
 
 
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министър на земеделието и храните  

 

 

ДО 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

Д О К Л А Д 

От д-р Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните 

 

 

Относно: Проект на Инструкция за реда за извършване на проверка на фактурите за 

закупен газьол във връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ 

под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван 

в първичното селскостопанско производство“ 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАНЕВА, 

  В съответствие с Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на актове в 

системата на Министерството на земеделието и храните, утвърдени със Заповед № РД 

09-306 от 20.05.2016 г., внасям за одобряване проект на Инструкция за реда за 

извършване на проверка на фактурите за закупен газьол във връзка с прилагане на 

схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза 

върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. 

  С изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските 

производители (ДВ, бр. 45 от 14.06.2016 г.) се създаде правна уредба за прилагането 

на новата схема за държавна помощ под форма на отстъпка от стойността на акциза 

върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство.  

С новата правна уредба се променя механизмът за предоставяне на държавната 

помощ. Помощта ще бъде предоставяна под формата на парични средства 

(възстановяване на част от стойността на акциза), а не както досега - под формата на 

ваучери за гориво. Облекчава се и процесът по кандидатстване за помощта. 

Предвижда се земеделските стопани да подават заявление за кандидатстване 

еднократно и да получават  помощта наведнъж. 

   

 



  Във връзка с прилагането на схемата за държавна помощ се предвижда, като 

част от контролния механизъм, фактурите за закупен газьол да се проверяват от 

Националната агенция за приходите (НАП).  

С проекта на Инструкцията се предвижда Министърът на земеделието и храните 

да изпраща веднъж годишно на НАП искане за извършване на автоматизирана 

проверка на фактурите за закупения от земеделските стопани газьол използван за 

механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. Неразделна част 

от искането е обобщен списък на данните от фактурите за закупения газьол от  

земеделските стопани. Въз основа на предоставената информация НАП извършва 

проверка относно съответствие на данните от фактурите, по които земеделските 

стопани са заявили закупен газьол, с данните посочени в дневниците за продажби на 

съответните доставчици по всяка фактура и при констатирани несъответствия 

предоставя информация на министъра на земеделието и храните.         

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на 

Инструкция за реда за извършване на проверка на фактурите за закупен газьол във 

връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от 

стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско 

производство“ е публикуван на интернет страницата на Министерството на 

земеделието и храните за обществено обсъждане. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 47д от Закона за подпомагане 

на земеделските производители предлагам да одобрите проекта на Инструкция за реда 

за извършване на проверка на фактурите за закупен газьол във връзка с прилагане на 

схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза 

върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. 

 

 

С уважение, 

 

 

Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ 

Заместник-министър на земеделието и храните  

 

                         

 
МА/ДПР 
 



                                                                                                                              

Проект 

 

                                                                                                                                                           

ИНСТРУКЦИЯ   № ……….. от ………….. г.  

за реда за извършване на проверка на фактурите за закупен газьол във 

връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на 

отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното 

селскостопанско производство“ 

 

                                                        

Г л а в а  п ъ р в а  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) С тази инструкция се определя реда за извършване на проверка на 

фактурите за закупен газьол във връзка с прилагане на схема за държавна помощ 

„Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван 

в първичното селскостопанско производство“. 

(2)  Всички действия на компетентните длъжностни лица, предприети в 

изпълнение на тази инструкция, се осъществяват  при спазване на съответната 

нормативна уредба, регламентираща условията и реда за събиране, съхраняване, 

използване и разкриване на сведения, представляващи лични данни, данъчна и 

осигурителна информация или друга защитена от закона информация. 

 

Г л а в а  в т о р а  

КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН  

 

Чл. 2. Националната агенция за приходите извършва проверка на фактурите 

за закупен газьол във връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под 

формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното 

селскостопанско производство“. 

 

Г л а в а  т р е т а  

РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА 

 

Чл. 3. (1) Министърът на земеделието и храните изпраща веднъж годишно на 

Националната агенция за приходите искане за извършване на автоматизирана 

проверка на фактурите за закупения от земеделските стопани газьол, използван за 

механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. 

(2) Неразделна част от искането по ал. 1 е обобщен списък по образец, 

съгласно приложение, на данните от фактурите на земеделските стопани за закупен 

газьол. Списъкът се  предоставя на електронен носител във формат от тип CSV. 

 



Чл. 4. (1) Въз основа на предоставената по чл. 3, ал. 2 информация от 

списъка Националната агенция за приходите извършва проверка относно 

съответствие на данните от фактурите, по които земеделските стопани са заявили 

закупен газьол, с данните, посочени в дневниците за продажби на съответните 

доставчици по всяка фактура.         

(2) След извършване на проверката по ал. 1 Националната агенция за 

приходите предоставя на министъра на земеделието и храните информация за 

констатирани несъответствия по отношение на: номер на издадената фактура, 

идентификационен номер на издателя и получателя на фактурата. Резултатът от 

извършената проверка се предоставя на електронен носител, във формат от типа 

CSV. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Тази инструкция се издава на основание чл. 47д от Закона за 

подпомагане на земеделските производители. 

§ 2.  Инструкцията  влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен 

вестник". 

 

 

 

 

 
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ                                            

Министър на финансите                     

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА           

Министър на земеделието и храните  

 

 

 

 
 
 
 



Приложение към чл. 3, ал. 2 

 

Структура на данните в обобщения списък на фактурите за закупен газьол 

 
 

 

Пояснение: В колони 2 и 5 типа на полето е символен с размер на полето до 13 

символа. 

В колона 3 типа на полето е символен с размер на полето до 10 

символа. 

В колона 4 типа на полето е дата с вида на формата(dd/mm/yyyy).  

В колони 6, 7 и 8 типа на полето е цифров с размер на полето до 15 

цифри. Колона 8 не се проверява от НАП. 
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