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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ПРОЕКТ! 

 

 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

 

ОТ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

ОТНОСНО:  Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет 

от 2005 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

 На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския 

съвет за изменение на Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление № 46 

на Министерския съвет от 2005 г. 

Предложените промени с проекта на постановление на Министерския съвет са 

изготвени във връзка с приети изменения и допълнения в Закона за корпоративното 

подоходно облагане (обн., ДВ бр. 98 от 2018 г.) относно данъчното третиране на приходите 

и разходите по договори за експлоатационен (оперативен) лизинг.  

Съгласно новите разпоредби за данъчни цели се признават разходите и приходите, 

възникнали в резултат на сключени договори за експлоатационен (оперативен) лизинг и 

определени съгласно правилата на Счетоводен стандарт 17 „Лизинг“. В тази връзка е 

необходимо прецизиране на текстовете на Счетоводен стандарт 17 с цел по ясно и 

категорично определяне на счетоводните приходи и разходи при отчитането на 

експлоатационните договори за лизинг и това отчитане да е разпределено равномерно на 

линейна база за целия период на договора, независимо от факта, че сключените договори  

може да поставят различни  условия за плащане на лизинговите вноски. 

По проекта на акт е изготвена частична предварителна оценка на въздействието. 

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 85, ал. 1 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация по проекта 

на акт са проведени обществени консултации, като проектът на Постановление на 

Министерския съвет за изменение на Националните счетоводни стандарти, докладът на 

министъра на финансите, частичната предварителна оценка на въздействието и 

становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на 
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Министерския съвет са публикувани на интернет страницата на Министерството на 

финансите и на Портала за обществени консултации.  

В съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове справката за 

постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения в резултат на 

проведените обществени консултации е публикувана на интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации.  

Проектът на акт е съгласуван с всички министри и с дирекциите от администрацията 

на Министерския съвет, с чиято функционална компетентност е свързан, съгласно чл. 32, 

ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 

като становищата им са отразени съгласно приложената към доклада справка.  

Предложеният проект на постановление на Министерския съвет няма да окаже пряко 

и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което към проекта е 

приложена финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква 

„б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Не 

се очаква и финансово въздействие по отношение на лицата, към които е приложим актът. 

Проектът на акт не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, 

поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,  
  

С оглед на изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 

разгледа и приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за 

изменение на Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление № 46 на 

Министерския съвет от 2005 г.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  
 

1. проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Националните 

счетоводни стандарти, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г. 

2. справка за постъпилите становища и предложения в резултат от публикуването на 

проекта на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за 

обществени консултации; 

3. справка за постъпилите бележки и предложения от министерства и ведомства по 

чл. 32 от УПМСНА; 

4. проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

5. финансова обосновка; 

6. частична предварителна оценка на въздействието ; 

7. становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията 

на Министерския съвет. 

 

 

М И Н И С Т Ъ Р: 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 

 


