
РЗИ – Варна е второстепенен разпоредител с бюджетни 
кредити към Министерство на здравеопазването. В 
качеството си на орган на държавната власт за 
извършваните дейности, не е данъчно задължено лице, когато 
събира установени с нормативен акт такси и не е налице 
нормативно основание за издаване на фактури и фискални 
касови бележки. Такси се събират съгласно: 

1. ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ , КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ 
ОРГАНИТЕ  НА ДЪРЖАВНИЯ  ЗДРАВЕН КОНТРОЛ  И 
НАЦИОНАЛНИТЕ  ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ  НА 
ОБЩЕСТВЕНОТО  ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА  ЗА ЗДРАВЕТО  ( ПМС 
242/2007 г., обн. ДВ бр. 83/2007 г., изм. ДВ бр. 1/2012 г.) 

2. ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ , КОИТО СЕ СЪБИРАТ  ПО 
ЗАКОНА  ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ  ЗАВЕДЕНИЯ  ( ПМС 37/2011 г., обн. ДВ 
бр.16/2011 г.) 

3.   ЗАПОВЕД  № ЗМФ-1472/2011 г. по ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП 
ДО ОБЩЕСТВЕНА  ИНФОРМАЦИЯ  (ДВ бр.98/2011 г.) 

 
................................................................................................................................. 
 

НАРЕДБА № Н-18/2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА 
ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА 
(Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г. изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г) 

Чл. 5. Не са задължени да издават фискални касови бележки: 
1. държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях 

дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, 
за които последните не са данъчно задължени лица по смисъла на Закона за данък 
върху добавената стойност (ЗДДС); 
 

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (Обн. ДВ. бр.63 
от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г.) 

(5) Не са данъчно задължени лица държавата, държавните и местните 
органи за всички извършвани от тях дейности или доставки и качеството им на 
орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират 
ТАКСИ, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки 
 

ПИСМО ИЗХ. № 91-00-288 ОТ 26.09.2008 Г. НА МФ И НАП ОТНОСНО: 
ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДАНЪЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

Доставки във връзка с дейности извън обхвата на ЗДДС, извършвани oт 
лица, които не са данъчно задължени ( напр. органи на държавната или местна 
власт - за доставките извън независимата им икономическа дейност), следва да се 
документират чрез издаване на първичен счетоводен документ (НЕ ФАКТУРА), 
който съдържа най-малко реквизитите, посочени в чл. 7, ал. 1 oт ЗСч. 
 
 


