
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 
 

Проект! 
 
 

ЗАКОН 
 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК 
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ 

 
В сила от 01.01.2007 г. 

Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 
22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., 
изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 
2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. 

ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.23 от 27 
Март 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., 
изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 
от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., 
изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. ДВ. 
бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 8 Март 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 26 
Март 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 2013г., 
изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013г., 

изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г. 

 
 
 
§ 1. В чл. 66 се създава нова ал. 3 със следното съдържание: 
 
(3) Данъчната ставка за хляб, лекарства, учебници и дизелово гориво е нула 
процента. 
 
 
 
София, 17.02.2014 г.  ВНОСИТЕЛИ: 



МОТИВИ 
 

 
В последните месеци икономическата криза засегна най-вече гражданите 

с ниски доходи. Цените на стоки от първа необходимост, каквито са хлябът 
 и лекарствата растат неконтролируемо. Всяка година поскъпват и учебниците, 
което поставя под въпрос възможността за образоване на учениците и 
студентите.  

На срещи с избирателите ни се поставя въпросът изпълнителната власт 
да спре поскъпването и да свали цените. Различни граждански организации 
организираха протестни действия в цялата страна срещу поскъпването. 

Като първа мярка това може да стане с въвеждането на нулева ставка 
ДДС за  хляб, лекарства и учебници. Промяната ще спомогне да се задържи 
поскъпването до приемането на диференцирани ставки за различните стоки и 
услуги. 

Според експерти нулевата ставка ще свали цените до допустими нива. 
Бюджетът няма да бъде ощетен, защото при общото повишаване на всички 
цени растат и приходите от ДДС.  

В същото време поевтиняването на лекарствата пък ще позволи на много 
от здравните заведения и на НЗОК да получат възможност за финансово 
стабилизиране. 

С премахването на ДДС върху учебниците ще се подпомогнат 
семействата, които имат ученици и студенти, а също така ще намалеят 
разходите на самото образователно ведомство. 
 
 
 
София, 17.02.2014 г.   ВНОСИТЕЛИ: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


