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Изх. № 02-00-40 #3 / 01.11.2022 г. 

 

ДО 

Г-Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО  

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

ПРИ 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно 

облагане, сигн. № 48-202-01-26, внесен от Министерски съвет на 01 ноември 2022 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

В отговор на Ваше писмо Изх. № КБФ – 48-253-02-27/01.11.2022 г. и предвид предстоящото 

обсъждане и гласуване на първо четене на посочения по-горе законопроект, представяме на 

вниманието Ви позицията на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК):  

1. БСК подкрепя предложените изменения, свързани с въвеждане на разпоредби на 
европейското законодателство и отстраняване на несъответствия между българското и 

европейското законодателство. 

С този законопроект се предлага въвеждане на нова схема за държавна помощ за  
регионално развитие, с която да се продължи насърчаването на инвестициите за 

производствена дейност в общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от 
средната за страната, както и намаляването на безработицата в тези общини чрез 

осигуряване на определена заетост.  

Данъчното облекчение представлява държавна помощ и се предвижда да влезе в сила само 

след постановяване на положително решение от Европейската комисия относно 

съответствието му с новите Насоки за регионална държавна помощ (2021/C 153/01). 

Също така, се предлага промяна на условията, касаещи общите изисквания за 

преотстъпване на корпоративен данък и свързана с наличието на публични задължения, 
като се уточнява изрично, че не са налице публични задължения и лихви по тях, когато 

към 31 декември на съответната година същите не са отразени в данъчно-осигурителната 

сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в Националната 

агенция за приходите. 

2. Като препоръка считаме, че може да се обмисли дали предложената дефиниция за МСП да 

не реферира към определението в Закона за малките и средните предприятия. 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

ДОБРИ МИТРЕВ 

Председател на УС на БСК 
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