
              
  
 
                                                                                                        
        

 
 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  СЪВЕТ  
 
 

А Н  А Л И  З  
НА ДАНЪЧНИТЕ  И  ОСИГУРИТЕЛНИТЕ   УСЛОВИЯ    

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
 (разработен по собствена  инициатива) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

София, декември 2010 г. 
 
 
 
 
 



_________________________________________________________________________ 
ИСС/2/021/2010 – Комисия по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване 
                                      Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения 

2 

В Плана за дейността на Икономическия и социален съвет за 2010 г. е 
заложено разработване по собствена инициатива на  

Анализ на  данъчните и осигурителните  условия в България 
Председателят на Икономическия и социален съвет с  писмо Изх. № 023–

РД-06/ 08.02.2010 г., на основание чл. 15, ал. 1, т. 9 от Правилника за дейността 
на Икономическия и социален съвет, разпредели разработването на  анализа на 
Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване и  на   Комисията по 
труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения. 

С решение от съвместно заседание на двете комисии за докладчици по 
анализа бяха определени проф. Нено Павлов, г-н Николай Ненков и доц. Лена 
Русенова. За разработването  на проекта бяха привлечени  за външни експерти 
проф. д-р Бисер Славков – УНСС и доц. д-р Йордан Христосков – ВУЗФ. 

На свое съвместно заседание от 17.11.2010 г. Комисията по бюджет, 
финанси, застраховане и осигуряване и Комисията по труд, доходи, жизнено 
равнище и индустриални отношения обсъдиха и приеха проекта на анализ. 

На пленарна сесия от 07.12.2010 г. Икономическият и социален съвет прие 
настоящия анализ. 
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Използвани съкращения 
 
АЗ – Агенция по заетостта 
АППТ - Активна политика на пазара на труда 
БВП – Брутен вътрешен продукт 
ГВРС – Гарантирани вземания на работниците и служителите 
ДДС – Данък добавена стойност 
ДДФЛ – Данък върху доходите на физически лица 
ДОО – Държавно обществено осигуряване 
ЕС – Европейски съюз 
ЕК – Европейска комисия 
ЕП – Европейски парламент 
ЕИП – Европейско икономическо пространство 
ЗДДС - Закон за данък добавена стойност 
ЗКПО – Закон за корпоративно подоходно облагане 
ЗДДФЛ – Закон за данък върху доходите на физически лица 
ИСС – Икономически и социален съвет 
ИЦЕ – Източна и Централна Европа 
КЗОО – Кодекс за задължително обществено осигуряване 
КСО – Кодекс за социално осигуряване 
ЗЗО – Закон за здравно осигуряване 
ЗА – Закон за администрацията 
ЗДС – Закон за държавния служител 
ЗНАП – Закон за Националната агенция за приходите 
КЗ – Кодекс за застраховане 
ЗКФН- Закон за Комисията за финансов надзор 
МВФ – Международен валутен фонд 
СБ   - Световна банка 
МС – Министерски съвет 
МФ - Министерство на финансите 
МВР – Министерство на вътрешните работи 
МО – Министерство на отбраната 
МТСП – Министерство на труда и социалната политика 
МОМН – Министерство на образованието, младежта и науката 
КФН – Комисия за финансов надзор 
НЗОК – Национална здравно-осигурителна каса 
НОИ – Национален осигурителен институт 
НП – Национална програма 
НСИ – Национален статистически институт 
ПМС – Постановление на Министерски съвет 
ППФ – Професионални пенсионни фондове 
УПФ – Универсални пенсионни фондове 
СИДДО- Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане 
ГДД – Годишна данъчна декларация 
ДЗЛ – Данъчно задължени лица 
ДА – Дълготрайни активи 
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І. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  
 
     1. По отношение  на  данъчните  условия 
 
1.1. Разпределението на тежестта на данъчните приходи в България се 
характеризира със1: 
 
1.1.1. По-малкия дял на приходите от преки данъци, дължащ се на облагането на 
доходите на физическите лица с плосък данък, който по правило изисква 
прилагането на значително по-ниски данъчни ставки, особено ако се сравняват с 
тези за косвените данъци. Същевременно в страната се прилага една от най-
ниските данъчни ставки за корпоративен данък /10%/ спрямо другите държави -
членки на Европейския съюз. 
 
1.1.2. Ниските данъчни ставки за подоходно облагане се компенсират със 
значително по-високи такива за косвено облагане с ДДС и акцизи. В резултат на 
тази компенсираща структура на облагането, делът на данъчните приходи общо 
в процент към БВП за страната се доближават значително до средните равнища 
за ЕС. По този показател България заема 10-то  място сред 27-те  държави -
членки.  
 
1.1.3. Наложеното съотношение между преки/косвени данъци показва на тази 
основа едно неблагоприятно за данъкоплатците разпределение на облагането с 
пренасяне на значително по-голяма тежест върху косвените данъци. Разликата е 
34.6% в полза на приходите от косвени данъци /55.6% - 21%/. В сравнение със 
средното равнище за ЕС, където това разпределение е с разлика  от 4.7% в 
полза на косвеното облагане /36.7% - 32%/, в България се регистрира седем 
пъти по-голяма разлика в стойността на съотношението . 
 
1.2. Необходимо е да се променят дългосрочните цели на данъчната политика на 
страната по отношение делът на данъчните приходи от косвените данъци в 
посока на приближаването му до средното равнище на ЕС чрез наличието както 
на политическа воля, така и на съществена промяна в стратегията и 
приоритетите на макроикономическата политика на страната в дългосрочен 
план, респективно:  
 
1.2.1. В перспектива следва да се осъществи ръст на БВП, респективно на 
производството, заетостта и доходите, както и на потреблението, за да се 
създаде икономическа база и условия за преструктуриране и изменение в 
съотношенията на данъчното облагане, осъществявано с преките и косвени 
данъци;  
 
1.2.2. Намаляване на данъчната тежест на облагане с ДДС посредством 
снижаването  на данъчната ставка; 
 
1.2.3. Подобряване на организацията на събираемостта на данъците като 
основна предпоставка за намаляване на данъчната ставка по ДДС и условие за 
запазване на настоящото ниво на подоходното облагане. 
                                                
1 Вж. Приложение № 1 и № 2 
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1.3. По отношение на данъчния режим за корпоративното подоходно облагане в 
България, сравнено с политиките в анализираните страни, се установяват по-
ниски данъчни ставки, съответно за корпоративен данък върху печалбата – 10%; 
данък върху нарастване на капитала /чрез ликвидационен дял/ - 5%; данък върху 
дивидента - 5% за чуждестранни юридически лица по реда и условията на чл. 
194 от ЗКПО, без съответните лица от ЕС2. 
 
1.3.1. Направиха се промени в корпоративния данъчен режим от 01.01.2009 г на 
основание искане от ЕС да се премахне дискриминацията при облагането на 
чуждестранните юридически лица от страни - членки на ЕС, в сравнение с 
местните лица в страната, по отношение налаганите данъци върху дивидентите 
и върху доходите от източник в България /чл. 202а от ЗКПО/; 
 
1.3.2. Данъчната основа за облагане на корпоративната печалба в България се 
формира на база счетоводен финансов резултат, който се преобразува в 
увеличение или намаление с определени по реда на ЗКПО елементи по схема, 
аналогична на тази в страните, предмет на настоящия анализ; 
 
1.3.3. По отношение на някои елементи за данъчно преобразуване, по реда на 
ЗКПО е въведена сложна и трудоемка схема, изискваща обемни изчисления и 
извън счетоводно отчитане, поради което в практиката се избягва тяхното 
прилагане. Такива са случаите по чл.41 ал.5 и свързаните с нея алинеи и чл.42 
ал.7;. 
 
1.3.4. Анализът на данъчните стимули в разглежданите страни показва, че 
освобождаването от или намаляването на дължимите корпоративни данъци, 
както и формите на предоставяната държавна помощ се насочват основно към 
стимулиране на инвестициите, разкриването на нови работни места, развитието 
на бизнес дейности в изостанали региони на държавите, както и на определени 
отрасли или дейности от тях; 
 
1.3.5. България не прави изключение в това отношение като съчетава ниски 
данъчни ставки с използване на данъчни стимули за ускорена амортизация на 
компютри, софтуер и право на ползването му, мобилни телефони, машини, 
производствено оборудване и апаратура,  когато са част от първоначална 
инвестиция и активите са фабрично нови; освобождаване от облагане на 
колективни инвестиционни схеми и инвестиционни дружества от затворен тип, на 
дружества със специална инвестиционна цел; общи данъчни облекчения за 
наемане на безработни лица, за предприятия, наемащи хора с увреждания и т.н ; 
минимална или регионална държавна помощ под формата на данъчни 
облекчения / чл. 182-188 от ЗКПО /; 
 
1.3.6. В условията на икономическа криза настоящият режим на корпоративно 
облагане с 10% данъчна ставка следва да бъде запазен, тъй като ниското 
данъчно бреме ще бъде фактор за подкрепа и помощ на данъчно задължените 
лица в условията на снижаване на производството и свито инвестиционно и 
лично потребление; 
                                                
2 Вж. приложение № 3 и № 4 
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1.3.7. Същевременно в условията на икономическа и финансова криза следва да 
се стимулира разширяването на облекченията в областта на социалните 
разходи, респ. освобождаването от облагане на разходите за доброволно 
социално и здравно осигуряване, както и за застраховка „Живот”, като размерът 
на необлагаемата сума се увеличи от 60 лв. месечно за едно наето лице, 
съответно на 80 лв.; 
 
1.3.8. В контекста на предходната референция, считаме за необходимо да се 
увеличи сумата на освободените от облагане социални разходи за ваучери за 
храна от 60 лв. месечно за всяко наето лице съответно на 80 лв.; 
 
1.3.9. Предвид на усложнената и тежка схема за данъчно преобразуване на 
счетоводния финансов резултат с някои елементи на регулация,  би било 
целесъобразно да се предприемат фрагментарни изменения в ЗКПО, насочени 
към облекчаване на данъчното преобразуване в контекста на посочените в 
изводите случаи, относно чл. 41 и чл. 42 от ЗКПО. 
 
1.4. Сравнителният анализ на данъчния режим за облагане на доходи на 
физически лица в България спрямо другите страни показва следните по-важни 
особености3: 
 
1.4.1. Показателите за България през 2009г. не са претърпели съществени 
промени в сравнение с 2008 г. При БВП от 66,3 млрд. лв. и спад от 5% са 
отчетени данъчни приходи от ДДФЛ в размер на 2029,8 млн. лв., като се запазва 
относителният дял на приходите от 3.1% за 2009 г. срещу 3.1% за 2008 г.; 
 
1.4.2. Като цяло данъчната тежест в страната е значително по-ниска. По този 
показател България заема 26-то място от 27-те държави - членки в ЕС. 
Изключение прави само Словакия, която с приходите в размер на 1,8 млрд. евро 
заема 27-мо място. Но в същия момент прави впечатление, че ниският 
относителен дял на приходите е реализиран при по-висок ръст на БВП в 
сравнение с Германия, Чехия и Унгария, съответно при близки по размер 
ръстове с Румъния. Единствено при Словакия през периода 2006 - 2008 г. се 
забелязва по-висок темп на нарастване на реалния БВП; 
 
1.4.3 От 01.01.2008 г. България прилага плосък данък с данъчна ставка от 10%, 
която е значително по-ниска от страните с такъв тип данък, каквито са Румъния – 
16%, Словакия – 19% и Чехия - 15%; 
 
1.4.4. Възприетият режим  на плосък данък с ниска данъчна ставка се съчетава с 
действието на редица елементи на данъчни облекчения, които засягат различни 
категории данъкоплатци. Този режим значително контрастира на фона на 
възприетите подходи в Германия и Унгария, където облагането е прогресивно, 
както и спрямо практиките в страни с плосък данък като Румъния и Словакия, 
които са ограничили в известна степен действащите данъчни облекчения; 
 

                                                
3 Вж. приложение № 5 
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1.4.5. Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ се намалява с 
направените лични вноски за допълнително доброволно пенсионно  осигуряване, 
както и с внесените лични вноски за доброволно здравно осигуряване и 
премии/вноски по договори за застраховка „Живот” – в общ размер до 10 % от 
сумата на годишните данъчни основи; 
 
1.4.6. Наложеният и действащ в България либерален данъчен режим за 
облагане на доходите на физическите лица следва да се запази в условията на 
икономическа и финансова криза. По този начин, данъчното облагане на 
физическите лица няма да се прояви като фактор, утежняващ материалния 
статус и потреблението на населението, които за по-голямата част от него 
продължават да бъдат твърде ниски. 
 
1.5. Разчитането на данъка добавена стойност в условията на икономическа 
криза се затруднява поради нарушаване на паричните потоци на контрагентите 
по доставките. От неразчетен данък на ниво доставка по принцип негативите се 
понасят от коректните регистрирани по ДДС лица, които коректно начисляват 
данъка и определят данъчния резултат за съответния период. 
 
1.6. В списъка за възстановяване на ДДС на лица от трети страни, утвърждаван 
от министъра на финансите, към момента не са включени някои основни 
търговски партньори на страната като САЩ, Китай, Русия, Турция, Сърбия и др. 
 
1.7. Наред със задължителната регистрация по ЗДДС за 50 хил. лв. облагаем 
оборот за 12 последователни месеца се въвеждат редица изключения: за 
търговците на тютюн и тютюневи изделия, считано от 01.01.2010 г. се поставя 
изискване за регистрация по ЗДДС; от началото на същата година се въвежда 
задължителна регистрация по ЗДДС на лица, които получават услуги с място на 
изпълнение на територията на страната, предоставени от лица установени в 
държави на ЕС, като данъкът се дължи от получателя на услугата; задължително 
се регистрират лицата, предоставящи услуги с място на изпълнение в друга 
държава - членка на ЕС, при което получателите са установени в друга страна от 
Общността. 
 
1.8. За подобряването на режима на облагане с ДДС в България е необходимо: 
 
1.8.1. Предоставяне на възможност за корекции от страна на доставчици на 
стоки/услуги във връзка с несъбираеми вземания, тъй като верижната 
задлъжнялост в страната нараства и се отразява негативно на разчитането на 
данъка; 
 
1.8.2. Създаване на среда и механизъм за групова ДДС регистрация на данъчно 
задължените лица. Тази промяна би могла да даде възможност да се освободи  
административен капацитет на данъчната администрация и същевременно да се 
облекчат данъчно задължените лица по отношение на облагането с ДДС на 
сделките, осъществявани с други предприятия от групата, към която 
принадлежат; 
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1.8.3. Осигуряване на възможност за възстановяване на ДДС на лица от трети 
страни като техният списък периодично се актуализира. Удачно би било от 
българска страна да бъдат предприети съответните мерки за постигане на 
договорености и включване на държави в списъка със страни, които могат да 
възстановяват начислен ДДС на територията на България и съответно 
българските данъчно задължени лица да възстановяват начислен ДДС (или 
подобен данък върху потреблението) от съответните държави; 
 
1.8.4. Въвеждане на задължителна ДДС регистрация за всички данъчно 
задължени лица. Поради все повечето въвеждани изключения от общия режим и 
недостатъците на режима за малките предприятия е целесъобразно да се 
прилага изискването - всички лица, които извършват независима икономическа 
дейност да се регистрират по ЗДДС, по подобие на практиките в по-голяма част 
от държавите - членки на ЕС. По този начин се отстранява една негативна 
страна на доброволната регистрация по ЗДДС, свързана със задължението 
доброволно регистрираните лица да подават задължително месечни отчетни 
регистри по ЗДДС, което увеличава разходите им и оскъпява  счетоводните 
услуги;  
 
1.8.5. Необходимо е административно да се облекчат лицата, реализиращи по-
ниски годишни обороти, като се предлага тези с оборот до 50 хил.лв. или 100 
хил. лв. да не подават месечни декларации, а само годишни; 
 
1.8.6. Създаване на необходимите законови условия за гарантиране правата на 
изрядните данъчно-задължени лица в случаите на данъчни нарушения от трети 
лица. 
 
 
     2. По отношение  на  социално-осигурителните  условия 
 
2.1. Продължилата след реформата унификация и централизация на социалното 
осигуряване /като носител на втория компонент на общото данъчно-
осигурително облагане в страната/, както и консолидацията на осигурителните 
фондове и кодификацията на осигурителното законодателство довеждат до 
положителни ефекти в следните направления: 
 
2.1.1. По-голяма справедливост, по-висока мобилност на работната сила на 
пазара на труда и преход от една форма на икономическа активност към друга, 
без да се губят осигурителни права4; 
 
2.1.2. Намаляване на разходите за административна издръжка, възможности за 
поддържане на електронни регистри на осигурените лица, осигурителите и 
бенефициентите на социалното осигуряване, електронно подаване на данни и 
достъп до тях от страна на осигурени и осигурители чрез интернет среда; 

                                                
4 В страните, където съществува сегментация на социалното осигуряване по форми на заетост или 

по отрасли (Германия, Гърция, Франция и други) възникват сериозни проблеми при прехода от една 
осигурителна институция към друга, а и административните разходи са много по-големи.  
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2.1.3. Позитивните резултати от разработването на  бюджета  на  ДОО 
на  консолидирана  основа постепенно губят своето значение  след 
значителното намаляване  на  осигурителната  вноска  във фонд 
„Пенсии” и преразпределянето на  остатъците  от другите  фондове . 
Това  налага  необходимостта  от предприемане  на мерки за  
възстановяване  на  връзката  между отделните  покрити рискове  и 
осигурителните  фондове  като тяхна  финансова  основа . За  целта  е  
необходимо да  се  направят прецизни актюерски разчети и се  
определят нови размери на  необходимите  осигурителни вноски за  
съответните  покрити рискове .  
 
2.2. С въвеждането на минималния осигурителен доход по групи професии и 
икономически дейности не само се разшири осигурителната основа и броят на 
заетите лица, но и се ограничи полето на сивата икономика.  
 
2.2.1. Нова  положителна  стъпка  в тази посока  е  въвеждането на  
диференциран минимален осигурителен доход за  самоосигуряващите  
се  лица  от 01.01.2010 г. на  база  осигурителния доход от предходната  
година;  
 
2.2.2. Ако осигурителната  основа  на  фондовете  в ДОО правилно се  
свързва  само с доходите  от трудова  дейност, то за  здравното 
осигуряване  тази основа  може  да  се  разшири. Социално по-
справедливо е  здравни вноски да  се  начисляват и върху доходите от 
наеми, дивиденти и други за  лицата , които не  са  осигурени на  друго 
основание .  
 
2.3. Приложен е широк спектър от инструменти (индексация, преизчисляване, 
промяна в параметрите на пенсионната формула, изплащане на еднократни 
суми и други) за осъвременяване на пенсиите, с което е постигнато едно 
задоволително ниво на адекватност спрямо размерите и нарастването на 
осигурителния доход. 
 
2.4. Непоследователността в прилаганите механизми за осъвременяване на 
пенсиите генерира нарастващи обществени очаквания при намаляващи 
възможности на системата за тяхното удовлетворяване и противопоставя 
отделните групи пенсионери в страната. Това проличава особено в период на 
икономическа криза, когато възможностите на бюджета са силно ограничени. 
 
2.5. Разширените права по краткосрочните осигурителни рискове и 
нарастващите размери на обезщетенията не са обезпечени финансово, в 
резултат на което се генерират допълнителни дефицити във фондовете на 
социалното осигуряване. Увеличената  продължителност  на  получаване 
на   обезщетенията  за  майчинство трябва  да  се  обвърже с по-дълъг 
референтен период (база) на  дохода , от който се  изчислява  самото 
обезщетение  с цел да  се  избегне  допустимото от закона  
необосновано източване  на  средства  от фондовете  на  ДОО. 
 



_________________________________________________________________________ 
ИСС/2/021/2010 – Комисия по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване 
                                      Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения 

11 

 
2.6. Намаляването на  осигурителните  вноски, без актюерски 
обосновани разчети, лишава  бюджета  на  социалното осигуряване  от 
адекватни приходи. Ежегодните   дефицити  се покриват със субсидии 
от държавния бюджет, като размерът на  тези субсидии през 2009г. 
надхвърля 50 на  сто от разходите  на  общественото осигуряване. С 
това обществените отношения в социалното осигуряване силно се деформират. 
Включването на държавата като особен осигурител чрез ежегодни трансфери, 
равни на 12 на сто от осигурителната основа е само една палиативна мярка за 
тяхното регулиране. 
 
 
2.7. Удължаването на сроковете за ранно пенсиониране, както и улесняването на 
достъпа до пенсии, вкл. за категорийни работници, инвалидни пенсии, 
служители на МО и МВР чрез различни законови компромиси допълнително 
засилва дефицита и тежестите на социалното осигуряване. Политиката  на  
компенсиране  работата  при тежки и вредни условия на  труд с ранно 
пенсиониране  и други бонуси трябва  да  се  замени с политика  на  
трайно инвестиране  и подобряване  на  условията  на  труд в страната. 
 
2.8. Използването на понятието данъчно–осигурителна тежест на най-високо 
политическо ниво и използването на социалното осигуряване като възможност за 
решаване на икономически, демографски и други проблеми дискредитира 
осигурителната система и намалява доверието към нея. 
 
2.9. Политическите решения и законодателните промени за усъвършенстването 
на осигурителния модел в България утвърждават интегрираното проявление на 
унификацията, централизацията, консолидацията и кодификацията на 
социалното законодателство. 
 
2.10. За  подобряването на  адекватността  на  пенсиите  е  необходимо 
да  се  установят трайни правила  за  определяне  на  размера  и за  
индексацията  им. Изключенията  от тези правила  следва се  сведат до 
минимум и да  се  прилагат само при наличието на  сериозни 
аргументи, като дълбока  икономическа  криза , наличието на  високи 
непредвидени приходи и други. Освен това , допълнителните  
плащания към пенсиите , извън установените  правила  за  индексация, 
трябва  да  бъдат под формата  на  еднократни суми, без да  влизат в 
базата  за  следващите  поредни индексации. 
 
2.11. Подобряването на  адекватността  на  пенсиите  трябва  да  се  
търси и чрез развитие  на  допълнителното пенсионно осигуряване  от 
капиталов тип. НАП следва  да  подобри събираемостта  на  вноските  за  
универсалните  и професионалните  пенсионни фондове  и да  съкрати 
сроковете  за  превеждане  на  тези вноски по индивидуалните  партиди 
на  осигурените лица  с цел своевременната  им капитализация. За  да  
се  преодолее  законовата  дискриминация, лишаваща  родените  преди 
31.12.1959г. от участие  в универсален пенсионен фонд е  необходимо 
да  се  увеличат данъчните  преференции за  тази възрастова  група  при 
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участието им в доброволното пенсионно осигуряване .5 Необходимо е  
също така  да  се  актуализират и данъчните преференции за  
работодателя по отношение  на  осигурявания от него персонал в 
доброволните  пенсионни фондове .  
 
2.12. Промените в разходната част на бюджета на ДОО, довели до генерирането 
на допълнителни дефицити се свързва с разширяване кръга на правоимащите 
лица и удължаване периодите на ранното пенсиониране, с улесняване на 
достъпа до пенсии чрез режима за закупуването на осигурителен стаж и 
осигуряване на парични обезщетения за продължителна безработица. Голям 
„принос” за нарастването на дефицитите има и удвояването броя на 
инвалидните пенсии и масовото „боледуване” в определени сезони от годината 
или в отделни предприятия и учреждения в страната. Едновременно с това , в 
бюджета  на  ДОО има  и квазидефицити, генерирани от натоварването 
на  осигурителната  система  с допълнителни социални функции или с 
поемането на  тежестта  по преструктурирането на  армията  и 
полицията . Тези квазидефицити следва  да  се  „изчистят” със 
съответни промени в осигурителното законодателство и някои от 
специалните  закони. 
 
2.13. Общият извод от направения критичен анализ на  осигурителните  
условия в България за  периода  2000 – 2010 година  е , че  голяма  част 
от промените  са  довели до развитие  и усъвършенстване  на  
осигурителния модел. Друга  съществена част от тези промени обаче , 
предизвикани най-вече  от конюнктурни политически съображения и 
лобистки интереси, са  ерозирали този модел и общественото 
доверие  в него. Тази група  законодателни промени е  изключително 
важно изпитание  за  финансовата  устойчивост на  осигурителната  
система  и на  осигурителните  приходи. Тя поставя под съмнение  
бъдещата  адекватност на  пенсиите  и другите осигурителни 
плащания. Това  поставя осигурителната  система  на  България пред 
риска  все  повече  да  се  отдалечава  от основните  цели и приоритети 
на  Стратегия „Европа  2020”. 
 
2.14. В съответствие с Националното споразумение от 2010 г.„За нова стратегия 
за финансова стабилност на ДОО и усъвършенстване на пенсионното 
законодателство” между правителството и социалните партньори се договарят 
стратегическите цели, политики и мерки на „входа” и „изхода” на пенсионната 
система с по-дългосрочен хоризонт на действие до 2035 г. 
 
2.14.1. За  консолидиране  и стабилизиране  на  приходите  на  ДОО се 
предвижда: от 1.01.2011г. да се повиши осигурителната вноска за фонд „Пенсии” 
с 1.8% и се криминализира укриването на вноски в страната; от 1.01.2012г. се 
увеличава стажа за работещите при трета категория труд, за работещите в 
специалните ведомства /МВР, МНО/ и учителите по 4 месеца на всяка 
календарна година до достигане на 37 г. за жените и 40 г. стаж за мъжете през 
2020 г.; повишаване от 1.01.2021 г. на възрастта за пенсиониране на жените и 
                                                
5 По този проблем виж също и Становище на ИСС на тема „Разширяване на възможностите за участие в 
осигурителната система на родените преди 01.01.1960г.”, ИСС/021/2007. 
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мъжете с по шест месеца до достигане на възраст 63 г. за жените /2026 г./ и 65 г. 
за мъжете /2024 г./; удължаване на периода /без да се променят условията/ за 
ранно пенсиониране на работещите при първа и втора категория труд до 
31.12.2014 г., като от 1.01.2015 г. ранни пенсии се изплащат само от 
професионалните пенсионни фондове; 
 
2.14.2. За  подобряване  адекватността  на  пенсиите се увеличава от 
1.01.2017г. тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1.1% на 1.2% за 
пенсиите, свързани с трудовата дейност, както и повишаване на вноската за 
универсалния пенсионен фонд с 2%; увеличаване на коефициента на 
заместване на личния доход на лицето преди пенсиониране,  на ниво не по-
малко от 65% от първия и втория стълб; премахване от 1.01.2014 г. на тавана на 
новоотпуснатите пенсии и постепенно покачване тавана на старите пенсии чрез 
постепенното повишаване на максималния осигурителен доход; увеличаване на 
периода за закупуване на стаж до 5 г. чрез вноска върху минималния 
осигурителен доход за самоосигуряващите се; заплащане от 1.01.2014 г. на 
първия ден на временна неработоспособност от работодателя в размер на 100% 
от възнаграждението, а от втория ден на парично обезщетение от Държавното 
обществено осигуряване. 
 
 
II . ПОЛИТИКИ ПО  ДАНЪЧНОТО  ОБЛАГАНЕ  
 
     1. Структура  на  данъчните  приходи в България и ЕС  
 
1.1. В България съществуват значителни различия в относителните дялове на 
общите приходи на база БВП в сравнение със средното равнище на ЕС, с 
изключение на приходите от корпоративни данъци, които са в близки стойности 
със средните за Общността. В края на изследвания период настъпва 
изравняване със средния процент за ЕС, а по отношение на делът на „общо 
приходи на лице” се регистрира превишение от +0.8%. 
 
1.2. През разглеждания период се очертават значителни различия във 
величината на разглежданите съотношения в данъчните постъпления между 
отделните държави на Общността. По отношение на разпределението на 
приходите на база БВП се разграничават две основни групи страни от ЕС. 
Първата група обхваща държави, където съотношението „данъчни приходи - 
БВП” превишава средния размер от 37% за Съюза. Тук с най-висока тежест се 
отличават Дания с 48.2%, Швеция – 47.1%, Белгия – 44.1% и Австрия с 42.8%. 
Малко над средното ниво се подреждат Англия с 37.3%, Словакия – 37.3%, 
Холандия – 39.1% и Кипър с 39.2%. Във втората група се включват останалите 
наблюдавани страни. В нея попадат новите държави - членки, в т.ч. и България, 
които поддържат по-ниско ниво на обща данъчна тежест в сравнение със 
средното равнище от 37% за Общността. Разпределението е в границите от 
36.1% за Чехия до 28% за Румъния. България е със съотношение „данъчни 
приходи – БВП” от 33%, т.е. с 4% по-ниска от средната за ЕС. 
  
1.3. Сравнително широк диапазон от различия се очертава по отношение 
чувствителността на данъчните приходи в зависимост от нивото на 
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икономическото развитие на отделните страни. С най-висока чувствителност се 
променят данъчните приходи в Дания /0.50/, Италия /0.49/, Швеция и Люксембург 
с 0.48. Това са страни със сравнително най-високо данъчно бреме, измерено със 
съотношението „данъчни приходи - БВП”. Най-ниска чувствителност се 
регистрира в Латвия /0.26/, Литва /0.26/ и Словакия /0.27/. Това са държави с 
нисък процент на съотношението „данъчни приходи - БВП”, който е съответно 
28.9%, 30.3% и 29.1%. Малко над равнището на тази група държави се 
позиционира България с коефициент на чувствителност на данъчните приходи от 
0.35, приближаващ се до средния размер на общата данъчна тежест на 
държавите - членки. 
 
1.4. Структурата на данъчните приходи от косвени и преки данъци като дял от 
общите данъчни приходи също се отличава с разнообразие на равнищата в 
рамките на Общността. Делът на приходите от косвени данъци средно за ЕС за 
изследвания период е 37.6%. Диапазонът по страни започва с България, която 
отбелязва дял на приходи от ДДС и акцизи в размер на 55.6%, следвана от 
Кипър – 47.4%, Малта с 43.6% и завършва с Белгия, чийто дял е 29.6%. Близко 
до нея са съответно Финландия с 30.6%, Естония - 30.8% и Чехия – 31.4%.  
 
1.5. Противоположно е позиционирането на България в ЕС по отношение дела 
на приходите от преки данъци. При среден процент за ЕС от 32% страната заема 
последно място с 21% приходи от преки данъци към общите данъчни приходи. 
По-нататък следват Словакия с 21.1% и Чехия – 23.8%. Във високите етажи на 
диапазона на диференциация се класират северните страни - Англия и 
Ирландия, чийто дял на приходите от преки данъци значително превишава 
средното равнище за ЕС, респ. Дания – 62.3%, Англия – 48.8%, Финландия – 
41.4%, Ирландия – 39.3%.  
 
     2. Основни насоки на корпоративното подоходно облагане по 
страни 
 
2.1. Понастоящем съществуват значителни различия в размера на данъчните 
ставки на корпоративните данъци в държавите - членки на ЕС. Тази констатация 
важи и за групата изследвани страни6. България прилага най-ниска ставка за 
данъчно облагане на корпоративната печалба с 10% заедно с Албания и Сърбия. 
При това и трите страни използват единна данъчна ставка, без да са въвели по-
висока ставка за реализирани печалби над определен праг. Същият подход е 
приложен по отношение на останалите видове корпоративни данъци. В страната 
се прилага ставка от 5% за облагане на дивидентите и нарастването на капитала 
посредством облагането на ликвидационни дялове. Доходите при източника се 
облагат с данък в размер на 10%. По този начин страната отново попада в 
групата страни, отбелязващи най-ниски данъчни ставки. 
 
2.2. Интересни тенденции се очертават в сравнителната характеристика на 
елементите на данъчната основа за облагане на корпоративната печалба7. 
Забелязва се еднакъв подход на определяне на данъчната основа и на редица 
сходни, близки по характеристика елементи на данъчно преобразуване. Първо, 
                                                
6 Виж. приложение № 3 
7 Виж. приложение № 4 
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във всички страни за изходна величина, на чиято база се формира данъчната 
основа, се взема финансово-счетоводния резултат от дейността. Той се 
формира при счетоводна база,  основаваща се на прилагането както на МСФО, 
така и на националните такива за съответните държави. Второ, всяка страна 
въвежда ограничителни условия за признаване на отчетените разходи за 
данъчни цели8. В еднаква степен се използва лимитирането на разходи в 
абсолютни суми или в % от установена база, а също и на данъчно непризнаване 
на разходи при определени условия. И трето, в отделните държави се водят 
конкретни и различни политики на данъчно стимулиране. 
 
2.3. Данъчното стимулиране в Хърватска е регламентирано със специален 
закон за насърчаване на инвестициите, с възможности за освобождаване от 
облагане, както и с данъчни облекчения. В тази насока данъчното стимулиране е 
насочено към инвестиции в учредяването на нова бизнес дейност и при 
разкриване главно на нови работни места и длъжности. 
 
2.4. Данъчното стимулиране в Унгария използва по-различни практики. Една от 
тях е въвеждането на намалена данъчна ставка за определен тип доходи. 
Допуска се редуциране на данъчната основа на корпоративния данък до 50% за 
доходи от авторски възнаграждения и други аналогични хонорари , които като 
доходи се реализират в определените със закона случаи при разпореждането с 
нематериална собственост. Намалението се обявява с данъчна декларация за 
корпоративното облагане. От 2010 г. малките и средните предприятия могат да 
кандидатстват за данъчни облекчения за направени инвестиции във всеки 
регион на страната. В зависимост от местоположението на инвестиционния 
проект се разрешава признаване на инвестиционни разходи за данъчни цели 
между 25% и 50%. Правото на ползване на облекчението е за период от 10 
години и започва от годината, следваща тази на инвестицията в експлоатация 
 
2.5. Данъчният кодекс на Румъния позволява при определени условия и по 
искане на данъчния субект да се прилага ускорена амортизация на активите. 
Законодателството допуска да се иска разрешение за ползване на разходи за 
спонсорство като данъчен кредит срещу дължим данък печалба. Данъчните 
кредити за разходи при спонсорство са лимитирани до 0.3% от оборота на 
данъчно задължените лица – спонсори и 20% от дължимия данък печалба.  
Специална данъчна политика се води за подпомагане на малките и средните 
предприятия в Румъния. Те могат да получат финансиране до сумата на данъка 
върху печалбата, реинвестирана при определени условия в екипировка /машини 
и съоръжения/. Те се ползват от специална схема за помощ, която засяга 
лихвените разходи по банкови заеми в леи. Тази схема предоставя възможности 
за компенсация на платените лихви до 5%. Предлага се държавна помощ за 
стимулиране на нови инвестиции при спазването на определени условия. 
Местните общински съвети могат да разрешават освобождаване от данък сгради 
и данък земя на юридически лица, които подлежат на регулация за държавни 
помощи. 
 
2.6. Данъчното законодателство в Сърбия позволява на всяка компания, която 
инвестира в дълготрайни активи без автомобили, мебели, произведения на 
                                                
8 Виж. режимите по страни в приложение №4 
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изкуството и декоративни стоки за обзавеждане, в рамките на дейността си да 
намали дължимия данък с 20% от сумата на инвестицията. Ползваният данъчен 
кредит не може да надхвърля 50% от изчисления за годината на инвестицията 
данък. За малките предприятия данъчният кредит е 70%, но не може да 
превишава 70% от изчисления данък. Остатъкът от неползвания данъчен кредит 
се пренася напред за период от 10 години при същите лимитиращи ограничения. 
Допуска се освобождаване от данък за период от 10 г., ако компанията инвестира 
600 млн. динара /около 6500 хил.евро/ в свои собствени дълготрайни активи, ако 
наеме най-малко 100 нови работника за периода на инвестицията. Ползва се 
правото на данъчен кредит в случаите на създаване на нова бизнес структура от 
предприятие в изостанал географски регион на страната.  
 
     3. Основни насоки за  облагането на  доходите  на  физически 

лица  по страни /ДДФЛ/ 
          
3.1. От 01.01.2009 г. в данъчния режим на Германия е намалена данъчната 
ставка от 15% на 14%. Същевременно  необлагаемият минимум се увеличава от 
7 664 евро на 7 834, а от 01.01.2010 г. на 8 004 евро. Данъчните ставки се 
разпределят в стъпки на прогресивно облагане. Със ставки от 14% до 42% се 
облагат доходи от 52 552 евро нагоре, а от 01.01.2010 г., съответно от 52 882 
евро. Най-високата данъчна ставка е 45% и действа от 01.01.2007 г. за доходи 
над 250 400 евро, която също се изменя от 01.01.2010 г. съответно на ниво над 
250 730 евро. За доходите на физически лица, облагани с най-високата ставка от 
45%, се въвежда още един допълнителен данък солидарност в размер на 5.5%. 
Въведена е система за отсрочено облагане върху спестяванията на 
пенсионерите и начислени лихви по тях, които са освободени от 2005 г. Всички 
останали доходи на пенсионерите се облагат по общия ред.  
 
3.2. От 2005 г. в Румъния е въведен плосък данък върху доходите на 
физическите лица, който заменя използваната до тогава четири степенна скала 
за прогресивно облагане в диапазона от 18% до 40%. Данъчната ставка на 
плоския данък е 16% и е равна на ставката на корпоративния подоходен данък. 
С плосък данък се облагат освен доходите по трудови правоотношения още и от 
независима икономическа дейност, възнаграждения за услуги, доходи от 
движимо и недвижимо имущество, включително от наеми, както и нарастването 
на капитала от търговия с акции на публични компании, листвани на фондовата 
борса. Доходите от лихви се облагат с 16% при източника на облагане. Облаги, 
получени в натура, включително и под формата на възнаграждение подлежат на 
облагане. Доходите от разпореждане с опции на ценни книжа не се облагат при 
условие, че са спазени изискванията за тяхното данъчно признаване и доходът 
от тях е реализиран. Пенсиите се облагат когато прехвърлят установен за 
страната максимален праг, който се определя ежегодно. 
 
3.3. От 2004 г. в Словакия е въведен плосък данък, който заменя прогресивното 
подоходно облагане на физическите лица. С неговото прилагане част от 
специалните разпоредби, свързани с освобождаването от данък и 
предоставените преди това данъчни облекчения се отменят. Необлагаемият 
доход се увеличава от 19.2 пъти на 22.5 пъти месечен размер на определения 
жизнен минимум на страната. За 2010 г. необлагаемият доход е запазен на 
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нивото на 2009 г. Основна цел на предприетите данъчни промени в облагането 
на доходите на физическите лица е намаляването на размера на данъка за 
средния клас доходи така, че категорията данъкоплатци с висок клас доходи да 
бъдат изключени от мерките за данъчни облекчения. Данъчната ставка на 
плоския данък е 19%. На облагане подлежат доходите, получени в пари и 
натура. Данъчни облекчения се разрешават за вноски за допълнително 
пенсионно осигуряване, както и за спестовни пенсионни схеми. Наличието на 
необлагаем доход е облекчение, ползвано от всеки данъкоплатец. Данъкът за 
доходи, облагани при източника, е също 19%. Към тях се включват доходи от 
дялово участие в дружествен капитал, инвестиционни купони, лихви по банкови 
депозити и текущи сметки, други лични доходи, включително от допълнителни 
пенсионни осигуровки. 
 
3.4. До 2007 г. в Чехия се прилага прогресивното облагане на доходите на 
физическите лица по четири степенна скала с най-висока данъчна ставка от 32%. 
От 2008 г. е въведен плосък данък с 15% ставка. Данъчната основа за 
определяне размера на данъка от трудова дейност е общата сума на бруто 
дохода от възнаграждения, в т.ч. и сумата на всички осигурителни вноски, 
заплащани от данъчно задълженото лице. Признатите за данъчни цели разходи, 
валидни за 2010 г. са определени нормативно по видове дейности в процент от 
общата облагаема сума. По отношение на доходите от селското стопанство се 
признават разходи в размер на 80%, за търговска дейност /без занаятчийство/ - 
60% и по отношение на всички останали дейности – 40%. 
 
3.5. От 01.01.2010 г. в Унгария доходите в размер до 18 500 евро се облагат с 
данъчна ставка от 17%, докато за доходи над този праг – с 32%. Преди това 
данъчната ставка е била съответно 18% и 36%. С осигурителните вноски 
размерът на данъчната тежест стига съответно до 21.6% и 40.6. С 30% данък при 
източника се облагат доходите от дивиденти, изплатени от компании на местни 
физически лица /до 31.12.2008 г. ставката е била 35%/. За да се постигне 
разпределение на облагането на доходи от трудова дейност и от капитали, от 
01.01.2006 г., се налага данък в размер на 20% върху доходите от лихви и от 
капиталова печалба. Данъкът върху лихвите се удържа от платеца на дохода, а 
върху капиталовите печалби, реализирани от борсови сделки, данъкът се 
определя с данъчна декларация. Доходите от разпореждане с недвижими имоти 
се облагат с данък от 25%.  
 
 
 
 
  4. Основни насоки на  облагането с Данък върху добавената 
      стойност по страни 
                                                         
4.1. В почти всички държави (с изключение на Албания) се прилага комбинация 
от стандартна и една или две редуцирани ДДС ставки9. Най-високата стандартна 
ДДС ставка е в Унгария (25%), докато най-ниската е в Сърбия (18%). Средната 
ставка за групата от разглеждани държави е 20%. България е страната, в която 
редуцираната ДДС ставка намира ограничено приложение. Тя се прилага за 
                                                
9 Виж. приложение 5 
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тесен кръг от туристически услуги. В три от анализираните държави-членки на 
ЕС (Унгария, Румъния, Словакия) се използват по две редуцирани ставки, като в 
Унгария и Румъния се прилага минимално допустимата според 
законодателството на ЕС ставка в размер на 5%10. 
 
4.2. По отношение обхвата на облагането с ДДС и правилата за настъпването на 
данъчното събитие до голяма степен условията в анализираните държави са 
сходни. В страните - членки на ЕС условията са хармонизирани, съгласно 
действащото европейско законодателство и преди всичко Директива 
2006/112/ЕО. Констатацията е, че в разгледаната група страни не членки на ЕС 
се прилагат сходни нормативни правила. 
 
4.3. В данъчните режими на тези държави се очертава обща тенденция на 
ползване на преференциален ДДС режим за лекарствата. В Албания те са 
освободени от облагане с ДДС. В Унгария, Румъния и Сърбия се облагат с 
нулеви ставки. Особено атрактивен е режимът в Хърватска, където за 
лекарствата се прилага нулева ставка, т.е. доставчиците на тези стоки не 
начисляват данък, но същевременно имат право на данъчен кредит за 
получените стоки и услуги, свързани с дейността им. Другата група стоки, 
ползващи преференциален режим в преобладаващата част от разглежданите 
страни, са печатните издания. В Албания за всички от тях се ползва режима на 
освободените доставки. В Хърватска с нулева ДДС ставка се облагат книгите и 
научните списания, докато за вестници и други списания се прилага редуцирана 
ставка. Редуцирана ставка се прилага в Чехия за книги и списания, в Унгария за 
книги, в Румъния за книги, вестници и списания и в Сърбия за книги. С 
преференциален режим в повечето от тези държави се ползват и хотелиерските 
услуги. Редуцирана ставка по отношение на настаняването се прилагат в 
България, Унгария, Румъния, Чехия, Сърбия и Хърватска. 
 
4.4. Правилата за ползване правото на данъчен кредит в изследваната група 
държави са идентични. Като правило, регистрираните лица в тях имат право на 
данъчен кредит за закупените стоки и услуги, които се използват за целите на 
облагаемата дейност на лицето. Що се отнася до ограниченията за упражняване 
правото за приспадане на данъчен кредит се очертават както сходни подходи, 
така и специфични особености. В повечето от държавите не е позволено 
ползването на данъчен кредит за закупени автомобили, както и за горива и други 
подобни разходи. В Сърбия освен за автомобили ограничението се прилага и за 
други групи превозни средства. Като цяло в повечето държави не се признава 
правото на данъчен кредит и за разходи, направени за развлечения, дори и 
когато са свързани с дейността на лицето. 
 
4.5. Интерес представлява и прегледът на подхода на държавите към 
възстановяването на ДДС на лица, които не са установени на тяхна територия. 
Общото правило е държавите - членки на ЕС да прилагат разпоредбите на 
европейското законодателство. На основание Директива 2008/9/ЕО те следва да 
възстановяват данъка на данъчно задължени лица, които са установени и 
регистрирани за целите на ДДС на територията на друга държава - членка. 
                                                
10 Виж. приложение № 6 
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Същевременно Директива 86/560/ЕИО регулира възстановяването на ДДС на 
лица,  установени извън ЕС, като по отношение на данъчно задължените лица се 
предоставя възможност на страните - членки да възстановяват ДДС на принципа 
на реципрочността. Този принцип е възприет в по-голямата част от 
разглежданите държави, в това число и в България. В Хърватска и Сърбия 
принципът на реципрочността не намира приложение, но ДДС на лицата от други 
страни се възстановява само по отношение на участието им в панаири. 
Единствено в Албания не се възстановява данъка на лица от други държави. 
 
4.6. Изискванията по отношение на декларирането и плащането на ДДС показва 
известни сходства, но и някои различия в разглежданите държави. В част от тях 
(Румъния, Сърбия, Словакия) ДДС декларации се подават на месечна или 
тримесечна база в зависимост от оборота, достигнат през предходната година, 
като съответно тримесечните декларации подават лица с по-ниски обороти. В 
Унгария лицата с по-малки обороти подават декларации на годишна база вместо 
на всяко тримесечие. В Хърватска всички регистрирани лица представят 
задължително месечни и годишни декларации. В допълнение на месечните или 
тримесечните декларации, регистрираните лица в Чехия задължително подават 
и годишна декларация. Изискването за представянето само на месечни 
декларации е въведено единствено в България и Албания. Сроковете за 
подаване на декларациите за предходния период варират между 10 дни след 
края на периода (Сърбия), до края на месеца, следващ периода на облагане 
(Хърватска). Необходимо е да се посочи, че във всички разглеждани държави - 
членки посоченият период е по-продължителен от този в България, като в три от 
страните (Чехия, Румъния, Словакия) срокът е 25-тия ден на месеца, следващ 
данъчния период. Във всички разглеждани държави сроковете за подаване на 
ДДС декларациите и за плащане на дължимия данък съвпадат11  
 
4.7. Всяка държава има въведен размер на оборота, при достигането на който 
данъчно задължените лица се регистрират по ДДС. В държавите - членки на ЕС 
се прилагат и други хипотези, при които за дадено лице може да възникне 
задължение за регистрация, респ. при достигане на определен праг на 
осъществените вътре общностни придобивания, предоставяне/получаване на 
услуги към/от лица от други страни на ЕС, при което данъкът е дължим от 
получателя. Предоставя се възможност данъчно задължените лица да се 
регистрират доброволно дори и да не са достигнали прага за задължителна ДДС 
регистрация. В много от страните - членки на ЕС, които не са обект на настоящия 
преглед, всички данъчно задължени лица се регистрират по ДДС независимо от 
размера на достигнатия оборот.  
 
4.8. В Албания /като представител на трети страни/ износителите и вносителите 
се регистрират по ДДС без значение от достигнатия оборот. В Сърбия 
доброволната регистрация не е възможна за лица, чийто оборот за предходните 
12 месеца не надвишава 2 млн. сръбски динара (18800 евро)12. Интерес 
представляват възможностите за групова ДДС регистрация, която се предоставя 
в отделните държави. Групата от свързани (финансово, икономически и 
организационно) данъчно задължени лица се регистрира и действа като едно 
                                                
11 Вж. приложение № 7 
12 Вж. Приложение № 8 
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лице за ДДС. Сделките,  осъществявани между лицата от групата са извън 
обхвата на данъка и по този начин се оказва позитивен ефект върху 
финансовите потоци на компаниите. Към настоящия момент груповата 
регистрация се ползва във всички от разглежданите държави - членки на ЕС, с 
изключение на България. В Хърватска, Сърбия и Албания не се допуска групова 
ДДС регистрация. 
 
4.9. В условията на световната финансово-икономическа криза значително се 
увеличава междуфирмената задлъжнялост, като България също не е подмината 
от задълбочаването на този процес. Той намира своето актуално отражение в 
облагането с ДДС. Става реч за третирането на възможността за 
възстановяване на вече внесен такъв данък от страна на доставчик, който не е 
получил плащането си от получателя на доставената стока/услуга. В Хърватска, 
Румъния, Сърбия и Албания се дава възможност на регистрираното лице – 
доставчик да възстанови внесения данък по неполучените си плащания. 
Същевременно, е въведено изискването длъжникът да бъде обявен в 
несъстоятелност от съда. В Словакия и Унгария към момента такава възможност 
не се предоставя от законодателството, а в Чехия се водят дебати по 
въвеждането на подобно решение в практиката. 
 
4.10. България е от групата страни, които не предоставят възможност за 
корекции на ДДС задълженията в случай, че регистрираното лице има 
несъбираеми вземания, свързани с доставки, за които данъкът е начислен и 
внесен в бюджета. Съгласно ЗДДС доставчикът е длъжен да издаде известие 
към фактура само при изменение на данъчната основа на доставката или при 
нейното разваляне13. Същевременно обаче, такова известие не може да бъде 
издадено при цялостно или частично неизпълнение на задължението за 
плащане от получателя на доставените стоки/услуги. Следва да бъде 
анализирана възможността за въвеждането на тази разпоредба в българското 
законодателство.  
 
 
 
 
 
III . ПОЛИТИКИ НА ПРОМЯНА В ОСИГУРИТЕЛНОТО  
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  
 
     1. Промените  в осигурителното законодателство – намаление  на 
         осигурителните  вноски и ерозия на  осигурителния модел  
 
1.1. В края на 90-те години в България се извършва дълбока реформа в 
социалното осигуряване. Философската рамка на тази реформа бе основана на 
концепцията на СБ за многостълбова социална защита („сигурност чрез 
многообразие”) при отчитане на националните традиции и специфика, като 
съвкупност от установени етични норми и индустриални отношения, степента на 
готовност на обществото за радикални промени, осигурителната култура, 
развитостта на пазара на труда и други.  
                                                
13 Чл. 115, ал. 1 от ЗДДС                                              ‐ 
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1.2. Конкретните прояви на философията на реформата се изразяват в две 
основни групи политически решения: 
1.2.1. Параметрични реформи в публичното социално осигуряване (І-ви 
стълб), включващи: по-строги критерии за достъп до осигурителни права; 
ограничаване на ранното пенсиониране и “даряването” на осигурителен стаж; 
обвързване размера на пенсията с конкретния принос през целия трудов живот; 
по-пестелив подход при индексацията на пенсиите; плащане на първите три дни 
от временната неработоспособност от работодателя и други. 
 
1.2.2. Системни (парадигмични) реформи, включващи: създаване на 
задължителни и универсални капиталови пенсионни фондове с цел мотивация и 
допълнителна защита на младите поколения срещу риска от намаляващо 
работещо поколение; прехвърляне на ранното пенсиониране на работещите при 
условията на първа и втора категория труд във втория стълб на капиталовото 
пенсионно осигуряване чрез създаване на професионални пенсионни фондове 
(ППФ) на основата на вноски, плащани само от работодателя; 14 регламентиране 
дейността на спонтанно възникналите в средата на 90-те години доброволни 
пенсионни фондове, включително чрез въвеждане на данъчни облекчения; 
създаване на нормативни предпоставки за развитие на доброволното 
осигуряване за безработица и професионална квалификация; изграждане на  
специализиран орган за осигурителен надзор, интегриран по-късно в КФН, 
включваща държавния надзор върху търговията с ценни книжа, застраховането и 
осигуряването.  
 
1.2.3. Новата  философия на  реформите  в социалното осигуряване 
цели да се излезе от лабиринтите на текущите проблеми и социалното 
осигуряване в България да се насочи към по-високите орбити на една 
съвременна, гъвкава система за социална сигурност. 
 
1.3. В продължение на оценките за данъчните условия в страната, тук се 
анализират законовите промени в областта на социалното осигуряване след 
2000 г. в контекста на измененията в осигурителните  задължения в страната. 
Тези промени се представят в две групи - промени, водещи до усъвършенстване 
на осигурителния модел и промени, които го ерозират и пряко влияят върху 
нарастването на  дефицитите  във фондовете  на  ДОО. Целта на това 
разделяне е да се откроят градивните политики и законови промени от 
деструктивните политики, противоречащи на принципите на социалното 
осигуряване и на добрите практики в страните от ЕС за стабилност и финансова 
устойчивост на системата. 
 
1.4. Промените в посока на доразвитие на осигурителния модел се изразяват в 
унификацията  и централизацията  на  социалното осигуряване , в 
консолидацията  на  бюджета  на  осигурителните  фондове , както и в 
кодификация на  осигурителното законодателство. В контекста на 
проведените реформи през 2000 г. и протичащите след това процеси се 
проследява адекватността на пенсиите и най-вече провежданата политика за 
тяхната актуализация чрез различни механизми – ежегодна актуализация, 
                                                
14 Впоследствие към това българско решение огромен интерес проявиха много страни от ЦИЕ.   
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преизчисляване на размерите им чрез по-актуален среден осигурителен доход, 
еднократно изплащане на суми и други. 
1.5. Анализиран е ефектът от въвеждането на задължителната регистрация 
на трудовите  договори и ежегодното определяне  на  минимален 
осигурителен доход по икономически дейности и групи професии15, 
като една добра практика, довела до изсветляване на икономиката чрез 
нарастване на осигурителната основа и на официалната трудова заетост. 
 
1.6. Законодателните промени, довели до ерозия на  финансовата  
устойчивост на  осигурителния модел и до промяна  на  осигурителните  
задължения,  са свързани с намалението на осигурителните вноски с мотив – 
подобряване на конкурентоспособноста и изсветляване на икономиката. Това 
наложи представянето в хронологичен ред на законовите  промени на  
осигурителните  вноски в отделните  фондове  на  общественото 
осигуряване  и намалението или задържането на  осигурителната  
основа на едно и също равнище няколко последователни години. 
Удължаването на преходните периоди за ранно пенсиониране и улесняването на 
достъпа до пенсионни права чрез «купуване» на осигурителен стаж се 
обосновава като друга политика, ерозираща осигурителния модел и генерираща 
дефицити по линията на разходите. Нарастването на инвалидните пенсии с цел 
заобикаляне на утежнените условия за пенсиониране (вдигането на възрастта и 
броя точки) също са разглежда като фактор, подриващ финансовите основи на 
социалното осигуряване. 
 
1.7. В контекста на анализа на осигурителните условия в страната се оценяват 
някои извънсистемни политики и фактори, като нивото на осигурителната 
култура, неправилното смесване на данъците с осигурителните вноски и 
използването на израза «данъчно-осигурителна тежест», нарастването на сивата 
икономика и други, които влошават финансовата стабилност на осигурителната 
система16. За да се преодолее негативното влияние на тези извън системни 
фактори е необходимо да се върне общественото доверие в социалното 
осигуряване чрез серия от мерки – обучение, разяснителни кампании и други. 
 
  
     2. Политически решения и законодателни промени за             
         усъвършенстването на  осигурителния модел   
 
     2.1. Унификация, централизация, консолидация и кодификация на  
          социалното осигуряване 
 
2.1.1. Процесът на  унификация се изразява във включването на всички 
икономически активни лица (наемни работници, държавни служители, работещи 
по договори за управление и контрол на търговски дружества, самонаети и 
други) в една и съща публична осигурителна схема, с еднакви осигурителни 
задължения и права. Тази унификация позволява една по-голяма справедливост, 
по-висока мобилност на работната сила на пазара на труда и преход от една 

                                                
15 (Вж. приложение 1 
16 Вж. приложение № 2 



_________________________________________________________________________ 
ИСС/2/021/2010 – Комисия по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване 
                                      Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения 

23 

форма на икономическа активност към друга, без да се губят осигурителни 
права.17  
 
2.1.2. Дефинирането на  понятието „осигурителен стаж” и 
разграничаването му от понятието „трудов стаж” от началото на 2003 г., с 
известна условност, също може да се отнесе към унификацията на социалното 
осигуряване. С тази промяна достъпът до осигурителни права се обвързва пряко 
с изискването за наличие на осигурителен стаж за съответния риск. Този 
принцип бе още по ясно разписан с промените в КСО в края на 2008 г. От 
началото на 2003 г. се прецизира и начинът, по който се зачита осигурителният 
стаж на работниците и служителите, наети на непълно работно време.  
 
2.1.3. Процесът на  институционална  централизация на  социалното 
осигуряване  в България започна със закриването на СВОЧК и с поемането на 
неговите активи и пасиви от НОИ (2000 г.). Втората важна стъпка в посока към 
централизация на социалното осигуряване е преминаването на фонда (2002 г.), 
а в последствие (2004 г.) и на дейността по изплащане на паричните 
обезщетения за безработица от Агенцията по заетостта към НОИ. Поемането на 
административното, счетоводното и информационното обслужване на фонд 
„ГВРС” от НОИ също е част от процеса на централизация, макар този фонд да не 
е свързан с осигурителен риск. Към централизацията на дейностите на 
социалното осигуряване се отнасят и законовите промени (2007 г.), с които се 
осъществи прехвърлянето на дейността по изчисляване и изплащане на 
обезщетенията за временна неработоспособност и майчинство от 
работодателите към НОИ. С тази централизация те се освободиха от 
неспецифични за тях дейности, а НОИ започна да осъществява пряк контрол 
върху тези краткосрочни обезщетения. С известна условност към 
централизацията на социалното осигуряване могат да се отнесат и законовите 
разпоредби за приемане на архива на прекратените осигурители без 
правоприемник от НОИ. По-далечната цел на тази централизация е на основата 
на този архив, заедно с архива на действащите осигурители и данните от 
персоналния регистър на НОИ да се изгради осигурителна история на всички 
български граждани.  
 
2.1.4. Консолидация на  бюджетите  на  фондовете  за  социалното 
осигуряване  се осъществи с промените в КЗОО през 2002 г. Процесът на 
консолидация се осъществи в следните няколко измерения: 
 
2.1.4.1. В ДОО влезе съществуващият до тогава фонд „Професионална 
квалификация и безработица”, администриран от Агенцията по заетостта като 
осигурителен фонд и като източник за финансиране на активна политика на 
пазара на труда, като той  се трансформира във фонд „Безработица”. Този нов 
фонд е чисто осигурителен и е част от системата от фондове на ДОО; 
  

                                                
17 В страните, където съществува сегментация на социалното осигуряване по форми на заетост или по 
отрасли (Германия, Гърция, Франция и други) възникват сериозни проблеми при прехода от една 
осигурителна институция към друга, а и административните разходи са много по-големи.  
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2.1.4.2. Трансферите от държавния бюджет към бюджета на ДОО за изплащане 
на различни социални и персонални пенсии, които не са свързани с осигурително 
участие, се обособиха в самостоятелен фонд „Пенсии, несвързани с трудова 
дейност”. С обособяването на този фонд се постига много по-голяма прозрачност 
в управлението на социалното осигуряване и се разграничават частично 
трансферите за социални плащания без осигурителен принос от субсидиите за 
покриване на недостига на средства в осигурителните фондове. Още по-голяма 
прозрачност бе постигната през 2009 г., когато трансферите от държавния 
бюджет за плащане на здравноосигурителните вноски за пенсионерите, децата 
до 18 години и безработните бяха извадени от бюджета на ДОО и започнаха да 
се правят от Министерството на финансите пряко към НЗОК. 
 
2.1.4.3. Създаде се общ консолидиран бюджет от фондовете на ДОО и бюджета 
на НОИ като бюджет, през който преминават всички трансфери и субсидии. 
Консолидираният бюджет на ДОО се разработва паралелно с държавния бюджет 
и останалите бюджети в Р България на основата на обща тригодишна бюджетна 
прогноза и макрорамка за съответната година. Консолидираният бюджет на ДОО 
също така позволява в рамките на годишния бюджет на фондовете да се 
изравняват излишъците и недостига на средства. Консолидацията на бюджетите 
на фондовете на ДОО първоначално, доколкото осигурителните вноски се 
определяха на основата на актюерски разчети, имаше положителен ефект. 
Впоследствие обаче, с безусловното намаляване на вноските се формираха 
необосновани трансфери от едни фондове към други. При наличието на 
различни съвкупности от осигурени лица за отделните рискове тези трансфери 
ощетяваха едни осигурителни групи за сметка на други. Така консолидацията на 
бюджетите на ДОО от предимство се превърна в сериозен недостатък. 
Недостатък в осигурителното законодателство е  и допускането на  
квазидефицити, в резултат на натоварването на  осигурителната  
система  с допълнителни социални функции или с поемането на  
тежестта  по преструктурирането на  индустрията  и администрацията .  
 
2.1.5. Кодификацията  на  осигурителното законодателство в България се 
осъществи на два етапа. Първо, през 2000 година в един нормативен акт (КЗОО) 
се уреди устройството на социалното осигуряване, регламентирано до тогава в 
Закона за фонд обществено осигуряване и материално-правните разпоредби, 
уредени до този момент в Дял ІІІ на Кодекса на труда (1951 г.) и Закона за 
пенсиите (1957 г.). Второ, през периода 2002 - 2003 г., когато КЗОО бе 
преименуван в КСО, кодификация се осъществи чрез включване в КСО на 
цялата материя, уреждаща дотогава в отделни закони осигуряването за 
безработица и доброволното пенсионно осигуряване. Събирането на всички 
въпроси, свързани с устройството, материалните права, административно-
наказателните разпоредби и други аспекти на социалното осигуряване в един 
кодекс има за цел да отстрани някои противоречия в законодателството, както и 
да улесни всички, които работят със сложната материя на осигурителните 
отношения. С известна условност към кодификацията на осигурителното 
законодателство могат да се отнесат и всички промени, свързани с подготовката 
за членство и влизането на България в ЕС. Трябва ясно да се посочи, че 
осигурителното законодателство в България не създаде никакви пречки за 
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членството ни в ЕС и поради тази причина преговорните глави в тази област 
бяха затворени без никакви проблеми. 
 
2.1.6. Въвеждането на  минималните  осигурителни доходи по 
икономически дейности и квалификационни групи професии и задължителната 
регистрация на трудовите договори в НОИ от 01.01.2003 година постави 
началото на решителни мерки срещу сивия пазар на труда. Получените 
резултати напълно опровергаха скептицизма за нулев или дори за обратен 
ефект, както и страховете за нови бюрократични бариери пред бизнеса. Стъпка  
в правилна  посока  е  и въвеждането на  диференциран минимален 
осигурителен доход за  самоосигуряващите  се  лица  на  база  
осигурителния доход от предходната  година . В здравното 
осигуряване  може  да  се  отиде  още  по-далеч – здравни вноски да  се  
плащат и върху доходи от наеми, дивиденти и други от хората , които 
не  са  осигурени на  друго основание . 
 
     2.2. Политики за подобряване адекватността на пенсиите 
 
2.2.1. Новият осигурителен модел включваше  преизчисляване  на  всички 
трудови пенсии, отпуснати до 31.12.1999 г. по нова пенсионна формула, 
отчитаща продължителността на осигурителния стаж и доходът, върху който е 
осъществено осигуряването за целия период след 1997 г. и доходът от три най-
добри последователни години от последните 15 до тази година. 
Преизчисляването се извърши на основата на средномесечен осигурителен  
доход за страната в размер на 180,05 лева за 1999 г., без да се променят 
индивидуалните коефициенти на пенсионерите. Ако се установи, че 
преизчисляването по новата пенсионна формула е по-неблагоприятно се 
запазва стария размер на пенсията. В резултат на това, средният месечен 
размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст нараства от 69,59 лв. през 
1999 г. на 87,65 лв. през 2000 г. или с близо 26%.18 Максималната пенсия се 
фиксира от три на четири социални пенсии за старост, в резултат на което 
нараства от 111 лева на 160 лева. През 2001 г. се въвежда гарантиран 
минимален размер 90 на сто от социалната пенсия за старост за наследствените 
пенсии.  
 
2.2.2. За привеждане на вече отпуснатите пенсии към поскъпването на живота в 
законодателството се предвижда ежегодно осъвременяване19 от 1 юли на 
съответната година с коефициент (индекс), който се определя в зависимост от 
нарастването на осигурителния доход за страната и индекса на потребителските 
цени през предходната календарна година. В последствие това правило, 
позволяващо по-голяма гъвкавост спрямо икономическите възможности на 
страната, но едновременно с това и субективизъм, бе променено. Коефициентът, 
с който се осъвременяваха пенсиите се формира от 75 на сто от индекса на 

                                                
18 По данни от НОИ 
19 Думата „осъвременяване” дълго време предизвикваше двуяко тълкуване и тази разборедба бе източник 
на нескончаеми спорове.  От една страна, законодателят имаше предвид ежегодното индексиране на 
пенсиите с цел компенсиране поскъпването на живота, а от друга, голяма част от пенсионерите искаха 
ежегодно преизчисляване на пенсиите на основата на средно месечния осигурителен доход от 
предходната година. 



_________________________________________________________________________ 
ИСС/2/021/2010 – Комисия по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване 
                                      Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения 

26 

потребителските цени и 25 на сто от нарастването на осигурителния доход през 
предходната календарна година. По-късно се въвежда „швейцарското правило”, 
при което инфлацията и нарастването на осигурителния доход участват в 
съотношение 50:50. 
 
2.2.3. На практика този принцип на привеждане на пенсиите спрямо 
нарастването на издръжката на живота никога не бе приложен. Ежегодно със 
Закона за бюджета на ДОО индексацията  на  пенсиите  се  осъществяваше  
на  основата  на  политическата  целесъобразност. Така например още в 
2001 г. индексацията на пенсиите се осъществи от 1 юни. В определени години 
(2003 и 2004 г.) пенсиите се индексираха с по-висок коефициент с аргумента, че 
има допълнителни приходи или икономии от разходи. В други случаи пенсиите се 
индексираха по-рано, и то с различни коефициенти. През 2006 г. пенсиите бяха 
индексирани с диференцирани коефициенти спрямо размера на получаваната 
пенсия. През същата година се проведе още една индексация само за пенсиите 
до 150 лева. През 2008 година пенсиите бяха индексирани от 1 юли с 
коефициент 10.35 на сто. Едновременно с това, през същата година от 1 
октомври се извърши и преизчисляване на трудовите пенсии, отпуснати до 31 
декември 2007 г., на база средномесечен осигурителен доход за страната за 
2007 г. - 398,17 лв. С това преизчисление на практика всички пенсии се 
приведоха в съответствие с един по-актуален средно месечен осигурителен 
доход. 
 
2.2.4. През 2009 г. швейцарското правило бе приложено по един много 
специфичен начин. Индексът 19 на сто, с който трябваше да се увеличат 
пенсиите от 1 юли бе декомпозиран на три отделни акта, както следва: 
минималните пенсии се увеличиха с 10 на сто от 1 януари; всички трудови 
пенсии се увеличиха с 10 на сто от 1 април с даване на по-голяма тежест (от 1 на 
1.1 на сто) на всяка година осигурителен стаж; всички пенсии се увеличиха с 
остатъка от 9 на сто (19 – 10) от 1 юли. Поради голямото финансово натоварване 
на осигурителната система от индексациите и от допълнителните плащания през 
предходните години и от икономическата криза през 2010 година,  индексация на 
пенсиите не бе предвидена. Индексация на пенсиите не се планира и с бюджета 
на ДОО за 2011 г.  
 
2.2.5. Успоредно с индексацията на пенсиите, ежегодно със същия или почти 
същия коефициент се променяха и гарантираните  минимални размери на  
различните  видове  пенсии. Първоначално минималните размери на 
отделните видове пенсии се определяха като процент от социалната пенсия за 
старост. През 2006 година  се  извърши промяна , като се  създадоха  два  
режима  за  определяне  на  минималните  пенсии. Пенсиите за трудова 
дейност се обвързаха с минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и 
възраст, който се определя ежегодно със Закона за бюджета на ДОО. Размерите 
на пенсиите, несвързани с трудовата дейност останаха обвързани с размера на 
социалната пенсия за старост, която се определя с постановление на 
Министерския съвет. Откъсването на гарантираните минимални размери на 
трудовите пенсии от социалната пенсия за старост може да се определи като 
решение, отстояващо принципите на социалното осигуряване. 
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2.2.6. През анализирания период (2000 – 2010 година) максималният размер 
на  пенсията  или сборът от пенсиите , без добавките към тях има по-
самостоятелен и своебразен „живот”. До 2004 година таванът на пенсиите се 
определяше на база четири социални пенсии за старост. Така ежегодно с 
определяне на социалната пенсия за старост автоматично нарастваше и 
максималната пенсия. От 1 януари 2004 г. максималният размер на 
получаваните една или повече от една пенсии бе определен на 35 на сто от 
максималния осигурителен доход за всяка календарна година. Така 
максималният размер на пенсията или сбора от пенсии, изплащани на един 
пенсионер през тази година,  става 420 лв. Впоследствие, поради задържането 
на максималния осигурителен доход в определени години на едно и също ниво, 
таванът на пенсиите също се задържаше и това основателно предизвиква 
недоволства. Не бе спазена и предварително фиксираната разпоредба от 1 
януари 2010 година таванът да отпадне за новоотпуснатите пенсии поради 
включването на голям брой години в изчисляването на пенсията и наличието на 
автоматичен регулатор в лицето на максималния осигурителен доход, въведен 
през 2000 година. Последните намерения на правителството са таванът на 
новоотпуснатите пенсии да отпадне през 2014 година. 
 
2.2.7. Освен посочените политики за осъвременяване на пенсиите чрез 
индексации, преизчисляване и други, ежегодно към тях се изплащаха и 
еднократни суми, наречени „коледни пенсии”. Размерите на тези 
еднократни коледни добавки в отделните години са различни, но обществените 
очаквания за тях са доста силни и това се превърна в един допълнителен натиск 
върху държавния бюджет и бюджета на общественото осигуряване.  
 
2.2.8. През анализирания период към адекватността на пенсиите имат 
отношение и други три промени в осигурителното законодателство, а именно: 
 
2.2.8.1. Промяна в един от параметрите на формулата за изчисляване на 
пенсиите, като в нея участва не средномесечният осигурителен доход за 
страната за предходната година, а средномесечният осигурителен доход за 
страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията. По 
този начин пенсиите се изчисляват от една по-актуална величина спрямо 
момента на отпускането им. Тази разпоредба се приложи за всички пенсии с 
начална дата след 31 декември 2003 г.  
 
2.2.8.2. Промяна в тежестта на една година осигурителен стаж от 1 на сто на 1.1 
на сто, въведена от 1 април 2008 година. При това, тази промяна се отнася не 
само за новоотпуснатите пенсии, но и за всички стари трудови пенсии. Освен 
това, тази разпоредба се прилага както при определяне на размера на личните 
пенсии за осигурителен стаж и възраст, така и на наследствените пенсии и  на 
така наречените вдовишки добавки. Тук именно се разкрива потенциалът на 
пенсионната формула, установена с реформата от началото на 2000 година, 
като се дава възможност при добри икономически условия тежестта на една 
година осигурителен стаж да нараства. 
 
2.2.8.3. Изменение в КСО, с което се поощрява отлагането на пенсионирането. 
Съгласно това изменение, лицата, които имат осигурителен стаж (без 
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превръщане) 37 години за мъжете и 34 години за жените и продължават да 
работят след навършване на възрастта (60 години за жените и 63 години за 
мъжете) без да им е отпусната пенсия, за всяка година осигурителен стаж след 
тази възраст процентът е 1,5 и съответната пропорционална част от този 
процент за месеците осигурителен стаж (във формулата за изчисляване на 
пенсията). Впоследствие през 2008 година този процент бе променен на 3 на сто 
за всяка година осигурителен стаж след навършване на пенсионната възраст. 
 
2.2.9. Разгледаните законодателни решения за поддържане на адекватността на 
пенсиите и данните за динамиката в размера на пенсиите за периода 2000 – 
2010 година дават основание да се направят следните изводи: 
 
2.2.9.1. Приложен е широк спектър от инструменти (индексация, преизчисляване, 
промяна в параметрите на пенсионната формула, изплащане на еднократни 
суми и други) за осъвременяване на пенсиите, с което е постигнато едно 
задоволително ниво на адекватност спрямо размерите и нарастването на 
осигурителния доход. Една част от промените се аргументират с добрата 
икономическа среда, включително генериране на собствени приходи или 
икономии в осигурителната система, но в повечето случаи промените са 
продиктувани от конюнктурни политически съображения; 
 
2.2.9.2. Непоследователността на прилаганите механизми за осъвременяване на 
пенсиите генерират нарастващи обществени очаквания при намаляващи 
възможности за тяхното удоволетворяване и противопоставят отделните групи 
пенсионери. Това проличава особено в период на икономическа криза, когато 
възможностите на бюджета са силно ограничени. 
 
2.2.10. Резултатите от новата пенсионна формула и прилаганите политики на 
осъвременяване на пенсиите могат да се преценят чрез анализа на динамиката 
на средната пенсия на един пенсионер и коефициента на заместване на 
доходите. Това са едни от коректните измерители на адекватността на пенсиите 
(Вж. Графика 1) имащи пряко отношение към осигурителната тежест. 
                                                                                                                

Графика  1 
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      2.3. Политики в областта на краткосрочните осигурителни рискове 
 
2.3.1. Реформата от 2000 г. засегна в много малка степен материята, уреждаща 
правата на осигурените лица за краткосрочните  осигурителни рискове – 
общо заболяване и майчинство, трудова злополука и професионална болест и 
безработица. Тази материя просто беше пренесена от Дял ІІІ на Кодекса на 
труда в КЗОО. Единствената съществена промяна бе въвеждането на 
фондовата организация на ДОО и обособяването на осигурителни фондове за 
тези рискове. В следващите години обаче са извършени редица промени в 
законодателството в посока към концентрация и усъвършенстване на 
организацията и управлението на краткосрочните рискове на социалното 
осигуряване, разширяване на правата на осигурените лица и други. По-
съществените промени в законодателството, по отделни краткосрочни рискове 
са следните: 
 
2.3.2. Осигуряване  за  общо заболяване  и майчинство: Промените в 
осигуряването за този риск могат да се обобщят в следните няколко пункта: 
 
2.3.2.1 Поемане  на  обезщетенията  за  временна  неработоспособност 
през първите  дни от работодателя. От началото на 2000 година 
работодателят бе задължен да изплаща полагащото се обезщетение за 
временна неработоспособност за първите три дни за своя сметка, но не повече 
от 15 дни в рамките на една календарна година. Целта на тази промяна бе да се 
засили контрола върху болничните дни от страна на работодателя, като 
заинтересована страна. Тази мярка първоначално имаше сравнително добър 
ефект. Впоследствие (от 1 януари 2004 г.) ангажиментите на работодателя се 
ограничиха само до заплащане на първия ден от временната 
неработоспособност. Икономическата криза стана причина с преходна 
разпоредба през 2010 година работодателят да поеме отново плащането на 
обезщетенията за временна неработоспособност за първите три дни, но в 
размер 70 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение. 
Очакванията  са тази мярка да се прилага и през 2011 г., а от 1.01.2012 г. 
работодателят да заплаща първият ден на временната неработоспособност в 
размер на 100% от възнаграждението. 
 
2.3.2.2. Изчисляване  и изплащане  на  паричните  обезщетения за  
временна  неработоспособност, трудоустрояване , бременност и 
раждане  и за  отглеждане  на  малко дете  от НОИ. Тази промяна в 
законодателството от 1 януари 2007 година бе продиктувана от изискването на 
ЕК да няма посредници между правата на осигурените лица и осигурителната 
институция в лицето на работодателя. Първоначално, при въвеждането на тази 
мярка се получи известно социално напрежение, главно поради грешки във 
веригата при придвижването на болничния лист от здравното заведение до НОИ, 
както и поради липса на данни или грешна информация в персоналния регистър 
за някои осигурени лица. Постепенно тези причини бяха отстранени и се 
проявиха ефектите на тази нова политика – засилване на контрола и 
гарантирано плащане на паричните обезщетения. 
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2.3.2.3. Промени в условията  за  придобиване  право на  обезщетения 
за  майчинство и удължаване  на  периода , от който се  изчислява  
паричното обезщетение. Промяната на законодателството в тази област 
преследваше ограничаване на случаите на умишлено източване на средства от 
фонд „Общо заболяване и майчинство” чрез фиктивни трудови договори и 
осигуряване на висок доход за кратки периоди от време. Първоначално правото 
на парично обезщетение за бременност и раждане възникваше при условие, че 
майката е осигурена за този риск без оглед на продължителността на 
осигуряването. Впоследствие през 2004 г.  бе предложен необходимия 
осигурителен стаж за придобиване право на парично обезщетение за 
бременност, раждане и отглеждане на малко дете да бъде 6 месеца от 1 юли 
2004 година. По-късно при удължаване на периода на отпуска за бременност и 
раждане от 1 януари 2009 г. правото на придобиване на парично обезщетение се 
промени на 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. От същата 
дата се промени и периодът, от който се изчислява обезщетението от 6 на 12 
месеца. От следващата 2011 година достъпа до осигуровката се запазва на 12 
м., а периодът за изчисляване на обезщетението се увеличава от 12  на 18 
месеца. С това рисковете за облагодетелстване за сметка на осигурителната 
система чрез включване в нея (включително и със задна дата) и осигуряване на 
висок доход за кратък период от време  в голяма степен се ограничават. 
 
2.3.2.4. Промени в продължителността  на  отпуска  за  бременност и 
раждане  и правото на  парично обезщетение  вместо трудово 
възнаграждение . Отпускът за бременност и раждане се регламентира в 
Кодекса на труда, а неговата продължителност като време, през което се 
изплаща парично обезщетение, се определя в КСО. Демографската криза и 
намаляващата раждаемост в страната бяха основен мотив за повишаване 
продължителността на отпуска за бременност и раждане на 410 дни от 1 януари 
2009 година. Нов момент в тези последни промени в Кодекса на труда и КСО е 
въвеждането на отпуск от 15 дни при изписване на детето от лечебното 
заведение и възможността правото на отпуск за бременност и раждане да се 
прехвърли от майката към бащата във възрастовата граница на детето от 6 до 
12 месеца. Като политика, насърчаваща раждаемостта тези промени са 
положителни. Проблеми обаче създава задържането на вноската за общо 
заболяване и майчинство на едно ниско ниво, след последното повишение от 3 
на 3.5 на сто през 2004 година. В резултат на това фонд „Общо заболяване и 
майчинство” е на дефицит вече трета поредна година. 
  
2.3.3. Осигуряване  за  безработица: Промените в осигуряването за този риск 
могат да се обобщят в следните няколко пункта: 
 
2.3.3.1. Промени в условията  за  достъп до обезщенията за  
безработица . С преминаване на изплащането на обезщетенията за 
безработица към НОИ се промениха условията, на които трябва да отговарят 
безработните за придобиване право на обезщетение. Тези условия станаха по-
ясни и по-строги. Наред с това, правото на обезщетение се обвърза не с 
наличието на определен трудов стаж, а с наличието на осигурителен стаж от 
осигуряване за този риск от 9 месеца от последните 15 месеца преди 
уволнението. За да се унифицира процесът на изчисляване и изплащане на 
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обезщетението за безработица с това за болест и майчинство от началото на 
2009 г., то се определя като среднодневно обезщетение и се изплаща за броя 
работни дни в съответния месец. За изчисляване на обезщетението се 
използават данните от персоналния регистър на НОИ, вкл. за получаваното 
възнаграждение през последните 18 месеца.  
 
2.3.3.2. Промени в кръга  на  осигурените  лица  за  риска  „безработица”. 
За да се избегне възможността чрез субсидирана заетост да се изпълняват 
условия за добиване право на обезщетения за безработица последователно от 
кръга на осигурените лица за този риск бяха изключени работещите по 
програмата „От социални помощи към заетост” (2003 г.) и по програмата „В 
подкрепа на майчинството” (2007 г.). Подготвени са изменения в КСО, съгласно 
които от кръга на осигурените за този риск лица ще бъдат изключени всички 
лица, участващи в програми за субсидирана заетост. 
 
2.3.3.3. Въвеждане  на  обезщетение  за  продължителна  безработица. От 
1 януари 2007 г. бе създадена възможност за получаване на парично 
обезщетение за дълготрайна безработица за период от 30 месеца за лицата, 
които са регистрирани като безработни и са останали без работа най-малко 12 
месеца, предхождащи месеца за кандидатстване за такова обезщетение. Освен 
това се изисква безработните да са навършили 60 години и 6 месеца за мъжете 
и 57 години и 6 месеца за жените и сборът от възрастта и осигурителния стаж да 
е с 60 месеца по-малък от изискванията за съответната година. Безработният 
има право на парично обезщетение за дългосрочна безработица само веднъж. 
Получаването на обезщетение за дългосрочна безработица дава възможност да 
се натрупа осигурителен стаж от 30 месеца с цел придобиване право на пенсия и 
осигуряване средства за живот на безработните в предпенсионна възраст. 
Подобна мярка е въведена и в Германия. 
 
2.3.4. Осигуряване  за  трудова  злополука  и професионална  
квалификация. Промените в осигуряването за тези два риска могат да се 
обобщят в следните два пункта: 
 
2.3.4.1. Отпадане  на  задълженията  на  работодателите  да  
възстановяват част от изплатените  обезщетения при трудова  
злополука . Това изискване бе пренесено от старото законодателство в КЗОО, 
но в последствие (2001 г.) с промени в Кодекса бе отменено. Мотивите за едно 
такова законодателно решение се крие в принципите на осигуряването и по-
специално в принципа за солидарност. Работодателите правят осигурителни 
вноски за своите работници и служители с цел да ги застраховат срещу 
рисковете трудова злополука и професионална болест и не е правилно да бъдет 
санкционирани два пъти – веднъж като плащат осигурителни вноски и втори път 
като възстановяват изплатените парични обезщетения за настъпил риск.  
 
2.3.4.2. Въвеждане  на  диференцирана  осигурителна  вноска в границите 
от 0.4 до 1.1 на сто по групи икономически дейности, в зависимост от честотата и 
тежестта на случаите на трудова злополуки и професионални заболявания. 
Определянето на групата, в която попада всяка икономическа дейност става по 
специална методика, приета с акт на Министерския съвет и на основата на 
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статистическа информация за трудовите злополуки и професионалните болести, 
поддържана от НОИ. С диференциацията на осигурителната вноска за фонд 
„Трудова злополука и професионална болест” се постига по-голяма 
справедливост между работодателите – по-ниски вноски правят онези 
работодатели, при които реално рискът настъпва по-рядко и обратно, там където 
рискът е по-голям се плащат и по-високи вноски. Тази мярка може да се 
усъвършенства, като се премине към индивидуализация на вноските за 
отделните работодатели в границите на съответните групи икономически 
дейности или пък се въведе системата „бонус – малус”. 
 
 
     3. Политически решения и законодателни промени, 
         ерозиращи осигурителния модел 
 
     3.1. Намаляване на осигурителните вноски и осигурителната основа – 

хронология и резултати 
 
3.1.1. Една от целите на реформата в социалното осигуряване от 2000 г. бе да се 
постигне финансова  устойчивост на  осигурителните  фондове, като се 
прекрати прилаганата до тогава порочна практика дефицитите да се покриват 
чрез увеличение на осигурителните вноски. Така, наред с множеството промени 
в параметрите на осигурителната система, от 1 януари 2000 г. бяха извършени и 
следните промени в размерите на осигурителните вноски:  
Общият размер на осигурителната вноска за осигурените за всички осигурителни 
случаи за трета категория труд от 39 на  сто за 1999 г. се намали на 35.7  на сто 
от 1 юли 2000 г. 
Осигурителната вноска за работещите при условията на първа и втора категория 
труд от 54 на  сто и 47 на  сто през 1999 г. се изравни и за двете категории 
труд на 38.7 на  сто за 2000 г. 
Уеднаквиха се размерите на осигурителните вноски за фонд “Пенсии” на 
самоосигуряващите се лица с тези на наетите от работодател лица. От 22 на  
сто за 1999 г. вноската се промени на 32 на  сто за 2000 г. 
За новосъздадените професионални пенсионни фондове се определиха вноски в 
размер от 12 на  сто за първа категория труд и 7 на  сто за втора категория 
труд. 
На основата на тези размери на осигурителните вноски бяха разработени 
актюерски разчети, които показваха, че осигурителната система ще  преодолее  
дефицитите  и ще  генерира  положително салдо в периода  2006 – 2007 
година .20  
 
3.1.2. Още през 2000 година обаче се сложи началото на една нова  
макроикономическа  политика  на  намаляване  на  осигурителните  
вноски с цел стимулиране  на  бизнеса, подобряване на 
конкурентоспособността и намаляване цената на труда. Тази политика се прояви 
в намаляване от 01.01.2001 г. размерът на осигурителната вноска за фонд 
“Пенсии” с 3 процентни пункта. Въведоха се и облекчения за регистрираните 
земеделски производители и тютюнопроизводители да плащат осигурителни 
                                                
20 По‐късните анализи на съпоставима основа показаха, че тези разчети са били абсолютно точни ако се 
бяха запазили установените през 2000 година размери на осигурителните вноски. 



_________________________________________________________________________ 
ИСС/2/021/2010 – Комисия по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване 
                                      Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения 

33 

вноски върху ¼ от минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се и да 
не извършват годишно изравняване. В резултат на това намаление приходите 
във фонда намаляха с 340 млн. лева. През следващата 2002 г. два процентни 
пункта от вноските за фонд „Пенсии” за родените след 31 декември 1959 г. се 
насочиха към УПФ и с това фондът се лиши допълнително от годишни приходи в 
размер на 70 млн. лева. При тези изменения актюерските разчети показаха, че 
осигурителната система може да постигне финансова  стабилност през 2011 
г.  
 
3.1.3. През 2004 г. по настояване на работодателите, с цел дългосрочно 
планиране на разходите, размерите на осигурителните вноски бяха фиксирани в 
КСО, докато до тогава те се определяха със Закона за бюджета на ДОО за 
съответната година. Регламентира се график за нарастване на вноската за 
универсалните пенсионни фондове и съответно – намаляване на вноската за 
фонд "Пенсии" в ДОО. За 2004 г. вноската в УПФ нарасна от 2 на  3 на  сто. В 
Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се регламентира 
само разпределението на вноската по фондовете на ДОО. 
 
3.1.4. През 2005 г. бе извършено ново намаляване на осигурителната вноска за 
фонд “Пенсии” за всички осигурени лица с 6% и допълнително с още 1% за 
родените след 31.12.1959 г., с което вноските в УПФ станаха 4 на  сто. 
Редуцирането на вноските във фонд „Пенсии” отново бе извършено с цел 
облекчаване на данъчно-осигурителните задължения на работодателите. През 
същата година вноските за фонд “Общо заболяване и майчинство” нарастват на 
3.5 на  сто (от 3%), а за фонд “Безработица” бяха намалени на 3 на  сто (от 
3,5%). Тази промяна бе продиктувана от необходимостта да се избегне 
дефицита във фонд „Общо заболяване и майчинство” поради нарасналите 
разходи в този фонд. През същата година отпаднаха приходите от вноски за 
сметка на работодателя за фонд “Пенсии” върху обезщетенията за временна 
неработоспособност и бременност и раждане. С това намаление на 
осигурителната основа приходите във фонда намаляха с 40 млн. лева , като 
тази сума в следващите години нарастваше прогресивно. 
 
3.1.5. Осигурителната основа на социалното осигуряване се ограничи и след 
откъсването на минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се и на 
максималния осигурителен доход от минималната работна заплата. След този 
акт от 2004 година минималният осигурителен доход се задържаше в 
определени години на едно и също ниво или нарастваше с по-ниски темпове от 
нарастването на средномесечния осигурителен доход. Това, освен че 
намаляваше приходите от осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, 
водеше и до едно несправедливо преразпределение на ресурси от наемните 
работници към самонаетите по линията на гарантираните минимални размери на 
пенсиите. Тази несправедливост бе преодоляна едва през 2010 година, когато 
минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се бе увеличен от 240 
лева  на  420 лева, а на земеделските производители от 60 на  240 лева. 
През 2007 г. бяха извършени нови намаления на осигурителните  вноски за фонд 
„Пенсии” на ДОО. От 1 януари 2007 г. вноските в УПФ за родените след 
31.12.1959 се увеличиха от 4% на  5%, с което приходите в ДОО намаляха с 
около 110 млн. лева. През същата година от 1 октомври осигурителната вноска 
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за фонд “Пенсии” бе намалена с 1 пункт (от 23% на  22%) и за фонд 
“Безработица” с 2 пункта (от 3% на  1%). Това лиши общественото осигуряване 
допълнително от 90 млн. лева приходи до края на годината. 
 
3.1.6. С цел да се излезе от тази ситуация от 01.01.2009 г. законово се 
регламентира участието на  държавата  като особен осигурител във 
фонд “Пенсии”, чрез трансфер в размер 12 на  сто върху сбора от 
осигурителните доходи на всички осигурени лица, в т. ч. и на самоосигуряващите 
се лица. Първоначалната идея бе тези вноски да се плащат от работодателя, а 
веднага след това държавата да ги възстановява. Ако обаче работодателят не 
изпълни това свое задължение в определени срокове, вноските да се 
прехвърлят като негово задължение. С аргумент, че липсва институционелен 
капацитет в НАП за администриране на този процес идеята не се осъществи, а 
вноските на държавата бяха оформени като трансфери. Участието на 
работниците, работодателите и държавата във фонд „Пенсии” бе в съотношение 
8:10:12, или общ размер на вноската за този фонд 30 на  сто. Политиката на 
намаляване на осигурителните вноски продължи и през 2010 година, като 
настоящото правителство намали вноските с 2 процентни пункта с аргумента, че 
това ще помогне на бизнеса да излезе от икономическата криза като се запазят 
близо 200 хиляди работни места и се разкрият нови работни места. Данните до 
третото тримесечие на 2010 година не потвържват тези аргументи. 
 
3.1.7. С приетия Данъчно-осигурителен процесуален кодекс в края на 2005 г. 
бяха направени промени в Кодекса за социално осигуряване. С тези промени 
функция “Събиране” на  задължителните  осигурителни вноски премина 
от НОИ към НАП. Към НАП премина и регистрацията на осигурителите, 
самоосигуряващите се лица и осигурителните каси. Там се приемат 
декларациите – за осигурителния стаж и доход за осигурените лица и от 
самоосигуряващите се и се декларират различни обстоятелства от 
работодателите, свързани с осигурителните им задължения. Това разделяне на 
функциите по събиране на осигурителните вноски от управлението на разходите 
бе сериозен удар върху осигурителната система на България, а ефектите от тази 
мярка са много спорни. 
 
     3.2. Промените в разходната част на бюджета на ДОО 
           – компромиси и генериране на допълнителни дефицити 
 
 
3.2.1. Разширяване  кръга  на  правоимащите  и удължаване  на  
периодите  за  ранно пенсиониране. Ранното пенсиониране в българската 
пенсионна система се обвързва не само с работата при тежки и вредни условия 
на работа в някои професии, но и с преструктурирането на тежките отрасли на 
икономиката и реформите в армията, полицията, следствието и други 
специализирани институции. Целта на запазването за известен период от време 
на ранното пенсиониране в тези сфери бе да се избегне социалното напрежение 
и зад пенсионната система да се скрие реална безработица. Първоначално 
идеята бе тази политика да се ограничи до 2010 година. Тази цел не бе 
постигната и под външен натиск се направиха серия от законодателни 
компромиси, с които сроковете за ранно пенсиониране от ДОО се удължиха на 
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практика до 2014 година. Независимо, че се финансира от собствен източник 
(Учителския пенсионен фонд) срокът за ранно пенсиониране на учителите бе 
удължен от 2010 до 2020 година.  
 
3.2.2. Улесняване на достъпа до пенсия чрез закупуване на осигурителен стаж и 
осигуряване за дългосрочна безработица. Предварително очакваните  и 
последващите  протести срещу точковата  система  за  пенсиониране  
родиха  и едно ново явление  – купуване  на  осигурителен стаж, което 
е  в разрез с принципите  и актюерските  основи на  социалното 
осигуряване . Улесненият достъп до пенсии се  осъществи със 
следните  законодателни промени: 
 
3.2.2.1. Още с приемането на КЗОО бе предоставена възможност завършилите 
висше или полувисше образование през определените преходни периоди /до 
края на 2005 г. или в 5-годишен срок след завършване на обучението за 
приетите през учебната 1999/2000 г. във ВУЗ/ да  внесат за  своя сметка  
осигурителни вноски във фонд “Пенсии”. Впоследствие този срок бе 
двукратно изменян и сега е в сила до 2015 година; 
 
3.2.2.2. С изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на 
самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина се 
даде възможност участниците в международни мисии, изпратени по реда на 
Закона за МВР, да могат да внесат за своя сметка осигурителни вноски в 
размера за фонд “Пенсии”, в това число и за минали периоди, без да се дължат 
лихви за това. Впоследствие този принцип се разпространи и върху 
съпругите/съпрузите на лицата, изпратени на дипломатическа служба; 
 
3.2.2.3. От началото на 2006 г. се създаде възможност за лицата, навършили 
възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, на които не достигат до 5 години 
осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, да могат до 31 декември 
2015 г. да откупят необходимия им осигурителен стаж. Дължимите вноски са в 
размера, определен за фонд “Пенсии”, изчислени върху минималния 
осигурителен доход за самоосигуряващите се лица към датата на тяхното 
внасяне. Правото на пенсия за лицата с придобит по тази разпоредба 
осигурителен стаж възниква от датата на превеждане на вноските или от датата 
на утвърждаване на плана за разсроченото им плащане; 
 
3.2.2.4. От началото на 2007 година се въведе  обезщетение  за  
продължителна  безработица за лицата, на които не им достигат 5 точки за 
пенсиониране и са навършили 57 години и 6 месеца (жени) и 60 години и 6 
месеца (мъже). Целта на това обезщетение е не само обезпечаване на средства 
за живот, но и улесняване на достъпа до пенсия на безработните лица в 
предпенсионна възраст. 
 
3.2.3. На 01.11.2010 г. представителите на тристранния диалог подписаха 
Национално споразумение  за  нова  стратегия за  финансова  
стабилизация на  ДОО и усъвършенстване  на  пенсионното 
законодателство. Заложените мерки и действия предвиждат постигане на 
консолидация и стабилизиране на приходите на ДОО до 2035 г., включително 



_________________________________________________________________________ 
ИСС/2/021/2010 – Комисия по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване 
                                      Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения 

36 

чрез: увеличаване на осигурителната вноска за фонд “Пенсии” с 1,8 %, 
увеличаване на стажа за работещите при трета категория труд (по 4 месеца на 
всяка календарна година до достигане на 37 години стаж за жените и 40 години 
стаж за мъжете през 2020 г.); нарастване на възрастта за пенсиониране на 
жените и мъжете с по 6 месеца до достигане на възраст 63 години за жените и 65 
години за мъжете; удължаване на периода за ранно пенсиониране на 
работещите при първа и втора категория труд до 31 декември 2014 г.; изплащане 
от 1 януари 2015 год. на ранни пенсии на работещите при първа и втора 
категория труд само от професионалните пенсионни фондове. С цел 
подобряване адекватността на пенсиите от 1 януари 2017 г. се увеличава 
тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1.1 % на 1.2% за пенсиите, 
свързани с трудова дейност. От 1 януари 2017 г. се увеличава общия размер на 
осигурителната вноска за фонд “Пенсии” с 2 %, като увеличението е насочено за 
универсалните пенсионни фондове (от 5 % на 7 %). 
 
 
 
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Икономическият и социален съвет счита, че представените анализи, 
оценки и политики в областта на данъчното и осигурителното законодателство 
не могат да имат изчерпателен и еднозначен характер. Те включват 
многообразни и значими акценти, касаещи проблеми на държавните регулации, 
макроикономическата и фискалната стабилност, заетостта, доходите, 
потреблението и конкурентоспособността на бизнеса, финансовата устойчивост 
на социалните системи и политическия риск. В посткризисния период 
предложените мерки трябва да се съчетаят и обвържат с политиките и 
приоритетите в областта на растежа,  преструктурирането на икономиката, 
иновациите, инвестициите и заетостта, с реформирането и модернизирането на 
социалния сектор и административната система, с най-ефективното използване 
на средствата от европейските фондове в контекста на изискванията на 
Стратегия «Европа – 2020». Паралелно с това са необходими ефективни 
индустриални отношения, постоянен мониторинг и контрол върху ефектите от 
политиките по промените в данъчните и осигурителните условия в страната, 
върху развитието на сивия сектор, събираемостта на данъците и осигурителните 
вноски, върху структурата на бюджетните и социално-осигурителните разходи. 
                                                          
 
 

 
 
 
 
 

(п) 
Проф. д-р Лалко Дулевски 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ  И СОЦИАЛЕН  СЪВЕТ  
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П  Р  И  Л О  Ж  Е  Н  И  Я   
 
 
 

             
    1. Към раздел II - “Политики по данъчното облагане” – от № 1 до   

        № 8 

 

2. Към раздел III -  “Политики по промяна в осигурителното 
законодателство” – от    № 1 до № 2 
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Приложения към „Политики по данъчното облагане” 

                                                                                                      
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

 
                                                                                                                 Таблица  1  

Общо данъчни приходи в % от БВП 

Години                 2004   2005    2006    2007    2008     приходи в млр.евро      № място в ЕС 

България               22.5     23.7    24.5     25.6     25.2       8 612                                      13 

ЕС                         25.3      25.8    26.1    26.5     25.9            -                                          - 

разлика               -2.8       -2.1     -1.6    -0.9      -0.7             -                                          - 

 

                                                                                                                       Таблица  2  

                                       Приходи от косвени данъци в % от БВП 

 Години               2004   2005    2006    2007   2008    приходи в млр.евро       № място в ЕС 

България              17.5     18.7      19.4    18.9     18.6      6 330                                     2 

ЕС                        13.9     14.2       14.3    14.2    13.8           -                                        - 

разлика                +3.6    +4.5       +5.1    +4.7    +4.8           -                                        - 

                                                                                                                         

                                                                                                                         Таблица  3   

Приходи от ДДС в % от БВП 

 Години              2004   2005    2006    2007    2008    приходи в млр.евро      № място в ЕС 

България             10.7   12.1      12.4    12.1     11.5          3 921                                   1 

ЕС                        7.6      7.9        8.0      8.0        7.8              -                                       - 

разлика               +3.1  +4.9       +4.4    +4.1     +3.7              -                                       -                                                                                                                 

                                                                                                                

                                                                                                                                 Таблица 4                                                 

Приходи от преки данъци в % от БВП 

 Години             2004   2005    2006    2007    2008    приходи в млр.евро       № място в ЕС 

България             6.0       5.7      6.0       7.2      7.0          2 388                                    25 

ЕС                      11.5    11.7      11.9     12.3    12.2              -                                        - 

разлика              -5.5     -6.0      -5.9      -5.1    -5.2   
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                   Таблица 5                                                   

Приходи от корпоративни данъци в % от БВП 

Години             2004   2005    2006    2007    2008     приходи в млр.евро     № място в ЕС 

България            2.4      2.4        2.7       3.2        3.3          1 139                                 10 

ЕС                      2.9      3.1        3.3       3.5        3.3              -                                       - 

разлика             -0.5     -0.7       -0.6      -0.3          0              -                                       - 

 
 
Забележка: Данните в приложенията са извлечени от следните официални 
източници:  
Taxation trends in the European   Union, Data for EU Mermber States, Iceland and 
Norway, European Commission Taxation and custom unit, Eurostat.2010, p. 292-309; 
Worldwide Corporate tax  guide 2010,  Ernst&Young (частта за обследваните 
страни); 
Worldwide   value added tax, goods and service tax and sales tax 2010, Ernst&Young 
(частта за обследваните страни). 
 
  
  В обхвата на сравнителния анализ, представен по страни в следващите 
приложения, са включени държави - членки на ЕС и трети страни. При изборът 
са взети предвид два фактора. Първият е, че България е държава - членка на ЕС 
и по тази причина в извадката са включени страни от Общността. По силата на 
вторият фактор, в извадката присъстват страни, включително и такива извън ЕС, 
със сходно на България политикоикономическо развитие и  географско 
разположение, респ. от Балканския полуостров, Източна и Централна Европа. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

                                                                                                                            Таблица  6 

Приходи от косвени данъци в % от общо данъчни приходи 

Години            2004   2005    2006    2007    2008     приходи в млр.евро  място в ЕС 

България           53     54.9     58.4     55.1     55.7          6 330                            1 

ЕС                     38.8     39.1     39.1     38.4     37.6               -                             - 

разлика           +14.2   +15.8   +19.3  +16.7     18.1               -                             -   

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                             Таблица  7 

Приходи от ДДС в % от общо данъчни приходи 

Години           2004    2005    2006    2007    2008     приходи в млр.евро     № място в ЕС 

България         32.4     35.7     37.4     35.4     34.5         3 921                                   1 

ЕС                    21.2     21.9     22.0     21.7     21.4              -                                      - 

разлика          +12.2   +13.8  +15.4   +13.7   +13.1              -                                      - 

 

                                                                                                                             Таблица  8 

Приходи от преки данъци в % от общо данъчни приходи 

 Години        2004   2005   2006    2007    2008     приходи в млр.евро       № място в ЕС 

България       18.1   16.9    17.9     20.9     21.0         2 388                                     27 

ЕС                  30.7   30.8    31.3     32.3     32.4               -                                       - 

разлика         -12.6   -13.9  -13.4    -11.4   -11.4               -                                       -                              

ЕС                   8.1      8.4        9.0      9.5          9.2             -                                     - 

разлика          -1.2    -1.2       -0.9         0        +0.8             -                                     - 
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                                                                                                                             Таблица 9      

Приходи от корпоративни данъци в % от общо данъчни приходи 

 Години            2004   2005   2006    2007    2008      приходи в млр.евро       № място в ЕС 

България           7.3      7.0        8.1      9.5        10.0         1 139                                    9   

ЕС                      8.1      8.4        9.0      9.5          9.2             -                                        - 

разлика             -0.8    -1.4       -0.9         0        +0.8             -                                        -                                                               

                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
ДАНЪЧНИ СТАВКИ 

 
 
държава                                        вид н корпоративен данък върху 
                              печалбата    нарастване     дивидентите      хонорари        доходи от 
                                                  на капитала                                /роялти/         услуги при                                  
                                                                                                                                източника 
 
1.  Албания                10%              10%                  10%                   10%                 10% 
2. България                10%                 5%                   5%                   10%                 10% 

3. Хърватия                20%              20%                   0%                   15%                  15% 

4.Чехия                       5%/19%        0%/19%           0%/15%              15%                  15% 

5. Унгария                 10%/19%      10%/19%         0%/25%           0%/30%                - 

6. Румъния                  16%              16%                  16%                  16%                 16% 

7. Сърбия                    10%              10%                  20%                  20%                   - 

8. Словакия                 19%               19%                   0%                  19%                   - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

1. България. Всеки получател на доход от източник в страната, който е 
местно лице на държава - членка на ЕС или ЕИП,  може да изиска при облагане 
да му бъдат признати разходи, извършени във връзка с реализирани доходи от 
хонорари и услуги. Искането се обявява с подаването на Годишна данъчна 
декларация /ГДД/ до края на годината, следваща годината на възникване на 
дохода. Данъкът върху дивидентите не се налага на юридически лица, които са 
местни търговци или местни лица на държави от ЕС и ЕИП. При наличието на 
Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/ предвидените в 
спогодбата данъчни ставки за дивиденти, хонорари /роялти/, доходи от 
технически услуги и други се прилагат с предимство пред ставките,  установени с 
националното данъчно законодателство. Този подход се прилага съответно и от 
другата договаряща страна. 

2. Чехия. Със ставка от 5% се облагат печалбите на инвестиционни, 
взаимни и пенсионни фондове. Капиталовите печалби с произход от страната 
или от ЕС/ЕИП на компаниите-майки от трансфер на акции от дъщерни фирми са 
освободени от данък при определени условия. Данъкът върху доходи при 
източника може да се намали при наличие на СИДДО с по-ниски ставки. В общия 
случай дивидентите се облагат с окончателен данък от източник в страната с 
15%. Освобождават се от данък получателите на дивидент при условията на 
Директива на ЕС 90/4354/EC/. Доходите от услуги с източник Чехия, които са 
изплатени на лица от ЕС и ЕИП, се освобождават от данък от 01.01.2011 г.  

3. Унгария.  Прилага се стандартна данъчна ставка за облагане на 
корпоративните печалби от 19% и намалена ставка 10% -  за печалби в размер 
до 50 млн. форинти. Двете ставки се прилагат едновременно в случаите на 
превишение на прага от 50 млн. форинти. 

4. Данъкът върху дивидентите от източник страната е отменен ефективно от   
01.01.2006 г.                                                              

5. Румъния.  Данъкът в размер на 10% се налага на доходи от дивиденти, 
изплатени от румънски компании или местни юридически лица на получатели, 
които са местни лица на държави от ЕС или ЕИП. Тази ставка може да се 
редуцира до 0% при отговаряне на условия, определени с местното 
законодателство. С данък при източника от 10% се облагат възнаграждения, ако 
получателят е местно лице на държава от ЕС или ЕИП или е с място на 
стопанска дейност в подобна страна.  

6. Сърбия. С данък върху получени дивиденти се облагат чуждестранните 
компании, местните и чуждестранни физически лица. Същият обхват има 
облагането на доходите от възнаграждения с източник от страната. Данък върху 
капиталовите печалби се налага само на чуждестранни компании. По отделните 
данъци се използват единствено стандартни ставки. 

7.  Словакия. Данъчната ставка за данъци при източника на получаване на 
доход може да бъде намалена по реда на СИДДО при наличие на опция за 
намаление.  
           
             Формирането на  данъчна  основа  за  облагане  на  
корпоративните печалби и доходи се  отличава  по отделни страни със 
следните  особености:  
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1. Албания – за целите на облагането се признават всички присъщи начислени 
разходи за бизнес дейност, които са документирани по изискуемия надлежен ред 
с изключение на : 

- възнаграждения, изплатени в натура ; 
- пенсионни и други осигурителни вноски, които нямат задължителен 
характер по реда на законодателството; 

- заплати , които не са изплатени по банков път; 
- отписване на вземания, освен ако не са изчерпани всички правни 
възможности за тяхното събиране; 

- разходи за плащания на данъци при източника, освен ако са платени в 
годината на извършване на услугата . 

В страната са въведени пределни размери за  признаване  на  разходи, по–
важните от които са : 

- представителни разходи в размер до 0,3 % от годишния оборот на ДЗЛ; 
- производствен брак и загуби, включително нереализирани загуби от 
преоценка на активи и пасиви до размери , определени от съответното 
законодателство ; 

- спонсорство до 3 % от дохода преди данъци и до 5 % разходи за реклама 
в медиите; 

- лихвени разходи до размера на средния лихвен % обявен от 
националната банка на Албания и ако сумата на дълга не превишава 4 
пъти размера на собствения капитал на ДЗЛ ; 

- разходите за подобрения и поддръжка на ДА се признават в пълен размер 
за годината на извършване, ако не превишават 15% от балансовата 
стойност на актива; 

- разходите, платени кеш в размер до 300.000 албански леки; 
- разходите за амортизация на сгради и НДА, амортизирани по метода на 
линейната амортизация с норма от 5% за сградите и 15% за НДА 
Останалите активи данъчно се амортизират по метода на снижаващия се 
остатък с амортизационни норми от 20% за РС, софтуер и с 20% за всеки 
от останалите амортизируеми активи. 

2. Хърватска – Данъчната основа се увеличава с елементи като: 
- разходи за амортизация, превишаващи допустимите суми за данъчни 
цели; 

- наказателни лихви между свързани лица; 
- ненамаляеми разходи за лихви по заеми между свързани лица; 
- разходи, свързани с принудително събиране на данъци и глоби;                                                                                                                                                               
- нереализирани загуби от оценка на акции и СМЗ, ако са отчетени за 
разходи; 

- разходи, не свързани с дейността и извършени в полза на акционери и 
свързани с тях лица; 

- 70% от представителните разходи, свързани с един бизнес-партньор, 
включващи подаръци, в т.ч и с лого на ДЗЛ, ползване на автомобили, 
спорт, развлечения и други подобни; 

- глоби, наложени от компетентни държавни органи;                                             
- 3 % от разходите, без застраховки и лихвени разходи, начислени за 
собствени и наети леки автомобили, използвани от управленски 
административен състав; 

- скрито разпределение на печалбата; 
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- други разходи, които не носят печалба от дейността.   
      Разходите  за  амортизация се начисляват по метода на линейната 

амортизация при следните пределни норми за: 
1.Сгради и кораби на 1000 регистрирани бруто тона - 10%; 
2. Лични коли /леки автомобили/ - 40%; 
3. НДА, съоръжения, товарни автомобили, машини - 50%; 
4. РС, софтуер, мобилни телефони и РС аксесоари - 100 %; 
5. Други активи - 20%; 

           Данъчната амортизация не може да превишава счетоводната 
амортизация. Превишаването се признава данъчно в следващите данъчни 
периоди. Стойността на персоналните леки автомобили, върху която се 
начисляват разходи за амортизация се лимитира до получената стойност от 
400.000 хърватски крони за един автомобил. Това ограничение не важи за леки 
автомобили, предназначени за отдаване под наем или използвани за 
таксиметрови услуги. 
3. Чехия – Всички разходи, свързани със създаването, осигуряването и 
поддържането на облагаемия доход се признават за данъчни цели. Те следва да 
бъдат надлежно документирани и се ограничават по размер със закон. По-
съществените елементи на разходите, признавани за  данъчни цели са както 
следва: 

- Отчетната стойност на застраховки, ако са свързани с облагаемия доход; 
- Вноски за членство /членски внос/ за участие в юридически лица при 
определени условия; 

- Щети в резултат на природни бедствия, установени и документирани по 
надлежен ред; 

- Данък недвижими имоти, пътен данък и други такси, платени съгласно 
изискванията на Чешкото законодателство; 

- Провизии за съответни дейности, социални и здравни условия; 
- Плащания на лизингови вноски, включително и на финансов лизинг при 
определени условия; 

- Командировъчни разходи в страната и чужбина; 
- Дарения в размер на 2000 чешки крони или за социални и 
благотворителни цели, но не повече общо от 5% от облагаемия доход; 

- Сумата на просрочени задължения, с които е бил намален данъчният 
финансов резултат, чието просрочие е повече от 36 месеца; 

 Разходите  за  амортизация за данъчни цели са по категории активи в 
години, както следва: 
        1. Офис оборудване  - 3 г; 
        2. Коли, автобуси, самолети, трактори и обзавеждане - 5 г; 
        3. Машини и съоръжения - 10 г; 
        4. Дървени сгради, сгради за производство на енергия и други подобни - 20 
години; 
        5. Сгради - 30 г; 
        6. Специални сгради /хотели, складове, магазини, офиси / - 50 г.  
       Данъчните субекти избират прилагането на метода на линейната или 
ускорената амортизация. При ускорената амортизация разходът за първата 
година се начислява като отчетната амортизация се раздели по определен 
приложим коефициент. За следващите години остатъчната амортизация на 
актива се умножава по 2 и след това получения резултат се дели на приложимия 
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коефициент, който се намалява с броя на годините, за които активът вече е бил 
амортизиран. 
4. Унгария – Някои доходи като получени дивиденти не подлежат на облагане 
по реда на корпоративното облагане. Те се третират по специален ред на 
правилата за контролиране на чуждестранните корпорации. Унгарските местни 
ДЗЛ и МСД в Унгария могат да изключат 75% от доходите от лихви от 
чуждестранен източник от данъчната основа за облагане на корпоративната им 
печалба. Същевременно, те са длъжни да изчислят лихвените доходи като 
вземат пред вид както размера на приходите от лихви, така и всички разходи 
пряко или косвено свързани с реализираните приходи. 

За данъчни цели се прилага метода на линейната амортизация със 
следните норми: 

1. Сгради /използвани за хотели и дейност кетъринг/ - 3 %; 
2. Търговски промишлени сгради - 2% - 6%; 
3. Сгради под наем - 5%; 
4. Автомобили - 20%; 
5. Машини и съоръжения 

- обща норма от 14.5%; 
- автомат, екипировка за защита -  33%; 

6. РС - 50 %; 
7. Интелектуална собственост и филмова екипировка и производство на 
филми - 50%. 

    Загубите , реализирани през 2009 и следващите години могат да се 
пренасят напред за неограничен брой години, без да се иска разрешение от 
данъчните власти, ако данъчната загуба е формирана в съответствие с 
принципите за спазване на правните разпоредби за нейното формиране. 
Приемащите компании при търговско преобразуване, могат да пренесат загуби 
начислени от приеманите компании, до размера на загубата, която не е била 
пренесена. 
5. Румъния – По принцип отчетените приходи се включват в данъчната основа 
за облагане с корпоративен данък с изключение на: 

- дивиденти, получени от местни лица или от дъщерни чуждестранни лица 
от ЕС и от място на стопанска дейност в ЕС, ако са спазвани 
определените изисквания на румънското законодателство;                                                               

-  увеличението на дяловото участие в други компании в резултат на 
инкорпориране на резерви , премии, печалби , и други подобни пера , както и от 
преоценка на права и дългосрочни облигации; 

- приходи от отписване /анулиране/ на разходи и провизии , които преди 
това не са били намаляеми; 

По отношение на разходите, наред с признаваните като необходими 
присъщи за реализиране на доходи и изгоди за дейноста, се допуска намаляване 
на облагаемата печалба със следните лимитирани разходи: 

- протоколни и представителни разходи /подаръци за клиенти , бизнес 
обеди и др./ до 2% от счетоводната печалба преди данъците;                                            

- вноски за фонд „Резервен”  до 5% от годишната счетоводна печалба 
преди данъци , докато фонда достигне 20% от дяловия капитал 
/регистрирания капитал/ ; 

- разходи за командировки , които са до 2.5 пъти над лимитите за 
държавните служители ; 
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- разходи за допустимите по закон провизии; 
- лихвени разходи и загуби от преоценка на валута по отношение на заеми, 
регулирани по метода на слабата капитализация, когато техния размер не 
превишава лимитиран по закона размер. 

Разходите за амортизация се определят по следните методи: 
1. Сгради – метод на линейна амортизация; 
2. Съоръжения – метод на линейна амортизация, метод на снижаващия се 
остатък или ускорена амортизация; 

3. Други активи - метод на линейна амортизация или на снижаващия се 
остатък. 

Избраният метод трябва да се прилага постоянно. За данъчни цели се използва 
следният полезен живот на амортизируемите активи:  

1. Сгради, конструкции, огради, пътища - от8 до 60 г; 
2. Машини и съоръжения - от 2 до 24 г; 
3. Мебели и обзавеждане – от 2 до 15 г; 
4. Автомобили - от 3 до 9 г; 
5. НДА /патенти, лицензии, / - за периода на договори или не ползване на 
правата; 

6. РС, софтуер, по метода на линейната амортизация – 3 г. 
Репутацията не може да се амортизира за данъчни цели. Преоценката на 
балансовата стойност на ДМА, извършена преди 31.12.2003 г, се признава за 
данъчни цели. Разходите, начислени в полза на работниците и служителите за 
частни пенсионни и здравни и осигурителни схеми се признават до установените 
в страната прагове. 
      Не  се  признават за  данъчни цели някои разходи, от които по-
съществени са:       

- Разходи за услуги , включително за управление, помощ и консултации, ако 
платеца не може да определи необходимостта от тях и липсват договори 
или други документи, за да бъдат доказани, че са извършени;                                                                     

- Разходи за осигуровки или други рискове, свързани със злополука 
/катастрофи/ за активи, собственост на акционери и съдружници; 

- Лихвени разходи по заеми, регулирани по метода на слабата 
капитализация, в размери, превишаващи разходите в румънски леи в 
резултат на по–висок лихвен процент от публикувания на Националната 
банка на Румъния за последния месец от тримесечието и за заеми в 
чуждестранни валута при годишен лихвен процент по-висок от 8 % за 
2009г; 

- Глоби и санкции, наложени от държавни органи; 
- ДДС, отнасящ се за определени не признати разходи; 
- Разходи, начислени в полза на акционери или съдружници, различни от 
плащания за стоки или услуги по пазарни цени; 

- Разходи за заплати, които не са обложени с данък върху доходите на 
физическите лица, доколкото закона не предвижда друго; 

- Разходи, свързани с необлагаеми доходи. 
6. Сърбия – Облагаемата печалба е положителната разлика между приходите и 

разходите. Към приходите се отнасят: 
- постъпленията от продажба на стоки и готова продукция  на услуги; 
- доходи от финансови операции; 
- капиталова печалба; 
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- доходи от трансферни цени. 
Признати за данъчни цели са разходите, начислени във връзка с 

изпълнението на бизнес-дейностите. Те следва да бъдат документирани. 
Амортизируемите активи са разделени в пет категории с признаване на разходи 
по метода на линейната амортизация за първата категория, а за останалите -  по 
метода на снижаващия се остатък. В петте категории нормите са съответно 
2.5%, 10%, 15%, 20% и 30%. С постановление се определят видовете активи по 
посочените пет категории. Може да се допусне прилагане на ускорена 
амортизация по искане на данъчния субект до 25% по-висока норма от 
посочените за компютърни конфигурации и активи използвани за екологични 
цели, научни изследвания или за обучение, съответно за квалификация на 
персонал. 
7. Словакия - Данъчната основа за облагане се базира на счетоводната 
печалба, която се коригира с определени елементи съгласно данъчния закон. 
Дивидентите не се включват в данъчната основа. По–съществените елементи на 
разходите, които се признават за данъчни цели, представляват данъчната 
амортизация, разходите за предпазни средства при работа и за опазване на 
околната среда. 

За целите на данъчната  амортизация активите се разпределят в 
четири категории амортизируеми активи, за всеки от които е определен период 
на амортизиране в брой години в диапазона от 4 до 20 г. Нематериалните 
амортизируеми активи се амортизират за данъчни цели в зависимост от техния 
фактически полезен живот. 
       От 2009 г. се допускат активите да се разпределят на части и всяка част 
отделно следва да има цена на придобиване, която да бъде по–висока от 1.700 
евро и да може да се поддържа самостоятелно. Активите, които могат да се 
амортизират на части са определени от корпоративния данъчен закон. Такива 
могат да бъдат -  обособени части от специализирани сгради и машини. 

Допуска се да се прилага метода на линейната и ускорената амортизация 
чрез избор на метода по отделни активи и той не може да бъде променян за 
периода на амортизацията. За данъчни цели не се признават следните 
разходи:                                                                    

- Представителни и пътни разноски, превишаващи допустимите лимити; 
- Глоби и санкции с изключение на санкциите по търговските договори, 
които са били платени;                                                                                                                

- Глоби, наложени за причинени вреди на околната среда; 
- Данъци, платени от името на други ДЗЛ; 
- Начислени в повече от допустимите резерви и провизии; 
- Отписване на вземания, доколкото не отговарят на изискванията за 
отписване; 

- Щети надвишаващи получените за тях обезщетения, освен ако щетите са 
възникнали в резултат на природни бедствия или са причинени от 
неизвестен извършител, което е потвърдено от полицията. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 
 
 

Таблица  1 
 

Данъчни приходи от данъка  върху доходите  на  физическите  
лица  /ДДФЛ/  в процент от БВП за  периода  2004-2008 г. в Германия 

                    
                  2004 2005 2006 2007 2008 приходи в 

млрд. евро  
№ място в ЕС 

ДДФЛ 8.7 8.6 8.9 9.2 9.6 239.3 8 
Реален  
ръст 
БВП 

 
1.2 

 
0.8 

 
3.2 

 
2.5 

 
1.3 

 
- 

 
- 

                                 
 
                                                                                                               

   Таблица  
2 

Данъчни приходи от ДДФЛ като процент от БВП в Румъния 
                                                                                                                                        

 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

приходи в 
млр. евро 

№ място в ЕС 
 

ДДФЛ 2.9 2.3 2.8 3.3 3.4 4.7 25 
Реален 
ръст 
БВП 

 
8.5 

 
4.2 

 
7.9 

 
6.3 

 
7.3 

 
- 

 
- 

 
                                       
 
 
                                                                       

Таблица  3 
Данъчни приходи от ДДФЛ в процент от БВП при прилагания 

данъчен режим в Словакия 
 

 2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

приходи в 
млр. Евро 

№ място в ЕС 
 

  ДДФЛ 2.7 2.6 2.5 2.5 2.8 1.8 27 
  
реален 
  ръст 
БВП 

 
5.0 

 
6.7 

 
8.5 

 
10.6 

 
6.2 

 
- 

 
- 
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Таблица  4 

Данъчни приходи от ДДФЛ в процент от БВП при прилагания 
данъчен режим в Чехия 

 
 
 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

приходи в 
млр. Евро 

№ място в ЕС 
 

 
  ДДФЛ 

 
2.7 

 
2.6 

 
2.5 

 
2.5 

 
2.8 

 
1.8 

 
27 

  Реален 
  ръст 
БВП   
 

 
5.0 

 

 
6.7 

 

 
8.5 
 

 
10.6 

 

 
6.2 

 

 
- 

 

 
- 

 

                                                                                                                                             
 
 
 

Таблица  5 
Данъчни приходи от ДДФЛ в процент от БВП при прилагания 

данъчен режим в Унгария 
 

 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 
приходи в 
млрд. евр 

№ място в ЕС 
 

ДДФЛ 6.6 6.6 6.7 7.1 7.7 8.1 11  
Реален  
ръст 
БВП 

 
4.3 

 
3.5 

 
4.0 

 
1.0 

 
0.6 

 
- 

 
- 

                                    
                                                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
Таблица 1. ДДС ставки по страни 

Държава 
Стандартна 
ставка 

Редуцирана 
ставка 

Албания 20% Няма 
България 20% 7% 
Хърватска 22% 10% 
Чехия 20% 10% 
Унгария 25% 5%/18% 
Румъния 19% 5%, 9% 
Сърбия 18% 8% 
Словакия 19% 6%/10% 
Източник: Ernst & Young, KPMG, Deloitte  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

Таблица 2. Изисквания по отношение на декларирането и плащането на ДДС по 
страни 
Държава Видове ДДС 

декларации 
Краен срок за подаване на 
ДДС декларациите 

Краен срок за плащане 
на дължимия ДДС 

Албания Месечни 
14-тия ден на следващия 
месец 

14-тия ден на 
следващия месец 

България Месечни 
14-тия ден на следващия 
месец 

14-тия ден на 
следващия месец 

Хърватска Месечни и годишни До края на следващия месец 
До края на следващия 
месец 

Чехия 
Месечни или 
тримесечни, годишна 

25-тия ден на следващия 
месец 

25-тия ден на 
следващия месец 

Унгария Месечни или годишни 
20-тия ден на следващия 
месец 

20-тия ден на 
следващия месец 

Румъния Месечни и тримесечни 
25-тия ден на следващия 
месец 

25-тия ден на 
следващия месец 

Сърбия Месечни и тримесечни 
10-тия ден на следващия 
месец 

10-тия ден на 
следващия месец 

Словакия Месечни и тримесечни 
25-тия ден на следващия 
месец 

25-тия ден на 
следващия месец 

Източник: Ernst & Young, KPMG, Deloitte 

 

 

                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 
 
 
Таблица 3. Праг за задължителна ДДС регистрация по държави 
 

Държава Праг за задължителна ДДС 
регистрация (равностойност в евро) 

Албания 36600 
България 25564 
Хърватска 11700 
Чехия 40470 
Унгария 17692 
Румъния 35000 
Сърбия 37600 
Словакия 49790 
Източник: Ernst & Young, KPMG, Deloitte 
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Приложения към “Политики по промяна  в осигурителното 
законодателство” 

                                                                                                                
                                                                                              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
         
 Минималните осигурителни прагове и регистрацията на трудовите 
договори – успех в борбата със сивата икономика 
От проблема към идеята: Наличието на огромно количество нелегитимни 
пари у работодателите даваше възможност част от трудовото възнаграждение 
да се изплаща “на ръка”.  Така основата, върху която се начисляват 
осигурителните вноски, силно се стеснява. Осигуряването на  минимална 
работна заплата постепенно се превръщаше в масово явление.  Данните от 
персоналния регистър на НОИ сочеха, че дори в един от най-модерните отрасли, 
като информационните технологии, например, заетите масово са осигурени на 
минимална работна заплата или на суми, близки до нея. И това се отнася не 
само за малки фирми, а за дружества с годишни обороти от порядъка на 20 - 30 
милиона лева, чиито реклами можеха да срещнат навсякъде. 
Не по-малко тревожна бе и тенденцията на нарастване на неформалната 
заетост. В отрасли като хотелиерство и ресторантьорство, търговия на дребно, 
шивашката индустрия, строителство и земеделие делът на работещите без 
трудови договори непрекъснато се увеличаваше. Тези негативни явления водеха 
до деформации на пазара на труда, до нелоялна конкуренция и до 
неосигуреност на работната сила. Те  подриваха основите на осъществените 
реформи в социалното осигуряване в България и даваха повод да се поставят 
под съмнение постигнатите резултати.   
  
Възможните подходи за осъществяване на идеята: Разширяването на 
осигурителната основа чрез обхващане на голяма част от доходите от сивия 
сектор можеше да се постигне чрез въвеждане на минимални осигурителни 
прагове по квалификационни групи професии и икономически дейности. 
Определянето на броя и равнищата на тези прагове бе възможно да се 
осъществи по два пътя – чрез браншово договаряне или по административен 
път. Приоритет се отдаде на първия подход, тъй като се постига пазарно 
договаряне на минималната цена на работната сила по отрасли и професии. 
Административният подход за въвеждане на минимални осигурителни прагове 
по професии и икономически дейности се приложи само като алтернатива в 
случаите, когато не бе постигнато споразумение или пък отсъстваха 
представителни синдикални и работодателски организации на това равнище.  
 
Задължителната  регистрация на  трудовите  договори се уреди с промени 
в Кодекса на труда. На задължителна регистрация в НОИ (а от 2006г. в НАП) 
подлежат всички нови трудови договори, промените в длъжността и срока на 
договора, както и прекратяването на трудовите договори. До 30 април 2003 
година се извърши регистрация на всички трудови договори, които са били 
действащи към 31 декември 2002 година. Трудовият договор се сключва само в 
писменна форма и работникът може да започне работа само след регистрацията 
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на договора в НОИ. За да е сигурен, че договорът му е регистриран работникът 
получава копие от самия трудов договор и копие от уведомлението за сключен 
трудов договор, заверено от НОИ/НАП. Самата регистрация на трудовите 
договори се извършва от работодателя чрез представяне на електронен носител 
уведомлението за сключен, изменен или прекратен трудов договор. 
Предоставянето на информацията от работодателя първоначално ставаше чрез 
явяване на упълномощено от него лице в поделенията на НОИ или чрез пощата. 
От средата на 2003 година регистрацията на трудовите договори може да се 
осъществява и чрез подаване на данните в НОИ по интернет чрез използването 
на електронен подпис. Създадената база от данни служи както за контрол върху 
спазването на трудовото и осигурителното законодателство, така и за анализи 
на динамиката, структурата и оборота на работната сила на пазара на труда. 
 
Качествените  измерения на  ефекта  от минималните  прагове  и 
регистрацията  на  трудовите  договори могат да се изразят с една 
единствена дума – справедливост. Постига се по-голяма справедливост както за 
коректния работник, така и за работодателя му. С регистрацията на трудовите 
договори се официализира заетостта и работниците влизат в кръга на 
осигурените с всички техни права и задължения. Когато всички работници се 
осигуряват върху доход, близък или равен на действително получавания, тогава 
се постига разширяване на осигурителната основа и възможност за намаляване 
на осигурителната вноска, включително на личната осигурителна вноска. Това е 
по-нормален вариант за увеличаване на разполагаемия доход у работника, 
защото засяга всички, а не само онези, които се осигуряват върху минимална 
работна заплата. Освен това, с въвеждането на минималните осигурителни 
прагове на практика се постига по-голяма социална гарантираност на 
работниците - в случай на осигурителен риск те ще получават и по-големи 
обезщетения и пенсии. Справедливостта за бизнеса се изразява в създаването 
на условия за лоялна конкуренция – всеки ще заплаща действителната цена на 
работната сила (като сбор от трудово възнаграждение и осигуровки). Наред с 
това, при разширяване на осигурителната основа се създават предпоставки и за 
последващо намаление на осигурителните вноски. Това отново е по-добрия 
подход, от който ще се възползват всички, а не само некоректните работодатели.  
Минималните осигурителни прагове и регистрацията на трудовите договори, 
макар да се въвеждат по административен път, имат положително въздействие и 
върху качествените характеристики на пазара на труда. Условията за наемането 
на работна сила от всички работодатели се изравняват и се стеснява 
пространството на неформалния пазар на труда.  
 
Количествените  измерения на  ефекта от въвеждането на минимални 
осигурителни прагове и регистрацията на трудовите договори се изразяват в 
следните няколко измерения: 
Първо, нарастват постъпленията  в осигурителните  фондове. Така 
например, още през 2003 г., като резултат от кумулативното въздействие на 
минималните осигурителни прагове и регистрацията на трудовите договори, 
постъпленията в ДОО и НЗОК бяха с 464 млн. лева по-високи от очакваното.21 
Постигнатите ефекти за приходната част на осигурителните фондове през 2003 
година се запазиха и през следващите години. Ежегодно чрез договаряне между 
                                                
21 По данни от НОИ 
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работниците и работодателите първоначално фиксираните осигурителни 
прагове се “надграждат” средно годишно с около 10 на сто за последните 7 
години. С официализирането на част от укритите доходи със същия процент се 
увеличават и приходите от данък върху доходите на физическите лица. 
Второ, увеличава  се  броят на  заетите  в официалния пазар на  труда. 
Още при първоначалната регистрация на трудовите договори заетите лица 
нараснаха с 300 хиляди души и се появиха  около 36 хил. „нови” работодатели.22 
Данните от регистъра на трудовите договори показаха, че след въвеждането на 
минималните осигурителни прагове пазарът на труда не само че не стагнира, но 
в годините на икономическия подем стана много по-динамичен. Случаите на 
промени в професиите и срока на трудовите договори са в границите на 
нормалното, което пък опровергава опасенията за масово преназначаване на по-
ниско платени длъжности.  

 
 
 
     

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
Въпросът за доверието в осигурителния модел 
 
Едно от изискванията и предизвикателствата на новия осигурителен модел бе 
притежаването на повече специфични познания от страна на осигурени, 
осигурители и самоосигуряващи се. За разлика от старата осигурителна система, 
новата изисква и едно много по-активно осигурително поведение. 
Необходимостта от повече  познания и активно поведение на субектите в 
осигурителния процес произтичат от: 
- Пряката връзка между осигурителния принос (като продължителност и размер 
на доходите, върху които се правят осигурителните вноски) и размера на 
обезщетенията  и пенсиите, които могат да се получат от осигурителната 
система; 
- Персонализацията на осигурителните вноски във връзка с правата и 
задълженията на осигурения, осигурителя и самоосигуряващите се;  
- Въвеждането на допълнително задължително обществено осигуряване, 
изградено на капиталов принцип с индивидуални осигурителни вноски и 
възможността за личен избор на професионален и универсален пенсионен фонд; 
- Регламентирането на специфични права и съответни задължения за 
работодателите, осигурените и самоосигуряващите се, както и санкции при 
неизпълнението на законовите норми. 
 
За изграждането на необходимата осигурителна  култура бяха положени 
много усилия от страна на НОИ, МТСП, Българския пенсионен проект, 
Държавната агенция по осигурителен надзор и Асоциацията на дружествата за 
допълнително социално осигуряване (в едно добро сътрудничество с 
електронните медии и периодичния печат). Изброените  законодателни промени, 
както и множеството политически изказвания за фалит на публичната 
осигурителна система отново ерозираха доверието в нея. Една от причините за 
                                                
22 По данни от НОИ 
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това поведение е отсъствието на достатъчно разбиране за мисията на 
общественото осигуряване. Налице е една упорита съпротива срещу плащането 
на осигурителни вноски и отъждествяването  им с данъците. "Принос" за едно 
такова отношение към осигуряването има и пуснатият в обръщение израз 
"данъчно-осигурителна тежест". На практика обаче, отъждествяването на 
осигурителните вноски с данъците е абсолютно некоректно. При данъците  
отсъства  възмездност, т.е . данъкоплатецът не  получава  безплатни 
или частично платими публични услуги (образование , 
здравеопазване , административно обслужване  и други), адекватни, 
пропорционални на  платените  данъци. Обратно, осигурителните  
вноски са  възмездни - участието в осигуряването води до 
акумулиране  на  права  и изплащане  на  обезщетения и пенсии, 
пропорционални на  участието в осигурителната  система . Освен това, 
данъците постъпват в държавния бюджет, докато осигурителните вноски 
постъпват във фондовете на общественото осигуряване и се изразходват целево 
само за изплащане на обезщетения и пенсии и оказване на осигурителни услуги 
- здравни, профилактика и рехабилитация, доставяне на помощно-технически 
средства на инвалидите и други. Парите  в осигурителните  фондове  са  
най-обществените  пари. Достъпът до тези пари става по правило при 
настъпването на съответния осигурителен риск, защото един от най-важните 
принципи на публичната осигурителна система е солидарността. С въвеждането 
на втория стълб на пенсионната система тази възмездност става още по-
директна - направените осигурителни вноски се натрупват в индивидуална 
сметка и акумулираната в нея сума изцяло принадлежи на осигурения - т.е. от 
нея той ще получи пенсия или пък тя ще бъде изплатена на наследниците му в 
случай на смърт. 
 
Могат да бъдат посочени следните конкретни прояви на  отклонение  от 
нормите  на  задължителното общественото осигуряване, които са плод 
именно на неговото неразбиране или пък умишлено бягство от задължения: 
Извършване  на  труд без сключване  на  трудов договор с цел неплащане 
на осигурителни вноски и данъци. Това излага на риск както работодателя 
(особено в случаи на трудова злополука), така и работника. На практика 
работникът няма защита срещу  нито един от социално-осигурителните рискове 
и няма право на обезщетения за болест, бременност и раждане, безработица и 
т.н. Той се излага и на риск да не натрупа необходимия му осигурителен стаж за 
пенсия, с което на практика може да остане без никаква социална защита. 
Осигуряване  на  работниците  и служителите  на  минималните  
осигурителни прагове или пък на друг доход, по-малък от действително 
получавания. Едновременно с това се получава допълнително скрито 
възнаграждение "на ръка" или под формата на услуги и продукти. Тази често 
прилагана "сделка" привидно е в полза и на работодателя и на работника, но 
всъщност от нея работникът губи, защо той ще получава обезщетения на 
минимално равнище и се обрича на минамална пенсия до края на живота си. 
Самоосигуряващите  се  също предпочитат да  правят вноски върху 
минималния осигурителен доход, което на практика им гарантира 
минимална пенсия. Тази категория лица имат предпочитания да се осигуряват 
само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, което ги прави 
незащитими срещу краткосрочните осигурителни рискове - болест и бременност 
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и раждане. Други пък предпочитат да останат в "сивия сектор", с което остават 
без никаква социална защита.  
Често младите  хора  демонстративно заявяват, че  е  рано да  се  мисли 
за  пенсия. Осигурителната система у нас обаче вече е с по-строги изисквания 
за достъп до пенсионни права и пропуснатите години на младини могат да се 
окажат фатални за придобиване право на пенсия. Освен това, за започналите 
работа след 1996 година размерът на пенсията вече се определя от 
осигурителния доход, върху който са правени осигурителни вноски през целия 
трудов живот, а не от дохода за избрани години. Пропуска се също и 
възможността за натрупване на по-голяма сума в индивидуалната партида в 
универсален пенсионен фонд. 
 
И от четирите случая става ясно, че "спестените" пари от осигуровки и данъци и 
изразходването им за покриване на текущи нужди при всички положения ще се 
окажат много по-малко, отколкото би се получило от осигурителната система при 
едно коректно участие в нея. Бягството от осигурителни задължения е 
некоректно и към сегашните пенсионери. Известно е, че при солидарната 
система пенсиите се финансират от текущо постъпващите осигурителни вноски 
от работещите. Неплащането на тези вноски от работодатели, работници и 
самоосигуряващи се лишава от възможността за по-високи пенсии сегашните 
пенсионери, които честно са изпълнявали задълженията си към осигурителната 
система и са натрупали права. Некоректността се проявява и към онези, които 
добросъвестно плащат вноските си, т.е. те осигуряват парите за пенсии както на 
своите родители, така и за родителите на "хитреците". 
   
Изложените по-горе проблеми са обществено значими, но се създава 
впечатлението, че те не засягат отделния гражданин. Всъщност това не е така, 
защото при участието в осигурителната система правата са лични и засягат 
всеки един човек и членовете на неговото семейство, които се издържат от 
доходите му. Изобщо ако някой може да избяга от задължението да се 
осигурява, то той не може да избяга от осигурителните рискове старост или пък 
инвалидност и смърт. Това са най-често срещаните обществено значими 
социални рискове и именно затова осигуряването за тях е задължително. Затова 
е необходимо да се организира по-активно информиране на гражданите за 
същността, целите и значението на осигурителната система с цел повишаване 
на осигурителната и финансовата им култура.  
 
 
 
 
 


