
еквивалент съгласно законодателството на държава-членка на Европейския съюз.
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Документи, които следва да се
представят преди сключването на
договор за възлагане на обществена
поръчка
Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение
или за авансово предоставените средства.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо
лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата
гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на
застраховката.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията
за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи,
възложителят включва в проекта на договор клауза за частично
освобождаване на гаранциите, съответно на изпълнената част от
предмета на обществената поръчка.
Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане,
възложителят определя в проекта на договор каква част от гаранцията
за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното
поддържане.
Повече информация
Повече информация за законодателство и методология в
областта на обществените поръчки можете да откриете на
страницата на:
• Агенция по обществени поръчки (http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,160263&_dad=
portal&_schema=PORTAL).
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Кои актове подлежат на обжалване?
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На обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура
за възлагане на обществена поръчка. В чл. 196, ал. 1, 4 и 5 от ЗОП
изчерпателно са описани процедурите и хипотезите, при които
участниците/кандидатите биха могли да се възползват от правото си на
обжалване.
Не подлежат на обжалване:
•

поръчките, възлагани по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП –
събиране на оферти с обява и покана до определени лица;

•

мини-процедурите по рамковото споразумение, когато общата
стойност на поръчките по рамковото споразумение е по-ниска или
равна на стойността по чл. 20, ал. 3 ЗОП (строителство на стойност
от 50 хил. лв. до 270 хил. лв. и услуги1 и доставки на стойност от 30
хил. лв. до 70 хил. лв.);

•

решенията за откриване на процедура в частта относно мотивите за
невъзможността за разделяне на предмета на поръчката на
обособени позиции (чл. 196, ал. 2 ЗОП).

Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Кой е органът, пред който се обжалват обществени поръчки?
Актовете на възложителите се обжалват пред Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност, включително
за наличие на дискриминационни икономически, финансови,
технически или квалификационни изисквания в обявлението,
документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата
(чл. 196, ал. 3 ЗОП). Информация относно Комисията за защита на
конкуренцията, производството по обжалване и дължими такси вижте
тук (https://www.cpc.bg/Competence/PublicErrandsDescription.aspx).
Кой може да обжалва?
Общото изискване, за да бъде допусната една жалба, е тя да бъде
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подадена от заинтересовано лице. Според определението в ЗОП
заинтересовано е всяко лице, което има или е имало интерес от
получаването на определена обществена поръчка и на което е нанесена
или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение. В
определените от чл. 198, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП случаи жалби се
допускат само от лица, които участват в процедурата по възлагане –
заинтересовани кандидати2 или заинтересовани участници3.
В какъв срок се подава жалбата?
Сроковете за обжалване на решенията, действията и бездействията на
възложителя са подробно разписани в чл. 197 от ЗОП. В случай че
жалбоподателят не спази установения в закона срок, жалбата му се
отхвърля и не се образува производство.
Какво трябва да е съдържанието на жалбата?
Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа:
•

наименование на органа, до който се подава (КЗК);

•

данни за фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице–жалбоподател, както и седалището и последния
посочен в съответния регистър адрес на управление, електронен
адрес или факс, ако има такъв; съответно трите имена и адреса,
телефон, електронен адрес или факс, ако има такъв, на
жалбоподателя–физическо лице;

•

наименование и адрес на възложителя, чието решение се обжалва;

•

данни за обществената поръчка, включително уникалния й номер в
РОП и решението, действието или бездействието, което се обжалва;

1 С изключение на социалните и други специфични услуги, изброени в
Приложение 2 към чл. 11, ал. 3 ЗОП.
2 Кандидатът е стопански субект, който е подал заявление за участие в
ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, договаряне с
предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление,
състезателен диалог, партньорство за иновации или участва в ограничен конкурс
за проект. Заинтересован кандидат е кандидат, който не е отстранен окончателно
от участие на етапа на предварителен подбор, тъй като не е уведомен за
отстраняването или производството по обжалване на решението, с което е
отстранен, не е приключило.
3 Участник е стопански субект, който е представил оферта или идеен проект или е
поканен да участва в преговори. Заинтересован участник е участник, който не е
отстранен окончателно от процедура. Отстраняването е окончателно, когато
участникът е уведомен за решението, с което е отстранен и това решение е
влязло в сила. Заинтересован участник е и участник, който е класиран, но не е
избран за изпълнител.

123

С
подкрепата
на

Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Обществени поръчки  Производство по обжалване на обществени поръчки

Стартиране на бизнес

Производство по обжалване на
обществени поръчки

Бизнес операции

•

обстоятелствата, на които жалбоподателят основава качеството си
на заинтересовано лице, когато е приложимо;

•

изчерпателно и конкретно посочване на всички възражения и
основанията за тях, както и исканията на жалбоподателя;

•

подпис на жалбоподателя.

Наръчник за МСП

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Към жалбата се прилагат:
•

копие от обжалваното решение, когато не е публикувано в РОП;

•

доказателства за спазване на срока за подаване на жалба;

•

документ за платена държавна такса;

•

доказателство за изпращането на жалбата до възложителя;

•

доказателства за обстоятелствата, на които
основава качеството си на заинтересовано лице;

•

доказателства за представителната власт, когато жалбата се подава
чрез представител (пълномощно);

•

други доказателства, ако жалбоподателят разполага с такива.

жалбоподателят

Ако жалбата не отговаря на изброените изисквания или има други
недостатъци, КЗК уведомява жалбоподателя и му дава тридневен срок
за отстраняване на нередовностите. Ако не са спазени законовите
срокове за обжалване или нередовностите не са отстранени в срок, КЗК
отхвърля молбата и не образува производство. В случай че жалбата е
изрядна, в тридневен срок от подаването ѝ (или от отстраняване на
нередовностите) се образува производство, за което се уведомява
възложителя, чийто акт се обжалва.
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Важно е да знаете
Жалба срещу решение, действие или бездействие на
възложителя, с изключение на тази срещу решението за
определяне на изпълнител, не спира процедурата за
възлагане на обществена поръчка, освен когато е
поискана временна мярка "спиране на процедурата".
Искането за спиране на процедурата се прави в жалбата и
КЗК се произнася по него в седемдневен срок от образуване
на производството.
Важно е да се отбележи, че жалбоподателят следва да упражнява
предоставените права (правото на обжалване, правото да се иска
временна мярка „спиране на процедура“ и т.н.) добросъвестно. В
противен случай е възможно да се ангажира тяхната отговорност за
причинени вреди (чл. 196а ЗОП). Така например, ако жалбоподателят
обжалва определен акт, не за да защити накърнено свое право, а с цел
преднамерено да забави или прекрати процедурата, е възможно той да
понесе отговорност за вредите, причинени от това поведение.
Производството пред КЗК завършва с писмено решение на КЗК, което
съдържа:
•

дата, място на постановяване и номер;

•

фактическите и правните основания за постановяването му;

•

решението, което се обжалва и наименование на органа, който го е
издал;

•

имената, съответно наименованието на страните;

•

какво се постановява;

•

в тежест на кого се присъждат разноските;

•

пред кой орган и в какъв срок решението може да се обжалва.

Решението на КЗК подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Практиката е жалбата до Върховния административен съд да се
изпраща чрез КЗК.

Такса

Размерът на таксите, които се събират за производствата
по глава двадесет и седма от Закона за обществените
поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и
пред Върховния административен съд може да бъде видян
и тук
(https://www.cpc.bg/Competence/PublicErrandsDescription.a
spx).
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Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Обществени поръчки  Производство по обжалване на обществени поръчки

Наръчник за МСП

Стартиране на бизнес
Бизнес операции

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и

Производство по обжалване на
обществени поръчки
Повече информация
Повече информация за производството по обжалване на
обществени поръчки и свързаната нормативна уредба можете
да откриете на страницата на:
• Комисия за защита на конкуренцията
(https://www.cpc.bg/Competence/PublicErrandsDescription.as
px).
Обратно в списъка

развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността
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Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Обществени поръчки  Електронно възлагане на обществени поръчки

Стартиране на бизнес

Електронно възлагане на обществени
поръчки

Бизнес операции

Какво е електронното възлагане?

Наръчник за МСП

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)

Електронното възлагане представлява възлагане на обществени
поръчки, осъществено с електронни средства чрез използване на
общодостъпна централизирана електронна платформа за обществени
поръчки. Европейските директиви (Директива 2014/24/ЕС и Директива
2014/25/ЕС)
в
областта
на
обществените
поръчки
изискват
задължително въвеждане в националното законодателство на
възможността за подаване на електронна оферта, въвеждане на изцяло
електронна комуникация в процеса на възлагане и онлайн инструменти
за възлагане на обществени поръчки.

Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността

Какви са ползите от използването на електронната платформа?
Предвижда се националната платформа за електронно възлагане
(Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни
обществени поръчки "ЦАИС ЕОП") да обхваща всички етапи от процеса
на възлагане, вкл. планиране на нуждите, подготовка, провеждане и
приключване на процедурата, сключване на договори и др., на всички
видове
процедури
за
възлагане
на
обществени
поръчки.
Централизираната електронна платформа има за цел да улесни и
осъвремени процедурата по възлагане на обществени поръчки.
Системата ще предлага на потребителите лесен и удобен интерфейс, а
електронното възлагане предполага по-бърза и сигурна комуникация
между възложителя и заинтересованите страни, както и по-лесно
подготвяне и обмен на документите, необходими за участие в
поръчката.
От кога електронното възлагане ще бъде задължително?
Задължителното използване на електронната платформа ще бъде
въведено поетапно. На първо място, от 01 ноември 2019 ще бъде
задължително прилагането на националната електронна платформа от
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откриване на процедурите до получаване и отваряне на електронни
заявления за участие и оферти, включително. Задължителна ще бъде и
електронна комуникация в хода на възлагане на поръчките.
Всички функции на платформата ще бъдат достъпни и задължителни за
прилагане от 01 януари 2021 г. От този момент платформата ще
предоставя възможност за електронно оценяване на офертите,
сключване на договор, свързване със системи за електронно
разплащане, поддържане на „профил на купувача“ на отделните
възложители и др.
Как ще се справя с използването на електронната платформа?
С оглед безпрепятственото преминаване към електронно възлагане се
планира провеждането на дейности по обучение, тестване и
регистрация на потребителите в платформата. Поддържането и
управлението на централизираната електронна платформа е възложено
на изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки.
Повече информация
Актуална информация относно платформата и провежданите
обучения и тестови процедури може да бъде намерена на
страницата на:
• Агенция
по
обществени
поръчки
(http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,160263&_dad=
portal&_schema=PORTAL).
Обратно в списъка
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Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Научноизследователска и развойна дейност (НИРД)

Научноизследователска и развойна
дейност (НИРД)
Филтрирай по:
Ключова дума

филтър

Сортирай по азбучен ред:

Обща информация
В тази секция можете да научите повече за ползите от
научноизследователската и развойна дейност за бизнеса…
още
Видове форми на индустриална и интелектуална собственост
В тази секция можете да научите как да защитите своите продукти и
услуги с някоя от формите на индустриална или интелектуална
собственост…
още
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Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Научноизследователска и развойна дейност (НИРД)  Обща информация

Обща информация
• Същност на научноизследователската и развойна дейност и ползи от
нея
• Форми на закрила на НИРД в бизнеса
• Отговорни институции за кандидатстване за защита и подаване на
жалби при нарушение на интелектуална собственост

Обратно в списъка
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Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Научноизследователска и развойна дейност (НИРД)  Видове форми на индустриална собственост

Видове форми на индустриална
собственост
• Патенти за изобретения - обща информация
• Процедура за издаване на патент в България
• Полезни модели - обща информация
• Процедура за регистрация на полезен модел в България
• Промишлен дизайн
• Марки
• Географски означения
Обратно в списъка
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Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Научноизследователска и развойна дейност (НИРД)  Същност на НИРД и ползи от нея

Същност на научноизследователската и
развойна дейност и ползи от нея
Обща информация
Научноизследователската и развойната дейност (НИРД) се отнася до
дейностите, които бизнесът извършва, за да усъвършенства своите
продукти и процеси или да създава нови. В резултат на
научноизследователската дейност се раждат иновациите, които са в
основата на развитието на конкурентоспособност и подобряването на
качеството на живот на хората.
Научноизследователската и развойната дейност е различна от
оперативните дейности, които се извършват в една компания.
Проучванията и/или разработките на нови услуги и продукти
обикновено не се извършват с цел краткосрочна печалба. Компаниите,
които инвестират в НИРД са фокусирани върху печалбата и развитието
си в дългосрочен план.
Най-ярките примери за резултати от научноизследователската и
развойната дейност в наши дни са в областта на информационните
технологии, но все повече компании от традиционни индустрии и
сектори
виждат
дългосрочните
ползи
от
инвестиции
в
научноизследователска и развойна дейност.
Пет причини да инвестирате в научноизследователска и
развойна дейност

1

Непрекъснато усъвършенстване
Ако непрекъснато се стремите да усъвършенствате продуктите или
услугите, които предлагате на своите клиенти Вие ще притежавате
конкурентно предимство на пазара, на който оперирате. Имате
възможност да създадете изцяло нови продукти или услуги, които да Ви
гарантират по-голяма пазарен дял.

2

Нови парични потоци и по-голяма печалба
Иновациите, които успеете да реализирате, могат да генерират нови
парични потоци и по-голяма печалба.
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3

Намаляване на оперативните разходи
Ако чрез НИРД целите да оптимизирате конкретни бизнес процеси,
повишаването на ефективността ще доведе до намаляване на
конкретни оперативни разходи.

4

Привличане на инвеститори
По-лесно можете да привлечете инвеститори, които да стимулират
ръста на компанията Ви.

5

Печалба от защитата на интелектуалната собственост
Иновациите в резултат на научноизследователската и развойна
дейност могат да се разглеждат като продукти на интелектуалната
собственост, които можете да защитите и от които можете да
печелите в дългосрочен план под формата на лицензи.
Важно е да знаете
Управлението на интелектуалната собственост е ключов
елемент за подобряване конкурентоспособността на всяка
компания. Правата на интелектуалната собственост са найценните активи, които можете да притежавате, но е важно
да знаете, че се нуждаете от време, ресурси и определени
знания, за да изберете и получите най-подходящата форма
на защита. Вижте кои са различните форми на закрила на
НИРД в бизнеса (връзка към 1.2.7.2.) и програмите за
финансиране на НИРД в бизнеса (връзка към 1.2.3.3.).
Повече информация
Повече
информация
за
същността
на
научноизследователската дейност, ползите от нея и
свързаната нормативна уредба можете да откриете на
страницата на:
• Министерски съвет
(http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang
=bg-BG&Id=1231);
• Министерство на икономиката
(https://www.mi.government.bg/bg/themes-c141.html).

Обратно в списъка
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Обща информация
Всички права, произтичащи от интелектуална дейност на човека в
индустриалната, научната, литературната или художествената област,
са обект на защита от правата за интелектуална собственост (ИС). ИС
се дели на:

1

Авторско право

2

Индустриална собственост

3

Търговски тайни

Форми на закрила на НИРД в бизнеса
Различните форми на НИРД подлежат на различни начини на закрила.
Важно е да имате разбиране какво представляват тези форми, за да
можете максимално да се възползвате от най-подходящата форма на
закрила за Вас:
Форма на ИС

Подходяща е за

Пример

1. Търговски
тайни

Конфиденциална
бизнес информация

ноу-хау, споразумения за
поверителност или бързо
производство

2. Авторско право

Художествени и
литературни
произведения на
изкуството, научни
трудове.
Сродни права,
свързани с медиите

Книги
Музика
Картини
Филми
Компютърни програми
Електронни бази данни

3. Индустриална собственост
•

Патент (връзка
към 1.2.7.2.1.)

Изобретения

Електрическата крушка
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Полезен модел

Изобретения

Преносимо устройство
за получаване на кафе

•

Промишлен
дизайн

Външен вид на
продукти и изделия

Линии, форми, цветове
и материали, от които е
направен
продукт/изделие

•

Марки (връзка
към 1.2.7.2.6.)

Отличителни знаци

Логото на компанията

•

Географски
означения
(връзка към
1.2.7.2.7.)

Продукти, които
имат специален
географски
произход

Името на минерална
вода

Важно е да знаете
Значението на защитата на интелектуалната собственост за
първи път е признато в Парижката конвенция за закрила на
индустриалната собственост (1883)
(http://www.bpo.bg/images/stories/international_conventions/
paris_convention.pdf) и Бернската конвенция за закрила на
литературните и художествените произведения (1886). Днес
двата договора се управляват от Световната организация за
интелектуална собственост (СОИС)
(https://www.wipo.int/portal/en/).
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1

Авторско право

Системата от законите за авторските права защитават авторите на
литературни, музикални, научни или други произведения на
интелектуалния труд като им дават изключителни, но ограничени
права, с които те решават кой и по какъв начин може да използва,
копира и разпространява техните произведения.
Кои са обектите на авторското право?
Обект на авторското право (чл. 3, ал. 1, ал. 2, Закон за авторското
право и сродните му права) са:
• литературни произведения, включително произведения на научната
и техническата литература, на публицистиката и компютърни
програми;
• музикални произведения;
• сценични произведения - драматични, музикално-драматични,
пантомимични, хореографски и други;
• филми и други аудио-визуални произведения;
• произведения
на
изобразителното
изкуство,
включително
произведения на приложното изкуство, дизайна и народните
художествени занаяти;
• реализирани произведения
на
архитектурата
и
приложени
устройствени планове;
• фотографски произведения и произведения, създадени по начин,
аналогичен на фотографския;
• одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено
планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до
архитектурата,
териториалното
устройство,
географията,
топографията, музейното дело и която и да е област на науката и
техниката;
• графично оформление на печатно издание;
• кадастрални карти и държавни топографски карти;
• преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни
творби;
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•
•

аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии,
библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или
повече произведения или материали;

Какви са правата, които получават авторите?
Изразът „авторско право“ се отнася до действията по възпроизвеждане
на произведения на изкуството, които могат да се извършват само от
автора им. Авторите могат да правят копия на своите произведения или
да дават право на трети лица да правят това срещу притежание на
лиценз. Авторското право защитава икономическите и моралните права
на авторите. Икономическите права дават възможност на авторите да
извличат финансова изгода като предоставят своите произведения за
ползване от трети лица. Моралните права помагат на авторите да
запазят и защитят връзката с творбите си. Видовете права на авторите
още се делят на неимуществени (чл. 15, Закон за авторското право и
сродните му права) и имуществени права (чл. 18, Закон за авторското
право и сродните му права).
Повече информация
Повече информация за авторското право и свързаната с него
нормативна уредба можете да откриете на страницата на:
• Световна организация по интелектуална собственост
(https://www.wipo.int/copyright/en/);
• На страницата на Европейския съюз „Вашата Европа“
(https://europa.eu/youreurope/business/runningbusiness/intellectual-property-rights/index_bg.htm).
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2

Индустриална собственост

Да притежавате индустриална собственост означава да притежавате
правата върху нематериалните блага, които сте създали или сте
получили, да извличате печалба от тях и да контролирате начина на
използването им. Най-често срещаните форми на индустриална
собственост са:
• Изобретения (връзка към 1.2.7.2.1.);
• Полезни модели (връзка към 1.2.7.2.3.);
• Промишлен дизайн (връзка към 1.2.7.2.5.);
• Марки (връзка към 1.2.7.2.6.);
• Географски означения (връзка към 1.2.7.2.7.).
Важно е да знаете
Според Парижката конвенция индустриалната собственост
трябва да се разбира в най-широкия смисъл и да се прилага
не само към промишлеността и търговията, но и към
продукти на селскостопанската и добиваната промишленост,
както и за всички произведени или естествени продукти като
например: вина, зърно, тютюневи листа, плодове, говеда,
минерали, минерални води, бира, цветя, брашно.
Каква е разликата между „индустриална собственост“ и
„авторско право“?
Разликата между индустриална собственост и авторско право ясно
може да се илюстрира чрез сравнение между изобретение и
литературно/художествено произведение:
• Изобретенията са нови технически решения на съществуващ
проблем. Тези нови решения биват защитени от закона като
такива. Не е задължително изобретението да съществува
физически, за да бъде защитено с патент. Защитата, която
получават изобретателите, е защита срещу всяко използване на
изобретението без тяхното разрешение. Ако друг изобретател
създава нещо, което вече е изобретено, без да го копира или да е
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•

наясно с него, трябва да получи разрешение, за да може по-късно
да използва изобретението.
Авторското право, за разлика от индустриалната собственост,
защитава
само
физическия
израз
на
литературно
или
художествено произведение (съществуваща книга, филм, картина
и т.н.), а не идеята за него. Идеята за произведението може да не
е нова и оригинална, но изразните средства, с които авторът го е
създал трябва да са оригинални. Изразните средства на
произведението (думи, музикална композиция, цветове и форми)
са обект на защита на авторското право. Собственикът на
авторските права е защитен от онези, които искат по някакъв
начин да копират или използват оригиналната творба или части от
нея.
Важно е да знаете
Различните форми ма НИРД подлежат на различен начин на
правна закрила. За повече информация вижте Отговорни
институции за кандидатстване за защита и подаване на
жалба при нарушение на правата на интелектуална
собственост (връзка към 1.2.7.1.3.).
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3

Търговски тайни

Какво представлява търговската тайна?
Търговска тайна може да бъде всяка поверителна търговска
информация, която осигурява конкурентно предимство на компанията.
Ето защо много и различни видове информация могат да бъдат
защитени като търговска тайна (напр. списъци на клиенти, бизнес
планове, рецепти и производствени процеси).
Как се придобиват правата върху търговските тайни?
Няма административна процедура, по която да получите защита върху
търговска тайна.
Важно е да знаете
През 2016 г. в Европейския съюз беше приета Директива на
Европейския парламент и на Съвета относно защитата на
неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски
тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и
разкриване (Директивата). Като държава-член на ЕС,
България има задължение да транспонира директивата в
националното законодателство и за тази цел беше създаден
Законопроект за защита на търговската тайна, който на
02.01.2019 г. е внесен за обсъждане в Народното събрание.
Повече информация за законопроекта, можете да намерите
тук (https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156840/).
За
да
•
•
•

да бъде класифицира като търговска тайна, информацията трябва
отговаря на следните условия:
да не е общодостъпна;
да има икономическа стойност заради това, че е поверителна;
собствениците на информацията да използват конкретни мерки за
сигурност, за да я съхраняват като поверителна (напр. складират
поверителната информация по различен начин от друг тип
информация, сключват споразумения за поверителност или
включват клаузи за поверителност в договори със служители,
партньори и доставчици).
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Важно е да знаете
Договорът за поверителност е споразумение, което има
правно обвързващ характер, при което едната страна
(компанията) се съгласява да предостави на втората страна
(служител, партньор, доставчик и др.) поверителна
информация. С подписването на договора, втората страна
се задължава да не разкрива информацията при условията,
определени в договора.
Какви права получават собствениците на търговска тайна?
Правото на защита на търговската тайна възниква, след като е
нарушено. Когато поверителната информация е разкрита или е
придобита по нелоялен начин (чрез кражба или индустриален
шпионаж) е налице и нарушение на договора за поверителност и
засегнатата страна може да потърси правата си съгласно Закона за
защита на конкуренцията. Законът забранява да се използват или
разгласяват производствени или търговски тайни (чл. 37, Закон за
защита на конкуренцията).
Повече информация
Повече информация за търговските тайни и законопроекта
за защита на търговската тайна) можете да откриете на
страницата на:
• Световна организация по интелектуална собственост
(https://www.wipo.int/sme/en/ip_business/trade_secrets/trad
e_secrets.htm);
• Министерство на икономиката
(https://www.mi.government.bg/bg/discussionnews/proekt-na-zakon-za-zashtita-na-targovskata-taina3543-m0-a0-1.html).
Обратно в списъка
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Отговорни институции за
кандидатстване за защита и подаване
на жалби при нарушение на правата на
интелектуална собственост

Правната защита за формите на авторско право и индустриална
собственост се получава по различен начин.
Кои са отговорните институции за закрила на авторски права?
За произведенията на литературата, изкуството и науката, авторското
право възниква от момента, в който произведението е създадено. Тъй
като защитата влиза в сила веднага след създаването на творбата, не е
необходимо тя да бъде обявена като защитена в публичен регистър.
Авторът на произведението трябва да предприеме конкретни действия,
когато е налице злоупотреба с авторското право, а именно да подаде
иск срещу нарушителите на правата в съответния окръжен съд.
Министерството на културата, и в частност дирекция „Авторско право и
сродните му права“
(http://mc.government.bg/page.php?p=52&s=311&sp=0&t=0&z=0)
организира образуването и провеждането на административнонаказателните производства и преписки за административни нарушения
по Закона за авторското право и сродните му права. Ако бъде
установено нарушение, министърът на културата или упълномощено от
него лице налага на нарушителя административно наказание.
Кои са отговорните институции за кандидатстване и закрила на
индустриална собственост?

1

Институции на национално ниво

Формите на индустриална собственост подлежат на защита след
регистрация в съответната институция на национално, европейско или
международно ниво. Действащият компетентен орган за защита на
индустриалната собственост у нас е Патентното ведомство на Република
България.
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(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Ite
mid=34&lang=bg) , където можете да кандидатствате за правна закрила
наВажно
обектите
индустриалната собственост.
е дана
знаете
През
2006
г.
Патентното
ведомство
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view
&id=12&Itemid=34) съдейства за създаването на Българската
мрежа
за
Индустриална
собственост
(БМИС)
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view
&id=92&Itemid=191), която е част от Европейската патентна
мрежа (https://www.epo.org/index.html). Целта на БМИС е да
създаде по-благоприятни условия за информационното
обслужване на обществеността, както и запознаването й с
многостранната роля на индустриалната собственост, като
предпоставка за повишаване на иновационната активност,
гарантиране
на
по-висока
конкурентоспособност
на
българската икономика и добри позиции на единния
европейски пазар. Тук можете да видите къде се намира найблизкият до Вас център по индустриална собственост
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view
&id=389&Itemid=346).
Когато е налице неправомерно ползване на марка и/или промишлен
дизайн, можете да подадете жалба до председателят на Патентното
ведомство
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Ite
mid=34), който е упълномощен да налага административни наказания
под формата на глоби и парични санкции. Също така, притежателите на
всички обекти на индустриална собственост или на лицензии, за
ползването на такава, могат да защитят правата си пред съответния
районен съд, като подадат иск срещу нарушителя.

2

Институции на Европейско ниво
Ако искате да получите права върху търговска марка или промишлен
дизайн на Европейско ниво, трябва да кандидатствате в Службата на
Европейския съюз за интелектуална собственост
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/home). Европейската патентна
служба (ttps://www.epo.org/index.html) е компетентният орган, от който
може да получите патент, който да важи във всички страни членки на
ЕС.
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Отговорни институции за
кандидатстване за защита и подаване
на жалби при нарушение на правата на
интелектуална собственост

В полза на европейските граждани е създаден Европейски помощен
център за интелектуална собственост (https://iprhelpdesk.eu/), където
можете да получите допълнителна информация относно заявяването,
получаването и управлението на различни форми на интелектуална
собственост. Също така на платформата можете да откриете полезни
практически обучения.
Важно е да знаете
Европейският помощен център за интелектуална собственост
има мрежа от посланици, които работят в полза на МСП в 18
Европейски държави. България е една от държавите-членки,
в които има представител на центъра. Повече информация за
ролята на посланиците и информация за връзка с тях можете
да
намерите
тук
(https://iprhelpdesk.eu/support-at-yourdoorstep).

3

Институции на международно ниво

Международна защита на интелектуалната собственост можете да
получите от Световната организация за интелектуална собственост
(https://www.wipo.int/about-ip/en/). Към Световната организация за
интелектуална собственост през 1994 г. е създаден Арбитражен и
посреднически център
(https://www.wipo.int/amc/en/center/background.html), който предоставя
алтернативни решения на спорове за интелектуална собственост
(https://www.wipo.int/amc/en/center/wipo-adr.html), медиация
(https://www.wipo.int/amc/en/mediation/index.html), арбитраж
(https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/index.html), ускорен арбитраж
(https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/what-is-exp-arb.html) и др.)
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Повече информация
Повече
информация
за
отговорни
институции
за
кандидатстване за защита и подаване на жалби при
нарушение на правата на интелектуалната собственост и
свързаната нормативна уредба можете да откриете на
страницата на:
• Патентно ведомство
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=v
iew&id=12&Itemid=34);
• Служба на Европейския съюз за интелектуална
собственост
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/home);
• Европейска патентна служба
(https://www.epo.org/index.html);
• Световна организация по интелектуална собственост
(https://www.wipo.int/about-ip/en/).
Обратно в списъка
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Патенти за изобретения – обща
информация
На тази страница можете да намерите следната информация:
•

Какво представляват изобретението и патентът?

•

Какви права получава притежателят на патента?

•

Кои изобретения могат и не могат да бъдат патентовани?

•

Какво означава патентоспособност на изобретението?

•

За какъв период е валиден патентът?

•

Какъв географски обхват на патента да избера – национален,
европейски или международен?

Какво представляват изобретението и патента?
Повечето закони, които регламентират защитата на изобретенията, не
дават ясна дефиниция какво е изобретение. В редица държави, сред
които
и
България,
националното
законодателство
определя
изобретението като ново решение на технически проблем (чл. 6, Закона
за патентите и регистрацията на полезни модели). Проблемът може да е
стар или нов, но решението му трябва да е ново, за да се счита за
изобретение. Ако например, единствено откриете нещо, което вече
съществува в природата, то няма да бъде класифицирано като
изобретение, ако не сте вложили изобретателност, креативност и
иновативност в него. Правната закрила на изобретението се предоставя
с патент, който удостоверява изключителното право на притежателя му
върху иновативния продукт или процес (изобретението). Патентите или
още наричани патенти за изобретения, са най-често срещаният начин
за защита на техническите изобретения. Системата за патентоване
цели да насърчава иновациите, трансфера и разпространението на нови
знания и нови технологии и едновременно да предоставя предимства на
изобретателите, потребителите на иновациите и широката публика.
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Какви права получава притежателят на патента?
Притежателят на патента може да предоставя разрешение или лиценз
за ползване на изобретението на трети страни при конкретни
договорени условия. Собственикът на патента може да продаде правата
върху изобретението на друг, който да се превърне в новия собственик
на патента. Притежателят на патента има право да решава кой може
или не може да използва патентованото изобретение за периода, през
който изобретението е защитено. С други думи, патентната защита
означава основно, че изобретението не може да бъде произвеждано,
използвано, разпространявано, внасяно или продавано от други без
съгласието на собственика на патента (чл. 19, Закон за патентите и
регистрацията на полезни модели).
Кои изобретения могат и не могат да бъдат патентовани?
Патентите могат да бъдат предоставени за изобретения във всяка
технологична област, от ежедневни кухненски прибори до чип,
разработен чрез нанотехнология (чл. 6, Закона за патентите и
регистрацията на полезни модели). Изобретението може да бъде
продукт (напр. химично съединение) или метод (напр. метод за
получаване на специфично химично съединение).
Не може да патентовате открития, научни теории и математически
методи, резултати от художествено творчество, планове, правила и
методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност и
компютърни програми. Забранено е патентоването на методи за
клониране на хора, методи за изменение на генетичната идентичност
на човешки зародиш, използване на човешки ембриони за промишлени
или търговски цели, методи за модифициране на генетичната
идентичност на животни, когато има опасност това да им причини
страдания, без да има някаква съществена полза от медицинска гледна
точка за хора или животни, както и на животни, получени чрез такива
методи, методи за лечение на хора или животни чрез терапия или по
хирургичен път, както и методи за диагностика, прилагани на хора или
животни, като това не се отнася за продукти, по-специално вещества
или състави, употребявани при тези методи. Освен това нямате право
да патентовате сортове растения и породи животни и биологични
методи за произвеждане на растения и животни (чл. 7, Закон за
патентите и регистрацията на полезни модели).
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Патенти за изобретения – обща
информация
Какво означава патентоспособност на изобретенията?
Изобретенията трябва да отговарят на следните условия, които в
законодателството
са
описани
като
патентоспособност
на
изобретенията:
•

Новост
–
изобретението
трябва
да
има
някаква
нова
характеристика, която не съществува в техниката до момента (чл. 8,
Закон за патентите и регистрацията на полезни модели).

•

Изобретателска стъпка – за създаването на изобретението е била
необходима изобретателска стъпка, до която човек със средни
познания и само на база на наличната публична информация по
отношение на състоянието на техниката, не може да достигне до
изобретението (чл. 9, Закон за патентите и регистрацията на
полезни модели).
Важно е да знаете
Условията за новост и изобретателска стъпка трябва да бъдат
изпълнени до определена дата. Най-общо това е датата, на
която е подадена заявката за патент. Изключение от това
правило
е
описано
в
Парижката
конвенция
(http://www.bpo.bg/images/stories/international_conventions/p
aris_convention.pdf) като правото на подателя на приоритет.
Това означава, че ако вие сте изобретател, който подава
заявка за патентоване на изобретение в България, а
по-късно подавате заявка за патент върху същото
изобретение
във
Франция
условията
за
новост
и
изобретателска стъпка са налични от датата на подаване на
заявката в България. В този случай заявката, която е
подадена във Франция с по-късна дата, има приоритет пред
заявките на кандидати, които са подали заявки между датата
на подаване в България и датата на подаване във Франция,
ако срокът между двете дати не надвишава 12 месеца.
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•

•

Промишлена приложимост – изобретението трябва бъде
практически приложимо или по някакъв начин да може да се
използва
в
промишлеността.
Промишлено
приложими
са
изобретенията, чийто предмет може да бъде произвеждан или
многократно използван, в който и да е отрасъл на промишлеността и
селското стопанство (чл. 10, Закон за патентите и регистрацията на
полезните модели).
Разкриване, което не влияе на новостта – изобретението трябва
да бъде ясно и напълно разкрито в патентната заявка, която се
подава от специалист в областта - човек, който е запознат със
съответната технология на изобретението (чл. 11, Закон за
патентите и регистрацията на полезните модели).

За какъв период е валиден патентът?
Патентната защита се предоставя за ограничен период от време,
обикновено 20 години от датата на подаване на заявлението (чл.
16, Закон за патентите и регистрацията на полезни модели).
За дата на подаване на заявлението се счита датата, на която сте
получили обратна разписка от Патентното ведомство (или от
Европейската патентна служба), че наборът от задължителни документи
е пристигнал и е приет. За да се установи дата на подаване на
заявлението има минималните изисквания, които задължително трябва
да бъдат изпълнени (чл. 34, Закон за патентите и регистрацията на
полезни модели):
•

Заявлението за издаване на патент трябва да съдържа (на български
език за национален патент и на английски, френски или немски език
за европейски патент) наименованието на изобретението и данните,
които идентифицират заявителя.

•

Описанието на изобретението, включено в заявлението, трябва да
разкрива поне неговите съществени елементи.
Важно е да знаете
Когато дадено изобретение е патентовано, собственикът на
патента има правото да ограничи други лица да го използват
за този период. След като периодът на защита изтече, всеки
може да използва патента за комерсиални търговски цели,
без да нарушава правата на изобретателя.
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Патенти за изобретения – обща
информация
Какъв географски обхват на патента да избера - национален,
европейски или международен патент?
Патентите са териториални права. По принцип изключителните права
са приложими само в страната или региона, в които е подаден и
предоставен патент в съответствие със закона на тази държава или
регион. Когато кандидатствате за патент, можете да изберете дали да
кандидатствате на национално, европейски или международно ниво.
Добре е да вземете информирано решение, като се запознаете с
процедурата за кандидатстване за:

1

Национален патент

Когато кандидатствате за патент, който да важи само на територията на
една държава, трябва да следвате приложимото законодателство за
съответната страна. Тук можете да научите повече за процедурата за
кандидатстване в България (връзка към 1.2.7.2.2.).

2

Европейски патент

Когато планирате да защитите своето изобретение в повече страничленки на Европейската патента конвенция (ЕПК) може да изпълните
единната европейска процедура, за да получите европейски патент или
европейски патент съгласно ЕПК, който ще важи за всички желани
страни в ЕПК. На официалната страница на Европейската патентна
(https://www.epo.org/applying/european/Guide-forслужба
applicants.html) можете да намерите практическо ръководство
с
(https://e-courses.epo.org/wbts/htgaep_en/html/page98013.html),
помощта на което да попълните своята заявка за европейски патент или
патент съгласно Европейската патентна конвенция. Официалните
езици, на които можете да попълните своята заявка за патент в
Европейската патентна служба, са английски, френски и немски.
Можете да попълните и изпратите заявлението лично, по факс или по
пощата до един от трите клона на Европейската патентна служба в
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Мюнхен, Хага или Берлин. Също така представителите на службата
насърчават заявителите да използват специалния софтуер за
кандидатстване. Повече информация може да откриете на официалната
страница на Европейската патентна служба
(https://www.epo.org/applying/online-services/new-online-filing.html) или
на страницата на Патентното ведомство в частта „Международна
закрила на изобретения“
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=210&It
emid=358).
Важно е да знаете
В средата на 2019 г. се очаква да влезе в сила
възможността за единен патент и да заработи единният
патентен съд. Двата нови инструмента за защита на
индустриалната собственост ще допълнят и укрепят
съществуващата централизирана европейска система за
предоставяне на патенти. Единният патент ще е найизгодният вариант за патентна защита в 26 държави-членки
на ЕС (Испания и Хърватска няма да вземат участие в
схемата) и няма да има нужда да бъде валидиран от
националното
представителство
по
индустриална
собственост в отделните държави. Повече за това как да
получите, поддържате и управлявате единен патент можете
да научите от страницата на Европейската патентна служба
(https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitarypatent/unitary-patent-guide.html).

3

Международен патент

Можете да търсите патентна защита в 152 държави само с едно
заявление и срещу единен набор от такси, ако кандидатствате за
патент чрез Международната патентна система/Договора за патентно
коопериране (PCT), която се администрира от Световната организация
за интелектуална собственост (СОИС). На официалната страницата на
СОИС (https://www.wipo.int/portal/en/) можете да намерите обучителни
материали как да попълните своята международна заявка за патент
(https://www.wipo.int/pct/en/training/training_3.html).
Обратно в списъка
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Процедура за издаване на патент в
България
Пълната процедура за издаване на патент в България е регламентирана
в Закона за патентите и регистрацията на полезни модели и в
Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти.
Основните стъпки, които са необходими за издаване на патент у нас са
следните:

1

Подготовка на необходимите документи

За да получите патент трябва да подготвите заявка за патент за
изобретение, която да подадете в Патентното ведомство.
Важно е да знаете
Всеки заявител, който има постоянен адрес или седалище в
Република България, може да подаде заявка за патент в
Патентното ведомство лично или чрез местен представител по
индустриална собственост. Заявител, който няма постоянен
адрес или седалище в Република България, е длъжен да
подаде заявка за патент в Патентното ведомство чрез местен
представител по индустриална собственост. Списък на
представителите по индустриална собственост е приложен тук
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&
id=53&Itemid=160).
Заявката трябва да съдържа следните документи:
•

заявление за патент с наименование на изобретението, за което се
иска издаване на патент, както и с идентификационните данни на
заявителя на български език – образец на заявлението се
предоставя от Патентното ведомство.

•

описание на изобретението,
същност (в три екземпляра);

•

разкриващо

най-малко

неговата

декларация за действителните изобретатели, която се прилага,
когато заявителят е различен от изобретателя;
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•

декларация за лицензионна готовност, която се прилага при
подаването на заявка за патент, ако заявителят е готов да
предостави лицензия;
Важно е да знаете
Когато заявката е подадена с декларация за лицензионна
готовност, заявителят получава 50% отстъпка при заплащане
на таксите.

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

пълномощно на представител по индустриална собственост, когато е
упълномощен такъв;
декларация за организация на бюджетна издръжка, когато
заявителят е такава организация;
една или повече претенции (в три екземпляра) – патентната
претенция определя предмета, за който се иска закрила. Тя трябва
да е формулирана в едно изречение точно и ясно и да съответства
на описанието на изобретението;
чертежи, ако са необходими за поясняване на изобретението (в три
екземпляра);
реферат (в три екземпляра, до 150 думи) – съдържа наименованието
на изобретението, изложение, в което се разкрива същността на
изобретението – какъв технически проблем решава, по какъв начин
и какво е специфичното приложение на изобретението;
декларация и приоритетно свидетелство, когато се претендира
приоритет;
платена такса за проверка на формалните изисквания;
платена такса за предварителна експертиза и допустимост;
платена такса за претенции и за претендираните приоритети;
декларация за микро- и малко предприятие по Закона за малките и
средни предприятия, когато заявителят е такова предприятие (тук
можете да намерите образец на декларацията и указания как да я
попълните (https://www.mi.government.bg/bg/themes/deklaraciya-zamsp-i-ukazaniya-za-popalvane-12-285.html);
Важно е да знаете
Ако сте МСП и кандидатствате за патент, ползвате 50%
отстъпка при заплащане на някои от таксите.

Такса

Повече информация за таксите за издаване на патент
можете да намерите тук
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=58&Itemid=205).
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Процедура за издаване на патент в
България
Важно е да знаете
Документите на заявката се представят на български език.
Ако подадете описанието, претенциите, чертежите и
реферата на друг език, датата на подаване се запазва, ако в
тримесечен срок от тази дата те бъдат представени на
български език. Този срок не може да се продължава. Всички
необходими документи за подаване на заявка за патент на
изобретение можете да намерите тук
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view
&id=149&Itemid=357). Подробна информация за начина, по
който трябва да подготвите необходимите документи за
заявка за патент е публикувана в Наредбата за оформяне,
подаване и експертиза на заявки за патенти
(https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/bg/bg/bg018bg.pdf).
На интернет страницата на Патентното ведомство
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view
&id=149&Itemid=357) е качен документ Указания за
попълване на заявка за издаване на патенти и за оформяне
на описанието за изобретение
(http://www.bpo.bg/images/stories/blanki2017/patenti/%D0%9
8%D0%97%D0%94%D0%90%D0%92%D0%90%D0%9D%D0
%95_%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%90%D0%A2%D0%95
%D0%9D%D0%A2_%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%D0
%90%D0%9D%D0%98%D0%AF.docx).

2

Подаване на заявката

Заявката се подава в Патентното ведомство лично, по пощата или чрез
комуникационно средство, което ви позволява да сканирате всички
необходими документи (факс). Когато подавате заявката чрез
комуникационно средство, документите се считат за получени, ако
качеството им позволява да се прочетат идентификационните данни на
заявителя и описанието на изобретението.
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Важно е да знаете
Въпреки това трябва да предадете оригиналните материали
в Патентното ведомство в едномесечен срок след като са
приети по електронен път. Ако този срок не бъде спазен и
оригиналните документи бъдат внесени в Патентното
ведомство по-късно, за дата на подаване се счита датата,
на която оригиналите са получени във ведомството.
Ако заявката отговаря на минималните изисквания за установяване на
датата на подаване, т.е. заявлението е с идентификационните данни на
заявителя и описание, разкриващо най-малко същността на
изобретението, писмено ще получите заявителски номер и установена
дата на подаване.

3

Проверка на формалните изисквания

Един месец след датата на подаване се прави проверка на заявката за
наличие на класифицирана информация. Това е информация, която
представлява държавна или служебна тайна. Ако се установи наличие
на такава информация, заявката се изпраща към компетентните органи,
които в срок от 3 месеца определят нивото й на класификация.
След проверката за наличие на класифицирана информация се прави
проверка дали заявлението отговаря на всички изисквания, описани в
Стъпка 1. Ако бъдат установени неточности в документите или не са
платени таксите за заявяване, патентното ведомство предоставя
тримесечен срок за отстраняване на пропуските.
Важно е да знаете
Патентното ведомство уведомява заявителите за всички
актове и необходими действия, свързани с процедурата за
издаване на патент само чрез пощенски пратки с обратна
разписка. Следете сроковете, в които трябва да получите
отговор на всеки етап от процедурата и в които трябва да
предприемете конкретни действия. Длъжни сте
да
уведомите Патентното ведомство, ако правите промени в
адреса за кореспонденция, на който да пристигат
пощенските пратки с обратна разписка.
След като изтекат три месеца от датата на подаване на заявката се
прави проверка за изпълнение на изискванията за приоритет на
заявката. Ако се констатират несъответствия, заявителят има 1 месец
да ги отстрани или искането за приоритет няма да бъде уважено.
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4

Класиране по международната патента класификация

Международната
патентна
класификация
(https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=
20190101&symbol=none&menulang=en&lang=en&viewmode=f&fipcpc=no
&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&
initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart) дава възможност на
изобретателите и на органите, които предоставят защита на
индустриалната собственост да проследяват развитието на техниката и
доколко конкретно изобретение отговаря на критерия „новост“ спрямо
вече
съществуващите
изобретения.
Класификацията
разделя
технологиите в осем секции и приблизително 70,000 подразделения.
Информацията е налична на английски и френски език, но има
публикации, които са достъпни и на други езици.
Важно е да знаете
Още преди да решите дали да патентовате или не, можете да
направите
справка
чрез
Международната
патентна
класификация, за да разберете доколко вашето изобретение е
патентоспособно
в
сравнение
с
вече
съществуващи
изобретения в същата приложна област.

5

Проучване на същността на изобретението

В тримесечен срок след проверката на формалните изисквания се
осъществява проверка на съответствието на претенциите с описанието
на изобретението. Преценява се дали изобретението е достатъчно ясно
и пълно разкрито, така че да решава поставения проблем и специалист
в областта да може да го осъществи. Ако се открият несъответствия,
заявителят има 3 месеца да ги отстрани. Проверява се рефератът и
дали заявката не съдържа недопустими изрази (чл. 14, Наредба за
оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти).

6

Проверка за единството
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При подаването на заявка за патент трябва да бъде спазено правилото
на единство на изобретението – дали заявката се отнася само до едно
изобретение или до група от изобретения, които са свързани и
образуват една обща изобретателска концепция. Когато заявлението се
отнася до група изобретения, между които съществува техническа
връзка (една или повече идентични технически характеристики),
изискването за единство се счита за изпълнено. Ако се установи, че не
е спазено изискването за единство на изобретението, заявителят се
уведомява за претенциите, които нарушават единството и се поканва да
раздели заявката и да представи преработено описание на
изобретението в съответствие с намиращите се в единство претенции.

7

Проверка за допустимост на правната закрила

Тази проверка потвърждава, че патентната заявка е свързана с
изобретението
и
че
изобретението
не
е
изключено
от
патентоспособността. Повече за патентоспособността на изобретенията
можете да откриете тук (връзка към 1.2.7.2.1.)

8

Уточняване на приоритета

За уточняване на приоритета се проверява дали заявката е подадена в
12-месечен срок от датата на подаване на най-ранната заявка, от която
се претендира за приоритет и дали по-рано подадени заявки (напр. за
европейски или международен патент) не са получили приоритет.

9

Проверка за подадена молба за проучване и експертиза

В срок от 13 месеца от датата на подаване на заявката, съответно от
приоритетната дата, заявителят може да подаде молба, с която да
поиска да се извърши проучване и експертиза на заявеното
изобретение
(уточнява
се
класификационният
индекс
по
Международната патентна класификация (МПК), анализират се
същността на заявеното изобретение, както е претендирано в
претенциите, взимат се предвид описанието и чертежите, когато има
такива, проблемът, който се решава с изобретението и областта на
техниката, до която то се отнася). С подаване на молбата, заявителят
трябва да заплати такса за проучване и експертиза, както и такса за
публикация на заявката. Подробна информация за начина, по който се
провежда проучването и експертизата, може да намерите в Глава 4
„Проучване и експертиза на заявките за патент“ от Наредба за
оформяне,
подаване
и
експертиза
на
заявки
за
патенти
(https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/bg/bg/bg018bg.pdf).
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Публикация на заявката

При подаване на молба за проучване и експертиза и заплащане на
такса за проучване, експертиза и за публикация на заявката, заявката
се публикува след 18-тия месец от датата на подаване в официалния
бюлетин на Патентното ведомство
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=167&It
emid=269). Ако заявителят не подаде молба за проучване и експертиза
или не заплати таксите, той може да подаде молба за трансформация на
заявката за патент в заявка за регистрация на полезен модел. Тази
молба трябва да бъде подадена не по-късно от изтичане на 13 месеца
от датата на подаване на заявката, съответно приоритетната й дата. В
случай че такава молба не е подадена, заявката се счита за оттеглена.
По своя инициатива заявителят може да направи промени в заявката до
нейната публикация, като заплати съответните такси.
Важно е да знаете
За същото изобретение, за което е подадена заявка за патент,
заявителят може да подаде и заявка за регистрация на
полезен модел, ако не става въпрос за биотехнологични
изобретения, методи, химически съединения и тяхното
използване или изобретения, чието търговско използване би
нарушило обществения ред и добрите нрави.

11

Възражения от трети лица

След публикуването в бюлетина на Патентното ведомство, всяко лице
има свободен достъп до описанието, претенциите и чертежите на
изобретението. В рамките на 3 месеца след публикуването трети лица
могат
писмено
да
подават
обосновани
възражения
относно
патентоспособността на изобретението.

12

Проучване и експертиза за наличие на новост,
изобретателска стъпка и промишлена приложимост.
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Патентното ведомство проверява дали в световен мащаб има подобно
изобретение, което е публикувано, разказно или се ползва преди
датата на подаване на заявлението. Издава се доклад за проучването,
което
е
извършено
и
съответното
становище
относно
патентоспособността на изобретението.
Докладът, заявлението и писмените възраженията от всяко трето лице
(ако има такива) се изпращат на заявителя. В рамките на 3 месеца от
получаването на тези документи заявителят може да измени
заявлението и да коментира становището и възраженията.
Подробна информация за начина, по който се провежда проучването и
експертизата, може да намерите в Глава 4 „Проучване и експертиза на
заявките за патент“ от Наредба за оформяне, подаване и експертиза на
заявки за патенти
(https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/bg/bg/bg018bg.pdf).

13

Издаване на патент

Когато след проучването, експертизата и кореспонденцията със
заявителя се установи, че изобретението е патентоспособно, от
Патентното ведомство се издава решение за издаване или отказ на
патент.

Такса

Всички дължими такси по време на различните етапи на
издаване
на
патент
можете
да
намерите
тук
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=58&Itemid=205).

Обратно в списъка
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Полезен модел – обща информация
Какво представлява полезният модел?
Полезните модели, често са наричани „малки изобретения“. Въпреки че
не са широко разпространени като форма на защита на индустриалната
собственост, полезните модели, подобно на патентите, защитават
изобретенията. Защитата на полезния модел е подходяща за по-малко
сложни изобретения или изобретения с по-кратък жизнен цикъл на
пазара, които не покриват напълно критериите за патентоспособност,
необходими за издаване на патент (връзка към 1.2.7.2.1.).
Какво не може да бъде регистрирано като полезен модел?
Не може да регистрирате като полезни модели:
• идеи или теории, които не са реализирани в конкретно изобретение
или модел;
• открития;
• научни теории и математически методи;
• резултати от художествено творчество;
• планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за
делова дейност;
• компютърни програми.
Забранена е регистрацията на полезни модели, свързани с:
• клониране на хора;
• методи за изменение на генетичната идентичност на човешки
зародиш;
• използване на човешки ембриони за промишлени или търговски
цели;
• методи за модифициране на генетичната идентичност на животни,
когато има опасност това да им причини страдания, без да има
някаква съществена полза от медицинска гледна точка за хора или
животни, както и на животни, получени чрез такива методи;
• методи за лечение на хора или животни чрез терапия или по
хирургичен път, както и методи за диагностика, прилагани на хора
или животни, като това не се отнася за продукти, по-специално
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•
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•

вещества или състави, употребявани при тези методи;
сортове растения;
породи животни;
биологични методи за произвеждане на растения и животни.

Какви права получава притежателят на полезен модел?
Правата, които получавате с полезния модел са подобни на правата,
които получавате с патента за изобретение. Притежателят на полезния
модел има право да решава кой и при какви условия може или не може
да използва изобретението за търговски цели и за периода, през който
е защитено.
Важно е да знаете
Имате право едновременно да подадете заявление за патент
и полезен модел на едно и също изобретение (чл. 75 б,
Закон за патентите и регистрацията на полезни модели).
Докато заявлението за регистрация на патент не е
публикувано в официалния бюлетин на Патентното
ведомство, можете да трансформирате процедурата в
процедура за регистрация на полезен модел (чл. 46 б, ал. 4,
Закон за патентите и регистрацията на полезни модели)
Каква е разликата между патент за изобретение и полезен
модел?
Изискванията за придобиване на полезен модел не са толкова строги,
колкото тези за придобиване на патент за изобретение. Полезните
модели, както и изобретенията, трябва да отговарят на критерия
„новост“ (чл. 73 а, Закон за патентите и регистрацията на полезни
модели): и в двата случая трябва да има някаква нова характеристика,
която не съществува в техниката до момента. При полезните модели
„изобретателската стъпка“ може да е много по-малко очевидна или дори
въобще да липсва (чл. 73 в, Закон за патентите и регистрацията на
полезни модели). На практика полезните модели са подходящи за
малки иновации, които може да не отговарят на всички критерии за
патентоспособност. Процедурата за получаване на защита с полезен
модел (връзка към 1.2.7.2.4.) е по-улеснена отколкото тази за
получаване на патент за изобретение (връзка към 1.2.7.2.2.).
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Полезен модел – обща информация
За какъв период е валиден полезният модел?
Полезният модел се издава за срок от 4 години и може да бъде
подновяван два пъти като всяко подновяване важи за не повече от 3
години. Общият срок на закрила не може да надхвърля 10 години от
датата на подаване на заявката. В сравнение с патента, който в
валиден за около 20 години, продължителността на правната закрила с
полезен модел е наполовина по-кратка.
Национален, европейски или международен полезен модел?
За полезните модели не съществува защита на Европейско или
международно ниво. България е една от петнайсетте държави в
Европейския съюз където можете да кандидатствате за полезен модел.
Останалите четиринайсет страни-членки са: Австрия, Чехия, Естония,
Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Полша,
Португалия, Словакия, Румъния, Испания.
Важно е да знаете
Полезните модели имат териториално приложение, което
означава, че изключителните правата се предоставят и
изпълняват само в рамките на географските граници на
страната, в която са регистрирани.
Повече информация
Повече информация за полезния модел и свързаната с него
нормативна уредба можете да откриете на страницата на:
• Патентно ведомство (http://www.bpo.bg/).
Обратно в списъка
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Процедура за регистрация на полезен
модел в България
Защита на индустриалната собственост под формата на полезен модел
може да получите чрез регистрация в Патентното ведомство като
следвате процедурата за регистрация на полезен модел с или без
помощта на представител по индустриална собственост. Пълната
процедура за регистрация на полезен модел в България е
регламентирана в Закона за патентите и регистрацията на полезни
модели. Основните стъпки, които са необходими за регистрация на
полезен модел у нас са следните:

1

Подготовка на заявка за полезен модел
Можете да намерите образеца за заявка за регистрация на полезен
модел тук
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=153&It
emid=355). Към заявката се прилагат и следните документи:
• Пълномощно от заявителя, когато заявката се подава чрез
представител по индустриална собственост;
• Декларация за приоритет и приоритетно свидетелство, когато се
претендира за приоритет и документ за платена такса за приоритет;
• Декларация за действителния изобретател и за установяване
правото на заявяване, когато заявителят не е изобретател;
• Декларация за микро- и малко предприятие по Закона за малките и
средни предприятия, когато заявителят е такова предприятие – с нея
ползвате 50% отстъпка при заплащане на някои от таксите (тук
(https://www.mi.government.bg/bg/themes/deklaraciya-za-msp-iukazaniya-za-popalvane-12-285.html) можете да намерите образец на
декларацията и указания как да я попълните).

Такса

Документ за платена такса за заявяване и проверка повече информация за таксите за регистрация на полезен
модел
можете
да
намерите
тук
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=58&Itemid=205).
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Важно е да знаете
Документите на заявката (освен декларацията за приоритет)
се представят на български език. Ако подадете описанието,
претенциите, чертежите и реферата на друг език, датата на
подаване ще се запази стига да подадете документите на
български език до три месеца от тази дата. Този срок не може
да се продължава. Всички необходими документи за подаване
на заявка за полезен модел можете да намерите тук
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&
id=149&Itemid=357). Повече информация за заявката за
полезен модел можете да намерите в документа Указания за
попълване на заявка за регистрация на полезни модели и за
оформяне на описанието
(http://www.bpo.bg/images/stories/blanki2017/pm/%D0%9F%D
0%9E%D0%9B%D0%95%D0%97%D0%95%D0%9D_%D0%9C
%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9B_%D1%83%D0%BA%D0%
B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx).

2
Подаване на заявката
Заявката се подава в Патентното ведомство лично, по пощата или чрез
комуникационно средство (факс), което ви позволява да сканирате
всички необходими документи. Когато подавате заявката чрез
комуникационно средство, документите се считат за получени, ако
качеството им позволява да се прочетат идентификационните данни на
заявителя и описанието на изобретението. За дата на подаване на
заявката се счита датата на получаване в Патентното ведомство на:
• заявление за регистрация с име и адрес на заявителя и
наименованието на полезния модел, за който се иска регистрация;
• описание на полезния модел;
• чертежи, когато са необходими;
• една или повече претенции.
Важно е да знаете
Няма да получите дата за подаване на заявката, ако липсва
наименование на полезния модел, данни на заявителя или
някои от изброените документи.

3

Проверка на формалните изисквания

След като се установи дата на подаване на заявката за регистрация на
полезен модел, експертите от Патентното ведомство проверяват дали в
нея се съдържа класифицирана информация.
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Процедура за регистрация на полезен
модел в България
Това е информация, която представлява държавна или служебна тайна.
Ако се установи наличие на такава информация, заявката се изпраща
към компетентните органи, които в срок от 3 месеца определят нивото й
на класификация.
След проверката за наличие на класифицирана информация, експерт от
експертния отдел на Патентното ведомство проверява дали:
• заявлението отговаря на всички изисквания, описани в Подготовка
на заявка за полезен модел;
• искането за полезен модел не попада в групата на изобретенията,
които не могат да бъдат регистрирани като полезни модели.
Информация относно какво не може да бъде регистрирано като
полезен модел можете да намерите тук (връзка към 1.2.7.2.3.);
• полезният модел е промишлено приложим, т.е. може да бъде
произвеждан или многократно използван, в който и да е отрасъл на
промишлеността и селското стопанство.
Ако бъдат установени неточности в документите и несъответствия с
изискванията за регистрация на полезен модел, Патентното ведомство
предоставя тримесечен срок за отстраняване на пропуските или отговор
на коментарите (становище). Ако не направите промените в срок,
становището Ви е неоснователно или не дадете никакъв отговор,
искането за регистрация се преустановява. Ако не сте заплатили
таксите за заявяване и проверка ще бъде уведомени, че в рамките на 1
месец може да го направите или ще се счита, че оттегляте заявката за
полезен модел.
Важно е да знаете
Патентното ведомство уведомява заявителите за всички
актове и необходими действия, свързани с процедурата за
издаване на полезен модел, само чрез пощенски пратки с
обратна разписка. Следете сроковете, в които трябва да
получите отговор на всеки етап от процедурата и в които
трябва да предприемете конкретни действия. Уведомете
Патентното ведомство, ако правите промени в адреса за
кореспонденция.
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4

Регистрация на полезен модел

Всяка заявка за полезен модел, която отговаря на формалните
изисквания, описани в Проверка на формалните изисквания или при
която посочените несъответствия са отстранени в срок, подлежи на
регистрация.
Важно е да знаете
В сравнение с процедурата за регистрация на патент (връзка
към 1.2.7.2.2.), при регистрацията на полезен модел
автоматично се приема, че критериите за патентоспособност
на изобретението „новост“ и „изобретателска стъпка“ са
налице. Това не налага извършването на проучване и
експертиза на патентоспособността и значително облекчава
процедурата по регистрация на полезен модел. Въпреки това,
след регистрацията на полезния модел, всеки може да поиска
да разбере дали той покрива критериите „новост“ и
„изобретателска стъпка“. Регистрацията се заличава, ако се
окаже, че полезният модел не отговаря на двата критерия.

Такса

За да завърши регистрацията, заявителят трябва да плати
в едномесечен срок от писмената покана на Патентното
ведомство такса за регистрация, такса за издаване на
свидетелство за регистрация, такса за публикация на
описанието, чертежите, претенциите и реферата, такса за
публикация в Официалния бюлетин на Патентното
ведомство. Вижте в какъв размер са дължимите такси тук
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=58&Itemid=205).

Ако таксите не бъдат заплатени, заявката се счита за оттеглена. Ако
заплатите таксите в срока, следва нов 14-дневен срок, в който се взима
решение за регистрация на полезния модел и се извършва вписване в
Държавния регистър на полезните модели. Един месец след вписването
в Държавния регистър на полезните модели се прави публикация в
официалния бюлетин на Патентното ведомство. Един месец след това се
издава свидетелство за регистрация.

123

С
подкрепата
на

Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Научноизследователска и развойна дейност (НИРД)  Процедура за регистрация на полезен модел в РБ

Процедура за регистрация на полезен
модел в България
Повече информация
Повече и пълна информация за процедурата за регистрация
на полезен модел и свързаната с него нормативна уредба
можете да откриете на страницата на:
• Патентно ведомство (http://www.bpo.bg/)

Обратно в списъка

С
подкрепата
на

123

С
подкрепата
на

Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Научноизследователска и развойна дейност (НИРД)  Промишлен дизайн

Промишлен дизайн
В
•
•
•
•
•

тази секция можете да намерите следната информация:
Какво представлява промишленият дизайн?
Какво може да бъде регистрирано като промишлен дизайн?
Какви права получава притежателят на промишлен дизайн?
За какъв период е валиден промишленият дизайн?
Национален, европейски или международен промишлен дизайн?

Какво представлява промишленият дизайн?
Промишленият дизайн е уникалният видим външен вид на продукт или
части от него и се определя в зависимост от следните характеристики:
• линии на продукта или изделието;
• контури на продукта или изделието;
• форма на продукта или изделието;
• цветове на продукта или изделието;
• орнаменти (триизмерни форми, които придават специален характер
на външния вид на продукта или изделието).
Дизайнът трябва да има естетически вид и да подлежи на промишлено
производство. Това е причината да се нарича „промишлен дизайн“.
Според службата на Европейския съюз за интелектуална собственост
(https://euipo.europa.eu/) дизайните са навсякъде. Всичко, до което се
докосва човешка ръка, има дизайн. Научете повече за промишления
дизайн
и
ползите
от
регистрация
на
вашия
продукт
тук
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/design-basics).
Какво може да бъде регистрирано като промишлен дизайн?
Всеки продукт (включително и части от него, които са предназначени
за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от
изделия), който е получен по промишлен или занаятчийски начин, може
да бъде регистриран като промишлен дизайн. Могат да бъдат
регистрирани като промишлен дизайн опаковки, графични символи и
печатни шрифтове.
С
подкрепата
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Важно е да знаете
Не може да регистрирате като промишлен дизайн
компютърни програми и дизайн, който противоречи на
обществения ред и на добрите нрави. Не е възможна
регистрацията на дизайн, чиито особености не се основават
на външния му вид, а само на техническите му функции (чл.
11, Закон за промишления дизайн).
За да отговаря на изискванията за регистрация на промишлен дизайн,
подобно на патентите за изобретения и полезните модели, продуктът
трябва да притежават следните характеристики:
• новост – дизайнът на продукта се счита за нов, ако до момента на
регистрация не е бил общодостъпен или не съществува никъде по
света (чл. 12, Закон за промишления дизайн);
• оригиналност – дизайнът се счита за оригинален, когато създава у
информирания потребител цялостно впечатление и то е различно от
цялостното впечатление, което създава друг дизайн, който е станал
общодостъпен по-рано. За да се оцени оригиналността, се взима
предвид степента на свобода на дизайнера, когато е създавал
дизайна (чл. 13, Закон за промишления дизайн).
Важно е да знаете
Когато искате да регистрирате част от продукт, за да
подлежи на защита, тя трябва да остава видима при
обичайната употреба на продукта и едновременно да
отговаря на характеристиките за новост и оригиналност.
Какви права получава притежателят на промишлен дизайн?
При регистрацията на промишлен дизайн, притежателят му получава
следните права, които му позволяват:
• да произвежда дизайна;
• да го предлага на пазара, на който важи обхвата на закрилата;
• да го внася, изнася или съхранява;
• да се разпорежда с него;
• да забрани на трети лица без негово съгласие да копират или да
използват в търговската дейност дизайна, включен в обхвата на
закрила.
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Промишлен дизайн
Важно е да знаете
Лицето, създало дизайн, има право на авторство по Закона за
промишления дизайн (ЗПД). Това право е безсрочно, не може
да се прехвърля и се получава по ЗПД, независимо от
защитата, която може да получи и по други закони (чл. 4, ал.
1, Закон за промишления дизайн). Важно е разграничението,
което Световната организация за интелектуална собственост
(https://www.wipo.int/portal/en/) прави между промишления
дизайн като форма на защита на индустриалната собственост
и авторското право като форма на защита на интелектуалната
собственост (връзка към 1.2.7.1.2). Продуктите, защитени с
промишлен дизайн, подлежат на промишлено производство, а
произведенията на изкуството – не.
За какъв период е валиден промишленият дизайн?
Срокът на действие на регистрацията на дизайн е 10 години от датата
на подаване на заявката. Регистрацията може да бъде подновявана за
три последователни периода, всеки с продължителност от 5 години.
Максималната продължителност на регистрацията не може да бъде
по-дълга от 25 години.
Национален, европейски или международен промишлен дизайн?
Промишленият дизайн има териториално приложение, което означава,
че изключителните права се предоставят и изпълняват само в рамките
на географските граници на страната, в която са регистрирани. Има три
начина, по които можете да придобиете защита в една или повече
държави:

1

Чрез регистрация в Патентното ведомство в България

Чрез регистрация в Патентното ведомство в България – процедурата за
регистрация на национално ниво е описана подробно на официалната
страница на Патентното ведомство
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=117&It
emid=364) и на портала за електронни услуги (https://portal.bpo.bg/dse-filing), които ведомството предлага.
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На
страницата
на
портала
има
секция
с
указания
(https://portal.bpo.bg/ds-e-filing) за заявяване на промишлен дизайн
онлайн. Указанията проследяват всяка стъпка от процедурата и
съдържат визуализации къде и каква информация трябва да въведете.
Важно е да знаете
Наличните указания на портала за електронни услуги на
Патентното ведомство своевременно се обновяват, съобразно
последните промени в приложимото законодателство.

2

Може да откриете подробна информация на официалната
страница на Службата на Европейския съюз за интелектуална
собственост.

Важно е да знаете
Тези и много други ресурси са достъпни на български език
на официалната страница на Службата на Европейския
съюза за интелектуална собственост
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/designs).
Чрез
регистрация
в
Световната
организация
по
интелектуална собственост, по реда на Хагската спогодба
На официалната страница на Патентното ведомство на България можете
на откриете подробна информация, която описва:
• какво представлява Хагската спогодба за международна закрила на
промишлен дизайн;
• какви са предимствата на международната закрила на промишлен
дизайн;
• кой може да подаде регистрация за международна закрила;
• какъв е срокът на закрилата;
• какви са необходимите документи за подаване на международна
заявка;
• какви са редът и процедурата за подаване на международна заявка.

3

Важно е да знаете
На официалната страница на Световната организация за
интелектуална собственост (http://www.wipo.int/) можете да
откриете указания как да попълните и подадете заявка за
международна закрила, както и всички необходими
документи.
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Промишлен дизайн
Повече информация
Повече и пълна информация за процедурата за регистрация
на промишлен дизайн и свързаната с него нормативна уредба
може да откриете на страницата на:
• Патентно ведомство
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=15&Itemid=360);
• Служба на Европейския съюза за интелектуална
собственост
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/designs);
• Световна организация за интелектуална собственост
(https://www.wipo.int/designs/en/).
Обратно в списъка
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Марки
В
•
•
•
•

тази секция можете да намерите следната информация:
Какво представлява марката?
Какви са видовете марки?
Каква е функцията на търговските марки?
На какви условия трябва да отговаря марката, за да може да бъде
регистрирана?
• Каква защита предоставят търговските марки?
• За какъв период е валидна търговската марка?
• Какъв географски обхват на марката да избера – национален,
европейски или международен?
Какво представлява марката?
Марката е знакът, който е способен да отличава стоките или услугите
на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен
графично (чл. 9, ал. 1, Закон за марките и географските означения).
Такива знаци могат да бъдат:
• думи, включително лични имена;
• букви;
• цифри;
• рисунки;
• фигури;
• формата на стоката или на нейната опаковка;
• комбинация от цветове;
• звуци;
• всякакви комбинации от такива знаци (напр. лога).
Какви са видовете марки?
Марките могат да бъдат:
• търговски марки и марки за услуги;
• колективна марка;
• сертификатна марка.
Повече за видовете марки можете да научите тук (връзка към
1.2.7.2.6.).
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Каква е функцията на търговските марки?
• Отличават продуктите или услугите на една компания от тези
на друга компания - марките разграничават не само продуктите
и услугите, но и самите компании, които ги предлагат.
• Ползват се с рекламни цели, които да подпомогнат
продажбите – марките служат като средство за привличане на
вниманието на клиентите. Една марка изпълнява тази функция,
когато вдъхновява клиента и създава чувство на увереност в
продукта/услугата. Това е т.нар. комуникационна функция на
марките.
• Свързват се с определени качества на продукта или услугата –
марките служат като гаранция за качеството на продуктите и
услугите. Много често една марка се ползва от повече от една
компания чрез лицензионни договори. Тези, които получават
лиценза са длъжни да се съобразяват със стандартите за качество на
собственика на марката.
На какви условия трябва да отговаря марката, за да може да
бъде регистрирана?
• Марката ясно и точно представя обекта на закрила – знакът,
който искате да регистрирате като марка трябва да бъде представен
така, че обектът на закрила да може бъде определен ясно и точно.
Знакът трябва да е ясна дума, лого, музикална композиция на нотен
лист и др.
• Марката притежава отличителен характер– знакът трябва да е
такъв, че да разграничава стоките/услугите, които носят марката от
други стоки и услуги. Ако сте производител на ягоди, не може да
регистрирате марка „ягода“. Ако сте производител на дрехи, бихте
могли да използвате думата „ягода“.
• Марката не съдържа елементи, които могат да заблудят
потребителя – не можете да регистрирате марка „Без захар“ за
продукти, които съдържат захар. Същият принцип важи за марки,
които биха могли да заблудят клиента по отношение на качеството и
произхода на продукта/услугата.
• Марката
не
описва
буквално
характеристиката
на
стоките/услугите, за които е предназначена – знаци или
означения,
които
указват
вида,
качеството,
количеството,
предназначението, стойността, географския произход, времето или
метода на производство на стоките, начина на предоставяне на
услугите или други характеристики на стоките или услугите не могат
да бъдат регистрирани като марки.
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Марки
•
•

Марката вече е заявена или знакът е популярен в устната и
писмена комуникация на територията на страната;
Марка, която противоречи на обществения ред или на добрите
нрави – не можете да регистрирате марка, която съдържа
нецензурна дума, дума с обиден характер и т.н.

Повече за основанията за отказ на регистрация на марка можете да
прочетете в чл. 11 от Закона за марките и географските означения.
Каква защита предоставят търговските марки?
Притежателят на марката има право да я използва, да се разпорежда с
нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в
търговската дейност знак, който:
• е идентичен на марката за стоки/услуги, идентични на тези, за които
марката е регистрирана;
• поради своята идентичност или сходство с марката и идентичността
или сходството на стоките/услугите на марката и знака съществува
вероятност за объркване на потребителите, която включва
възможност за свързване на знака с марката;
• е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, които не са
идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана,
когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на
Република България и използването без основание на знака би
довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния
характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.
Лица, които не притежават права върху марката не могат (чл. 13, Закон
за марките и географските означения) да:
• поставят знака върху стоки или върху техните опаковки;
• предлагат за продажба или пускане на пазара стоки/услуги с този
знак или да съхраняват стоки/услуги с тези цели;
• внасят или изнасят стоки с този знак;
• използват знака в търговски книжа и в реклами.
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За какъв период е валидна търговската марка?
Срокът на действие на регистрацията на марката е 10 години от датата
на подаване на заявката и може да бъде подновявана неограничено за
следващи периоди от 10 години (чл. 20, Закон за марките и
географските означения).
Какъв географски обхват на търговската марка да избера –
национален, европейски или международен?
Търговските марки имат териториално приложение, което означава, че
изключителните правата се предоставят и изпълняват само в рамките
на географските граници на страната, в която са регистрирани. Има три
начина, по които можете да регистрирате търговска марка в една или
повече държави:

1

Чрез регистрация в Патентното ведомство в България

Процедурата за регистрация на национално ниво е описана подробно
на
официалната
страница
на
Патентното
ведомство
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=116&It
emid=369) и на портала за електронни услуги (https://portal.bpo.bg/tme-filing), които ведомството предлага. На страницата на портала има
секция с указания (https://portal.bpo.bg/ds-e-filing) за заявяване на
търговска марка. Указанията проследяват всяка стъпка от процедурата
и съдържат визуализации къде и каква информация трябва да
въведете.
Такса

Може да видите всички такси, които трябва да заплатите
за
регистрацията
на
марка
тук
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=58&Itemid=205).

Важно е да знаете
Заявката трябва да се отнася до една марка, предназначена
за стоки и/или услуги от един или повече класове на
Международната класификация (http://euipo.europa.eu/ec2/)
(чл. 32, ал. 2, Закон за марките и географските означения).
Още преди да подадете заявката трябва да разберете в кой
клас/класове попада стоката/услугата. За да улесни
заявителите, Патентното ведомство е разработило първия от
поредицата обучителни видео
клипове
(https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3363),
който представя централизирания портал за класификация
на стоки и услуги в областта на марките и дава указания за
работа с него.
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Марки
2

Чрез регистрация в Службата на Европейския съюз за
интелектуална собственост

На официалната страница на службата на Европейския съюз за
интелектуална собственост може да откриете подробна информация за
процедурата за регистрация на марки на Европейски ниво.
Важно е да знаете
Тези и много други ресурси са достъпни на български език
на официалната страница на Службата на Европейския
съюза за интелектуална собственост
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/trade-marks).

Такса

Можете да намерите информация за дължимите такси при
регистрация тук
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/fees-andpayments).

Чрез
регистрация
в
Световната
организация
по
интелектуална собственост по реда на Мадридската
спогодба
На официалната страница на Патентното ведомство на България можете
на откриете подробна информация, която описва:
• какво представлява Мадридска спогодба за международна
регистрация на марките;
• какви са предимствата на международната закрила на марките на
международно ниво;
• кой може да подаде регистрация за международна закрила;
• какъв е срокът на закрилата;
• какви са редът и процедурата за подаване на международна заявка
(можете да видите кратки указания за международна регистрация на
марки тук
(http://www.bpo.bg/images/stories/trade%20marks/ukazania_ir_2017.
pdf).

3
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Важно е да знаете
На официалната страница на Световната организация за
интелектуална собственост
(https://www.wipo.int/trademarks/en/) можете да откриете
указания (https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/file/) как да
попълните и подадете заявка за международна закрила,
всички необходими документи
(https://www.wipo.int/madrid/en/forms/) и таксите
(https://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html), които
дължите.
Повече информация
Повече информация за марките и свързаната с тях
нормативна уредба можете да откриете на страницата на:
• Патентно ведомство (http://www.bpo.bg/);
• Служба на Европейския съюз за интелектуална
собственост (https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/trademarks);
• Световна организация за интелектуална собственост
(https://www.wipo.int/trademarks/en/).
Обратно в списъка

123

С
подкрепата
на

Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Научноизследователска и развойна дейност (НИРД)  Географски означения

Географски означения
В тази секция можете да намерите следната информация:
• Какво представлява географското означение?
• На какви условия трябва да отговаря географското означение, за да
може да бъде регистрирано?
• Каква защита предоставят географските означения?
• За какъв период е валидно географското означение?
• Какъв географски обхват на марката да избера – национален,
европейски или международен?
Какво представлява географското означение?
Под географско означение се разбира наименование за произход и
географско указание, като същото е свързано с наименованието на
страна или район, служещи за означаване на стока, която произхожда
оттам и чието качество или свойства се дължат предимно или
изключително на географската среда с или без човешки фактор.
На какви условия трябва да отговаря географското означение, за
да може да бъде регистрирано?
• Знакът, който се използва за географското означение трябва да
идентифицира мястото, от което произхожда продуктът - много от
производителите на традиционни български продукти (например
като киселото мляко и ракията) използват географско означение и
лесно можете да разберете откъде идва продуктът;
• Качествата, характеристиките или репутацията на продукта трябва
да се дължат на мястото му на произход - конкретно кисело мляко
може да се получи само в региона, от който произхожда, защото
кравите пасат определена трева, продуктът е заквасен със
специална закваска, която не може да се намери другаде, климатът
влияе на процеса на производство и т.н.;
• За
да
можете
да
регистрирате
географско
означение,
наименованието не трябва да се е превърнало в родово
наименование на стоки от определен вид, без да се свързва с
мястото на производството им – напр. хляб „Добруджа“, който се
прави в цяла България (чл. 52, ал. 1, Закон за марките и
географските означения);
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•
•

•

•

Наименованието, което избирате, не може да е идентично с
наименованието на по-рано защитен сорт растения или порода;
Животни, когато има вероятност потребителите да се въведат в
заблуждение относно истинския произход на стоката (чл. 52, ал. 2,
Закон за марките и географските означения);
Наименованието за географското означение, което избирате, не
бива да е идентично на географско означение или марка,
регистрирани по-рано за идентични стоки (чл. 52, ал. 3, Закон за
марките и географските означения);
Наименованието не бива да е идентично или сходно на географско
означение или марка, регистрирани по-рано за идентични или
сходни стоки, когато има вероятност потребителите да се въведат в
заблуждение – клиентът да си мисли, че купува една стока, но
всъщност да купува конкурентна (чл. 52, ал. 4, Закон за марките и
географските означения).

Важно
е да знаете
Каква
защита
предоставят географските означения?
Географските означения не предоставят индивидуални
изключителни права както е в случая на патентните и
търговската марка. След като веднъж е получена защитата,
географското означение може да се ползва от всички
производители в дадената географска област, стига те да
спазват
стандартите
и
специфичните
условия
за
производство
на
продукта.
Правото
на
заявяване
принадлежи
на
всяко
лице,
което
извършва
производствената си дейност в определеното географско
място
и
стоката,
която
произвежда,
отговаря
на
установените качества или особености (чл. 54, ал. 1, Закон
за марките и географските означения).
Повече информация за правната закрила на регистрирано географско
означение
може
да
намерите
тук
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=711&It
emid=422&lang=bg).
За какъв период е валидно географското означение?
Географските означения не са валидни за определен период. Това
означава, че защитата е валидна докато регистрацията не бъде
отменена.
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Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Научноизследователска и развойна дейност (НИРД)  Географски означения

Географски означения
Какъв географски обхват на географското означение да избера –
национален, европейски или международен?
Географските означения имат териториално приложение, което
означава, че изключителните правата се предоставят и изпълняват
само в рамките на географските граници на страната, в която са
регистрирани. Има три начина, по които можете да регистрирате
географско означение в една или повече държави:

1

Чрез регистрация в Патентното ведомство в България
Процедурата за регистрация на национално ниво е описана подробно
на
официалната
страница
на
Патентното
ведомство
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=712&It
emid=424). Може да намерите всички необходими документи за
регистрация
на
географски
означения
тук
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=713&It
emid=425) и указанията за попълване на искане за вписване на
ползвател на наименование за произход/географско указание тук
(http://www.bpo.bg/images/stories/blanki2010-11/ukaz_go_user.pdf).
Такса

Може да намерите информация за всички дължими такси
при регистрация тук
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=58&Itemid=205).

Чрез вписване на защитени наименования за произход или
защитени географски указания в „Европейския регистър на
защитените наименования за произход и защитените
географски указания“ и на храни с традиционно
специфичен характер в „Европейския регистър на храните
с традиционно специфичен характер“
На интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и
горите (http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-istrategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zashiteni-naimenovaniya/), в
секцията „Защитени наименования“ българските производители могат
да намерят информация за:
• процедура по вписване на защитени наименования за произход или
защитени географски указания и на храни с традиционно

2
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специфичен характер;
• защитеното наименование за произход;
• защитеното географско указание;
• храна с традиционно специфичен характер.
Там са публикувани и различни приложими национални и Европейски
нормативни документи, които се отнасят до географските означения.
Чрез регистрация в Световната организация по
интелектуална собственост по реда на Лисабонската
спогодба
На официалната страница на Патентното ведомство
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=716&It
emid=428) на България можете да откриете подробна информация,
която описва:
• какво представлява Лисабонската спогодба за закрила на
наименованията на произход;
• какъв е обхватът и формата на закрила, които предоставя
регистрацията;
• кой може да подаде регистрация за международна закрила и при
какви условия;
• каква е процедурата, таксата и необходимите документи за подаване
на международна заявка.

3

Важно е да знаете
Само ако сте регистрирали наименование за
произход/географско означение в България, може да
подадете чрез Патентното ведомството заявка до
Международното бюро на Световната организация за
интелектуална собственост (СОИС)
(https://www.wipo.int/geo_indications/en/) за международна
регистрация на същото наименование за произход.
Повече информация
Повече информация за географските означения и
свързаната с тях нормативна уредба можете да откриете на
страницата на Патентно
ведомство
(http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=711&Itemid=422&lang=bg) и Министерство на
земеделието, храните и горите
(http://www.mzh.government.bg).
Обратно в списъка
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Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Строителство

Наръчник за МСП

Стартиране на бизнес
Бизнес операции

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки

Строителство
Филтрирай по:
Ключова дума

филтър

Сортирай по азбучен ред:

Преди строителство
Тук можете да намерите информация за всички необходими процедури,
които да изпълните преди да започнете строителство
още

Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата

По време на строителство
В етапа по време на строеж, обектът Ви подлежи на определени
законови регулации, повече за тях можете да научите тук…
още

Прекратяване на дейността
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Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Строителство  Преди строителство

Наръчник за МСП

Преди строителство

Стартиране на бизнес

• Оценка за необходимостта от извършване на ОВОС

Бизнес операции

• Ред за извършване на ОВОС

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

• Получаване на разрешително за строеж
• Обжалване на отказ за разрешение за строеж
• Промяна на инвестиционните намерения
• Смяна на предназначението на помещението, включително
обособяване на самостоятелен обект в сграда
Обратно в списъка

Промени в структурата
Прекратяване на дейността
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Работна версия за дискусионни цели

Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Строителство  По време на строителство

Наръчник за МСП

По време на строителство

Стартиране на бизнес

• Конструктивно становище (Акт 14)

Бизнес операции

• Регулации с цел въвеждане в експлоатация (Акт 15, 16)

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране

Обратно в списъка

Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)
Строителство

Промени в структурата
Прекратяване на дейността
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Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Строителство  Преценка за необходимостта и извършване на ОВОС

Преценка за необходимостта и
извършване на оценка за въздействие
върху околната среда (ОВОС)
Процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
е неразделна част от реализирането на всеки един голям
инвестиционен проект. Независимо дали ще инвестирате в построяване
на магистрала, промишлена сграда, хотелски комплекс и др., следва да
получите положително решение от компетентните органи относно
въздействието, което реализацията на вашия проект ще окаже върху
околната среда.
Необходимостта от ОВОС е заложена в два нормативни документа
съобразно спецификата на инвестиционния проект, който подготвяте.
Кога е необходимо да се извърши преценка за необходимостта
от ОВОС ?
• За инвестиционни предложения съгласно приложение №2 от Закон
за опазване на околната среда (ЗООС);
• За всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения
съгласно приложение № 2 на ЗООС, които вече са одобрени или са в
процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение,
ако това разширение или изменение може да доведе до значително
отрицателно въздействие върху околната среда;
• За всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения
съгласно приложение № 1 към ЗООС и приложение № 1 към чл. 2 от
Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в
трансграничен контекст, които вече са одобрени или са в процес на
одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това
разширение или изменение може да доведе до значително
отрицателно въздействие върху околната среда;
• За инвестиционни предложения съгласно приложение № 1 от ЗООС,
разработени изключително или предимно за развитие и изпитване
на нови методи или продукти и които няма да действат повече от две
години.
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Кой може да е заявител?
Съгласно параграф 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на ЗООС,
възложител на инвестиционно предложение е обществен орган,
физическо или юридическо лице (българско или чуждестранно), което
по реда на специален закон, нормативен или административен акт, има
права да инициира или да кандидатства за одобряване на
инвестиционно предложение.
Искането за предоставяне на услугата може да се подаде и чрез
изрично упълномощено лице.
При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното
предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било
издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС,
възложителят или новият възложител уведомява своевременно
компетентния орган по околна среда. Списък с регионални инспекции
по
околна
среда
може
да
намерите
тук.
(https://www.moew.government.bg/bg/kontakti/regionalni-inspekcii-pookolna-sreda/).
Важно е да знаете
Решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи
правно действие, ако в срок от 5 години от датата на
издаването му не е започнало осъществяването на
инвестиционното предложение, което се установява с
проверка на контролните органи по околната среда.

1

Компетентни органи

Министърът на околната среда и водите преценява необходимостта от
извършване на ОВОС за:
• инвестиционни предложения съгласно приложение № 1, разработени
изключително или предимно за развитие и изпитване на нови методи
или продукти и които няма да действат повече от две години;
• всички случаи на предположения за значително въздействие върху
околната среда на територията на друга държава или държави;
• инвестиционни предложения, техни разширения или изменения,
които са разположени на или засягат пряко територия на резервати,
• национални паркове и поддържани резервати - защитени територии
по реда на Закона за защитените територии;
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Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Строителство  Преценка за необходимостта и извършване на ОВОС

Преценка за необходимостта и
извършване на оценка за въздействие
върху околната среда (ОВОС)
•

•
•

инвестиционни предложения, техни разширения или изменения,
които са определени като обекти с национално значение с акт на
Министерския съвет;
инвестиционни предложения, техни разширения или изменения,
засягащи територия, контролирана от две или повече РИОСВ;
инвестиционни предложения, техни разширения или изменения,
изцяло попадащи в акваторията на Черно море или река Дунав.

2

Във всички останали случаи, компетентен орган е РИОСВ.

Повече информация
Повече информация за преценката за необходимостта и
извършване на оценка за въздействие върху околната среда
и свързаната нормативна уредба може да откриете на
страницата на:
• Министерство
на
околната
среда
и
водите
(https://www.moew.government.bg/bg/prevantivnadejnost/ovos/).
Обратно в списъка
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Начало  Стратегии и политики  Наръчник за МСП  Бизнес операции  Строителство  Ред за извършване на ОВОС

Ред на извършване на ОВОС
Последователността, в която се извършва оценка на въздействието
върху околната среда, е описана в чл. 2. ал. 1 от НАРЕДБА за
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда (Наредбата) и включва следните стъпки:
•

•

•

•

Уведомяване на компетентните органи и засегнатото
население - възложителят уведомява компетентните органи
относно своето инвестиционно предложение. Едновременно с
това
възложителят
информира
писмено
и
засегнатата
общественост, като обявява предложението на интернет
страницата си и чрез средствата за масово осведомяване или по
друг подходящ начин;
Преценяване на необходимостта от ОВОС – МОСВ/РИОСВ
извършва проучване и преценява необходимостта от извършване
на оценка за въздействието върху околната среда;
Извършване на консултации; определяне на обхвата,
съдържанието и формата на доклада за ОВОС - докладът по
ОВОС е нужно да съдържа обширна информация относно
спецификите на предстоящото строителство, характеристиката на
съществуващата околна среда, степента на предполагаемите
бъдещи въздействия както и алтернативите за инвестиционни
предложения. Докладът по ОВОС се изработва от екип от
независими експерти, като включва и източниците на
информация, методиката за прогнози и ОВОС, мерките за
намаляване
на
предполагаемите
бъдещи
отрицателни
въздействия върху околната среда;
Оценяване качеството на доклада за ОВОС - за оценяване
качеството на доклада за ОВОС възложителят внася искане за
издаване на решение по ОВОС по образец. Оценката се извършва
от компетентния орган в 30-дневен срок от внасянето на
искането. Оценката може да бъде положителна или отрицателна,
като, когато тя е отрицателна, органът дава указания за
отстраняването на непълнотите и несъответствията в доклада;
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Важно е да знаете
При три отрицателни оценки, процедурата по ОВОС се
прекратява.

•

•

•

Организиране на обществено обсъждане на доклада за ОВОС
- компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице
определя и засегнатите общини, райони и/или кметства, с които
възложителят да организира обществено обсъждане на доклада за
ОВОС и приложенията към него, като протоколът от обществените
обсъждания се представя на компетентния орган, който може да
вземе решение и дава указания за допълване на доклада в
резултат на постъпили по време на обществените обсъждания
мнения, становища и възражения. В тези случаи се налага да бъде
осигурено ново обществено обсъждане;
Вземане на решение по ОВОС - компетентният орган взима
решението в срок до 45 дни след приключване на обществените
обсъждания. Решението по ОВОС е положително, когато липсват
мотивирани
възражения
по
законосъобразност
срещу
осъществяването на инвестиционното предложение и с плана за
изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или
ликвидиране на значителни отрицателни въздействия се осигурява
спазването на нормите за качество на околната среда и опазване
на човешкото здраве. Решението може да бъде и отрицателно,
когато не са предложени или приети от възложителя или не
съществуват други възможни начини за осъществяване на
инвестиционното предложение, с които се гарантира спазването на
нормите за качество на околната среда или са депозирани
възражения по законосъобразност;
Осъществяване на контрол по изпълнението на условията и
мерките от решението по ОВОС или решението за
преценяване на необходимостта от ОВОС - РИОСВ/МОСВ
осъществява контрол по изпълнението на условията от решенията;
1. при одобряване и съгласуване на инвестиционните проекти; 2.
по време на строителството; 3. при издаване на разрешение за
ползване на строежа; 4. по време на експлоатацията на обекта.
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Ред на извършване на ОВОС
Необходими документи за предоставяне на услугата по преценка
на необходимостта от извършване на ОВОС
За иницииране на услугата е необходимо подаване на искане по
образец до компетентните органи – МОСВ/РИОСВ, като към него се
прилагат следните документи:
• Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда – информация за възложител, инвестиционно
предложение, потенциално въздействие на околната среда,
обществен интерес и др.;
• За изясняване на обществения интерес компетентният орган
осигурява обществен достъп до информацията по Приложение 2,
като поставя съобщение на своята интернет страница за най-малко
14 дни за достъпа до информацията и изразяване на становища от
заинтересовани
лица.
Предоставя
копие
на
искането
и
информацията по Приложение 2 на електронен носител на
съответната община/район/кметство;
• Оценка по чл. 99а от ЗООС (потвърждаваща прилагането на
най-добрите налични техники);
• Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109,
ал. 4 ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр
на електронен носител. Изграждането и експлоатацията на ново и
експлоатацията на съществуващо предприятие и/или съоръжение с
висок рисков потенциал за околната среда или на части от него се
извършват след издаване на решение от изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по околна среда за одобряване на доклада
за безопасност. Решението е задължително за издаване на
разрешение за строеж на предприятието и/или съоръжението по
реда на ЗУТ. Изключение представляват предприятия/съоръжения,
както и планирани изменения/разширения в тях, за които е
приключила процедура по ОВОС с решение, с което е одобрено
местоположението и са потвърдени безопасните разстояния;
• Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса.
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Образец на заявление може да видите тук
(https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Industry
/EIA/Iskane_precenka_OVOS_blanka.doc)
Компетентните органи се произнасят по необходимостта от извършване
на ОВОС в срок един месец от внасяне на искането от възложителя.
Въз основа на резултатите от извършените проверки се изготвя
решение, в което се посочва заключение относно липсата или наличието
на необходимост от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда.
Обжалване на решенията по ОВОС/решенията за преценяване на
необходимостта от ОВОС
Решенията по ОВОС/решенията за преценяване на необходимостта от
ОВОС могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от оповестяването им
по съответния законов ред.
Процедурата по обжалването се извършва чрез административния орган
(МОСВ/РИОСВ), издал решението, до компетентния административен
съд. Съдебните решения на административните съдилища подлежат на
обжалване пред Върховния административен съд (ВАС).

Такса

За издаване на решение за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС - 500 лв. (чл. 1,
ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в
системата на Министерство на околната среда и водите)

Министерство на околната среда и водите поддържа публичен регистър с
данни за извършване на процедури по ОВОС и екологична оценка.
Регистърът
може
да
бъде
намерен
тук
(http://registers.moew.government.bg/ovos/).
Повече информация
Повече информация за реда на извършване на оценка за
въздействие върху околната среда и свързаната нормативна
уредба можете да откриете на страницата на:
• Министерство на околната среда и водите
(https://www.moew.government.bg/bg/prevantivnadejnost/ovos/).
Обратно в списъка
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Наръчник за МСП

Получаване на разрешение за строеж

Стартиране на бизнес

Обща информация

Бизнес операции

Строежи могат да се извършват, само ако са разрешени съгласно
Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съгласно чл. 12, ал. 2 от
ЗУТ, застрояване се допуска само ако е предвидено с влязъл в сила
подробен устройствен план и след промяна на предназначението на
земята, когато това се изисква по реда на специален закон.
В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и
рисковете при експлоатация строежите се разделят на 6 категории. Към
всяка категория може да видите пример, като пълният списък е описан
в чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни
Обществени поръчки
НИРД
Строителство

•
•
•

•

•

•

Първа категория – автомагистрали;
Втора категория - третокласни пътища от републиканската пътна
мрежа;
Трета категория - общински пътища, сгради и съоръжения за
обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м.
или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители;
Четвърта категория - частни пътища, производствени сгради,
инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с
капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях;
Пета категория - жилищни и смесени сгради, с ниско застрояване,
вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с
разгъната застроена площ до 1000 кв. м. или с капацитет до 100
места за посетители;
Шеста категория - временни строежи, свързани с организация и
механизация
на
строителството,
стопански
постройки
със
селскостопанско предназначение и строежите от допълващото
застрояване.
Важно е да знаете
Строеж, който по един критерий попада в една категория, а
по друг - в по-висока, се категоризира в по-високата
категория.
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Съгласно закона имате право да започнете строителна дейност, само
ако притежавате разрешение за това. Разрешението за строеж,
издадено от главния архитект на общината е основата за започване на
процеса. В чл. 148, ал.3 от ЗУТ са описани хипотези, в които
разрешението за строеж се получава от друг орган на изпълнителната
власт. Ако извършите самоволно строителство, без да сте преминали
през
предвидената
процедура
за
издаване
на
разрешение,
строителният обект ще попадне в категорията „незаконни строежи“ и
ще трябва да бъде премахнат, като съгласно чл. 225а, ал. 5 във връзка
с чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ това може да бъде и за Ваша сметка.
Следва да се отбележи, че за определен тип строежи, описани в чл.
151, ал. 1 от ЗУТ не се изисква разрешение за строеж, а именно:
• текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
• текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата
инфраструктура, с които не се променят трасето и техническите
характеристики;
• оранжерии с площ до 200 кв. м.;
• подпорни стени с височина до 1,2 м. над нивото на прилежащия в
основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
• изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м. и с площ до
30 кв. м.;
• остъкляване на балкони и лоджии;
• надгробни паметници, плочи и кръстове с височина до 3 м.;
• теренна консервация на недвижими културни ценности;
• консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи и
стенописи в интериор на архитектурно-строителни и художествени
културни ценности и консервация на археологически недвижими
културни ценности;
• монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради;
• леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част
до 0,6 м. в рамките на поземления имот;
• градински и паркови елементи с височина до 2,5 м. над прилежащия
терен.
Кой може да инициира процедурата по издаване на разрешение
за строеж?
Разрешението за строеж се издава по искане на възложителя–
собственик на имота или лице, на което е учредено право на строеж в
чужд имот или което има право да строи в чужд имот по силата на
специален закон.
12345
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Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност

Получаване на разрешение за строеж
Следва да се отбележи, че има и специална разпоредба (чл. 183 от
ЗУТ), която урежда отношенията в случай на повече от един
собственик:
В съсобствен урегулиран поземлен имот може да се извърши нов
строеж, надстрояване или пристрояване от един или повече
съсобственици въз основа на договор в нотариална форма с
останалите собственици.
Надстрояване или пристрояване на сграда-етажна собственост, се
разрешава въз основа на договор за учредяване на право на
надстрояване или пристрояване със собственика на урегулирания
поземлен имот в нотариална форма и декларация-съгласие с
нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната
собственост.

•

Финансиране
Търговски дейности
Защита на личните данни

•

Обществени поръчки
НИРД
Строителство

Каква е процедурата за придобиване на разрешение за строеж?

1

Придобиване на скица на поземления имот

Услугата се предоставя от съответната служба на Агенция по геодезия,
картография и кадастър след подаването на заявление по образец.
Времетраене, цена и необходими документи може да видите на
интернет страницата на Агенция по геодезия, картография и кадастър
(http://www.cadastre.bg/nai-turseni-uslugi-srokove-za-predostavyanetaksi-i-neobhodimi-dokumenti).

2

Издаване на виза за проектиране, когато е задължително
(чл. 140, ал. 3 от ЗУТ).

Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ
подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му
такива, с означени налични сгради и постройки в него, и в съседните
имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини,
плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има
такива. Визата се издава от главния архитект на общината в срок до 14
дни от постъпване на заявлението. Допълнителна информация за нужна
документация към заявлението, такси и времетраене за Столична
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Община може да намерите в интернет пътеводителя на институцията
(http://31.13.220.218/navigator/m_svc_pas111.aspx?5aLiVIkRlHxs8nMSHh
VNNMy/pFhStnnUNUTTR0BQIOVNfR3f8hvd/iU1yEhu3RfLIqAmLUyKeGlXQdR
qD/3hAg==).
Примерен образец на заявление може да намерите на интернет
страницата на Община Добрич
(http://www.dobrich.bg/files/info_pages/Z_Skica_viza5.doc).
Важно е да знаете
Образците на заявления и самата процедура може да се
различават
за
конкретната
община.
Допълнителна
информация може да бъде намерена на сайта на всяка
община.

3

Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект

Тази стъпка е основание за издаване на разрешение за строеж.
Възложителят трябва да подготви и подаде молба, към която да бъде
приложена оценка на съответствие на инвестиционен проект с
предвижданията на подробния устройствен план.
Молба за одобрение на инвестиционния проект се прави в писмена
форма и е адресирана до главния архитект в съответната община, който
може да одобри или да откаже одобрение на проектите, при условие, че
е извършена оценка на съответствие, изготвена от експертен съвет на
одобряващата администрация или като комплексен доклад, съставен от
лицензирана фирма–консултант.
Допуска се разрешение за строеж да се издаде въз основа само на
одобрен идеен проект при условие, че за него е извършена
предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния
устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на
територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните
актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на
околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност
между отделните части на проекта и е одобрен от компетентен орган.
Предварителната оценка на идеен проект, се извършва също от главния
архитект на дадена община, като допълнителна информация по
отношение на процедурата можете да намерите на интернет страницата
на
Община
Добрич
(http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/723-6съгласуване-на-идеен-инвестиционен).
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Получаване на разрешение за строеж
Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект може
видите
на
страницата
на
Община
Добрич
да
(http://www.dobrich.bg/files/info_pages/Z_Odobr_investic_proekt1.doc).
Примерен
образец
на заявление
за
съгласуване
на
идеен
инвестиционен проект с извършена предварителна оценка за
съответствие, по който се издава разрешение за строеж, както и
нужната документация към него може да намерите страницата на
Добрич
(http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/723-6Община
съгласуване-на-идеен-инвестиционен).
Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на
представени:
•

оценка на съответствието на проектната документация с основните
изисквания към строежа;

•

положително становище на органите за пожарна безопасност и
защита на населението за строежите от първа, втора и трета
категория;

•

предварителни договори с експлоатационните дружества
присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

•

оценка на въздействието върху околната среда, в случай че е
приложимо или друг административен акт, предвиден в специален
закон;

•

съгласуване при условията и по реда на Закона за културното
наследство - за недвижими културни ценности и за строежи в
техните граници и охранителните им зони.

за

Важно е да знаете
Следва да се отбележи, че съгласно чл. 147, ал. 1 от ЗУТ, в
определени
случаи
не
се
изисква
одобрение
на
инвестиционни проекти за издаване на разрешение за
строеж.
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Такива примери включват:
• стопански постройки със селскостопанско предназначение и
строежите от допълващото застрояване, като постройки в селата за
допълващо застрояване със селскостопанско предназначение от
всякакъв вид, освен ако с решение на общинския съвет е
предвидено друго;
• постройки в градовете и във вилните зони на допълващо
застрояване за отглеждане на домашни животни могат да се
изграждат по изключение само съобразно единен за зоната режим на
ползване и застрояване, приет от съответния общински съвет;
• стопански постройки на допълващо застрояване за отглеждане на
домашни животни, които се изграждат с височина до 5,5 м. над
прилежащия терен и до 8,5 м. до най-високата част на покрива;
• в рамките на тези височини се допуска обособяването на второ ниво
за складови нужди;
• второстепенни постройки на допълващото застрояване (летни кухни
и леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци,
чешми, септични ями и временни тоалетни), които могат да се
изграждат в урегулирани поземлени имоти за ниско жилищно или за
вилно застрояване;
• второстепенните постройки на допълващото застрояване, които са с
височина до 2,5 м. над прилежащия терен и до 3 м. до най-високата
част на покрива. Когато постройките се разполагат на вътрешната
граница на урегулирания поземлен имот, най-високата част на
покрива при калканната стена може да има височина до 3,6 м.;
• монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на
съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на
технически надзор от Главна дирекция "Инспекция за държавен
технически надзор";
• басейни с обем до 100 куб. м. в оградени поземлени имоти;
• подпорни стени с височина от 1,20 м. до 2 м. над нивото на
прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на
транспортни обекти;
• плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на
плътната част от 0,60 м. до 2,20 м., с изключение на случаите по
чл. 48, ал. 9 от ЗУТ;
• поземлените имоти, които до реализирането на подробния
устройствен план могат да се използват за временни открити
паркинги, пазари за сергийна търговия, открити обекти за спортни
дейности и площадки за игра, преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1
от ЗУТ и други подобни открити обекти въз основа на разрешение за
строеж, съответно разрешение за поставяне, при условия и по ред,
12345
определени с наредба на общинския съвет.
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Обществени поръчки
НИРД

•

Строителство

монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия,
топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми
източници с обща инсталирана мощност до 30 kW, включително към
съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху
покривните и фасадните им конструкции и в собствените им
поземлени имоти;
изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на
кабелни електронни съобщителни мрежи в сгради, в т.ч. в режим на
съсобственост или етажна собственост;
изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на
кабелни електронни съобщителни мрежи от регулационната линия
на имота, в който се изгражда, до входната точка на мрежата в
сградата.

4

Подаване на заявление за издаване на разрешение за
строеж
След успешното изпълнение на предходните стъпки се преминава към
процедурата по подаване на заявление за издаване на разрешение за
строеж. Разрешението за строеж може да се издаде едновременно с
одобряването на инвестиционния проект, когато това е поискано в
заявлението.
Заявлението се подава до главния архитект на общината и към него се
прилагат следните документи:
•

•
•
•
•

актуален документ за собственост/ документ за учредено право на
строеж в чужд имот или документ, предоставящ право на строеж в
чужд имот по силата на специален закон;
копие от пълномощно, заверено с "Вярно с оригинала" (при
заявление от пълномощник);
вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса;
виза за проектиране;
инвестиционен проект;
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оценка на инвестиционния проект със съществените изисквания на
строежите;
• предварителни договори с експлоатационните дружества, за
присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
В зависимост от големината и спецификата на строежа може да се
нуждаете и от документи, като положително становище на органите за
пожарна и аварийна безопасност и оценка на въздействието върху
околната среда.
Примерен образец на заявление за разрешение за строеж можете да
видите
на
страницата
на
Община
Средец
(http://sredecsofia.org/uploads/uslugi/Arhitekt/RA-UT-008_zaiavlenie_izdavanerazreshenie-stroej_chlen-147-148_2017-04-03.pdf).
Чл. 148, ал. 4 от ЗУТ дава информация за срока на издаване на
разрешение за строеж, когато има одобрен инвестиционен проект – 7
дни от постъпване на писменото заявление. В разрешението се вписват:
• всички фактически и правни основания за издаването му;
• условията, свързани с изпълнението на строежа, включително
оползотворяването на хумусния земен слой;
• премахването на сградите без режим на застрояване или
запазването им за определен срок до завършването на строежа.
•

Важно е да знаете
Разрешението за строеж губи силата си, ако в срок от 3
години не започне строителство или в продължение на 5
години от започването му не завършите грубия строеж на
сградата, включително покрива на сградите.
Строежите, чието разрешение за строеж е загубило действие,
могат да бъдат осъществени след презаверяване на
разрешението за строеж. Презаверяване на разрешението
може да бъде поискано от възложителя на строежа в
тримесечен срок от изтичането на съответния срок.

Срок

В случай че оспорване на разрешението за строеж не
постъпи в срок от 14 дни, то влиза в сила.
Съгласно чл. 149, ал. 3 от ЗУТ разрешението за строеж
заедно с одобрения инвестиционен проект или отказа за
издаването
му
могат
да
бъдат
обжалвани
от
заинтересованите лица пред началника на регионалната
дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен
срок от съобщението за издаване на съответния акт.
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Такса

За издаване на разрешение за строеж се заплаща такса,
съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и
съответната наредба, приета от общинския съвет.

Повече информация
Повече информация за издаване разрешение за строеж можете
да откриете на страницата на Дирекция за национален
строителен контрол
(http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Home.aspx?0ZKDwUg
LUJrvrWmbKCIuPA%3d%3d) и на страницата на
Административния регистър
(http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2112)
Обратно в списъка
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Обжалване на отказ за разрешение за
строеж
Обща информация
Разрешението за строеж, както и отказът да се издаде такова
разрешение по своя характер са индивидуални административни актове
съгласно чл. 214, т. 1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
и в тях се вписват всички фактически и правни основания за
издаването им.
За издаденото разрешение за строеж от главния архитект на общината
или за отказа да се издаде такова разрешение се съобщава на
заинтересованите
лица
при
условията
и
по
реда
на
Административнопроцесуалния кодекс.
Отказът се прави само по законосъобразност, като се посочват
конкретните мотиви за това.
В случай, в който издаването на разрешение за строеж е отказано, ЗУТ
Ви предоставя възможността да пристъпите към обжалване на дадения
индивидуален административен акт.
Каква е процедурата по обжалване?

1

Подаване на жалба

Жалбата се подава чрез органа, издал или отказал да издаде
разрешението. Съгласно чл. 149, ал. 3 от ЗУТ отказът за издаването на
разрешение за строеж не подлежи на пряко обжалване по съдебен ред,
а може да бъде обжалвано от заинтересованите лица по
законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за
национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението за
издаване на съответния акт. Пълен списък с регионалните дирекции и
контакти с тях можете да видите на страницата на ДНСК
(http://www.dnsk.mrrb.government.bg/ui/Home.aspx?0ZKDwUgLUJoIGMA
Lia%2BNv8hQnouB3tneEWVpjPQXQEk%3D).
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Важно е да знаете
Жалбата спира изпълнението на акта1.

Преди да разгледа жалбата по същество, началникът на регионалната
дирекция за национален строителен контрол или упълномощено от него
длъжностно лице прави проверка на тяхната допустимост. Ако прецени,
че жалбата или протестът са недопустими, производството се
прекратява с изрична заповед. Заповедта може да се оспори с частна
жалба или протест по реда на чл. 215 от ЗУТ. Съответният
административен съд се произнася с определение, което не подлежи на
обжалване.
Когато жалбата или протестът са допустими, началникът на
регионалната дирекция за национален строителен контрол или
упълномощеното длъжностно лице пристъпва към разглеждането им по
същество и се произнася с мотивирана заповед, с която може да отмени
изцяло или отчасти обжалвания акт или да отхвърли жалбата, като
остави в сила обжалвания акт.
Заповедта на началника на регионалната дирекция за национален
строителен контрол или на упълномощеното длъжностно лице се издава
в 15-дневен срок от постъпване на жалбата или протеста заедно с
административната преписка по издаване на обжалвания акт, когато
административната преписка по издаване на обжалвания акт е
комплектована с необходимите за произнасянето документи.

2

Обжалване на заповед (ако е приложимо)

В хипотезата, в която жалбата Ви е отхвърлена, следващата стъпка,
която може да предприемете, е обжалване на заповедта на началника
на регионалната дирекция за национален строителен контрол пред
съответния административен съд по местонахождение на недвижимия
имот (арг. чл. 216, ал. 6 от ЗУТ).
Жалбите се подават чрез органа, чийто акт се обжалва, а именно чрез
началника на регионалната дирекция за национален строителен
контрол, в 14-дневен срок от съобщаването му.
1В

подобен смисъл е Решение № 13170 от 3.12.2008 г. на ВАС по адм. д. №
7082/2008 г., II о., докладчик председателят Дима Йорданова и Решение № 14573 от
2.12.2009 г. на ВАС по адм. д. № 8566/2009 г., II о., докладчик съдията Надежда
Джелепова.
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Такси

Държавни такси за обжалване по съдебен ред на
административни актове, както следва:
• От юридически лица с нестопанска цел и от
физически лица, които не са търговци – 10 лева.
• От юридически лица, без посочените в т. 1 и от
физически лица-търговци по смисъла на Търговския
закон – 50 лева.

При обжалване по административен ред пред началника на
регионалната дирекция за национален строителен контрол, такси не се
дължат (чл. 12, ал. 3 от АПК)
Повече информация
Повече и по-изчерпателна информация можете да откриете
на страницата на ДНСК
(http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Home.aspx?0ZKDw
UgLUJqYRCK5YK%2B5lp1glUeU9tvleJrf8iOGWulz0HtIgHejoFarA
zCUrEsD).

Обратно в списъка
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Промяна на инвестиционни намерения

Търговски дейности

Обща информация
При промяна на инвестиционните намерения, след издаване на
разрешението за строеж се допускат само несъществени отклонения
от одобрения инвестиционен проект. чл. 154, ал. 2 от Закон за
устройство на територията (ЗУТ) описва кои отклонения от одобрения
инвестиционен проект попадат в категорията „съществени“. Това са
отклонения, които:

Защита на личните данни

•

нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен
план;

•

нарушават изискванията за строителство в територии с особена
териториалноустройствена защита или в територии с режим на
превантивна устройствена защита;

•

са несъвместими с предназначението на територията;

•

нарушават строителните правила и нормативи, техническите,
технологичните,
санитарно-хигиенните,
екологичните
и
противопожарните изисквания;

•

променят строителната конструкция и вида на конструктивните
елементи и/или натоварванията;

•

нарушават предвижданията на проекта, като се променя
предназначението на обекти, отнемат се или се изменят съществено
общи части на строежа или инвестиционното намерение се променя
за етапно изграждане при условията на чл. 152, ал. 2;

•

променят вида и местоположението на общи инсталации и уредби в
сгради и съоръжения;

•

променят вида, нивото, местоположението и трасето на преносни и
довеждащи проводи и съоръжения до урбанизираните територии и
на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в
урбанизираните
територии,
както
и
на
комуникационнотранспортните мрежи и съоръжения и на съоръженията и
инсталациите за третиране на отпадъци.

Бизнес операции
Човешки ресурси

Счетоводство и отчетност
Финансиране

Обществени поръчки
НИРД
Строителство
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Важно е да знаете
Несъществени отклонения от одобрения инвестиционен
проект са всички отклонения извън изброените по-горе.
След издаване на разрешението за строеж, законодателят изрично е
забранил изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на
гореописаните съществени отклонения по първите четири точки, т.е.
изменения по тях са недопустими и отклонения от забраната не се
допускат.
След издаване на разрешението за строеж са допустими обаче
изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на
гореописаните съществени отклонения по последните четири точки при
следните условия:
Да е подадено искане на възложителя до главния архитект на
1
общината (района), придружено от нотариално заверено съгласие
на
заинтересуваните
лица1,
въз
основа
на
одобрен
инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж;

2

Измененията да са отразени със заповед, издадена от главния
архитект, за допълване на издаденото разрешение за строеж;

3

Измененията да са одобрени от главния архитект на общината
(района) и допуснати преди реализирането им.

Срок

Измененията в одобрения инвестиционен проект в обхвата
на съществените отклонения по т. 5 – 8 се одобряват в
следните срокове:
• 14
дневен
срок
при
извършена
оценка
на
съответствието като комплексен доклад, съставен от
регистрирана
фирма-консултант,
несвързана
с
проектанта - за обекти от първа, втора и трета
категория задължително, а за обекти от по-ниска
категория - по желание на възложителя;
• 1 месец при извършена оценка за съответствие с
приемане от експертен съвет на одобряващата
администрация.

Заповедта за допълване на разрешението за строеж се издава
едновременно с одобряване на измененията в инвестиционния проект.
Повече информация относно издаването на заповедта може да видите
на страницата на Административния регистър
(http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/2305
1Списъкът

със заинтересовани лица е изброен в чл. 149, ал. 2 от ЗУТ.
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В тази секция можете да намерите следната информация:
• Какво значи „промяна на предназначението“?
• Какво значи „обект“ и как се разграничават отделните обекти?
• Какво значи „код“ на обекта, от гледна точка на смяната на
предназначение?
• Каква е процедурата по промяна на предназначението?
• Какви са специфични изисквания има при смяна на предназначение
на обект в жилищна сграда?
• Какви могат да бъдат негативните последствия за мен, ако
използвам обект не по предназначението му?
В бизнеса Ви може да се налага недвижими имоти да се използват не по
предназначението им. Възможно е, например, да се наложи в офис да
се извършват производствени дейности, жилище да се използва за
магазин или пък къща, която ще се ползва като хотел и т.н. В тези
ситуации, преди да започнете да ползвате помещението спрямо новото
му предназначение, единственият възможен и законен вариант е да се
смени предназначението на обекта.
Какво значи „промяна на предназначението“?
Законовото определение за промяна предназначението на обект има в §
5, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на
територията (ЗУТ), а именно промяната от един начин на ползване в
друг, съгласно съответстващите им кодове, представляващи основни
кадастрални данни и определени съгласно Закона за кадастъра и
имотния регистър и нормативните актове за неговото прилагане.
За да разберем какво се крие зад законовото определение, следва да
изясним значението на използваните термини.
Какво значи „обект“ и как се разграничават отделните обекти?
Обект е самостоятелен строеж или реална част от строеж с определено
наименование,
местоположение,
самостоятелно
функционално
предназначение и идентификатор по Закона за кадастъра и имотния
регистър (ЗКИР). В тази връзка, „обекти“ са:
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•
•
•

поземлените имоти;
сгради, включително изградени в груб строеж, както и съоръжение
на техническата инфраструктура1, в което има самостоятелен обект;
самостоятелен обект2 в сграда или в съоръжение на техническата
инфраструктура

Какво значи „код“ на обекта, от гледна точка на смяната на
предназначение?
Съгласно кадастралните регистри всеки един обект, в зависимост от
вида си, се идентифицира с редица кадастрални данни като:
идентификатор (уникален номер); площ, етаж/брой етажи; идеални
части от общите части на сградата; адрес; номер на партидата на имота
в имотния регистър и други. Един от идентифициращите обектите
елементи е и тяхното „предназначение“, за което всеки един обект
получава съответен код.
Видовете обекти, според тяхното предназначение са описани в
„Класификатор за предназначение на сградите, на съоръженията на
техническата инфраструктура със самостоятелни обекти и на
самостоятелните обекти в тях“, Приложение № 4 към чл. 16, ал. 3 от
НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването
и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, като
например:
• „Сгради за постоянно и временно обитаване“: Жилищна сграда –
еднофамилна – код 100; хотел – код 160 и др.;
• „Обществени
сгради“:
Сграда
за
търговия
–
код
200;
Административна, делова сграда – код 300 и др.;
• „Производствени, складови и инфраструктурни сгради“: Промишлена
сграда – код 400, селскостопанска сграда – код 420 и др.;
• „Самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата
инфраструктура“: офис – код 660; склад – код 670; жилище - код
500; за търговска дейност – код 550 и др.
Каква е процедурата по промяна на предназначението?
Процедурата за промяна на предназначението на обект е дълга, сложна
и скъпа. Без значение дали преустройството включва строителни
работи или не, законът третира всяка промяна на предназначение на
обект (жилище, магазин, офис, ателие) като нов строеж.
1 Обособена част от сградата или съоръжението, която е обект на собственост и
има самостоятелно функционално предназначение;
2 Например - мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др., преносни
проводи, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и
отпадъчни води и др.
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Ето защо, следва да преминете през редица процедури и да имате виза
за проектиране (в предвидените случаи в чл. 140, ал .3 от ЗУТ),
одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж (връзка
към 1.2.8.1.2).
Инвестиционните проекти следва да се съгласуват с експлоатационните
дружества (електроснабдяване, водоснабдяване и др.)
След получаване на съответното Разрешение за строеж, може да се
пристъпи към строителни работи, ако такива са необходими.
Независимо от вида и обема на строителството (ремонта) следва да се
съставят всички изискуеми актове и протоколи по време на
строителството (връзка към 1.2.8.2.2 и 1.2.8.2.5.).
Най-накрая, след приключване на строителството, се издава
разрешение за ползване, респективно удостоверение за въвеждане в
експлоатация и, ако е приложимо, се извършва категоризацията
(заведения за хранене и развлечения) на обекта и се получават
разрешения от специализирани контролни органи в зависимост от
спецификата на обекта и бъдещото му предназначение (напр.
разрешения от общински органи, Областна дирекция по безопасност на
храните, регионални здравни инспекции и др.).
Важно е да знаете
Промяна на предназначението на имот се извършват от името
на собственика и в негова полза. Ето защо, биха могли да са
налице рискове, в случай че ползвате помещението на
основание договор за наем и тези отношения не са
предварително уредени.
Важно е да знаете, че към проектите за преустройства в жилищна
сграда задължително се представя мотивирано становище на инженерконструктор с пълна проектантска правоспособност, доказващо, че не
се увеличават натоварванията, не се засягат конструктивни елементи и
не се намаляват носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността
на конструкцията на сградата, а когато се налагат изменения в
конструкцията или се увеличават натоварванията, се представя и
конструктивна част към инвестиционния проект.
Ако обектът, който се преустройва е в сграда-паметник на културата, то
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проектът се съгласува и с Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Какви
специфични
изисквания
има
при
смяна
на
предназначение на обект в жилищна сграда?
В надземните етажи на жилищна сграда освен жилища могат да се
изграждат и ателиета и кабинети за индивидуална творческа дейност,
при съблюдаване на санитарно-хигиенните, противопожарните и
другите технически изисквания, както и на нормите за безопасност.
В съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост се
допуска преустройство и промяна на предназначението на жилищно
помещение или на самостоятелно жилище в кабинет за здравни нужди,
за офис или за ателие за индивидуална творческа дейност, свързани с
достъп на външни лица в сградата, при следните условия:
• обектите се намират на първия или на полуподземния етаж (по
изключение и на други надземни етажи въз основа на решение на
общото събрание на собствениците на жилища и с изрично писмено
нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища непосредствени съседи на обекта3);
• преустройството им е съобразено със санитарно-хигиенните,
противопожарните (връзка към 1.1.6.) и другите технически
изисквания (разрешения от Областна дирекция по безопасност на
храните, сертификати за противопожарна безопасност и др.);
• изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички
собственици на жилища, непосредствени съседи на обектите.
Съществуващо жилищно помещение или самостоятелно жилище на
първия етаж на жилищна сграда може да се преустрои с промяна на
предназначението му за магазин или за други обслужващи дейности
при следните условия:
• при спазване на санитарно-хигиенните, противопожарните и другите
технически изисквания;
• ако се осигури самостоятелен вход извън входа и общите помещения
на жилищните етажи;
• решение на общото събрание на собствениците и изрично писмено
нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилищанепосредствени съседи на обекта.
Съседите в жилищата до Вас, както и тези на етаж под и над Вашия, всички, с
които имате общи стени, или ви разделя таван или под.

3
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В гореописаните хипотези може и да не получавате съгласие на
собствениците в етажната собственост, когато става въпрос за обекти
за нежилищни нужди (например магазин), изградени в заварена от Вас
сграда, при условие, че при преустройството:
• не се отнемат общи помещения и площи или части от тях и не се
променя предназначението им;
• не се изменят съществено общите части на сградата;
• не се свързват вътрешни инсталации с общи мрежи;
• не се допуска наднормено шумово и друго замърсяване. Ако не са
налице тези условия, се спазват изискванията на чл. 185, ал. 2 и 3.
Не се изисква съгласието на собствениците в етажната собственост и
при възстановяване на жилищното предназначение на вече
преустроени за нежилищни нужди самостоятелни помещения и обекти,
изградени в заварена от Вас жилищна сграда.
Какви могат да бъдат негативните последствия за мен, ако
използвам обект не по предназначението му?
Съществува изрична законова забрана строежи или части от тях да се
ползват не по предназначението им или в нарушение на условията за
въвеждане в експлоатация (чл. 178, ал. 4 от ЗУТ). Последствията от
неспазване на разпоредбата са следните:
• за строежи от първа до трета категория - началникът на Дирекцията
за национален строителен контрол или упълномощено от него
длъжностно лице въз основа на съставен констативен акт забранява
с мотивирана заповед ползването на строежите и разпорежда
тяхното освобождаване, прекъсване на захранването им с
електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и други;
• за строежи от четвърта и пета категория кметът на общината или
упълномощено от него длъжностно лице въз основа на съставен
констативен акт забранява с мотивирана заповед ползването на
строежите и разпорежда тяхното освобождаване, прекъсване на
захранването им с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ,
телефон и други;
• глоба от 100 до 500 лева. Ако нарушението бъде продължено, след
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като е констатирано с акт, или ако в срока за издаване на
наказателно постановление бъде извършено друго нарушение от
същото лице, наказанието е глоба от 3 000 до 15 000 лв. независимо
от наказанието по първото нарушение.
След отстраняване на причините, които са предизвикали забраната и
след заплащане на дължимите глоби и такси, въвеждането на
строежите в експлоатация се разрешава.
За повече информация за срокове и такси свързани с промяна на
предназначение вижте тук (връзка към 1.2.8.1.2.)
Повече информация
За
•
•
•

повече информация вижте:
Закон за устройство на територията;
Закон за кадастъра и имотния регистър;
Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри, издадена от министъра на
регионалното развитие и благоустройството.

Обратно в списъка
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Конструктивно становище (Акт 14)
Обща информация:
Акт образец 14 е една от стъпките за контрол на строителните
дейности, защото това е документът за приемане на конструкцията на
сградата, а с неговото приемане вече ще можете да преминете към
процедурата по издаване на Акт образец 15 и Акт образец 16 (за
строежи от първа до трета категория) или Удостоверение за въвеждане
в експлоатация (за строежи от четвърта до пета категория). Повече
информация за различните категории строежи може да намерите тук.
Може да възникне необходимост да подпишете такъв акт, в случай че
сте в ролята на строител на обекта, тъй като Акт образец 14 се
подписва
от
проектанта-конструктор,
строителя
и
технически
правоспособното физическо лице по част "Конструктивна" към лицето,
упражняващо строителен надзор.
Важно е да знаете
За строежите от шеста категория не се съставят актове и
образци, освен в хипотезата за:
• стопански постройки със селскостопанско
предназначение и строежите от допълващото
застрояване, освен ако с решение на общинския съвет е
предвидено друго;
• басейни с обем до 100 куб. м. в оградени поземлени
имоти;
• подпорни стени с височина от 1,20 м. до 2 м. над нивото
на прилежащия в основата им терен, когато не са
елемент на транспортни обекти;
• плътни огради на урегулирани поземлени имоти с
височина на плътната част от 0,60 м. до 2,20 м., с
изключение на случаите описани в чл. 48, ал.9 от ЗУТ1.
Какво съдържа Акт 14?
Акт образец 14 съдържа:
• констатации за съответствието на строежа с проекта въз основа на
данни от съставената документация (дневници на строежа - бетонов,
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•

монтажен и др., съгласно правилата за изпълнение на съответния
вид строителни и монтажни работи (СМР);
документите, удостоверяващи съответствие на вложените строителни
продукти с изискванията по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ, и др., доказващи
годността за употреба при спазване на основните изисквания към
строежите) съгласно действащата нормативна уредба за приемане,
извършване и контрол на отделните видове строителни и монтажни
работи;
оценка за наличие на недостатъци, възможността за тяхното
отстраняване;
заключение за приемане на строителната конструкция при постигане
изискванията към строежите по ЗУТ.
Повече информация
Повече информация за Образец на Акт 14 може да намерите
в НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството, обн., ДВ, бр. 56 от
11.07.2017 г., в сила от 11.07.2017 г, под Приложение №14.

Обратно в списъка

1Строителството на огради в отклонение от изискванията се разрешава от главния
архитект на общината въз основа на индивидуален архитектурен проект
съобразно предназначението на урегулирания поземлен имот и с оглед
осигуряването на архитектурно единство.
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На тази страница можете да намерите следната информация:
• Какво представлява „Акт 15“ (Акт образец 15)?
• Какви документи съдържа „Акт 15“?
• Какво представлява „Акт 16“ (Акт образец 16)?
• Каква е процедурата за получаване на Акт 16 за строежи от първа до
трета категория (Процедура I)?
• Каква е процедурата за получаване на Акт 16 за строежи от четвърта
до пета категория (Процедура II)?
С напредване на строителството, на всеки инвестиционен процес се
налага преминаване на определен разрешителен режим след
получаване на Акт 14. Това са т.нар. в практиката „Акт 15“ и „Акт 16“.
Какво представлява „Акт 15“ (Акт образец 15)?
Целта на акт 15 е да установи състоянието и готовността на строежа за
въвеждането му в експлоатация.
След завършване на строежа възложителят, проектантите по всички
части, строителят и лицата, упражняващи строителен надзор, съставят
акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно
одобрените
инвестиционни
проекти,
заверената
екзекутивна
документация1, нормативните изисквания към строежите и условията на
сключения договор.
С този акт се извършва предаването на строежа и строителната
документация от строителя на възложителя, както и е основание за
съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен
надзор.
Акт образец 15 съдържа:
• Описание на договорите за изпълнение на строителството,
строителните книжа, екзекутивната документация и съставените
актове и протоколи по време на строителството, документацията от
строителното досие на обекта (актове, протоколи, дневници,
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декларации
за
експлоатационни
показатели/декларации
за
характеристиките на строителния продукт на вложените строителни
продукти и други документи, изискващи се по съответен нормативен
акт), както и на тези за проведени изпитвания, измервания,
доказващи правилността на изпълнението;
данните от огледа на място и околното пространство (възстановено
ли е във вида при откриване на строителната площадка),
включително описание на строежа и на неизвършени, незавършени
или недобре извършени работи, които до подаване на искането за
издаване на разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в
експлоатация следва да бъдат отстранени, за което се съставя
констативен протокол;
доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените
инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация,
изискванията по ЗУТ и условията на сключения, между възложителя
и строителя договор, въз основа на които съставителите установяват
годността за приемане на строежа, частта или етапа от него.
Важно е да знаете
Акт образец 15 е основание за съставяне на протокол
образец 16 (Акт 16) за установяване на годността за
ползване на строежа.

Какво представлява „Акт 16“ (Акт образец 16)?
В практиката Акт 16 се ползва като общ термин вместо Разрешение за
ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация, но между
двете има разлика и трябва да се разграничават в зависимост от това за
каква категория строежи се отнасят.
Важно е да знаете
За строежи от 1-ва до 3-та категория (автомагистрали и
пътища,
хидротехнически
съоръжения,
производствени
предприятия, хидротехнически съоръжения др.) Акт 16 се
издава от Държавна приемателна комисия и касае
установяване на годността за ползване на строежа (част, етап
от него). Въз основа на Акт 16 Дирекция за национален
строителен контрол издава Разрешение за ползване.
В случай че проектът Ви се отнася за строежи от 4-та до 5-та
категория (жилищни и смесени сгради с ниско и средно
застрояване, вилни сгради и др.), не се съставя Акт 16, а се
издава Удостоверение за въвеждане в експлоатация от
органа, който е издал разрешението за строеж.
1Екзекутивната

документация съдържа пълен комплект чертежи за действително
извършените строителни и монтажни работи.
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Процедурите по издаване на Разрешение за ползване или
Удостоверение за въвеждане в експлоатация се различават една от
друга. Съществува разлика между придобиване на Разрешение за
ползване и Удостоверение за въвеждане в експлоатация.
Процедура I – Разрешение за ползване (1-3 категория)

Защита на личните данни
Обществени поръчки
НИРД
Строителство

1

Подаване на искане за назначаване на Държавна
приемателна комисия (ДПК) за издаване на разрешение за
ползване

Искането се прави от възложителя или от упълномощено от него лице
до Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), като искането
трябва да бъде в писмена форма.
Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице назначава или
отказва назначаване на ДПК в срок от 14 работни дни от постъпване на
искането.
За назначаване на комисията възложителят представя следните
документи:
• писмено искане от възложителя или упълномощено от него лице;
• окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, към
който се прилагат:
• разрешение за строеж (акт за узаконяване);
• протокол за определяне на строителна линия и ниво, с
резултатите от проверките на достигнатите контролирани
нива;
• констативен акт за установяване годността за приемане на
строежа (акт образец 15);
• документ от Агенция по геодезия, картография и кадастър за
изпълнение на изискванията за предадена екзекутивна
документация, ако такава е необходима;
• заверена заповедна книга;
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документ за собственост или документ за учредено право на строеж
в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по
силата на специален закон, ако е приложимо;
договор с експлоатационните дружества (например за вода,
електричество и др.) за присъединяване към мрежите нa
техническата инфраструктура. Целта на назначената комисия е да
установи изпълнението на строежа и неговата функционална
пригодност съобразно издаденото разрешение за строеж, одобрените
проекти или заверената екзекутивна документация и действащата
нормативна уредба по изпълнението и приемането на строителството
и
в
съответствие
с
изискванията
на
ЗУТ.

•

•

2

Преценка от страна на ДПК и съставяне на протокол
образец 16

Въз основа на огледа на строежа, представените документи,
разискванията на нейните заседания и становища на членовете й,
Държавната приемателна комисия (ДПК) съставя протокол обр. 16 с
предложение за издаване на разрешение за ползване на строежа или с
предложение за отказ за издаване на разрешение за ползване.
Допълнителна информация за процедурата по издаване на разрешение
за ползване и относно дейността и структурата на ДПК можете да
намерите
на
страницата
на
ДНСК
(http://www.dnsk.mrrb.government.bg/ui/Home.aspx?0ZKDwUgLUJpHeew
c1m6/P1p/%2BFR%2BWDmBzfspR/GtwCueZlMyVFCJiw%3D%3D).
Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице, в срок до
5 работни дни от представянето на протокол обр. 16 на ДПК:
• издава разрешение за ползване;
• отказва издаване на разрешение за ползване на строежа с
мотивиран писмен отказ.
При издадена заповед за отказ от издаване на разрешение за
ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа,
възложителят може да отстрани причините за отказа и прави писмено
искане за назначаване на ДПК.
Процедура II – Удостоверение за въвеждане в експлоатация (45 категория)

1

Подаване на искане за регистриране и издаване
удостоверение за въвеждане в експлоатация

на

Искането е по образец и се прави от възложителя или от упълномощено
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от него лице до органа, издал разрешението за строеж – (напр. главния
архитект на дадена община).
Чл. 148, ал. 3 от ЗУТ описва хипотезите, в които главният архитект на
община, не е компетентният орган.
За регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в
експлоатация на строеж четвърта категория се представят следните
документи:
• писмено искане от възложителя или от упълномощено от него лице;
• документ за собственост или документ за учредено право на строеж
в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по
силата на специален закон;
• окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор;
• разрешение за строеж (акт за узаконяване) – прилага се служебно
от органа, издал акта (Разрешение за строеж);
• протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от
проверки на достигнатите контролирани нива;
• акт образец № 14 за приемане на конструкцията, когато се изисква
(връзка към 1.2.8.2.1.);
• констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за
приемане на строежа, образец № 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
• документ от Агенция по геодезия, картография и кадастър за
изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ и по чл. 54а, ал. 2
от Закона за кадастъра и имотния регистър за предадена
екзекутивна документация, ако такава е необходима;
• договори с експлоатационните дружества за присъединяване към
мрежите на техническата инфраструктура, когато такива са
необходими;
• технически паспорт, а когато строежът е новоизградена сграда – и
сертификат за енергийни характеристики на нова сграда, издаден по
реда на наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност;
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актове по специални закони, които са необходимо условие за
издаване на разрешение за строеж и/или за въвеждане в
експлоатация.

•

Важно е да знаете
За регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане
в експлоатация на строеж пета категория се представя
същият набор от документи, без окончателен доклад на
лицето, упражняващо строителен надзор.
Примерно заявление към Столична община може да видите на
страницата на АГК (https://www.sofiaagk.com/FileBrowser/File?path=esoft/ZAYAVLENIA/ZAYAVLENIE_ZA_REGIS
TRIRANE_NA_IZPALNEN_STROEZH_I_IZDAVANE_NA_UDOSTOVERENIE_ZA
_VAVEZHDANETO_MU_V_EKSPLOATATSIA_(CHL._177_OT_ZUT).pdf).

2

Преценка от страна на компетентния орган и издаване на
удостоверение
за
въвеждане
в
експлоатация
или
съответно отказ

Органът, издал разрешението за строеж, в 7-дневен срок от постъпване
на искането извършва проверка на комплектоваността на документите
и:
• издава удостоверение за въвеждане в експлоатация или;
• отказва издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация с
мотивиран писмен отказ.
По преценка на органа, издал разрешението за строеж, в 7-дневен срок
може да се извърши проверка на място, за което се съставя констативен
протокол, неразделна част от досието на строежа.
Издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация може да
бъде отказано, когато се установи наличие на някое от обстоятелствата
по чл. 178, ал. 3 ЗУТ, както и когато не е упражняван строителен
надзор или е упражняван от нелицензирано или нерегистрирано за това
лице за строежите от четвърта категория и не е упражнявано
техническо ръководство за строежите от пета категория.
При постановен отказ от издаване на удостоверение за въвеждане в
експлоатация възложителят отстранява причините за отказа и прави
писмено искане за регистриране и издаване на удостоверение за
въвеждане в експлоатация.
Гореописаните разрешения за ползване/удостоверения за въвеждане в
експлоатация са завършващите актове за строителството,
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да бъде въведен в експлоатация.
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Такса

Сумата за издаване на „Акт 16“ се определя индивидуално
според категорията строеж и вида на обекта. Подробна
информация може да бъде намерена в ТАРИФА № 14 за
таксите, които се събират в системата на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството и от
областните управители (ttps://www.mrrb.bg/bg/tarifa-14za-taksite-koito-se-subirat-v-sistemata-na-ministerstvotona-regionalnoto-razvitie-i-blagoustrojstvoto-i-ot-oblastniteupraviteli-77923/).

Повече информация
Повече информация за процедурата може да откриете на
сайтовете на Дирекция за национален и строителен контрол
(http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Home.aspx?0ZKDw
UgLUJrvrWmbKCIuPA%3d%3d)
и
на
Министерство
на
регионалното
развитие
и
благоустройството
(https://www.mrrb.bg/).
Информация относно издаването на Удостоверение за
въвеждане в експлоатация в Столична Община, може да
намерите в пътеводителя на Общината (https://adminguide.sofia.bg/navigator/m_svc_pas111.aspx?/rfMH44LPzts8nM
SHhVNNMy/pFhStnnUNUTTR0BQIOVNfR3f8hvd/iU1yEhu3RfLIqA
mLUyKeGlXQdRqD/3hAg==).
Обратно в списъка
С
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Промени в структурата на бизнеса
Филтрирай по:
Ключова дума

филтър

Промени в структурата

Сортирай по азбучен ред:

Прекратяване на дейността

Промени в структурата на бизнеса
Тук може да научите как да промените структурата на вашия бизнес и
какви са конкретните процедури за това…
още
Преобразуване и прехвърляне на бизнеса
Тук може да научите какви са процедурите за преобразуване на
бизнеса Ви и как можете да го прехвърлите на друго лице…
още
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•

Изменения на дружествения договор

Бизнес операции

•

Прехвърляне на дружествен дял

Промени в структурата

•

Смяна на управител

Стартиране на бизнес
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Преобразуване и прехвърляне на бизнеса
•

Приемане на нов съдружник/изключване на съдружник

Бизнес операции

•

Преобразуване на дружеството чрез промяна на правната форма

Промени в структурата

•

Прехвърляне на предприятие

Прекратяване на дейността

•

Процедура по преобразуване (вливане, сливане, разделяне и
отделяне)

Стартиране на бизнес
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Съгласно Търговския закон (ТЗ) дружествата с ограничена отговорност
(ООД), събирателните и командитните дружества възникват въз основа
на сключен между съдружниците дружествен договор. При
учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
се съставя учредителен акт, който урежда основните обстоятелства
относно новоучреденото дружество. За разлика от тях акционерното
дружество (АД) и командитното дружество с акции (КДА) възникват въз
основа на устав. При учредяване на еднолично акционерно дружество
(ЕАД) се съставя учредителен акт, чрез който се утвърждава уставът на
дружеството.
Какво урежда дружественият договор на ООД?
Дружественият договор съдържа редица важни обстоятелства относно
учредяваното дружеството – наименование, предмет на дейност,
седалище и адрес на управление на дружеството, срок на договора (ако
договорът е сключен за срок), имената на съдружниците, капитала на
дружеството (размер, начин на внасяне, дялове на съдружниците в
капитала и т.н.), управлението и начина на представителство на
дружеството и др. (чл. 115 ТЗ). Дружественият договор е публичен той се обявява в Търговския регистър при учредяването на дружеството
и се изменя или допълва с решение на общото събрание на
съдружниците, което също се обявява в Търговския регистър.
Каква е процедурата по изменение на дружествения договор на
ООД

1

Свикване на общо събрание1

Общото събрание се свиква от управителя на дружеството най-малко
веднъж годишно, като управителят е длъжен да свика извънредно
общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над
1/10 от капитала. Ако управителят не свика общото събрание в
двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, могат сами да
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направят това. Общото събрание се свиква с писмена покана, която
следва да бъде получена от всички съдружници най-малко 7 дни преди
датата на заседанието, освен ако дружественият договор не предвижда
друго. В поканата следва да се посочи информация относно мястото и
времето на провеждане на общото събрание, както и дневният ред на
заседанието.

2

Вземане на решението от съдружниците

Решенията на общото събрание за изменения и допълнения
дружествения договор се приемат с мнозинство от собствениците
повече от ¾ от капитала на дружеството2. Когато промените
дружествения договор се отнасят до капитала на дружеството, те
приемат с единодушие от всички съдружници (чл. 137, ал. 3 ТЗ).

3

на
на
в
се

Вписване на решението в търговския регистър

Решенията, взети от общото събрание за изменения или допълнения на
дружествения договор, влизат в сила след като бъдат вписани в
Търговския регистър (чл. 140, ал. 3 ТЗ). Вписването на решението става
чрез
подаване
на
заявление
по
образец
(www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2) от управителя или
друг представителен орган на дружеството. Подаването на заявлението
може
да
стане
и
онлайн
(https://public.brra.bg/Internal/Registration.ra?0), като за целта е
необходим квалифициран електронен подпис (връзка 1.1.13.).
Важно е да знаете
При подаване на заявлението онлайн, таксите, които се
дължат към Агенция по вписванията, са двойно по-ниски.

1Общото

събрание се състои от съдружниците.
на гласа на всеки съдружник се определя съразмерно на дела му в
капитала в дружеството, освен ако друго изрично не е уредено. Така решението
може да бъде взето от двама съдружници, ако те притежават повече от ¾ от
капитала на дружеството, макар останалите съдружници, които имат числово
превъзходство, да са против вземането на решението.
2Тежестта
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Какви допълнителни действия следва да бъдат предприети,
когато изменения на дружествения договор са свързани с
капитала на дружеството?
ТЗ предвижда извършването на допълнителни действия, когато с
взетото от общото събрание решение се променя размера на капитала
на дружеството:
•

Необходимо е съставянето на протокол с нотариално
удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени
едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена
писмена форма (чл. 137, ал. 4 ТЗ). В случай че това изискване не
бъде спазено, взетото решение е невалидно.

•

Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез решение за
увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане
на нови съдружници (чл. 148 ТЗ).

•

Когато с взетото решение капиталът на дружеството се намалява,
преди да се впише промяната на капитала, е необходимо
решението да се обяви в Търговския регистър от управителя. С
обявяването на решението се дава възможност на кредиторите на
дружеството, несъгласни с намаляването на капитала, да искат
изпълнение или обезпечаване на съществуващите към тях
задължения. Ако до три месеца кредиторите на дружеството не
изразят писмено несъгласието си, се смята че те са съгласни с
намаляването на капитала.

•

Изменението на дружествения договор, с което се намалява
капиталът, се вписва в Търговския регистър след изтичане на
тримесечния срок от обявяване на решението. Към заявлението
за вписване се представят доказателства, че решението е било
обявено в търговския регистър, както и писмена декларация на
управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с
намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът. Ако
представените от управителя данни за вписване на
намаляването са неверни, той отговаря за причинените на
кредиторите вреди.
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Такса

Дължимата такса при изменение на дружествения
договор, когато не се променя капиталът на дружеството,
е в размер на 30 лв. при подаване на заявлението на
място в Агенция по вписванията и 15 лв. при подаване на
заявлението онлайн. Когато чрез дружествения договор
се променя капиталът на дружеството, дължимата такса е
60 лв., при подаване на заявлението на място в Агенция
по вписванията и 30 лв. при подаване на заявлението
онлайн.
(https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2018/01/
26/tarifa_12_2017.pdf).

Повече информация
Повече информация за изменението на дружествения
договор и свързаната нормативна уредба можете да откриете
на страницата на Търговския регистър в секциите:
• Електронни услуги
(https://www.registryagency.bg/bg/registri/targovskiregistar/elektronni-uslugi/);
• Въпроси и отговори
(https://www.registryagency.bg/bg/registri/targovskiregistar/vprosi-i-otgovori/).
Обратно в списъка
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Какво е дружествен дял?
В дружествата с ограничена отговорност (ООД) всеки съдружник има
дял от имуществото на дружеството и този дял се нарича дружествен.
Размерът на дружествения дял обикновено се определя съобразно дела
на съдружника в капитала на дружеството, като е възможно в
дружествения договор да се уговори друго (чл. 127 ТЗ). Дяловете на
съдружниците не могат да бъдат по-малки от 1 лв., а размерът им се
определя в дружествения договор. Така, когато дружеството има
капитал 50 лв., е възможно той да бъде разделен на два дружествени
дяла по 25 лв., на 10 дружествени дяла по 5 лв. и т.н., стига общата
сума на дяловете да е равна на капитала на дружеството.
• Възможно е дяловете на отделните съдружници да бъдат различни
по размер – напр. един съдружник да има един дял в размер 25 лв.,
а останалите петима съдружници да имат дялове в размер на 5 лв.
• Задължение на всеки съдружник е да изплати или внесе дела си,
като начинът и редът за това се уреждат в дружествения договор.
Когато се прехвърли дружествен дял, който не е внесен/изплатен,
новият притежател отговаря заедно с досегашния за дължимите към
момента на прехвърлянето вноски в капитала.
• Съдружниците не могат да изискват своя дял от имуществото на
дружеството, докато дружеството съществува.
• Дружественият дял дава право на съдружниците да получат част от
печалбата съразмерно на дяловете, ако друго не е уговорено (чл.
133 ТЗ).
Как се прехвърля дружественият дял?
Дружественият дял може да бъде прехвърлен чрез договор (продажба,
дарение и т.н.), като законът изисква договорът да бъде сключен пред
нотариус - с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието,
извършени едновременно (чл. 129, ал. 2 ТЗ).
Съдружникът може да продаде всичките си дялове или част от тях на
някой от останалите съдружници или на трети лица (лица, които не са
съдружници в дружеството). Когато един съдружник прехвърли
всичките си дялове, той престава да участва в дружеството.
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Важно е да знаете
Важно е да се отбележи, че когато продава дружествения
дял, съдружникът може да определи различна цена за него
от стойността му в капитала на дружеството. Така напр.
дружествен дял на стойност 25 лв. може да бъде продаден за
5 лв. (напр. когато дружеството търпи загуби) или пък за 50
лв. (когато дружеството генерира печалби и дружественият
дял носи ползи на притежателя си).
Когато дружествени дялове се прехвърлят на трети лица, законът
предвижда допълнителни изисквания, които защитават интересите на
дружеството и на новия притежател на дружествен дял:
• Дружеството следва да няма неизплатени изискуеми трудови
възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски
на работниците и служителите, включително и на работниците и
служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до
три години преди прехвърлянето на дружествения дял.
• Следва да бъдат спазени изискванията за приемане на нов
съдружник. Това означава, че е необходимо третото лице да подаде
писмена молба до Общото събрание, в която заявява, че приема
условията на дружествения договор, след което Общото събрание да
вземе решение, с което се дава съгласие за прехвърляне на
дружествен дял и се приема нов съдружник. Решението се взема с
мнозинство от притежателите на повече от ¾ от капитала на
дружеството, като е задължително да се състави протокол с
нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието,
извършени едновременно, освен ако в дружествения договор не е
уговорена писмена форма (чл. 137, ал. 4 от ТЗ).
Задължително е прехвърлянето на дружествения дял да бъде вписано в
Търговския регистър (чл. 129 ТЗ). Вписването става по заявление на
управителя
на
дружеството
по
Образец
А4
(http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2).
Заявлението
може
да
бъде
подадено
онлайн
(https://public.brra.bg/Internal/Registration.ra?0)
с
квалифициран
електронен подпис, като дължимата държавна такса в този случай е
по-ниска. Към заявлението се прилагат следните документи:
• препис от нотариално заверения договор за прехвърляне на
дружествения дял.
• дружествен договор, в който е отразено прехвърлянето на дела;
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документ за платена държавна такса (държавната такса е в размер
на 30 лв., когато заявлението се подава на хартиен носител на място
в Агенция по вписванията и в размер на 15 лв., когато се подава по
електронен път
(https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2018/01/26/tarifa_1
2_2017.pdf).
Когато дружественият дял се прехвърля на трето лице, освен
горепосочените документи, се представят още:
• молбата на третото лице до Общото събрание, в която е заявено, че
приема условията на дружествения договор;
• препис от нотариално заверения протокол на Общото събрание, с
което се дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов
член;
•

•

декларация
за
липса на
неизплатени
изискуеми
трудови
възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски
на работниците и служителите, включително и на работниците и
служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до
три години преди прехвърлянето на дружествения дял (Декларация
по чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 129, ал. 1 от Търговския закон (
http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2)). Следва
да се отбележи, че за декларирането на неверни данни може да
понесете наказателна отговорност съгласно разпоредбите на
Наказателния кодекс.
Повече информация
Повече информация за прехвърлянето на дружествени
дялове и свързаната нормативна уредба можете да откриете
на страницата на:
• Агенция по вписванията
(https://www.registryagency.bg/bg/zaagenciyata/normativna-uredba/);
• Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ
(http://brra.bg/).
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Каква е ролята на управителя в дружеството с ограничена
отговорност (ООД)?
Търговският закон (ТЗ) изисква всяко ООД да има управител.
Управителят се назначава от общото събрание на дружеството, като е
допустимо дружеството да има повече от един управител. Отношенията
между дружеството и управителя се уреждат с писмен договор за
възлагане на управлението (чл. 141, ал. 7 ТЗ) – така нареченият в
практиката „Договор за управление и контрол (ДУК)”.
Важно е да знаете
ДУК не е трудов договор, но е приравнен на трудов договор
само и единствено за целите на данъчното и осигурителното
право – т.е. заплащат се данъци и осигуровки, каквито биха
се дължали, ако управителят е на трудов договор. Това
означава, че управителят има само правата и задълженията,
които са уредени в договора – той не се ползва от защитата,
която гарантира трудовото законодателство, няма право на
годишен отпуск, ако такъв не е уговорен в ДУК, няма право
на
допълнителни
възнаграждения
и
обезщетения,
регламентирани в Кодекса на труда.
Кой може да бъде управител?
ТЗ допуска управител да бъде, както някой от съдружниците, така и
лице, което не участва в дружеството. Управителят организира и
ръководи дейността на дружеството и го представлява в отношенията
му с трети лица – той може да свиква Общото събрание на дружеството,
да сключва договори от името на дружеството и т.н (чл. 141 ТЗ). При
осъществяване на своите функции управителят следва да спазва
законовите изисквания и да изпълнява решенията на Общото събрание
на дружеството.
Тъй като управителят е представител на дружеството, името му се
вписва в Търговския регистър, заедно с документ, изразяващ
съгласието му да управлява дружество и образец на подписа му (т. нар.
„спесимен“).
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Може ли да бъде сменен управителят на дружеството?
Управителят може да бъде сменен по всяко време, като в такъв случай
името на освободения управител се заличава от търговския регистър
(чл. 141, ал. 4 ТЗ) и се вписва името на новия управител. Смяната на
управителя може да стане както по желание на управителя, така и по
инициатива на съдружниците в дружеството.
Каква е процедурата по смяна на управителя?

1

Свикване на общо събрание1

Общото събрание се свиква от управителя на дружеството най-малко
веднъж годишно, като управителят е длъжен да свика извънредно
общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над
1/10 от капитала на дружеството. Ако управителят не свика Общото
събрание
в
двуседмичен
срок от
постъпване
на
искането,
съдружниците, поискали свикването, могат сами да направят това.
Общото събрание се свиква с писмена покана, която следва да бъде
получена от всички съдружници най-малко 7 дни преди датата на
заседанието, освен ако дружественият договор не предвижда друго. В
поканата следва да се посочи къде и кога ще се проведе заседанието
на общото събрание, както и дневният му ред – кои въпроси ще се
разгледат и решат от съдружниците.

2

Вземане на решението от съдружниците

Решенията на Общото събрание за освобождаване и избиране на нов
управител се приемат с мнозинство от собствениците на повече от ½ от
капитала на дружеството2. Необходимо е да се състави протокол от
заседанието
с
нотариално
удостоверяване
на
подписите
и
съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения
договор е предвидена писмена форма. В случай че двете решения (за
освобождаване на стария управител и за избиране на нов управител) се
вземат на различни заседания на общото събрание, такъв протокол e
задължителен само за заседанието, на което се избира нов управител).
1Общото

събрание се състои от всички съдружници.
на гласа на всеки съдружник се определя съразмерно на дяла му в
капитала в дружеството, освен ако друго изрично не е уредено. Така решението
може да бъде взето от двама съдружници, ако те притежават повече от ¾ от
капитала на дружеството, макар останалите съдружници, които имат числово
превъзходство, да са против вземането на решението.
12
2Тежестта
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Вписване на промените в търговския регистър

Решенията на Общото събрание следва да бъдат вписани в търговския
регистър, за да могат лицата, които са в отношения с дружеството, да
се осведомят за промяната. Вписването става по заявление по Образец
А4 (http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2),
подадено до Агенция по вписванията от новоизбрания управител на
дружеството. Възможно е заявлението да бъде подадено онлайн
(https://public.brra.bg/Internal/Registration.ra?0), като за целта е
необходим квалифициран електронен подпис. Обикновено промените се
вписват в търговския регистър между една и две седмици след подаване
на заявлението.
Важно е да знаете
В случай че заявлението се подаде онлайн, дължимата такса
за вписването е двойно по-ниска.
Към заявлението, независимо дали е подадено онлайн или на място в
регистратура на Агенция по вписванията, следва да бъдат приложени
следните документи:
•

решението на Общото събрание за промяна на обстоятелствата;

•

документ с нотариална заверка, в който се заявява съгласие на
новоизбрания управител да заеме длъжността, заедно с образец на
подписа му (спесимен);

•

декларация от новия управител за истинността на декларираните
обстоятелства (по чл. 13, ал. 4 от ЗТР – вж. образец на следния
адрес, в раздел „Декларации“
(http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2));

•

документ, доказващ заплащането на държавна такса за вписването,
освен ако същата не се заплаща безкасово при подаване на
документите. Размерът на таксата се определя в Тарифата за
държавни такси, събирани от Агенция по вписванията
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(https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2018/01/26/tarifa_1
2_2017.pdf). Към момента, ако заявлението е подадено онлайн,
таксата е в размер на 15 лв., а при подаване на място в Агенция по
вписванията – 30 лв.;
•

декларация от управителя за липса на обстоятелствата по чл.141,
ал.8 от ТЗ (не е наличен образец).
Важно е да знаете
Ако дружеството има повече от един управител и Общото
събрание освободи един от тях, не е задължително да бъде
избиран нов управител. В този случай заявлението до
Търговския регистър за заличаване на освободения
управител се подава от неотстранения управител.
В случай че името на отстранения управител е вписано в
дружествения договор, при подаване на заявлението до
Агенция по вписванията новоизбраният управител следва да
завери и приложи 2 екземпляра от дружествения договор с
нанесените в него промени (чл. 119, ал. 4 ТЗ), като в единия
екземпляр следва да бъдат заличени личните данни, освен
онези, които се изискват по Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или друг
нормативен акт.
В
случай
че
декларира
неверни
обстоятелства,
новоизбраният управител носи отговорност по правилата на
Наказателния кодекс.
Повече информация
Повече информация за смяната на управителя и свързаната
нормативна уредба можете да откриете на страницата на:
• Агенция по вписванията
(https://www.registryagency.bg/bg/zaagenciyata/normativna-uredba/);
• Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ (http://brra.bg/).
Обратно в списъка
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Приемане на нов съдружник/ изключване
на съдружник
В тази секция можете да намерите следната информация:
• Какъв е начинът за приемането на нов съдружник?
• Какъв е начинът за изключване на съдружник?
При дружеството с ограничена отговорност (ООД) всеки от
съдружниците има принос за развитието и успехa на дружеството и
осъществяваните от него дейности. Търговският закон (ТЗ) урежда,
както възможност за приемане на нови съдружници (когато напр.
дружеството се разраства и има перспектива за разширяване на
дейността и капацитета му), така и възможност някой от съдружниците
да бъде изключен от дружеството (напр. при неизпълнение на
задълженията към дружеството).
Какъв е начинът за приемането на нов съдружник?

1

Подаване на писмена молба

Писмената молба следва да бъде адресирана до дружеството. Чрез нея
лицето, което иска да стане съдружник, заявява, че приема условията
на дружествения договор и желаe да се присъедини към дружеството.
Свикване на Общото събрание1 на дружеството и вземане
на решение за приемане на нов съдружник
Oбщото събрание се свиква от управителя на дружеството най-малко
веднъж годишно, като управителят е длъжен да свика извънредно
общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над
1/10 от капитала. Ако управителят не свика Общото събрание в
двуседмичен срок от поискването, съдружниците, поискали свикването,
могат сами да направят това. Общото събрание се свиква с писмена
покана, която следва да бъде получена от всички съдружници наймалко 7 дни преди датата на заседанието, освен ако дружественият
договор не предвижда друго. В поканата следва да се посочи къде и
кога ще се проведе заседанието на общото събрание, както и дневният

2

му ред – кои въпроси ще се разгледат и решат от съдружниците (чл. 139
ТЗ).
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На заседанието Общото събрание следва да приеме решение за
приемане на нов съдружник. Решението се взима с мнозинство от
притежателите на повече от ¾ от капитала на дружеството.
Задължително условие за валидността на взетото решение е да бъде
съставен протокол от заседанието с нотариално удостоверяване на
подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в
дружествения договор е предвидена друга писмена форма.

3

Вписване на решението за приемане на съдружник

Решението за приемане на съдружник поражда действието си само след
като бъде вписано в Търговския регистър (чл. 140, ал. 4 ТЗ).
Вписването
става
по
заявление
(по
Образец
А4
(
http://brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2)),
подадено
от
управителя на дружеството или от нотариално упълномощен от него
представител до Агенция по вписванията. Заявлението може да бъде
подадено онлайн, като за целта е необходим квалифициран електронен
подпис (връзка към 1.1.13.). В случай че заявлението е подадено
онлайн, дължимата такса за вписването е двойно по-ниска.
Към заявлението, независимо дали е подадено онлайн или на място в
Агенцията по вписванията, следва да бъдат приложени следните
документи:
• молбата от лицето, което желае да стане съдружник;
• решението на Общото събрание за приемане на съдружник;
• заверен от управителя препис от дружествения договор, отразяващ
промяната, както и един препис, в който са заличени личните данни,
с изключение на тези, които се изискват по закон;
• в случай че новоприетият съдружник закупува дружествен дял от
съдружник, следва да бъде приложен договорът за прехвърляне на
дружествен дял с нотариално удостоверяване на подписите, както и
декларация по чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 129, ал. 1 ТЗ (образец
на декларацията виж. в раздел Декларации от падащото меню
(http://brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2)).Повече
относно продажбата на дружествени дялове вижте тук (връзка към
1.3.1.2);
• в случай че новоприетият съдружник наследява дружествен дял от
починал съдружник, следва да се приложат документи, които да
установят, че именно той наследява дружествения дял (напр. копие
от завещание, удостоверение за наследници и др.).
1

Общото събрание се състои от всички съдружници
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Приемане на нов съдружник/изключване
на съдружник
Важно е да знаете
Важно е да се отбележи, че когато в еднолично дружество
(ЕООД) бъде приет нов съдружник, дружеството престава да
бъде еднолично и се превръща в ООД.
Какъв е начинът за изключване на съдружник?
Търговският закон предвижда редица хипотези, при които е възможно
прекратяването на участието на съдружник в дружеството.
• Когато съдружникът е физическо лице, членството му се прекратява
автоматично при смъртта му и при поставянето му под запрещение1
по съдебен ред.
• Когато съдружникът е юридическо лице, членството му се
прекратява при обявяването на фирмата-съдружник в
несъстоятелност или при прекратяването ѝ с ликвидация.
• Независимо дали е физическо или юридическо лице, съдружникът
може да бъде изключен от дружеството по решение на Общото
събрание.
• Възможно е и съдружникът да прекрати участието си в дружеството
по своя инициатива с писмено предизвестие, направено най-малко 3
месеца преди датата на прекратяването.
Изключването на съдружник е крайна мярка, която може да се
предприеме срещу участник в дружеството, който не изпълнява
задълженията си. В тази връзка следва да се прави разлика между
напускането на съдружник (прекратяване на членството по негова
инициатива, което се предшества от писмено предизвестие) и
прехвърлянето на целия дружествен дял на съдружника на друго лице,
от една страна, и изключването на съдружник, от друга. При напускане
на съдружник и прехвърляне на целия дружествен дял на друго лице
прекратяването на участието в дружеството е подчинено на желанието
на самия съдружник, докато изключването от дружеството се
осъществява по инициативата на останалите съдружници и в случай че
са налице необходимите предпоставки, съдружникът не може да се
противопостави на решението на останалите съдружници. Следва да се

С
подкрепата
на

отбележи, че законът цели да ограничи подобни действия, поради което
процедурата за изключване на съдружник е усложнена и изключеният
съдружник може да потърси защита на своите права и дори
възстановяване на членството си в дружеството пред съда.
Търговският закон (ТЗ) изчерпателно урежда ситуациите, в които
съдружник може да бъде изключен от дружеството. Това означава, че
съдружник не може да бъде изключен безпричинно, а в случай че това
стане, съдът би могъл да отмени изключването (чл. 126 ТЗ).
Преди да се пристъпи към процедурата по изключване, задължително
условие е към съдружника да бъде изпратено писмено предупреждение.
В случай че съдружникът не преустанови поведението, което е станало
причина за писменото предупреждение, общото събрание на
дружеството може да вземе решение за изключването му.
Важно е да знаете
Решението за изключване се взима от Общото събрание с
мнозинство от собствениците на повече от ¾ от капитала на
дружеството. При това гласуване дружественият дял на
изключвания съдружник се приспада от капитала на
дружеството и така необходимото мнозинство е от
притежателите на ¾ от останалия капитал. Съдружникът,
чието изключване се гласува, няма право на глас.
Чл. 126 ТЗ урежда няколко хипотези, при които е допустимо да се
започне процедура за изключване на съдружник:
• на първо място, възможно е членството на съдружник да бъде
прекратено, когато той не е внесъл или изплатил дела си в капитала
на дружеството. Практически, това се случва сравнително рядко, тъй
като капиталът на дружеството обикновено се внася непосредствено
след учредяване на дружеството, а разривите в отношенията между
съдружници настъпват на по-късен етап от дейността на
дружеството. В случай обаче че някой от съдружниците не
изплати/внесе дела си в срока, определен в дружествения договор,
Общото събрание, с мнозинство от притежателите на повече от
половината от капитала, определя допълнителен разумен срок (не
по-малък от 1 месец), в който дължимите вноски могат да бъдат
внесени.
Запрещението е специален режим, който съдът може да наложи на лице, което
не може да се грижи за себе си и за своите работи (напр. поради психическо
заболяване, недостатъчна психо-физическа зрялост и др.) Лицата, поставени под
пълно запрещение, не могат да сключват сделки и да се задължават, а за техните
работи се грижи настойник.

2
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Приемане на нов съдружник/ изключване
на съдружник
Управителят на дружеството следва да уведоми писмено съдружника за
допълнителния срок и да го предупреди за предстоящото
изключване. Ако съдружникът не изпълни задължението си и в
определения допълнителен срок, членството му се прекратява
автоматично. В този случай изключеният съдружник не може да иска
връщане на вече направени вноски в капитала на дружеството;
• възможно е съдружник да бъде изключен от Общото събрание, ако
не заплати определена от Общото събрание на дружеството
допълнителна парична вноска. Тази допълнителна вноска не влиза в
капитала на дружеството, а служи за покриване на задължения на
дружеството.
Когато
Общото
събрание
определи
такава
допълнителна вноска, а съдружникът не желае да я заплати, той
може по своя инициатива да напусне дружеството. В случай че не
напусне дружеството и не внесе определената допълнителна вноска,
Общото събрание след писмено предупреждение, го изключва от
дружеството;
• Общото събрание на дружеството може да изключи съдружник след
отправяне на писмено предупреждение, когато съдружникът не
изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за
осъществяване дейността на дружеството, не изпълнява решенията
на Общото събрание или извършва действия, които са против
интересите на дружеството. Следва да се отбележи, че ако
изключеният съдружник обжалва това решение на Общото събрание
пред съда, дружеството ще трябва да докаже обстоятелствата,
станали причина за вземането на решението.
Във всеки от случаите изключването на съдружник се вписва в
Търговския регистър по гореописания ред, като към заявлението,
подадено от управителя до Агенция по вписванията, се прилагат
писменото
предупреждение
за
предстоящото
изключване
на
съдружника (в хипотезата по първата точка) и решението на Общото
събрание на дружеството.

С
подкрепата
на

Повече информация
Повече информация за процедурата по приемане на нов
съдружник и изключването на съдружник и свързаната
нормативна уредба можете да откриете на страниците на:
• Агенция по вписванията
(https://www.registryagency.bg/bg/zaagenciyata/normativna-uredba/?);
• Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ
(http://www.brra.bg/Default.aspx).
Обратно в списъка
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При учредяването на дружество съдружниците избират правна форма
(връзка към 1.1.1.), която считат за подходяща за бъдещата дейност и
която съответства на интересите и възможностите им. Възможно е обаче
поради различни обстоятелства (напр. разширяване или свиване на
дейността, привличане на инвестиции и т.н.) избраната форма да се
окаже неподходяща. В този случай съдружниците могат да я променят
по специален ред, уреден в Търговския закон (ТЗ).
При промяната на правната форма съществуващото (преобразуващото
се) дружество се прекратява, без да се извършва ликвидация (връзка
към 1.4.2.), и се учредява ново дружество, към което преминават
всички права и задължения на прекратеното дружество. Преобразуване
на дружеството чрез промяна на правната форма на дружество следва
да бъде отграничавано от преобразуване на дружеството чрез вливане,
сливане, разделяне и отделяне (връзка към 1.3.2.4).
Следва да се има предвид, че процедурата по преобразуване е особено
сложна и е възможно да има допълнителни специфики и отклонения от
описания по-долу общ ред. Поради това, преди пристъпване към
промяна на правната форма, е необходим задълбочен анализ на
приложимата правна уредба, съдържаща в разпоредбите на чл. 264 –
265в от ТЗ.
Задължително е преди пристъпване към процедура за промяна на
правната форма да бъде изпратено уведомление до Национална
агенция по приходите (НАП). Образец от заявлението е наличен на
следния адрес
(http://www.nap.bg/search?searchText=%D1%87%D0%BB.77+%D0%B0
%D0%BB.1+%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9A).
Териториалната
дирекция на Национална агенция за приходите издава на търговеца
или на заявителя удостоверение за уведомяването в срок до 60 дни от
постъпване на уведомлението. Уведомлението е задължителна част от
документите, които се прилагат към заявлението по т.5.
Какви са етапите на процедурата по промяна на правната
форма?
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1

Съставяне на план за преобразуване

Управителният орган1, респ. съдружниците с право на управление2,
съставят план за преобразуване в писмена форма с нотариална заверка
на подписите. Чл. 264а от ТЗ урежда задължителното съдържание на
този план. Следва да бъде съставен и проект на нов дружествен
договор3 или устав4 на новоучреденото дружество, който проект се
прилага към плана за преобразуване.

2

Обявяване на плана и предоставяне на информация

Изготвеният план следва да бъде обявен в търговския регистър по
партидата на преобразуващото се дружество. Обявяването става по
заявление на управителния му орган, респ. съдружниците с право на
управление. Заявлението може да бъде подадено онлайн на адрес
(https://public.brra.bg/Internal/Registration.ra?0)
с
квалифициран
електронен подпис, като по този начин дължимите такси ще бъдат
по-ниски. Когато преобразуващото се дружество е акционерно (АД),
дружество с ограничена отговорност (ООД) или командитно дружество с
акции (КДА), планът за преобразуване трябва да бъде обявен поне 30
дни преди датата на заседанието на Oбщото събрание, на което ще се
вземе решение за преобразуване. Следва да бъде предоставен
свободен достъп на съдружниците в преобразуващото се дружество до
следната
информация:
плана
за
преобразуване,
новия
устав/учредителен договор, данните за назначения проверител (вж.
т.3) и за депозитаря5, счетоводния баланс към последното число на
месеца преди съставяне на плана за преобразуване (чл. 264б ТЗ).

При акционерно дружество, командитно дружество с акции и дружество с
ограничена отговорност.
2 При събирателно и командитно дружество.
3 Когато новоучреденото дружество е дружество събирателно, командитно, или
дружество с ограничена отговорност.
4 Когато новоучреденото дружество е акционерно дружество или командитно
дружество с акции.
5 Депозитарят е физическо или юридическо лице, упълномощено от управителния
орган на преобразуващо се дружество, което съхранява временните
удостоверения или акциите, които трябва да получат съдружниците или
акционерите на преобразуващите се дружества (чл. 262ч ТЗ).
1
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3

Проверка на плана за преобразуване

Проверката на плана за преобразуване се инициира от различни лица в
зависимост от правната форма на новоучреденото дружество:
• когато
новоучреденото
дружество
е
ООД,
АД или
КДА,
управителният орган/съдружниците с право на управление на
старото дружество следва да назначат проверител, който да провери
плана за преобразуване и да състави доклад за проверката.
Докладът се предоставя на акционерите/съдружниците;
• когато новоучреденото дружество е събирателно (СД) или
командитно (КД), проверка на плана може да се направи по искане
на съдружник/акционер или по решение на управителен или
контролен орган на преобразуващото се дружество.
Когато проверката се прави по решение на управителен орган,
управителният орган назначава проверител6. В останалите случаи
проверителят се назначава от Агенция по вписванията.

4

Решение за преобразуване

При преобразуване на СД или КД е необходимо съгласието на всички
съдружници, дадено в писмена форма с нотариална заверка на
подписите. При преобразуване на ООД, АД и КДА общото събрание на
дружеството следва да вземе решение за преобразуване на
дружеството. С това решение се одобрява или изменя планът за
преобразуване,
приема
се
дружественият
договор/уставът
на
новоучреденото дружество и се избират задължителните му необходими
органи (напр. при преобразуване в ООД задължителни органи, които
трябва да изберете са общото събрание на съдружниците и
управителя).
Необходимото мнозинство за вземане на решението е различно в
зависимост от вида на преобразуващото се дружество:
• решението за преобразуване на ООД в друг тип дружество се взема
от общото събрание на съдружниците с мнозинство от притежателите
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•

•

на поне 3/4 от капитала на дружеството;
решението за преобразуване на акционерно дружество в друг тип
дружество се взема от общото събрание на акционерите с
мнозинство 3/4 от представените акции с право на глас;
за преобразуване на командитно дружество с акции в друг тип
дружество е необходимо решение на неограничено отговорните
съдружници, взето единодушно в писмена форма с нотариална
заверка на подписите и решение на общото събрание на
акционерите, взето с мнозинство 3/4 от представените акции с право
на глас.

5

Вписване на промяната в търговския регистър

Промяната на правната форма следва да бъде вписана в търговския
регистър, за да породи действие. С вписването на промяната на
правната форма преобразуващото се дружество се прекратява и
възниква новоучреденото. Правата и задълженията на преобразуващото
се дружество преминават изцяло върху новоучреденото дружество.
Вписването
става
по
заявление,
подадено
от
управителния
орган/съдружник с право на управление в новоучреденото
дружество. Образец на заявлението е достъпен на следния адрес
(http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2) в раздел В
от падащото меню (образец B2-1). Заявлението може да бъде подадено
онлайн, като в този случай дължимите такси са по-ниски. Към
заявлението следва да бъдат приложени съответните документи,
изброени в приложението към образеца.

Проверителят трябва да бъде регистриран одитор. Проверител не може да бъде
лице, което през последните две години е било одитор на дружеството, което го
назначава или което е изготвило оценка на непарична вноска. Назначеният
проверител не може да бъде избиран за одитор на някое от участващите в
преобразуването дружества две години след датата на преобразуването.
Регистър на одиторите
(https://www.ides.bg/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0
%B5%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80/%D1%8
0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%
B0%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8/)
6
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Важно е да знаете
Едновременно с промяната на правната форма не могат да се
приемат нови съдружници или акционери.
Когато се извършва промяна на правната форма на
еднолично търговско дружество, план за преобразуване не се
съставя и няма задължение за предоставяне на информация
(т.1 и т.2).
Когато новоучреденото дружество е ООД, АД или КДА,
размерът на капитала му не може да бъде по-голям от
чистата стойност на имуществото на преобразуващото се
дружество7. В този случай проверителят (т.3) извършва
проверка за спазването на това изискване.
Важно е да знаете
Промяна в правната форма на дружеството е налице и когато
в еднолично ООД/АД (ЕООД и ЕАД) се приемат нови
съдружници/акционери. В този случай ЕООД/ЕАД се
превръща в обикновено ООД/ АД. Възможно е също така
ООД/АД да се превърне в ЕООД/ЕАД, когато всички
дружествени дялове/акции се придобият от един от
съдружниците/акционерите. В тези случаи гореописаният ред
не се прилага. Прилагат се правилата за прехвърляне на
дружествени дялове/акции.
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Повече информация
Повече информация за преобразуване на предприятието
чрез промяна на правната форма и свързаната нормативна
уредба можете да откриете на страниците на:
• Агенция по вписванията
(https://www.registryagency.bg/bg/zaagenciyata/normativna-uredba/?);
• Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ
(http://www.brra.bg/Default.aspx).
Обратно в списъка

Чистата стойност на имуществото е разликата между парично оценимите права и
задължения на дружеството съгласно счетоводния му баланс (чл. 247а ТЗ).
7
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Търговският закон (ТЗ) определя предприятието като съвкупност от
права,
задължения
и
фактически
отношения
(чл.
15
ТЗ).
Предприятието, което подлежи на прехвърляне, включва всички активи
и пасиви, които се използват и формират във връзка с осъществяването
на дейността му. Предприятието включва както материалните активи,
използвани за осъществяване на дейност – напр. производствени
сгради, съоръжения и поземлени имоти, така и нематериални активи –
напр. права върху патентовани марки, изобретения и т.н. При
прехвърляне на предприятие към новия му притежател преминават и
всички права и задължения по договорите, по които предприятието е
страна.
Предприятието може да бъде прехвърлено чрез сделка, като законът
изисква при сключването ѝ подписите и съдържанието да бъдат
нотариално заверени. Най-често предприятие се прехвърля чрез
договор за продажба.
Какъв е начинът за прехвърляне на предприятие?

1

Съгласие/Решение за прехвърляне

Когато се прехвърля цялото предприятие на едно дружество, е
необходимо:
• съгласието на всички съдружници, дадено в писмена форма с
нотариална заверка на подписите – когато прехвърлящото дружество
е събирателно (СД) или командитно (КД);
• решението от общото събрание на съдружниците/акционерите с
мнозинство от притежателите на поне 3/4 от капитала/акциите с
право на глас – когато прехвърлящото дружество е с ограничена
отговорност (ООД) или акционерно (АД);

•

решение на неограничено отговорните съдружници, взето
единодушно в писмена форма с нотариална заверка на
подписите и решение на общото събрание на акционерите, взето
с мнозинство 3/4 от представените акции с право на глас –

С
подкрепата
на

когато прехвърлящото дружество е командитно дружество с
акции (КДА).

2

Сключване на договор с купувача за прехвърляне на
търговското предприятие с нотариално заверени подписи и
съдържание

В договора обикновено се конкретизира съдържанието (активите,
пасивите, правата и задълженията) на прехвърляното предприятие.
Важно е да се отбележи, че договорът е изключително сложен и има
ключово значение за цялата процедура по прехвърляне на
предприятие, поради което е препоръчително той да бъде подготвен и
съгласуван с лица, които притежават необходимата експертиза.

3

Изплащане
на
трудовите
осигурителните вноски

възнаграждение

и

Предприятие, в което има наети работници или служители, може да се
прехвърли, след като досегашният му притежател изплати всички
дължими
неизплатени
трудови
възнаграждения,
обезщетения,
задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите,
включително
и
на
работниците
и
служителите,
трудовите
правоотношения, с които са прекратени до три години преди
прехвърлянето на предприятието.
Важно е да знаете
Предприятието може да се прехвърли без тези задължения
да са изплатени, само ако страните по договора се уговорят
придобиващият предприятието да ги изпълни.

4

Уведомяване на кредиторите и длъжниците

Възможно е прехвърлянето на предприятието да засегне интересите на
лица, които имат задължения към предприятието (длъжници) и на лица,
към които предприятието има задължения (кредитори). Поради това и
длъжниците, и кредиторите следва да бъдат уведомени за сделката от
лицето, което прехвърля предприятието (досегашния му притежател).
Уведомяването може да се извърши напр. чрез писмо с обратна
разписка или чрез нотариална покана.
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Уведомяване на НАП и вписване на прехвърлянето в
търговския регистър
За да породи действие договорът за прехвърляне на предприятие,
задължително е прехвърлянето да бъде вписано в търговския регистър
едновременно по делото на двете страни по договора.
Заявлението се подава до Агенция по вписванията от органите,
представляващи дружествата или упълномощени от тях лица. Възможно
е
заявлението
да
бъде
подадено
онлайн
(https://public.brra.bg/Internal/Registration.ra?0), като за целта е
необходим квалифициран електронен подпис (връзка към 1.1.13.).
Преди подаване на заявлението за вписване на прехвърлянето
заявителят уведомява за прехвърлянето териториалната дирекция на
Национална агенция за приходите (НАП) по седалището на търговеца.
Териториалната дирекция на НАП издава в 60-дневен срок
удостоверение за уведомяването (чл. 77 ДОПК). Образец от
уведомлението, което се изпраща до НАП, е достъпно на следния адрес
http://www.nap.bg/search?searchText=%D1%87%D0%BB.77+%D0%B0%
D0%BB.1+%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9A.
Към заявлението за вписване до Агенция по вписванията се прилагат
следните документи:
• договорът за прехвърляне на предприятието;
• решението по т.1;
• декларация, че няма дължими неизплатени трудови възнаграждения,
обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и
служителите, включително и на работниците и служителите,
трудовите правоотношения с които са прекратени до три години
преди прехвърлянето на предприятието. Образец на декларацията е
наличен на интернет страницата на Агенция по вписванията
(Декларация по чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 15, ал. 4 от ТЗ
(http://brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2));
• декларация относно истинността на заявените за вписване
обстоятелства;
• документ за внесена държавна такса (размерът на дължимата такса
може да бъде проверен в Тарифата за държавните такси, събирани

5
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•
•

от Агенция по вписванията
(https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2018/01/26/tarifa_1
2_2017.pdf);
удостоверение за уведомяването, издадено от териториалната
дирекция на НАП;
декларация, че заявлението и приложените към него документи са
предоставени от заявителя.
Важно е да знаете
Когато с договора за прехвърляне на предприятие се
прехвърля недвижим имот, договорът следва да бъде вписан и
в Имотния регистър.
С цел защита на кредиторите търговецът, който придобива
предприятието, следва да управлява отделно преминалото
върху него търговско предприятие за срок от 6 месеца от
вписването на прехвърлянето в търговския регистър.
Отделното управление е специфичен режим на извършваните
правни
и
фактически
действия
по
отношение
на
прехвърленото търговско предприятие. Управлението е
отделно, когато търговецът, придобил предприятието, го
третира като отделен имуществен комплекс и счетоводно го
обособява.
Повече информация
Повече информация за прехвърлянето на предприятие и
свързаната нормативна уредба можете да откриете на
страниците на:
• Агенция по вписванията
(https://www.registryagency.bg/bg/zaagenciyata/normativna-uredba/?);
• Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ
(http://www.brra.bg/Default.aspx ).
Обратно в списъка
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Процедура по преобразуване (вливане,
сливане, разделяне и отделяне)
В тази секция можете да намерите следната информация:
• Каква е същността на преобразуването чрез вливане, сливане,
разделяне и отделяне?
• Какъв е редът за преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне и
отделяне?
Отношенията между търговските дружества и динамиката на търговския
оборот могат да бъдат предпоставка за обединяване на търговски
дружества, желаещи да осъществяват съвместно търговска дейност.
Възможно е и обратното - едно дружество да се раздели на няколко
дружества, или от него да се отделят самостоятелни търговски
дружества. За тези ситуации Търговският закон (ТЗ) урежда
процедурата по преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне и
отделяне. Характерно за сливането, вливането и разделянето е, че
преобразуващите се търговски дружества се прекратяват, без да се
извършва ликвидация (връзка към 1.4.2.), а имуществото, правата и
задълженията и дейността на прекратените дружества преминават
изцяло или частично към други съществуващи или новоучредени
търговски дружества (правоприемници). За отделянето е характерно, че
част от имуществото и дейността на дружеството преминават към друго
дружество (дружества) без обаче преобразуващото се дружество да се
прекратява.
Каква е същността на преобразуването чрез вливане, сливане,
разделяне и отделяне?
Вливане – форма на преобразуване, при която едно или повече
търговски дружества (преобразуващи се дружества) се вливат в друго
съществуващо дружество (приемащо дружество). Вливането се състои в
това, че преобразуващите се дружества се прекратяват, без да се
извършва ликвидация, а имуществото, правата и задълженията и
дейността им преминават изцяло към приемащото дружество.
Съдружниците и акционерите от преобразуващите се дружества
прекратяват членството си в тях и придобиват дялове и акции в
приемащото дружество.
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Важно е да знаете
При преобразуването чрез вливане, приемащото дружество
не може едновременно с вливането да промени формата си
(напр. от ООД да се преобразува към АД).
Сливане – форма на преобразуване, при която две или повече
търговски дружества (преобразуващи се дружества) се сливат в едно
новоучредено
дружество.
Сливането
се
състои
в
това,
че
преобразуващите се дружества се прекратяват, без да се извършва
ликвидация, а имуществото, правата и задълженията и дейността им
преминават към новоучредено дружество.
Разделяне – форма на преобразуване, при която едно търговско
дружество (преобразуващо се дружество) се разделя на две или повече
търговски дружества (приемащи дружества). Разделянето се състои в
това, че преобразуващото се дружество се прекратява, без да се
извършва ликвидация, а съответна част от имуществото, правата и
задълженията и дейността му преминава към приемащите дружества.
Възможно е някои от приемащите дружества да са новоучредени, а
други - вече съществуващи такива.
Важно е да знаете
При преобразуването чрез разделяне, приемащото дружество
не може да промени формата си (напр. от ООД да се
преобразува към АД).
Отделяне – форма на преобразуване, при която част от имуществото,
правата и задълженията на едно дружество (преобразуващо се
дружество) преминава към едно или повече други дружества (приемащи
дружества). Преобразуващото се дружество не се прекратява и
продължава да съществува. Приемащите дружества могат да бъдат
както новоучредени, така и вече съществуващи.
Възможно е част от имуществото и дейността на едно търговско
дружество (преобразуващо се дружество) да премине върху едно или
повече
новоучредени
еднолични
дружества
с
ограничена
отговорност и/или еднолични акционерни дружества, при което
преобразуващото се дружество става едноличен собственик на
капитала им (чл. 262г ТЗ).
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Процедура по преобразуване (вливане,
сливане, разделяне и отделяне)
Какъв е редът за преобразуване чрез вливане, сливане,
разделяне и отделяне?
Следва да се отбележи, че процедурата по преобразуване чрез сливане,
вливане, разделяне и отделяне е особено сложна и е възможно да има
допълнителни специфики и отклонения от описания по-долу общ ред.
Поради това, преди пристъпване към процедурата, е необходим
задълбочен анализ на приложимата правна уредба, съдържаща се в
разпоредбите на чл. 262 - чл. 263т от ТЗ. Имайте предвид, че
нарушаване на регламентираната в закона процедура може да доведе
до обявяване на преобразуването за недействително. Задължително е
преди пристъпване към процедура за промяна на правната форма да
бъде изпратено уведомление до Национална агенция по приходите
(НАП). Образец от заявлението е наличен на следния адрес (
http://www.nap.bg/search?searchText=%D1%87%D0%BB.77+%D0%B0%
D0%BB.1+%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9A).
Териториалната
дирекция на Национална агенция за приходите издава на търговеца
или на заявителя удостоверение за уведомяването в срок до 60 дни от
постъпване на уведомлението. Уведомлението е задължителна част от
документите, които се прилагат към заявлението по т.7.

1

Сключване на договор/план за преобразуване

Дружествата, участващи в преобразуването, следва да сключат
помежду си договор за преобразуване. Договорът за преобразуване се
сключва от лицата, представляващи дружеството, в писмена форма с
нотариална заверка на подписите им. Възможно е сключването на
договора за преобразуване да бъде оставено за по-късен етап – след
приемане на решението за преобразуване, като в този случай се
изготвя проект на договор за преобразуване и за него се прилагат
същите изисквания, каквито са налице за договора за преобразуване.
Когато се използва проект на договор, окончателният договор се
сключва след приемането на решението по т. 6.
При разделяне и отделяне, когато приемащите дружества са
новоучредени, договор за преобразуване не се сключва, а
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преобразуващото се дружество съставя план за преобразуване. Планът
се съставя в писмена форма с нотариална заверка на подписите от
управителния орган на дружеството (при дружество с ограничена
отговорност, акционерно дружество и командитно дружество с акции)
или от съдружниците с право на управление (при събирателно и
командитно дружество). Изискуемото съдържание на договора и плана
за преобразуване е подробно разписано в чл. 262ж от ТЗ.

2

Изготвяне на доклад на управителния орган

Управителният орган/ съдружниците с право на управление на всяко от
дружествата, участващи в преобразуването, съставят писмен доклад за
преобразуването. Докладът следва да съдържа подробна правна и
икономическа обосновка на договора/плана за преобразуване и особено
на съотношението на замяна, а при разделяне и отделяне - на критерия
за разпределение на дяловете и акциите. Когато се учредява ново
дружество, което е дружество с ограничена отговорност (ООД),
акционерно дружество (АД) или командитно дружество с акции (КДА),
или ще се извърши увеличаване на капитала на приемащото дружество,
докладът съдържа данни и за преминаващото към това дружество
имущество, въз основа на което се установява размерът на капитала.
Важно е да знаете
Не е необходимо да бъде съставен доклад, ако всички
съдружници или акционери в дружествата, участващи в
преобразуването са изразили писмено съгласие за това.
Обявяване на договора/плана за преобразуване и доклада
на управителния орган
Договорът/ планът за преобразуване (т.1) и докладът на управителния
орган (т.2) се представят за обявяване в търговския регистър
едновременно по делата на всяко преобразуващо се и приемащо
дружество. Управителните органи следва да подадат заявление по
образец до Агенция по вписванията (Образец Г1 в секция Г от падащото
меню
(http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2)).
Заявлението може да бъде подадено онлайн с квалифициран
електронен подпис (връзка към 1.1.13.), като в този случай дължимите
такси са по-ниски.
Когато някое от дружествата, участващи в преобразуването, е АД, КДА
или ООД, документите следва да бъдат обявени по партидата му поне
30 дни преди датата на общото събрание, на което ще бъде взето
решението за преобразуване (т.6).

3
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4

Проверка на преобразуването и доклад на проверителя

Управителният орган/ съдружниците с право на управление на всяко от
дружествата, участващи в преобразуването, следва да назначат
проверител. Възможно е вместо това по общо искане на управителните
органи на дружествата длъжностното лице по регистрацията към
Агенция по вписванията да назначи общ проверител1 за всички
дружества, участващи в преобразуването. Проверителят съставя доклад
за проверката до съдружниците или акционерите на съответното
дружество или общ доклад за всички дружества, когато е назначен общ
проверител. Чрез доклада се оценява адекватността на съставения
договор/план за преобразуване.

5

Предоставяне на информация

Преди да бъде взето решението за преобразуването, на всички
съдружници
или
акционери
в
дружествата,
участващи
в
преобразуването,
следва
да
бъде
предоставена
релевантната
информация
относно
преобразуването
–
договорът/планът
за
преобразуване, докладите по т. 2 и т. 4, годишните финансови отчети и
докладите за дейността на дружествата, счетоводните баланси и
проектите на нов дружествен договор или устав на всяко от
новоучредените дружества, съответно за изменения и допълнения на
устава или дружествения договор на всяко от преобразуващите се и
приемащите дружества. Изброените документи следва да бъдат
достъпни в седалището и на адреса на дружествата, като при поискване
копия от изброените документи следва да бъдат предоставени на всеки
от съдружниците/акционерите безплатно. Когато някое от дружествата,
участващи в преобразуването, е АД, КДА или ООД, документите следва
да бъдат достъпни поне 30 дни преди датата на общото събрание, на
което ще бъде взето решението за преобразуване (т.6).

6

Вземане на решение за преобразуване
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Решението за преобразуване се взема поотделно за всяко от
дружествата, участващи в преобразуването. С решението се одобрява
договорът или планът за преобразуване и се уреждат и всички въпроси
относно свързаните с преобразуването промени (напр. изменения в
устав/учредителен договор, капитал и др.), включително относно
новоучредените дружества, ако има такива.
Необходимо мнозинство за вземане на решението за преобразуване е:
• за преобразуването СД или КД е необходимо съгласието на всички
съдружници, дадено в писмена форма с нотариална заверка на
подписите;
• решението за преобразуване на ООД и АД се взема от общото
събрание
на
съдружниците/акционерите
с
мнозинство
от
притежателите на поне 3/4 от капитала/акциите с право на глас;
• за преобразуване на КДА е необходимо решение на неограничено
отговорните съдружници, взето единодушно в писмена форма с
нотариална заверка на подписите и решение на общото събрание на
акционерите, взето с мнозинство 3/4 от представените акции с право
на глас.

7

Вписване на преобразуването в Търговския регистър

Когато се заявява вписване на сливане или вливане, заявлението се
подава от управителния орган на новоучреденото/приемащото
дружество. Към заявлението се прилагат документите, изброени в чл.
263 от ТЗ. Когато се заявява вписване на разделяне или отделяне,
заявлението се подава от управителния орган на преобразуващото се
дружество2 (разделящото се дружество/ дружеството, от което се
отделя имущество). Към заявлението се прилагат документите,
изброени в чл. 263а от ТЗ.

Проверителят трябва да бъде регистриран одитор, като за такъв не може да
бъде назначено лице, което през последните две години е било одитор на
дружеството, което го назначава или което е изготвило оценка на непарична
вноска. Назначеният проверител не може да бъде избиран за одитор на някое от
участващите в преобразуването дружества две години след датата на
преобразуването.
2 Съответно от всеки от съдружниците с право на управление при СД и КД.
1
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Срок

Заявлението за вписване не може да бъде направено покъсно от 8 месеца след датата, към която е приет
договорът или планът за преобразуване.
Вписването се извършва не по-рано от 14 дни след
подаването на заявлението.

Важно е да знаете
Преобразуването има действие от момента на вписването в
търговския регистър.
Чл. 263т от Търговския закон урежда отклонения от описания
общ ред за някои специфични хипотези.
Повече информация
Повече информация за процедурата по преобразуване и
свързаната нормативна уредба можете да откриете на
страниците на:
• Агенция по вписванията
(https://www.registryagency.bg/bg/zaagenciyata/normativna-uredba/?);
• Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ
(http://www.brra.bg/Default.aspx).
Обратно в списъка
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Наръчник за МСП
Стартиране на бизнес
Бизнес операции

Прекратяване на дейността
Филтрирай по:
Ключова дума

филтър

Промени в структурата

Сортирай по азбучен ред:

Прекратяване на дейността

Прекратяване на търговско представителство
Тук може да научите какво е търговско представителство и какъв е
редът за прекратяването му…
още
Производство по ликвидация
Тук може да научите какво е ликвидация, кога, как и от кого се
провежда тя и какви са целите на процедурата…
още
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Какво е търговското представителство?
Търговско представителство е налице, когато един търговец (търговски
представител) по занятие сътрудничи за осъществяване на търговската
дейност на друг търговец (представляван търговец). Търговският
представител (физическо или юридическо лице) може да бъде овластен
да сключва сделки от името или за сметка на представлявания
търговец, но е възможно и представителството да се ограничава само
до сътрудничество при набирането на нови клиенти на определена
географска територия и подготвяне на сделки, които представляваният
търговец да сключва самостоятелно.
Важно е да знаете
Търговското
представителство
следва
ясно
да
бъде
отграничено от представителството, което осъществява
управителният
орган
на
едно
търговско
дружество.
Търговският представител не е част от дружеството на
представлявания търговец, а е самостоятелно лице и
представителните
му
възможности
са
ограничени
изключително до сътрудничество при осъществяване на
търговската дейност на представлявания търговец.
Възможно е търговският представител да представлява и
повече от един търговец, ако представляваните търговци да
не са конкуренти помежду си.
Следва да се отбележи, че търговското представителство,
уредено в Търговския закон, съществено се различава от
търговското представителство на чуждестранно лице, което е
уредено в Закона за насърчаване на инвестициите.
Търговският представител на чуждестранно лице не е
самостоятелен правен субект, а е част от дружеството, което
представлява.
Отношенията
между
представлявания
търговец
и
търговския
представител се уреждат с писмен договор, в който обикновено се
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разискват най-важните въпроси относно представителството – основни
права и задължения на двете страни, район на действие на търговския
представител, дали търговския представител има възможност да
сключва сделки от името или за сметка на представлявания търговец,
размера на възнаграждението на търговския представител и т.н.
Как се прекратява търговското представителство?
Търговското представителство се прекратява с:
• прекратяването договора за търговско представителство.
- Договорът за търговско представителство може да се сключи за
определен срок. В този случай след изтичането на уговорения
срок, търговското представителство се счита за прекратено.
Договорът, сключен за определен срок, може да бъде прекратен и
преди изтичането на срока, ако страната, която иска
прекратяването, плати на другата страна причинените вреди.
Възможно е обаче въпреки изтичането на срока на договора,
страните да продължат да изпълняват правата и задълженията
си, уговорени в договора. В този случай се смята, че страните са
продължили действието на договора за неопределен срок (чл. 47,
ал. 4 ТЗ).
- Договорът може да бъде сключен и за неопределен срок. В този
случай през първата година от сключването на договора всяка от
страните може да го прекрати с предизвестие от един месец, през
втората година - с предизвестие от два месеца, а след втората
година - с предизвестие от три месеца. Страните не могат да
уговарят по-кратки срокове, а ако уговорят по-дълъг срок на
предизвестие, този срок трябва да е еднакъв за търговеца и за
търговския представител (чл. 47, ал. 1 ТЗ). Както бе посочено,
ако след изтичане на срока на договора, страните продължат да
изпълняват правата и задълженията си по него, то договорът се
продължава за неопределен срок. В този случай при определяне
срока на предизвестието за прекратяване, се взема предвид и
времетраенето на договора до изтичането на неговия срок.
Например, ако договорът е бил сключен за срок от пет години и
след изтичането им е продължен за неопределен срок,
необходимо
е
минимум
тримесечно
предизвестие
за
прекратяването му.
• при прекратяване на дейността на търговския представител.
- Ако търговски представител прекрати дейността си, е длъжен да
поиска заличаване на вписването в търговския регистър.
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•
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когато търговският представител е физическо лице, възможно е
представителството да бъде прекратено поради смъртта му или
поставянето му под запрещение1. В този случай наследниците,
съответно настойникът, са длъжни да поискат заличаване на
представителя от търговския регистър.
ако търговският представител е юридическо лице, търговското
представителство се прекратява и при обявяването му в
несъстоятелност. В този случай съдът по несъстоятелността иска
заличаване на търговското представителство в Търговския регистър
(чл. 47, ал. 6 ТЗ).

Какви са последиците от прекратяването на търговското
представителство?
Търговският представител има право на еднократно обезщетение от
представлявания търговец, ако той продължава да има облаги от
клиентелата, създадена от търговския представител или в случай че
търговският представител значително е увеличил обема на сключваните
с клиентелата сделки. Право на такова обезщетение имат наследниците
на представителя, когато търговското представителство е прекратено
поради смъртта на представителя (чл. 40 ТЗ).
Възможно е търговецът и търговският представител да уговорят
ограничения в дейността, която ще извършва търговският представител
след прекратяването на договора. Тези уговорки следва да бъдат
направени в писмена форма. Ограничението трябва да обхваща същия
район и вид стоки или услуги, предмет на договора за търговското
представителство и не може да продължава повече от 2 години след
прекратяването на договора. При това положение търговският
представител следва да получи обезщетение за периода на
ограничението (чл. 41 ТЗ).
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Повече информация
Повече информация за прекратяването на търговско
представителство и свързаната нормативна уредба можете да
откриете на страниците на:
• Агенция по вписванията
(https://www.registryagency.bg/bg/zaagenciyata/normativna-uredba/?);
• Търговския регистър
(http://www.brra.bg/Default.aspx).
Обратно в списъка

1 Запрещението е специален режим, който съдът може да наложи на лице, което не
може да се грижи за себе си и за своите работи (напр. поради психическо заболяване,
недостатъчна психо-физическа зрялост и др.) Лицата, поставени под пълно
запрещение, не могат да сключват сделки и да се задължават, а за техните
работи се грижи настойник.
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В тази секция можете да намерите следната информация:
• Какво представлява прекратяване с ликвидация?
• Как се назначават ликвидатори?
• Как се извършва ликвидацията?
Най-често дружество се прекратява при следните обстоятелства:
• по решение на съдружниците;
• при изпълнение на целите, заложени в устава/дружествения
договор, ако има такива;
• при изтичането на срока, за който е създадено дружеството, ако
такъв е предвиден в устава/дружествения договор;
• при обявяване в несъстоятелност;
• при прекратяване на дружеството с решение на окръжен съд, поради
извършване на незаконосъобразна дейност и други;
• при промяна на правната форма на дружеството;
• при сливане, вливане, разделяне и отделяне (преобразуване на
дружеството).
Важно е да знаете
Ликвидация не се извършва при промяна на правната форма
на дружеството (връзка към 1.3.2.2.), преобразуване на
дружеството (връзка към 1.3.2.4.) и при производство по
несъстоятелност.
В останалите хипотези е необходимо да се проведе
процедура по ликвидация.
Какво представлява прекратяване с ликвидация?
Прекратяването на дружество с ликвидация – това е ситуация, при
която прекратяваното дружество има останало имуществото, което не
преминава към друго дружество и което следва да бъде разпределено
между съдружниците/акционерите след като дружеството изпълни
всичките си задължения.
Следва да се отбележи, че прекратяването с ликвидация не винаги е
доброволно прекратяване – напр. когато дружеството е прекратено с
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решение на окръжен съд, поради осъществяване на незаконосъобразна
дейност, ако то има останало имущество, се провежда производство по
ликвидация.
Трябва да се прави ясно разграничение между производството по
обявяване на дружество в несъстоятелност и производството по
ликвидация.
Производството
по
обявяване
на
дружество
в
несъстоятелност е съдебна процедура, която се провежда, когато едно
дружество е свръхзадлъжняло или неплатежоспособно. В този случай
съдът назначава синдик, който управлява и представлява дружеството
докато трае производството. Сред основните задължения на синдика са
запазване и управляване на имуществото на дружеството, така че да
бъдат удовлетворени кредиторите на дружеството1. В тази връзка на
синдика са предоставени и широки правомощия (чл. 658 ТЗ). От своя
страна, производството по ликвидация е извънсъдебно и се ръководи от
ликвидатор(и). Основните цели на ликвидаторите са да приключат
договорите, по които дружеството е страна, „да осребрят“ имуществото
на дружеството (т.е. да го превърнат в пари), с парите да изпълнят
всички задължения на дружеството и накрая да разпределят останалите
пари
между
съдружниците/акционерите.
Правомощията
на
ликвидаторите са по-тесни от тези на синдика.
Как се назначават ликвидатори?
Ликвидатори се назначават:
• от Общото събрание на съдружниците/акционерите, ако в
дружествения договор/устава на дружеството не са посочени
ликвидатори;
• от съда - по искане на съдружниците/акционерите, които притежават
поне 1/20 от капитала на дружеството (1/10 при ООД);
• от длъжностно лице от Агенция по вписванията – когато дружеството
е обявено за недействително с решение на съда.
Възнаграждението на ликвидатора се определя от този, който го е
назначил. Ликвидаторите се вписват в търговския регистър, като към
заявлението за вписване се представят нотариално заверени съгласия с
образци на подписите им (т.нар. спесимен). Заявлението може да бъде
подадено и онлайн (https://public.brra.bg/Internal/Registration.ra?0) с
квалифициран електронен подпис, като в този случай дължимите такси
са по-ниски.
В
процедурата
по
ликвидация
ликвидаторите
представляват
дружеството и имат правата и задълженията на управителния му орган.
1

Лица, към които дружеството има задължения
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Срок

Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се
определя:
• при дружество с ограничена отговорност (ООД) и
акционерно дружество (АД) – от общото събрание на
дружеството;
• при
събирателно
дружество
(СД),
командитно
дружество (КД) и командитно дружество с акции (КДА)
- по единодушно решение на съдружниците, които
отговарят неограничено;
• от Агенция по вписванията, когато тя назначава
ликвидаторите.
При необходимост определеният срок може да бъде
продължен.

Как се извършва ликвидацията?

1

Обявяване на прекратяване на дружеството

Ликвидаторите са длъжни да обявят прекратяването на дружеството в
търговския регистър. Вследствие на това към името на дружеството се
добавя „в ликвидация“ – така лицата, които се намират в отношения с
дружеството, могат да разберат, че дейността на дружеството е
прекратена и то е в производство по ликвидация (чл. 9 ТЗ).
Ликвидаторите са длъжни да уведомят Национална агенция за
приходите
(НАП)
за
започналата
ликвидация.
Образец
от
уведомлението, което се изпраща до НАП, е достъпно на следния адрес
(http://www.nap.bg/search?searchText=%D1%87%D0%BB.77+%D0%B0
%D0%BB.1+%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9A).

2

Отправяне на покана към кредиторите

Ликвидаторите трябва да поканят кредиторите на дружеството да
предявят вземанията си. Поканата се отправя писмено до известните
кредитори (напр. чрез писмо с обратна разписка или нотариална
покана) и се обявява в търговския регистър. Поканата се обявява в
търговския регистър чрез подаване на заявление по образец до
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Агенция по вписванията. Образец от заявлението е достъпен на
следния
адрес
(http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2) в секция Г
от падащото меню. Заявлението може да бъде подадено и онлайн
(https://public.brra.bg/Internal/Registration.ra?0)
с
квалифициран
електронен подпис, като в този случай дължимите такси са по-ниски.

3

Осребряване на имуществото

Ликвидаторите са длъжни да довършат текущите договори на
дружеството, да съберат вземанията на дружеството и след това да
превърнат останалото имущество в пари. С парите се изпълняват
всички задължения, които дружеството има, ако са налице такива.

4

Съставяне на баланс и доклад към баланса

Ликвидаторите съставят баланс към момента на прекратяването на
дружеството и доклад, който пояснява баланса. В края на всяка година
те извършват годишно приключване и представят годишен финансов
отчет и годишен доклад за дейността си пред ръководния орган.
Ръководният орган се произнася за приемането на началния баланс, на
годишното приключване и за освобождаването от отговорност на
ликвидаторите (чл. 270 ТЗ).

5

Разпределяне на останалото имущество

Имуществото, което остава след като са изпълнени всички задължения
на дружеството, се разпределя между съдружниците/акционерите (чл.
271 ТЗ). Имуществото на дружеството се разпределя, само ако са
изминали шест месеца от деня, в който поканата до кредиторите е
обявена в търговския регистър (т.2). Възможно е начинът на
разпределяне на имуществото при ликвидация да е уреден в
дружествения договор/устава на дружеството чрез ликвидационни
дялове 2.
2
По смисъла на ТЗ ликвидационният дял е частта от имуществото на
дружеството, което притежателят на дела получава при ликвидация на
дружеството. Понятието ликвидационен дял се използва и за целите на данъчното
облагане, като в тези случаи законът определя и обхвата на понятието – така
напр. §1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху
доходите на физическите лица, §1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона
за корпоративното подоходно облагане).
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6

Заличаване на дружеството

Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е
разпределен, ликвидаторите искат заличаване на дружеството от
търговския регистър. Дружеството престава да съществува от момента
на заличаването от търговския регистър (чл. 273 ТЗ).
Важно е да знаете
Производството по ликвидация се спира, ако е издадено
съдебно решението за откриване на производство по
несъстоятелност.
Ако
съдът
обяви
дружеството
за
неплатежоспособно или свръхзадлъжняло, ликвидацията се
прекратява (чл. 272а ТЗ).
Повече информация
Повече информация за производството по ликвидация и
свързаната нормативна уредба можете да откриете на
страниците на:
• Агенция по вписванията
(https://www.registryagency.bg/bg/zaagenciyata/normativna-uredba/?);
• Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ
(http://www.brra.bg/Default.aspx).
Обратно в списъка
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