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Протоколът се отразява в дневника за покупките със знак „-“ 
и в справка-декларацията за съответния данъчен период, а 
когато данъкът е изискуем от получателя по доставката, протоколът 
се отразява и в дневника за продажбите със знак „-“ за съответния 
данъчен период. Срок за издаване – не по-късно от 5 дни от разва-
лянето на доставката.

 Протокол по чл. 66 от ППЗДДС при корекции по чл. 79 от 
закона:

• Издаване на протокол в хипотезите на чл.  79, ал.  1, 2 и 3 
от закона. 

Такъв протокол се издава при необходимост от корекции на 
данъчен кредит при унищожаване, липси и брак на стока, или при 
промяна в размера на правото на данъчен кредит, в посока нама-
ление за стоки, услуги или активи, в сравнение с този, ползван при 
придобиването, производството или вноса им. Протокол, с който се 
документира корекция на данъчен кредит в хипотезата на чл. 79, ал. 1, 
2 и 3 от ЗДДС, следва да съдържа: номер, дата; име и идентификацио-
нен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на ДЗЛ; основание за извършване 
на корекцията; описание на стоката или услугата; начислен ДДС при 
производството, придобиването или вноса на стоката, включително 
при придобиването или изграждането на недвижим имот, или при 
получаване на услугата; номер и дата на документ/и, по който/които 
е упражнено право на приспадане на данъчен кредит; брой на съот-
ветните години по чл. 79, ал. 3 от закона; пропорция на използването 
на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо 
общото й използване в годината, през която е упражнено право на 
данъчен кредит за нея, когато е необходима за изчисляване на ко-
рекцията; коефициент по чл. 73 от закона за годината, през която е 
упражнено право на данъчен кредит, когато е необходим за изчис-
ляване на корекцията; размер на дължимия данък. 

ВНИМАНИЕ! Протоколите от този вид се издават в данъчния 
период, в които е възникнало съответното обстоятелство, а данните 
от тях се отразяват в дневника за продажбите и в справката-декла-
рация за същия данъчен период. 
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• Протокол за корекции по реда на чл. 79, ал. 5 и 6 от закона се 
издава, когато е налице увеличение в размера на правото на данъчен 
кредит за стоки, услуги или активи, в сравнение с този, ползван при 
придобиването, производството или вноса им. Документът следва 
да съдържа: номер, дата, име и идентификационен номер по чл. 94, 
ал. 2 от закона на лицето; основание за извършване на корекцията; 
описание на стоката или услугата; начислен ДДС при производството, 
придобиването или вноса на стоката, включително при придобиването 
или изграждането на недвижим имот, или при получаване на услугата; 
номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на 
приспадане на данъчен кредит; брой на съответните години по чл. 79, 
ал. 5 и 6 от закона; пропорция на използването на съответната стока 
за независима икономическа дейност спрямо общото й използване в 
годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за нея, 
когато е необходима за изчисляване на корекцията; коефициент 
по чл.  73 от закона за годината, през която е упражнено право на 
частичен данъчен кредит, когато е необходим за изчисляване на 
корекцията; размера на неползвания данъчен кредит, който лицето 
може да приспадне.

• Протокол за корекции по чл. 79а и чл. 79б от закона
Издава се за стоки или услуги, които са или биха били дълготрайни 

активи, начинът на ползването на които през дадена година е такъв, 
че размерът на данъчния кредит, на които дава право, е по-голям 
или по-малък от този, за годината, в която е упражнено правото на 
данъчен кредит за активите. Такава корекция се извършва за всяка 
година, в която е налице разлика в използването на активите, водеща 
до промяна на данъчния кредит.

Протоколите, с които се извършват корекциите по чл.  79а  
от закона, следва да съдържат: номер, дата; име и идентифика-
ционен номер по чл.  94, ал.  2 от закона на лицето; основание за 
извършване на корекцията; описание на стоката, която е или би била 
дълготраен актив, включително недвижим имот; начислен ДДС при 
производството, придобиването или вноса на стоката, включително 
при придобиването или изграждането на недвижим имот; номер и 
дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспа-
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ВНИМАНИЕ! Съгласно чл. 159ж, ал. 3 от ЗДДС при извършването 
на доставки с местоизпълнение на територията на страната лице, 
което е регистрирано за прилагане на режим извън Съюза, режим в 
Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от 
трети страни или територии, в друга държава членка и което извършва 
доставка по тези режими, е задължено да предостави при поискване 
от орган по приходите водения електронен регистър съгласно зако-
нодателството на държавата членка по идентификация.

 Електронни регистри, водени от доставчиците на пла-
тежни услуги, свързани с трансгранични плащания при електрон-
ната търговия

Със ЗИДЗДДС, обн., ДВ, бр.  102/2022  г., за доставчиците на пла-
тежни услуги, свързани с трансгранични плащания при електронната 
търговия, се включват задължения да предават определена информа-
ция за плащанията. Нормите от този вид са включени в разпоредбите 
на чл. 123а от закона. Те визат в сила от 01.01.2024 г. и предвиждат 
данъчно задължено лице, което е доставчик на платежни услуги на 
получател, във връзка с трансграничните плащания да е длъжно за 
всяко календарно тримесечие да води електронен регистър на полу-
чателите и на плащанията, когато местонахождението на доставчика 
на платежни услуги на платеца и местонахождението на доставчика 
на платежни услуги на получателя на трансграничното плащане е в 
различни държави членки и за същия период е предоставил платежни 
услуги, съответстващи на повече от 25 трансгранични плащания към 
един и същ получател. 

Броят на трансграничните плащания се изчислява въз основа на 
броя на платежните услуги, предоставени от доставчика на платеж-
ни услуги поотделно към всеки получател по държави членки и по 
идентификатори, посочени в ал.  6. Когато доставчикът на платежни 
услуги разполага с информация, че получателят има няколко иден-
тификатора, изчисляването на броя на трансграничните плащания 
се извършва по получател.

Електронен регистър трябва да води и ДЗЛ, което е доставчик на 
платежни услуги на платец, за случаите, при които местонахождение-
то на доставчика на платежни услуги на платеца е в държава членка, а 
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местонахождението на доставчика на платежни услуги на получателя 
на трансграничното плащане е в трета страна или територия.

В случаите, при които поне един от доставчиците на платежни 
услуги на получателя се намира на територията на държава членка, 
то доставчикът на платежни услуги на платеца, установен в държавата 
членка, включва извършените платежни услуги при изчисляването на 
броя на трансграничните плащания и ги отразява в регистъра по ал. 1. 

Регистърите се водят в електронен формат, определен с 
ППЗДДС, и се съхраняват за срок от 3 календарни години, считано 
от края на календарната година, в която е извършено плащането. 
Съдържат следната информация: 

1. BIC или всеки друг бизнес идентификационен код, който недву-
смислено идентифицира доставчика на платежната услуга;

2. името или наименованието на предприятието на получателя, 
както е въведено в регистъра на доставчика на платежни услуги;

3. идентификационния номер по ДДС или друг национален данъ-
чен номер на получателя, когато има такъв;

4. IBAN или когато липсва IBAN, всеки друг идентификатор, кой-
то недвусмислено определя и предоставя местонахождението на 
получателя;

5. BIC или всеки друг бизнес идентификационен код, който не-
двусмислено определя и предоставя местонахождението на достав-
чика на платежни услуги, действащ от името на получателя, когато 
получателят получава финансовите средства, без да разполага с 
платежна сметка;

6. адреса на получателя, както е въведен в регистъра на достав-
чика на платежни услуги, когато има такъв;

7. данни за всяко трансгранично плащане;
8. данни за всички възстановявания на изплатени средства, опре-

делени като такива, за трансграничните плащания по т. 7.
Информацията по т. 7 и 8 съдържа данни за:
1. датата и часа на плащането или на възстановяването на изпла-

тени средства;
2. сумата и валутата на плащането или възстановяването на из-

платени средства;
3. държавата членка по произход на плащането, получено от 
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ВНИМАНИЕ! Ако доставчикът не се снабди с посочените доку-
менти до изтичането на календарния месец, следващ календарния 
месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, 
че тя е облагаема със ставка 20 на сто и в срок 15 дни след последния 
ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който 
данъкът за нея е станал изискуем, следва да се начисли с протокол 
по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС. Когато впоследствие доставчикът се снабди 
с необходимите документи, в 5-дневен срок от придобиването им той 
коригира резултата чрез анулиране на протокола, като за анулирането 
не се издава нов протокол.

3.5. Документи, доказващи правото за прилагане  
на намалена данъчна ставка

Съгласно ЗИДЗДДС, обн., ДВ, бр. 102/2022 г., намалената ставка на 
данъка от 9% по чл. 66а от ЗДДС се прилага постоянно за доставките 
на книги – на физически носители и по електронен път, вестници и 
списания  – на физически носители и по електронен път, бебешки 
храни и бебешки пелени по Приложение № 4 към ЗДДС.

Съгласно §15, ал.  1 от ПЗР на ЗИДЗДДС приложението на нама-
лената ставка от 9% за ресторантьорски и кетъринг услуги, обща 
туристическа услуга и услуга за използване на спортни съоръжения 
се удължава до 31.12.2023 г.

Съгласно §15д, ал. 3 от ПЗР на ЗДДС, приет със Закона за изменение 
и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 
2022 г. (ЗИДЗДБРБ), обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г., на основание чл. 66б 
от закона за доставките на хляб и брашно, считано от 09.07.2022 г. се 
прилага нулева данъчна ставка. С ал. 3 на същия параграф от ПЗР 
на ЗИДЗДДС, обн., ДВ, бр. 102/2022 г., срокът за прилагането на тази 
ставка се удължава до 31.12 2023 г.

От 01.01.2023 г. се преустановява приложението на нулевата ставка 
на данъка за доставката на ваксини срещу COVID-19 и услугите, пряко 
свързани с тези ваксини, както и доставката на инвитро диагностични 
медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19, и 
услугите, пряко свързани с тези изделия. След 31.12.2022  г. за тези 
доставки са приложими общите правила на закона.
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За доказване на доставките по чл.  66 и чл.66а от закона не са 
предвидени нормативно определени документи, доказващи 
правото за прилагането на намалената данъчна ставка. Информация 
за критериите, които дават право за прилагането на намалената 
данъчна ставка за различните видове доставки, виж в Писмо №  20-
06-100/29.06.2020 г. на НАП.

4. Съхраняване на документите по ЗДДС

Всяко ДЗЛ (в т.ч. дерегистрираните лица) е длъжно да осигурява 
в оригинален вид издадените от него или от негово име данъчни 
документи, както и на всички получени от него такива, в срок от 5 го-
дини след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното 
задължение, което те удостоверяват. Това се отнася и за отчетите 
за извършените от лицата продажби по чл. 119 и 120, регистрите по 
чл. 123, ал. 2 и 3, както и за митническите документи за внос.

Когато данъчните документи се съхраняват чрез електронни 
средства, в същия срок се съхраняват и данните, осигуряващи автен-
тичността на произхода и целостта на тяхното съдържание.

ВНИМАНИЕ! Дефектните или повредените бланки (формуляри) и 
анулираните документи не се унищожават, а всички екземпляри от тях 
се съхраняват при издателя. В случаите на анулиране на документи 
по чл. 116 от закона протоколът по чл. 116, ал. 4 от закона се съх-
ранява от издателя и от получателя. Лицата съхраняват, използват и 
отчитат бланките (формулярите) по реда, предвиден за съхраняване 
и отчитане на документи в ЗСч.

5. Документите при най-честите текущи данъчни проверки  
по ДДС

Обект на най-чести (ежемесечни) данъчни проверки са несъмнено 
документите, свързани с възстановяването или приспадането на ДДС, 
т.нар. данъчен кредит.



Обратно в съдържанието  >>

Глава първа. Под контрола на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“

77

ал.  3 от ЗДДС). Когато е издадена фактура преди този срок, данъкът 
става изискуем на датата на издаване на фактурата (чл. 63, ал. 4 от ЗДДС).

Когато фактурата е издадена преди датата на настъпване на данъч-
ното събитие или извършване на авансово плащане, т.е. преди данъкът 
да е станал изискуем, становището на НАП, изразено в писмо изх. № 24-
00-47 от 08.11.2007 г., е, че възникването на право на данъчен кредит 
не може да бъде отказано автоматично, но за диапазона от включва-
нето на предварително издадената фактура в дневника за покупки до 
момента, в който данъкът е станал изискуем, възниква задължение за 
заплащане на лихви за неговото предварително приспадане. 

ВНИМАНИЕ! При анулиране на данъчен документ – правото на 
приспадане на данъчен кредит възниква на датата, на която е изда-
ден новият документ, но само когато погрешно съставеният такъв е 
включен в дневника за покупките на получателя в срока по чл.  72, 
ал. 1 от ЗДДС и при условие че притежава протокол по чл. 116, ал. 4 
от ЗДДС (чл. 58, ал. 1 от ППЗДДС).

Срок за упражняване правото за данъчен кредит при по-късно 
издадена фактура

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗДДС ДЗЛ може да упражни правото 
си на приспадане на данъчен кредит за дадена доставка в данъчния 
период, през който то е възникнало или в един от следващите двана-
десет данъчни периода. След изтичането на посочения срок правото 
на данъчен кредит се погасява и не може да бъде упражнено. 

Когато доставчик издаде данъчен документ със закъснение, това 
има неблагоприятни последици за получателя на доставката.

Упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит
Редът за упражняване на това право е уреден в чл.  72, ал.  2 от 

ЗДДС. За да бъде упражнено в срока по чл. 72, ал. 1 от закона, лицето 
следва да посочи документа, въз основа на който се упражнява пра-
вото на приспадане на данъчен кредит в дневника за покупките, и 
да включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата 
за данъчния период в справка-декларацията по образец – Прило-
жение № 13 към ППЗДДС.
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От 2022 г. е приет нов Устройствен правилник на Изпълнителна 
агенция „Главна инспекция по труда“ – обн., ДВ, бр. 81 от 11.10.2022 г.

ИА ГИТ е организирана в обща и специализирана администрация, 
структурирана в Централно управление и 28 териториални дирекции 
„Инспекция по труда“ (ДИТ), разположени в административните цен-
трове на областите, с численост на персонала 660 щатни бройки и 
осъществява дейността си, като:

• упражнява цялостен контрол за спазване на трудовото зако-
нодателство във всички отрасли и дейности, включително по изпла-
щане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след 
прекратяване на трудовото правоотношение;

• упражнява специализирания контрол по спазването на ЗЗБУТ, ЗНЗ, 
ЗХУ, Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и др.;

• дава сведения и технически съвети на работодателите и на ра-
ботниците и служителите за спазване на трудовото законодателство, 
на законодателството, регламентиращо здравословните и безопасни 
условия на труд, и на други нормативни актове, контролът на които 
е възложен на агенцията;

• упражнява правото, което е предвидено в ТЗ – подава молба за 
откриване на производството по несъстоятелност на търговец при 
изискуеми и неизпълнени за повече от два месеца задължения за 
трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците 
и служителите на търговеца.

Във връзка с това си правомощие през 2021 г. ИА ГИТ е подала 
12 молби, с които е сезирала съда за откриване на производство 
по несъстоятелност на търговци в съответствие с изискванията на 
чл. 625 от ТЗ, а през 2022 г. осем търговски дружества са обявени в 
несъстоятелност. В резултат от действията на ИА ГИТ работниците и 
служителите ще могат да получат неизплатени трудови възнаграж-
дения, дължими по индивидуални и колективни трудови договори, 
както и парични обезщетения, дължими от работодателя по силата 
на нормативен акт от специализирания Фонд „Гарантирани вземания 
на работниците и служителите“.
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Контролната дейност на ГИТ през 2022 година в цифри

Извършени проверки – общо        42 396

Съставени актове за нарушения на трудовото 
законодателство и ЗНЗ          9 483

Издадени наказателни постановления  
и сключени споразумения          8 706

Сума по влезлите в сила наказателни  
постановления и одобрени споразумения 11 004 431

ВАЖНО! Важно за работодателите е, че ключовите приоритети 
и тематичният обхват на контрола през съответната година се фор-
мулират в Годишния план за дейността на ИА ГИТ, достъпен на 
Интернет портала на ИА ГИТ.

  Контролен орган
При и по повод изпълнение на служебните си задължения ин-

спекторът е контролен орган и има правомощия, установени в КТ, 
ЗЗБУТ, ЗНЗ, ЗТМТМ и в други нормативни актове, с които се възлага 
контрол на агенцията. Правомощия на инспектор имат всички слу-
жители, назначени на длъжностите инспектор и юрисконсулт, както 
и ръководителите на административни звена в специализираната 
администрация. Контролният орган удостоверява правомощията 
си със служебна карта, която проверяваното лице е важно да види.

• Териториална компетентност на контролните органи
Инспекторите и юрисконсултите, както и ръководителите на адми-

нистративни звена в специализираната администрация в Централното 
управление имат правомощия на инспектор по труда за цялата страна.

Служителите в териториалните дирекции „Инспекция по труда“ 
имат компетентност на контролен орган в териториалния обхват 
на съответната дирекция. Служителите на дирекция „Инспекция по 
труда Софийска област“ имат компетентност на контролен орган и в 
териториалния обхват на Столичната община.

Териториална компетентност на контролните органи се определя 
и изменя от изпълнителния директор с изрична заповед. Тя е важна 
за проверяваното лице по отношение обжалването на актовете.
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Но следва да се има предвид: 
За извършваната от законните представители на юридическите 

лица трудова дейност (не по смисъла на КТ, а като основание за 
осигуряване) и при евентуално възлагане на дейности по извънтру-
дово правоотношение (граждански договор)  – субектът е обвързан 
с изискванията на осигурителното законодателство.

 ЗЗБУТ се прилага не само за трудовите правоотношения
Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат 

работещи, тези, които ползват работещи, предоставени им от пред-
приятие, което осигурява временна работа, както и лицата, които 
за своя сметка работят сами или в съдружие с други, са длъжни да 
осигурят здравословни и безопасни условия на труд във всички 
случаи, свързани с работата както на работещите, така и на всички 
останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до 
работните помещения, площадки или места.

По дефиницията на ЗЗБУТ:
Работодател е понятието, определено в §1, т. 1 от Допълнител-

ните разпоредби на Кодекса на труда, както и всеки, който възлага 
работа и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията 
или организацията.

Работещ е всяко лице, което е наето от работодател, както и 
лице, което работи за себе си, включително обучаващите се или 
стажантите – за времето на обучение, стаж и практика.

ВНИМАНИЕ! ИА ГИТ има правомощия за извършване на проверка 
и на субекти, които нямат качеството работодател (т.е. нямат сключе-
ни трудови договори), но възлагат труд в нарушение на трудовото 
законодателство.

 Необходими документи за сключване на трудов договор – 
Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими 
за сключване на трудов договор:

–  документ за самоличност, който се връща веднага; работода-
телят може да запише данните от документа за самоличност, но не 
и да изготвя копие;
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– документ за придобито образование, специалност, квалифика-
ция, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива 
се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;

– документ за стаж по специалността, когато за длъжността или 
работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаването 
на такъв трудов стаж;

– документ за медицински преглед при първоначално постъпване 
на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово 
правоотношение за срок над 3 месеца;

– свидетелство за съдимост (ВНИМАНИЕ!) не се изисква при всич-
ки случаи, а само когато със закон или нормативен акт се изисква 
удостоверяването на съдебно минало;

– разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 
16 години или е на възраст от 16 до 18 години;

Работодателят може да изисква представянето и на други докумен-
ти извън изрично посочените, ако това е предвидено или произтича 
от закон или друг нормативен акт.

• Трудовият договор се сключва в писмена форма между работ-
ника или служителя и работодателя преди постъпването на работа.

Със сключването на първия трудов договор, т.е. след като субектът 
стане и работодател, за него възникват редица задължения, чието 
изпълнение се документира с посочените по-долу задължителни 
документи.

• Длъжностна характеристика
При сключване на трудовия договор работодателят предоста-

вя длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на 
работника или служителя срещу подпис и се отбелязва датата на 
връчването.

Длъжностната характеристика е едностранен акт, издаван от 
работодателя, и представлява описание на трудовите задължения 
на работника или служителя, които произтичат от изпълнението на 
определената с трудовия договор трудова функция и необходимите 
за нейното изпълнение професионална квалификация, образование, 
знания и умения. За съдържанието на длъжностната характеристика 
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– Наредба №  РД-02-20-5 от 15.12.2016  г. за съдържанието, създа-
ването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални-
те регистри, издадена от министъра на регионалното развитие 
и благоустройството., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 72 от 31.08.2021 г.

Обектите за производство и търговия с храни, които се кон-
тролират от БАБХ, са: ресторанти; бързи закуски; бистра; бирарии; 
кафенета, барове, нощни клубове, кафетерии, чайни и други питей-
ни; снек-бар (разликата е, че в това питейно заведение може да се 
приготвят и храни); кафе-аператив; кафе-сладкарници с приготвяне 
на място на сладкарски изделия или без приготвяне на място, т.е. 
получаване на готови; сладкарница; пекарни и баничарници; вре-
менни обекти – бюфети, павилиони и каравани; обект за приготвяне 
и предлагане на фреш.

Те се разделят в две основни категории:
1. Обекти само за търговия с храни, където не се извършва пригот-

вяне на такива – хранителен магазин, магазин за био и здравословни 
храни, кафе-сладкарници без приготвяне на място, т.е. получаване на 
готови изделия, плод и зеленчук, павилион за готови закуски, склад 
за храни, склад за плодове и зеленчуци и др. п. 

2. Обекти за производство и предлагане на храни, където се при-
готвят храни: ресторант; бистро; кафе-сладкарници с приготвяне на 
място на сладкарски изделия, бърза закуска, дюнер, хот дог, скара, 
баничарница, пекарна, цех за производство на сладки, цех за произ-
водство на колбаси и др.п.

1. Стандартна процедура по регистрация на обекти  
за производство и търговия с храни в БАБХ –  

подаване на документи
Преди да стартират своя бизнес в областта на храните, всички 

бизнес оператори с храни трябва да преминат стандартната проце-
дура по регистрация на обектите си за производство и търговия с 
храни в БАБХ, която започва с подаване на:
 Заявление за регистрация на обект за производство и 

търговия с храни – Виж в официалната страница на БАБХ: Начало/За 
бизнеса/Контрол на храните/Образци на документи https://bfsa.egov.

https://bfsa.egov.bg/wps/portal/bfsa-web/home/bfsa.for.business/document.speciments.food.control/document.templates
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 Акт Образец 14 е „АКТ за приемане на конструкцията“.
В акта се описва изпълнената конструкция и се прилагат всички 

документи, свързани с нейното изпълнение:
• работните проекти;
• декларации за експлоатационни показатели;
• декларации за характеристиките на строителния продукт на 

вложените в него строителни продукти;
• дневници за изпълнените работи;
• заповедна книга на строежа;
• съставените актове, протоколи и др.
Ако няма отклонения, се записва, че носещата конструкция на 

строежа, етапът или частта от него е в състояние да понесе по време 
на последващото изпълнение на СМР, както и при експлоатацията 
му всички постоянни, временни и особени натоварвания съгласно 
проекта и действащата нормативна уредба.

Разрешава се изпълнението на довършителните работи.
Актът се подписва и подпечатва от управителя на строителния 

надзор.

 Всички, изброени до тук, документи се прилагат в Акт  
Образец 15 – „КОНСТАТИВЕН АКТ за установяване годността за 
приемане на строежа или част, етап от него“. 

Това е документът, с който строителят връща на възложителя 
площадката заедно с изградените сгради и/или съоръжения. 

В съставянето на акта се включват:
– ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (трите имена или фирмена регистрация);
– ПРОЕКТАНТИТЕ по всички части (трите имена или фирмена 

регистрация);
– СТРОИТЕЛЯТ (трите имена или фирмена регистрация);
– КОНСУЛТАНТЪТ и ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЛИ СТРОИТЕЛЕН НАД-

ЗОР – (фирмена регистрация и технически правоспособните физичес-
ки лица по всички части – трите имена).

Комисията преглежда всички документи, актове, протоколи и др.
След внимателен оглед на изпълненото строителство и сравнение 

с получената документация се описват неизвършени, недовършени 
или недобре извършени работи, които до подаване на искане за 
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издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане 
в експлоатация) следва да бъдат отстранени. 

Описва се състоянието на строителната площадка и околното 
пространство и се дава заключение възстановено ли е околното 
пространство в състоянието при откриване на строителната площадка 
и посочените благоустройствени фондове възстановени ли са или са 
подобрени.

Когато няма съществени забележки, се приема, че строежът е 
изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти, заверената 
екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.  169, 
ал. 1 и 3 от ЗУТ, условията на договора за строителство и съответните 
анекси към него и че наличната строителна документация в доста-
тъчна степен характеризира изпълненото строителство.

Определя се срок за отстраняване на всички недостатъци по 
изпълнените строителни и монтажни работи (СМР) и за премахване 
на временно запазените сгради, постройки и др. от временното 
строителство.

• Съставя се Опис на приложените документи. 
Попълват се трите имена и точните имоти на всеки един възло-

жител. 

ВНИМАНИЕ! Констативен акт обр. 15 е действителен само при 
подписване от всички възложители. 

Трябва да се има предвид, че при договорите, сключени по дого-
ворните условия на ФИДИК, сертификатът за предаване не може 
да включва срок за отстраняване на недостатъци и за премахване на 
временното строителство. Обектът се предава напълно завършен и 
готов за експлоатация.

Едновременно с подписването на акта, строителят напуска строи-
телната площадка. 

У нас експлоатацията не може да започне, преди да бъде съставен 
и подписан:
 Акт Образец 16  – „ПРОТОКОЛ за установяване на год-

ността за ползване на строежа (частта, етапа от него).“ 
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верени подписи); а когато капиталът на дружеството се придобива от 
едно лице или когато едноличният собственик на капитала прехвърли 
акции на други лица  – документи, установяващи съществуването на 
юридическите лица и удостоверяващи лицата, които ги представляват 
по националния им закон, ако не са учредени по българското право 
или не са вписани в търговския регистър – документи, установяващи 
придобиване, съответно прехвърляне на акциите, заверено актуално 
извлечение от книгата на акционерите за притежателите на поименни 
акции, констативен протокол от органа на управление, установяващ 
факта на придобиване, съответно прехвърляне на акции на приносител, 
или други документи.

При заличаване на дружеството: балансът към датата на 
приключване на ликвидацията; пояснителният доклад към баланса 
и годишният отчет на ликвидатора; декларация от ликвидатора за 
обстоятелствата по чл.  273, ал.  1 от ТЗ; протоколът за приемане на 
баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет 
на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и 
за разпределение на имуществото на дружеството, удостоверението 
за предаване на разплащателните ведомости, издадено от територи-
алното поделение на Националния осигурителен институт съгласно 
чл. 5, ал. 10 от КСО – последното е задължително условие за поста-
новяване на решението, съответно за вписването на заличаването в 
търговския регистър, освен в случаите на служебно заличаване по 
реда на чл. 17а, ал. 6 от Търговския закон.

Във всеки случай, когато се подава заявление за вписване на об-
стоятелства по партидата на АД/ЕАД, е необходимо да се приложи и 
Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ относно истинността на 
заявените обстоятелства, подписана от представляващия.

6. Други документи на дружествата

Освен изброените специфични заявления и процедури, свързани 
с конкретните видове дружества, на вписване в ТРРЮЛНЦ подлежат 
и някои обстоятелства, които може да се приложат с еднаква сила 
към различните дружества. 




