
 
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 Закона за данъците върху доходите  

на физическите лица  
Обн. - ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. бр. 52 от 29.06.2007 

г., в сила от 01.11.2007 г.; изм. и доп., бр. 64 от 07.08.2007 г.; изм. и доп., бр. 113 от 2007 г., в 
сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 28 от 14.03.2008 г.; изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г.; 
изм. и доп., бр. 106 от 12.12.2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; доп., бр. 25 от 03.04.2009 г., в 
сила от 01.06.2009 г.; изм. и доп., бр. 32 от 28.04.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. бр. 35 от 
12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; доп., бр. 41 от 02.06.2009 г., в сила от 01.07.2009 г.; изм. 
бр. 82 от 16.10.2009 г.; изм. и доп., бр. 95 от 01.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., 
бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 16 от 26.02.2010 г., в сила от 
26.02.2010 г.; доп., бр. 49 от 29.06.2010 г., в сила от 01.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 94 от 
30.11.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; 
изм. и доп., бр. 19 от от 08.03.2011 г., в сила от 08.03.2011 г.; изм. и доп., бр. 31 от 15.04.2011 
г., в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 35 от 03.05.2011 г., в сила от 03.05.2011 г.; изм., бр. 51 от 
05.07.2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 40 от 
29.05.2012 г.; изм., бр. 81 от 23.10.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.; изм. и доп., бр. 94 от 
30.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г. ; изм. и доп., бр. 23 от 08.03.2013 г., в сила от 08.03.2013 
г.; изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.; изм. и доп., бр. 100 от 19.11.2013 г., в 
сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 1 от 
03.01.2014 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 53 от 27.06.2014 г. 

 

§1. В чл. 22, ал.1, т. 1 се създава нова буква „п“ със следния текст: „деца - за 
лечение в лечебно заведение за болнична помощ, независимо дали в страната или чужбина, 
когато разходите не се покриват изцяло от държавата или държавата не е отпуснала 
средствата за лечението към момента на неговото започване.“  

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§2. Законът влиза в сила от 1.01.2015г. 

 
Вносител: 
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М О Т И В И 

към законопроекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица 

 
Все по-мащабни стават кампаниите за набиране на средства за лечение на деца, 

тъй като държавата не е в състояние да осигури достатъчно средства за всички нуждаещи се. 
Същевременно, действащият закон предвижда строго формализирани изисквания към 
дарителите и дарените субекти, за да бъде признато право на ползване на облекчение за 
дарителя. Последното често действа демотивиращо за дарителите, особено когато те желаят 
да помогнат пряко на нуждаещо се от лечение дете.  

Предлаганите законодателни промени в тази част предоставят правото по ал.1, 
т.1, б.“а“ до „о“ от чл. 22 и на дарители, които са направили дарение в полза на деца, 
нуждаещи се от лечение в специализирано болнично заведение, когато средствата не са 
били осигурени навреме от държавата. 

Финансовото отражение на законопроекта върху приходната част на бюджета се 
очаква да бъде незначително, предвид ограничението за приспадане на дарения до не 
повече от от  5% от размера на годишната облагаема данъчна основа на дарителя. 
Същевременно, ефектът върху нуждаещи се от лечение деца може да се окаже 
животоспасяващ! 
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