
 
Изх.№ 414/14.10.2015 г.    

ДО 

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА  

ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

ПРИ 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО 

ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И 

ТУРИЗЪМ ПРИ 43-ТО НАРОДНО 

СЪБРАНИЕ 

 

Г-Н МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ,  

Г-Н АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ,  

Г-Н ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ,  

Г-Н ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, 

Г-Н ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ,  

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 

ВНОСИТЕЛИ 

 

Относно: Общ законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДА, 

Като се запознахме със съдържанието на Доклада относно общия законопроект за 

изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, изготвен на 

основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС, въз основа на приетите на първо гласуване на 

02.10.2015 г.  

- Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс, № 502-01-77, внесен от Министерския съвет на 15.09. 

2015 г.; 

- Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс, № 502-01-62, внесен от Министерския съвет на 23.07. 

2015 г., и 

- Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс, № 454-01-46, внесен от Петър Владиславов Славов и 

група народни представители на 19.11.2014 г., 



изразяваме категорична позиция против приемането на предлагания § 7 от общия 

законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс, предвиждащ създаването на нов чл. 59а със съдържание: 

„Чл. 59а. Органът по приходите може да изисква пояснения от страна в 

производството по реда на чл. 45 от Административнопроцесуалния кодекс.“  

Така наречените „Пояснения на място“, каквито се предлагат с тази норма 

предвиждат въвеждане на обща административна процедура в специализирания 

данъчно-осигурителен процес, потребност от каквато не е мотивирана по никакъв начин 

от вносителя.  

Трябва да се има предвид, че в административните производства се 

разглеждат въпроси, свързани с издаването, оспорването и изпълнението на 

административни актове, както и оспорването по съдебен ред на подзаконови 

нормативни актове.  

Данъчно-осигурителният процес е съвършено различен – той има за предмет 

производствата по установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни 

вноски, както и по обезпечаване и събиране на публичните вземания.  

Смесването на двата процеса – административен и данъчно-осигурителен не 

намира никаква опора в правната доктрина (не случайно те са уредени в отделни 

нормативни актове от висша степен) и ще има за резултат най-малко следните две 

проявления: 

- спорове за права, свързани с прилагането и 

- създаване на неограничени възможности за административна принуда. 

Дори с действащата уредба приходната администрация разполага с прекомерни 

възможности за събиране на доказателства – искане на писмени обяснения (включително 

от трети лица), приемане ex lege за доказани/недоказани на фактите и обстоятелствата, 

за които не са дадени писмени обяснения, извършване на справки, изземване на вещи и 

документи и пр.  

Визирана норма по същество урежда вид разпит, независимо от използвания 

благовиден израз „пояснения“. Това е единственият възможен извод, отчитайки 

предлаганата уредба – чрез призоваване, насрочване на изслушване, размяна на въпроси 

между страните.  

При декларирани цели като намаляване на административната тежест, създаване 

на възможности за развитие на икономиката и подобряване на условията за правене на 

бизнес, ние считаме подобно предложение за антицелево, доколкото чрез него се 

постигат точно обратните резултати. Чрез подлагане на разпити и узаконяване на 

административен произвол несъмнено няма да стимулираме предприемачеството, нито 

каквито и да било инвестиционни намерения. 

В заключение, като обръщаме внимание, че не е изложен нито един сериозен 

аргумент защо е необходимо приемане на подобна норма, се обръщаме към вас – 

народните представители с призив да отхвърлите направеното с чл. 59а предложение 

като ненужно и вредно. 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В 

БЪЛГАРИЯ 

 


