
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  

 

Проект! 

 

 

Закон за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане 

Обн., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., доп., бр. 
108 от 19.12.2007 г., изм. и доп., бр. 110 от 21.12.2007 г., бр. 69 от 5.08.2008 г., 
бр. 106 от 12.12.2008 г., бр. 32 от 28.04.2009 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., 
изм. и доп., бр. 95 от 1.12.2009 г., бр. 94 от 30.11.2010 г., бр. 19 от 8.03.2011 г., 
доп., бр. 31 от 15.04.2011 г., бр. 35 от 3.05.2011 г., изм., бр. 51 от 5.07.2011 г., 
бр. 77 от 4.10.2011 г., изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г. 

 

§ 1 . Създава се член 177а със следното съдържание: 

„Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии 

Чл. 177а (1) Данъчно задълженото лице има право да намали счетоводния си 

финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат, когато е 

предоставил стипендия/и на ученик/ци от горния курс или на студент/и за не 

по-малко от 12  и не повече от 24 последователни месеца и към момента на 

предоставянето на стипендията лицето е:  

1. ученик или студент в последните два курса на редовно обучение; 

2. професията на ученика или студента би имала приложение в съответното 

предприятие; 

 (2) Намалението се извършва с изплатените суми за стипендии. Намалението 

се извършва еднократно в годината, през която изтича първия 12-месечен 

период. 



 

(3) Данъчно задълженото лице поема ангажимент за осигуряване на работно 

място след завършването на учениците или студентите за период, не по-кратък 

от предоставянето на стипендия. 

(4) В случай, че данъчно задълженото лице не предостави възможност за 

работа на бившия ученик или студент за периода по ал. 3 или за част от него, 

то в следващата година данъчно задълженото лице увеличава счетоводния си 

финансов резултат при определяне на данъчния си финансов резултат с 

предоставената стипендия или с частта от нея, пропорционална на 

неизпълненото задължение по ал. 3 .” 

 

§ 2 . Заключителна разпоредба  

Този закон влиза  в сила от първи януари 2013 година. 

 



 

 

М О Т И В И 

 

 Всички отчитаме нарасналата младежка безработица в условията на 

нарастващо несъответствие между получавано образование и нуждите от кадри 

за бизнеса. Целта на предложения законопроект е стимулиране на по-ранното 

обвързване на бизнеса с ученици и студенти чрез използване формата на 

стипендиите. Връщането към тази изпитана в миналото организация на 

затвърждаване на професионалните умения ще даде възможност на бизнеса на 

„отгледа” и моделира свои кадри като ползва за период до 24 месеца 

облекчения при данъчното облагане.  

В законопроекта е предвидена възможност при неизпълнение на 

последващите задължения на работодателя, а именно да наеме получавалите 

стипендии за срок не по-малък от периода, в който са били стипендианти, 

облагаемата печалба да се увеличи с размера на ползваното облекчение.  
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