
Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А    Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я  

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 
 
 
 
 

З  А  К  О  Н 
 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ 
ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

 

(обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 

33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 

г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от  

2007 г. и бр. 36 и 69 от 2008 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 74, ал. 1, т. 3 думите „директора или 

съответния публичен изпълнител на Агенцията за държавни 

вземания” се заличават. 

§ 2. В чл. 78, ал. 1 думата „уведомяват” се заменя с 

„уведомява”, а думите ”и Агенцията за държавни вземания” се 

заличават. 

§ 3. В чл. 156, ал. 5 думата „окръжния” се заменя с 

„административния”. 

§ 4. В чл. 162, ал. 2 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Създава се нова т. 8: 

„8. за недължимо платените и надплатените суми, както 

и за неправомерно получените или неправомерно усвоените 

средства по проекти, финансирани от предприсъединителните 

финансови инструменти, оперативните програми, Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските 

земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, 

инструмента „Шенген” и преходния финансов инструмент, 

включително от свързаното с тях национално съфинансиране, 

които възникват въз основа на административен акт, както и 

глобите и другите парични санкции, предвидени в националното 

законодателство и в правото на Европейския съюз.” 

 

2. Досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите „по т. 

1-6” се заменят с „по т. 1-8”. 

§ 5. В чл. 163, ал. 3 думите „Агенцията за държавни 

вземания” се заменят с „Националната агенция за приходите”. 
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§ 6. В чл. 164, ал. 2 и 3 думите „Агенцията за 

държавни вземания” се заменят с „Националната агенция за 

приходите”. 

§ 7. В чл. 167 ал. 2 се отменя. 

§ 8. Член 177 се отменя. 

§ 9. В чл. 178, ал. 1 изречение второ се изменя така: 

„Плащането към Националната агенция за приходите на 

публични задължения се извършва безкасово.” 

§ 10. В чл. 181 ал. 1 се изменя така: 

„(1) Изпълнилият задължението по чл. 180 може да впише 

обезпеченията въз основа на удостоверение за направеното 

изпълнение, издадено от изпълнителния директор на Националната 

агенция за приходите или от упълномощено от него длъжностно 

лице.” 

§ 11. В чл. 182, ал. 1 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Думите “съответно публичният изпълнител при 

Националната агенция за приходите” се заличават. 

2. Създава се изречение трето: 

“За вземанията, установявани от Националната агенция 

за приходите, поканата се изпраща от публичния изпълнител.” 

§ 12. В чл. 183, ал. 11 думите „министъра на 

земеделието и продоволствието” се заменят с „министъра на 

земеделието и храните”. 

§ 13. В чл. 191 се правят следните изменения: 

1. В ал. 2 думите „съдия-изпълнителя” и „съдия-

изпълнителят” се заменят съответно със „съдебния изпълнител” и 

„съдебният изпълнител”, а думите „и Агенцията за държавни 

вземания” се заличават. 

2. Алинея 3 се изменя така: 

„(3) Най-късно в 14-дневен срок от получаване на 

съобщението по ал. 2 Националната агенция за приходите издава 

удостоверение, което съдържа информация за размера на 

публичните задължения на длъжника, за наложените върху 

имуществото му мерки за обезпечаването им, ако има такива, 

както и за имуществото, срещу което е започнато принудително 

изпълнение.” 

3. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) Съдебният изпълнител няма право да продължи 

производството преди получаване на удостоверението по ал. 3. 

Независимо от това дали е получено удостоверението след 
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изтичането на 30 дни от изпращане на съобщението по ал. 2, 

съдебният изпълнител може да продължи производството.” 

§ 14. В чл. 192 думите „Агенцията за държавни 

вземания” се заменят с „Националната агенция за приходите”, а 

думите “съдия-изпълнителя” се заменят със „съдебния 

изпълнител”. 

§ 15. В чл. 194, ал. 3 думите „Агенцията за държавни 

вземания” се заменят с „Националната агенция за приходите”. 

§ 16. В чл. 195, ал. 5 думите „при Националната 

агенция за приходите” се заличават. 

§ 17. В чл. 197 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Постановлението за налагане на обезпечителни 

мерки може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от връчването му 

пред директора на компетентната териториална дирекция, който 

се произнася с мотивирано решение в 14-дневен срок, а в 

случаите на налагане на предварителни обезпечителни мерки по 

чл. 121 - в 7-дневен срок, от получаването на жалбата.” 

2. В ал. 2 изречение първо се изменя така:  

„Решението по ал. 1 може да се обжалва пред 

административния съд по местонахождението на териториалната 

дирекция, чийто директор го е издал, в 7-дневен срок от 

връчването му на жалбоподателя и на публичния взискател.” 

§ 18. В чл. 217 ал. 5 се отменя. 

§ 19. В чл. 220 ал. 1 се изменя така: 

„(1) Когато публичното вземане не бъде платено в срок, 

изпълнителното основание се изпраща на публичния изпълнител в 

компетентната териториална дирекция за образуване на 

изпълнително производство.” 

§ 20. В чл. 221, ал. 8 думите „изпълнителния директор 

на Агенцията за държавни вземания” се заменят с „директора на 

компетентната териториална дирекция”. 

§ 21. В чл. 224 се правят следните изменения: 

1. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) При наличието на предложен план за оздравяване 

или на предложение за сключване на извънсъдебно споразумение, 

които отговарят на изискванията на чл. 189, и когато 

предявените публични вземания са включени в списъка на 

приетите от синдика и одобрени от съда по несъстоятелността 

вземания, изпълнителният директор на Националната агенция за 

приходите или упълномощено от него длъжностно лице може да 

спре принудителното изпълнение.” 
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2. Алинея 5 се изменя така: 

„(5) При констатирано неизпълнение на утвърдения план 

за оздравяване, съответно на извънсъдебното споразумение, по 

отношение на удовлетворяването на публичните вземания 

изпълнителният директор на Националната агенция за приходите 

или упълномощено от него длъжностно лице възобновява спряното 

производство за принудително събиране.” 

§ 22. В чл. 225, ал. 1, т. 1 след думите „погасени 

изцяло” се поставя точка и текстът докрая се заличава. 

§ 23. В чл. 235, ал. 1, изречение второ думите 

„Агенцията за държавни вземания” се заменят с „Националната 

агенция за приходите”. 

§ 24. Член 236 се отменя. 

§ 25. В чл. 241, ал. 1 думите „по чл. 235 и 236” се 

заменят с „по  

чл. 235”. 

§ 26. В чл. 242, ал. 5 думите „министъра на 

земеделието и продоволствието” се заменят с „министъра на 

земеделието и храните”. 

§ 27. В чл. 243, ал. 4, изречение второ думата 

„Агенцията” се заменя с „Националната агенция за приходите”. 

§ 28. В чл. 248, ал. 11 думите „5-дневен” се заменят 

със „7-дневен”. 

§ 29. В чл. 249, ал. 2 и 3 думите „5-дневен” се 

заменят със  

„7-дневен”. 

 

 

§ 30. В чл. 252, ал. 9 изречение второ се изменя така:  

„Срещу всяко от предложенията се записват данните на 

предложителите и резултатът се обявява на подходящо място в 

компетентната териториална дирекция.” 

§ 31. В чл. 254, ал. 1, 2 и 4 думите „5-дневен” се 

заменят със  

„7-дневен”. 

§ 32. В чл. 255 думите „Агенцията за държавни 

вземания” се заменят с  „Националната агенция за приходите”. 

§ 33. В чл. 258, ал. 5 след думата „недлъжник” се 

поставя точка и текстът докрая се заличава. 

§ 34. В чл. 266, ал. 1 изречение първо се изменя така:  

„Действията на публичния изпълнител могат да се 
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обжалват от длъжника или от третото задължено лице пред 

директора на компетентната териториална дирекция чрез 

публичния изпълнител, който ги е извършил.” 

§ 35. В чл. 268  ал. 1 се изменя така: 

„(1) В случаите по чл. 267, ал. 2, т. 2, 4, 5 и 6 

длъжникът или взискателят може да обжалва решението пред 

административния съд по местонахождението на компетентната 

териториална дирекция в 7-дневен срок от съобщението. 

Преписката се изпраща на административния съд в тридневен срок 

от постъпването на жалбата.” 

§ 36. В чл. 269а, ал. 3 думите „при Агенцията за 

държавни вземания” се заличават. 

§ 37. В чл. 279 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думата „лице” се поставя точка и текстът 

докрая се заличава. 

2. В ал. 2 думите „или на Агенцията за държавни 

вземания” се заличават. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 38. (1) Незавършените към датата на влизане в сила 

на този закон административни и административнонаказателни 

производства от органите на Агенцията за държавни вземания се 

довършват от компетентните органи на Националната агенция за 

приходите. 

(2) Страна по незавършените към датата на влизането в 

сила на този закон съдебни производства, включително искови, 

изпълнителни и производства по несъстоятелност, е Националната 

агенция за приходите или компетентните й органи. 

§ 39. (1) Националната агенция за приходите е 

правоприемник на активите, пасивите, правата, задълженията и 

архива на Агенцията за държавни вземания, както и на имотите, 

предоставени за управление на Агенцията за държавни вземания, 

считано от влизането в сила на този закон. В шестмесечен срок 

от влизането в сила на този закон областните управители по 

местонахождението на съответните имоти отразяват промяната в 

актовете за държавна собственост. 

(2) Сключените от Агенцията за държавни вземания 

договори и споразумения за взаимодействие с други институции и 

учреждения, както и издадените на основание чл. 88, ал. 2 от 

Закона за събиране на държавните вземания инструкции 

продължават действието си след влизането в сила на този закон. 

(3) Служебните правоотношения на държавните служители 

от Агенцията за държавни вземания се преобразуват в трудови 

правоотношения с Националната агенция за приходите. 
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(4) Трудовите правоотношения на служителите от 

Агенцията за държавни вземания, които преминават към 

Националната агенция за приходите, се уреждат съгласно чл. 123 

от Кодекса на труда. 

§ 40. Законът за събиране на държавните вземания 

(обн., ДВ,  

бр. 26 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 51 от 

1997 г., бр. 59 от 1998 г.,  

бр. 103 от 1999 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2000 г. 

- бр. 29 от  

2000 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г.; бр. 111 от 2001 г., бр. 

28 и 46 от 2002 г.,  

бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г. и бр. 59, 108 и 109 от 

2007 г.) се отменя. 

§ 41. В Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 

59 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на 

Конституционния съд от 2008 г. - бр. 63 от 2008 г.) се правят 

следните изменения: 

1. В чл. 431, ал. 3, изречение първо думите „и 

Агенцията за държавни вземания” се заличават. 

2. В чл. 458, изречение второ думите „Агенцията за 

държавни вземания и” се заличават. 

§ 42. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 

г.; попр.,  

бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 

от 1973 г., бр. 89 от  

1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 

г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 

1982 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 

г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.; 

попр., бр. 90 от  

1986 г.; изм. и доп., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 

81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 

г.; изм. и доп., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 

от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния 

съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 102 от 

1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 

19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от  

1997 г.; изм. и доп., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., 

бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 

14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм. 

и доп., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 

26 и 103 от 2004 г. и бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 

59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 

г. и бр. 19 и 67 от 2008 г.) в чл. 255, ал. 2 думите 

„,Агенцията за държавни вземания” се заличават. 

§ 43. В Наказателно-процесуалния кодекс (oбн., ДВ, бр. 

86 от  
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2005 г.; изм. и доп., бр. 46 и 109 от 2007 г. и бр. 69 от 2008 

г.) в чл. 416, ал. 3 думите „Агенцията за държавни вземания” 

се заменят с „Националната агенция за приходите”. 

§ 44. В Кодекса на търговското корабоплаване (oбн., 

ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г.; изм. и 

доп., бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от  

1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 

г., бр. 41 от 2001 г.,  

бр. 113 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42, 77, 87, 94 и 

104 от 2005 г., бр. 30, 62 и 108 от 2006 г. и бр. 36 и 71 от 

2008 г.) в чл. 383, ал. 1, изречение трето думите „съответната 

служба съгласно Закона за събиране на държавните вземания” се 

заменят с „Националната агенция за приходите по реда на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс”. 

§ 45. В Закона за авторското право и сродните му права 

(обн., ДВ, бр. 56 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1994 г., 

бр. 10 от 1998 г., бр. 28 и 107 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г., 

бр. 28, 43, 74, 99 и 105 от 2005 г. и бр. 29, 30 и 73 от  

2006 г. и бр. 59 от 2007 г.) в чл. 98в, ал. 3 думите 

„Агенцията за държавни вземания” се заменят с „Националната 

агенция за приходите”. 

§ 46. В Закона за административните нарушения и 

наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 54 от 

1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 

1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от  

1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 

от 1996 г., бр. 11, 15, 59 и 85 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 

от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., 

бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 

108 от 2006 г. и бр. 51, 59 и 97 от 2007 г.) в чл. 80 думите 

„Агенцията за държавни вземания” се заменят с „Националната 

агенция за приходите”. 

 

§ 47. В Закона за водите (oбн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; 

изм. и доп.,  

бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 

91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 

2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 

2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 

от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г. и бр. 36, 52 и 70 от 2008 

г.) се правят следните изменения: 

1. В чл. 195в думите „Агенцията за държавни вземания” 

се заменят с „Националната агенция за приходите”. 

2. В чл. 199, ал. 5 думите „Закона за събиране на 

държавните вземания” се заменят със „Закона за Националната 

агенция за приходите”. 



 

 

 

8 

§ 48. В Закона за гарантираните вземания на 

работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 

(oбн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 и 105 от 

2005 г. и бр. 30, 34, 48, 80 и 105 от 2006 г.) в чл. 28, ал. 3 

думите „Агенцията за държавни вземания” се заменят с 

„Националната агенция за приходите”. 

§ 49. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 

г.; изм. и доп., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., 

бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 

107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 

80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г., бр. 

43 и 54 от 2008 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2008 

г. - бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 и 70 от 2008 г.) в чл. 

112, ал. 2, изречение второ думите „и на Закона за събиране на 

държавните вземания” се заменят с „и на Закона за Националната 

агенция за приходите”. 

§ 50. В Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2008 г. (ДВ, бр. 113 от 2007 г.) в чл. 2, ал. 7 

думите „Агенцията за държавни вземания” се заменят с 

„Националната агенция за приходите”, а думите  

„чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона за събиране на държавните 

вземания” се заменят с „чл. 18, ал. 1 от Закона за 

Националната агенция за приходите”. 

§ 51. В Закона за задължителните запаси от нефт и 

нефтопродукти (oбн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 

107 от 2003 г., бр. 95 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 

г., бр. 109 от 2007 г. и бр. 69 от 2008 г.) в чл. 31, ал. 2 

след думите „Агенция „Митници” запетаята се заменя със съюза 

„и”, а думите „и Агенцията за държавни вземания” се заличават. 

§ 52. В Закона за изпълнение на наказанията (обн., ДВ, 

бр. 30 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 34 от 1974 г., бр. 84 от 

1977 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 27 и 89 от 

1986 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 109 от 1993 

г., бр. 50 от 1995 г., бр. 12 и 13 от 1997 г., бр. 73 и 153 от 

1998 г., бр. 49 от 2000 г.,  

бр. 62 и 120 от 2002 г., бр. 61, 66, 70 и 103 от 2004 г., бр. 

86 и 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г.; Решение № 4 на 

Конституционния съд от 2006 г. - бр. 36 от 2006 г.; изм. и 

доп., бр. 75 и 82 от 2006 г.) в чл. 150 и 152 думите 

„Агенцията за държавни вземания” се заменят с „Националната 

агенция за приходите”. 

§ 53. В Закона за кредитиране на студенти и докторанти 

(ДВ,  

бр. 69 от 2008 г.) в чл. 14, ал. 4 думите „Агенцията за 

държавни вземания по реда на Закона за събиране на държавните 

вземания” се заменят с „Националната агенция за приходите по 

реда на Закона за Националната агенция за приходите”. 
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§ 54. В Закона за марките и географските означения 

(обн., ДВ,  

бр. 81 от 1999 г.; попр., бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 

28, 43, 94 и 105 от  

2005 г., бр. 30, 73 и 96 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г. и бр. 

36 от 2008 г.) в чл. 86, ал. 2 думите „Агенцията за държавни 

вземания” се заменят с „Националната агенция за приходите”. 

§ 55. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 

г.; изм. и доп., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 

г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., 

бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 

105 от  

2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г. и 

бр. 28 и 43 от 2008 г.) се правят следните изменения: 

1. Член 211б се изменя така: 

„Чл. 211б. Постановлението се издава в 3 оригинални 

екземпляра - за длъжника, за митницата и за компетентната 

териториална дирекция на Националната агенция за приходите.” 

2. В чл. 211в, ал. 2 и в чл. 211и, ал. 4 думите 

„Агенцията за държавни вземания” се заменят с „Националната 

агенция за приходите”. 

§ 56. В Закона за Националната агенция за приходите 

(обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 

г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от  

2006 г. и бр. 109 от 2007 г.) се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В чл. 2, ал. 1 след думите „публични вземания” се 

добавя „и определени със закон частни държавни вземания”. 

2. В чл. 3: 

а) в ал. 1: 

аа) в т. 3 думите “по т. 2” се заличават; 

бб) създават се нови т. 9 и 10: 

“9. установява и събира определени със закон частни 

държавни вземания; 

10. представлява държавата в производството по 

несъстоятелност в случаите, когато държавата е кредитор с 

публични или определени със закон частни държавни вземания;” 

вв) създават се т. 11-14: 

11. организира, ръководи и стопанисва местата за 

публични разпродажби и поддържа в интернет актуална информация 

за продаваните вещи и права; 

12. приема, съхранява, управлява и продава имущества, 

придобити от държавата в производството по несъстоятелност; 
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13. приема, съхранява, управлява и продава всички 

конфискувани, отнети и изоставени в полза на държавата 

имущества; 

14. осъществява обмен на информация с Европейската 

комисия и други институции при прилагането на чл. 256 от 

Договора за създаване на Европейската общност и осъществява 

обезпечаването и принудителното събиране на вземания по 

решения на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, 

Съда на Европейските общности и Европейската централна банка, 

с които се налагат парични задължения, подлежащи на изпълнение 

на основание чл. 256 от Договора за създаване на Европейската 

общност.”; 

гг) досегашните т. 9 и 10 стават съответно т. 15 и 16. 

б) създават се ал. 4-12: 

“(4) При осъществяване на функциите по ал. 1, т. 12 и 

13 не се прилагат разпоредбите на Закона за държавната 

собственост. Продажбите се извършват по реда на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс от длъжностни лица от 

агенцията, определени от изпълнителния директор или от 

оправомощени от него длъжностни лица. При продажба чрез търг 

възлагателното постановление се издава от изпълнителния 

директор или от оправомощени от него длъжностни лица. 

(5) Имуществата по ал. 1, т. 12 и 13 могат да се 

предоставят на бюджетни организации за изпълнение на техните 

функции. Недвижимите имоти се предоставят от Министерския 

съвет, а движимите вещи –  

от министъра на финансите. 

(6) Негодните движими вещи по ал. 1, т. 12 и 13 могат 

да се бракуват и унищожават със съгласието на министъра на 

финансите. 

(7) Агенцията събира следните частни държавни 

вземания: 

1. по Закона за уреждане на необслужваните кредити, 

договорени до 31 декември 1990 г.; 

2. по § 46 от Преходните и заключителните разпоредби 

на Закона за изменение и допълнение на Закона за банките 

(обн., ДВ, бр. 54 от 1999 г.; изм., бр. 103 от 1999 г.; бр. 1 

и 92 от 2000 г. и бр. 33 от 2006 г.; отменен с § 5 от 

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните 

институции); 

3. по гаранционни споразумения и временни финансови 

помощи; 

4. от задължения към закритите Държавен фонд за 

реконструкция и развитие и Държавен фонд „Енергийни ресурси”; 
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5. на Държавен фонд „Земеделие”, за които има издаден 

изпълнителен лист по реда на чл. 27, ал. 2 от Закона за 

подпомагане на земеделските производители; 

6. на изпълнителните агенции по предприсъединителните 

финансови инструменти, управляващите органи на оперативни 

програми и държавните органи, администриращи средства от 

европейски фондове – за недължимо платените и надплатените 

суми, както и на неправомерно получените или неправомерно 

усвоените средства по проекти, финансирани от 

предприсъединителните финансови инструменти, Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските 

земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, 

инструмента „Шенген” и преходния финансов инструмент, 

включително от свързаното с тях национално съфинансиране, 

които възникват въз основа на договор; 

7. други частни държавни вземания, чието събиране със 

закон е възложено на агенцията. 

(8) Вземанията по ал. 7, с изключение на вземанията по 

т. 5, се установяват с акт за установяване на частно държавно 

вземане, който се издава от изпълнителния директор на 

агенцията или от оправомощено от него длъжностно лице. Въз 

основа на акта за установяване на частно държавно вземане 

агенцията може да поиска издаване на заповед за незабавно 

изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален 

кодекс. 

(9) С разрешение на Министерския съвет вземанията по 

ал. 7 могат да бъдат предоговаряни чрез удължаване срока на 

изплащане на главницата и/или лихвите съобразно финансовото 

състояние на длъжника, но за не повече от 15 години. 

 

(10) Агенцията може да отправя искане до съответния 

окръжен съд за откриване на производство по несъстоятелност за 

вземанията по ал. 7. 

(11) Оздравителният план или извънсъдебното 

споразумение в производството по несъстоятелност не може да 

предвижда намаляване, отсрочване или разсрочване на вземанията 

по ал. 7 без предварително съгласие на министъра на финансите. 

(12) Събраните държавни и общински частни вземания и 

сумите от продажба на отнети в полза на държавата права и вещи 

се превеждат по съответните сметки на централния бюджет, 

общините и други бюджетни организации след приспадане на 

разходите по издирването, превозването, съхраняването и 

оценяването на стоките и извършването на продажбата им.” 

3. В чл. 5: 

а) в ал. 3 след думите „публичните вземания” се добавя 
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„и от частните държавни вземания, събирани от агенцията”; 

б) в ал. 4 и ал. 5, т. 2 след думите „публични 

вземания” се добавя  

„и от частните държавни вземания, събирани от агенцията”. 

4. В чл. 6: 

а) алинея 3 се изменя така: 

„(3) Териториалните дирекции установяват вземанията за 

данъци, за задължителни осигурителни вноски и други публични 

вземания, чието събиране им е възложено със закон, както и 

обезпечават и събират публичните вземания.”; 

б) алинея 6 се отменя. 

5. В чл. 7: 

а) в ал. 1: 

аа) в т. 1 накрая се добавя „и неговите заместници”; 

бб) точка 5 се отменя; 

б) в ал. 2 думите „държавен публичен изпълнител” се 

заличават; 

в) алинея 5 се отменя. 

6. В чл. 9: 

а) в ал. 5: 

 

 

аа) в т. 2 след думата „кооперации” се поставя запетая 

и се добавя „граждански дружества”, а след думата 

„организации” се поставя запетая и се добавя „които са 

търговци”; 

бб) в т. 3 думите „научна, преподавателска или 

дейност, регламентирана в Закона за авторското право и 

сродните му права, както и да бъдат избирани за общински 

съветници и да бъдат назначавани за членове на избирателни 

комисии и членове на жилищностроителни кооперации” се заменят 

с „дейностите по ал. 9”; 

б) алинея 8 се изменя така: 

„(8) Несъвместимостта по ал. 4 и 5, както и 

неподаването в срок на декларация по ал. 7 без уважителни 

причини е основание за едностранно прекратяване на 

правоотношението със служителя на агенцията без 

предизвестие.”; 

в) създават се ал. 9-11: 

„(9) Служителите на агенцията могат да извършват 
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научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона 

за авторското право и сродните му права, да бъдат избирани за 

общински съветници и назначавани за членове на избирателни 

комисии. 

(10) Служителите на агенцията не могат да 

представляват пряко или косвено длъжниците или потенциалните 

купувачи по сделки, свързани с дейността на агенцията, нито да 

им оказват консултантски услуги по тях. 

(11) Служителите на агенцията и членовете на техните 

семейства нямат право пряко или косвено да придобиват 

имущества, които са обект на продажба от агенцията.” 

7. В чл. 10: 

а) в ал. 1: 

аа) създава се нова т. 14: 

„14. издава актовете за установяване на частни 

държавни вземания;” 

бб) създават се т. 15 и 16: 

„15. представлява държавата в производството по 

несъстоятелност в случаите, когато държавата е кредитор с 

публични или определени със закон частни държавни вземания; 

отправя искане до съответния окръжен съд за откриване на 

производство по несъстоятелност за вземанията по чл. 3,  

ал. 7; 

16. организира и контролира дейността по чл. 3, ал. 1, 

т. 12 и 13; определя длъжностните лица от агенцията, които 

извършват продажбите по реда на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс.” 

вв) досегашната т. 14 става т. 17; 

б) в ал. 2  след думите „дирекция „Обжалване и 

управление на изпълнението” се поставя запетая и се добавя 

„директорите на териториални дирекции в рамките на 

териториалната им компетентност”. 

8. В чл. 11, ал. 1 т. 5 се изменя така: 

„5. обезпечаването, събирането и отчитането  на 

публичните вземания”. 

9. В чл. 12: 

а) алинея 1 се изменя така: 

„(1) Процесуалното представителство пред съда по 

актовете и действията на агенцията и нейните органи и 

служители се осъществява от изпълнителния директор или по 

негово пълномощие – от юрисконсулти или други служители в 

агенцията с юридическо образование и придобита юридическа 
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правоспособност.” 

б) алинея 3 се отменя. 

10. В чл. 18 ал. 1 се изменя така: 

„(1) В бюджета на агенцията постъпват като собствени 

приходи: 

1. двадесет и пет на сто от събраните суми по влезлите 

в сила актове на органите на агенцията от укрити и/или 

недекларирани данъци, осигурителни вноски за държавното 

обществено и здравно осигуряване, непризнати данъци за 

възстановяване и други суми за възстановяване, глоби и 

имуществени санкции и дължимите към тях лихви; 

2. десет на сто от събраните частни държавни и 

общински вземания, от събраните вземания на Държавен фонд 

"Земеделие", от продажната цена на имуществата по чл. 3, ал. 

1, т. 12 и 13 след заплащане на дължимите публични държавни 

вземания и разходите по издирване, превозване, съхраняване, 

оценяване и извършване на продажбата им, включително от 

приходите от управлението им.” 

11. В чл. 26, ал. 1 думите „както и други контролни 

органи” се заменят с „и други държавни и общински органи”. 

 

§ 57. В Закона за опазване на обществения ред при 

провеждането на спортни мероприятия (oбн., ДВ, бр. 96 от 2004 

г.; изм. и доп., бр. 103 и 105 от 2005 г.; бр. 30, 34, 80 и 82 

от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 69 от 2008 г.) в чл. 35, 

ал. 2 думите „Агенцията за държавни вземания” се заменят с 

„Националната агенция за приходите”. 

§ 58. В Закона за опазване на околната среда (обн., 

ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм. и доп., 

бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,  

бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 

105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г. и бр. 36 и 52 от 

2008 г.) в чл. 72а, ал. 1 думите „Агенцията за държавни 

вземания по реда на Данъчния процесуален кодекс” се заменят с 

„Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс”. 

§ 59. В Закона за отговорността за предотвратяване и 

отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43 от 2008 г.) в чл. 

41, ал. 1 думите „Агенцията за държавни вземания” се заменят с 

„Националната агенция за приходите”. 

§ 60. В Закона за отнемане в полза на държавата на 

имущество, придобито от престъпна дейност (обн., ДВ, бр. 19 от 

2005 г.; изм. и доп., бр. 86 и 105 от 2005 г., бр. 33 и 75 от 

2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г. и бр. 16 от 2008 г.) в 
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чл. 23, ал. 6 думите „Агенцията за държавни вземания” се 

заменят с „Националната агенция за приходите”. 

§ 61. В Закона за подпомагане на земеделските 

производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 

79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 

от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., 

бр. 18 от  

2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 

108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г. и бр. 16, 36 и 43 

от 2008 г.) в чл. 27 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Навсякъде думите „Агенцията за държавни вземания” 

се заменят с „Националната агенция за приходите”. 

2. В ал. 2 след думата “лица” се поставя запетая и се 

добавя “както и за недължимо платени и надплатени суми по 

схеми и мерки, изцяло финансирани от държавния бюджет”. 

§ 62. В Закона за промишления дизайн  (обн., ДВ, бр. 

81 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2003 г., бр. 43 и 105 от 

2005 г., бр. 30 и 73 от 2006 г. и бр. 59 от 2007 г.) в чл. 69, 

ал. 3 думите „Агенцията за държавни вземания” се заменят с 

„Националната агенция за приходите”. 

§ 63. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 

г.; изм. и доп., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 

и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 

г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от  

2006 г., бр. 59 от 2007 г. и бр. 43 и 69 от 2008 г. ) в чл. 55 

думите „Агенцията за държавни вземания” се заменят с 

„Националната агенция за приходите”. 

§ 64. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., 

ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 

г. и бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г. и бр. 36, 43 и 71 от 

2008 г.) в чл. 90, ал. 4 думите „Агенцията за държавни 

вземания” се заменят с „Националната агенция за приходите”. 

§ 65. В Закона за свръхзапасите от земеделски и 

захарни продукти (обн., ДВ, бр. 88 от 2006 г.; изм. и доп., 

бр. 96 от 2006 г. и бр. 36, 43 и 54 от 2008 г.) в чл. 22, ал. 

2 думите „при Агенцията за държавни вземания” се заличават. 

§ 66. В Закона за уреждане на необслужваните кредити, 

договорени до 31 декември 1990 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 1993 

г.; изм. и доп.,  

бр. 112 от 1995 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 12, 90, 103 и 111 

от 1999 г., бр. 1 и 92 от 2000 г., бр. 28 и 46 от 2002 г., бр. 

115 от 2004 г. и бр. 33 от 2006 г.) се правят следните 

изменения и допълнения: 
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1. В чл. 11, ал. 3 и чл. 12в думите „Агенцията за 

държавни вземания” се заменят с „Националната агенция за 

приходите”. 

2. В чл. 13 след думата „ликвидни” се поставя запетая, 

а думите  

„по реда на Закона за събиране на държавните вземания” се 

заменят с „освен в случаите на сключен договор по чл. 12”. 

§ 67. В Закона за чужденците в Република България 

(обн., ДВ,  

бр. 153 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 

112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 

г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 

и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г. и бр. 13, 

26, 28 и 69 от  

2008 г.) в чл. 45, ал. 2 думите „Агенцията за държавни 

вземания по реда, предвиден в Закона за събиране на държавните 

вземания” се заменят с „Националната агенция за приходите по 

реда, предвиден в Закона за Националната агенция за 

приходите”. 

§ 68. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; 

изм. и доп.,  

бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., 

бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 

58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 

33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., 

бр. 28, 61 и 96 от  

2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 

103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 

92 и 104 от 2007 г. и бр. 50, 67 и 70 от 2008 г.) се правят 

следните изменения: 

1. В чл. 625, чл. 630, ал. 2 и чл. 722, ал. 3 думите 

„Агенцията за държавни вземания” се заменят с „Националната 

агенция за приходите”. 

2. В чл. 629а, ал. 1, т. 3 думите „Закона за събиране 

на държавните вземания” се заменят с „Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс”. 

§ 69. Този закон влиза в сила от 1 декември 2008 г. 

 

Законът е приет от XL Народно събрание на …………   

…………… 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното 

събрание. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 
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(Георги Пирински) 



 

М О Т И В И 
 

ÊÚÌ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ 
ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

 

Предлаганите с проекта на Закон за изменение и 

допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс промени 

са свързани с планираната реформа в приходните администрации – 

вливане на Агенцията за държавни вземания (АДВ) в Националната 

агенция за приходите (НАП).  

С присъединяването на Република България към 

Европейския съюз и в изпълнение на поетия ангажимент за 

стартирането на НАП по Проекта за реформа в администрацията по 

приходите бяха извършени необходимите законодателни промени. 

Постигната бе целта на реформата – НАП да поеме отговорността 

за събирането на данъците и осигурителните вноски, след като се 

извърши необходимата подготовка в областта на нормативната 

уредба, информационните технологии, материалната база, 

човешките ресурси и бизнес процесите, като същевременно 

данъчната администрация и Националният осигурителен институт 

преобразуваха своите структури и процеси така, че да ги 

подготвят за интегриране в НАП. 

Независимо от това, че основната цел на Проекта за 

реформа в администрацията по приходите е да стимулира 

създаването и функционирането на устойчива система за събиране 

на публичните вземания в България чрез създаването на 

икономически ефективна система, към момента тази дейност не е 

уеднаквена спрямо органите, които осъществяват тази функция. 

Предвижда се НАП да гарантира стабилност на приходите, високо 

ниво на събираемост, високо качество на обслужване и намаляване 

на разходите.  

С предложения законопроект на НАП се прехвърлят 

отговорностите на АДВ за събиране на всички видове публични 

вземания, за съхранението и продажбата на конфискувани или 

отнети в полза на държавата вещи и да представлява държавата в 

производствата по несъстоятелност, да събира частни държавни 

вземания, определени в закон, както и да събира задължения, 

свързани с неправомерно усвоени средства от еврофондовете. 

При изготвянето на проекта на Закон за изменение и 

допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) 

са взети предвид натрупаният опит и установената практика на 

АДВ не само по прилагането на досега действалите и действащите 

нормативни актове, но и по отношение на практиката на други 

европейски държави. 

Вливането на АДВ в НАП се осъществява съобразно 

правилата на универсалното правоприемство, като всички права, 

задължения и фактически отношения на праводателя – АДВ, 

преминават изцяло към правоприемника – НАП. В тази връзка със 

законопроекта се предлагат промени в Закона за Националната 
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агенция за приходите по отношение на прехвърлянето на 

правомощията на АДВ към органите на НАП, а така също и по 

отношение на запазването на достигнатото в сферата на 

управлението на човешките ресурси в АДВ. 

Предвид това повечето от предложените промени са 

технически - замяна на АДВ с НАП, като се запазва правната 

уредба на страните в производствата, видовете задължени лица, 

техните права, задължения и отговорности, данъчната и 

осигурителната тайна, компетенциите на органите на НАП, 

доказателствата, сроковете, връчването на книжа и съобщения, 

спирането и възобновяването на производството, като тази обща 

регламентация е приложима за цялостния процес по събиране на 

публичните вземания.  

Със законопроекта се разширява обхватът на публичните 

вземания, регламентирани с ДОПК, като се запазва принципът на 

изчерпателното им изброяване - за публични са определени и 

вземанията на изпълнителните агенции по предприсъединителните 

финансови инструменти и управляващите органи на оперативни 

програми, които възникват въз основа на административен акт. 

Досега тези вземания се регламентираха като публични с годишния 

закон за държавния бюджет, като със законопроекта се променя 

систематичното място на разпоредбата.  

Към настоящия момент обжалването по административен ред 

на действията, извършвани от публичните изпълнители на АДВ, за 

разлика от обжалването на действията на публичните изпълнители 

при НАП, е съсредоточено само в София, което в значителна 

степен затруднява лицата при подаването на жалби. 

Законопроектът предлага уеднаквяване на процедурите по 

обжалване на актовете и действията на публичните изпълнители на 

НАП, като административното обжалване се извършва пред 

директора на съответната териториална дирекция на НАП.  

Със законопроекта се предлага отпадане на разпоредбата 

на чл. 236 от ДОПК за отделното обжалване на контролната оценка 

в производството по принудително изпълнение по реда на ДОПК. 

Запазването на възможността контролната оценка да се обжалва 

два пъти – веднъж на отделно основание и отново като възможност 

за обжалване на всяко действие на публичния изпълнител, не може 

да бъде подкрепено с правни аргументи. Самата оценка е елемент 

от действията по описване и обезпечаване, които действия и 

длъжникът, и взискателят могат да обжалват на общо основание. 

Оценката е и елемент от действията по провеждане на търга, като 

и тези действия също могат да бъдат обжалвани от длъжника и от 

взискателя. С предложението се изравняват режимите на 

изпълнението по реда на ГПК и ДОПК. 

Предложените със законопроекта промени в ДОПК имат за 

цел  въвеждането на единен интегриран и цялостен процес за 

събиране на публичните вземания, като се постига баланс на 
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интересите на задължените лица и администрацията и се надгражда 

създаденото до момента.  

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

(Сергей Станишев) 



 

 

 


