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Целта на настоящия работен документ е да обобщи основното съдържание на 
предложението и да изтъкне редица въпроси от ключово значение, изискващи 
внимателно разглеждане, за да се улесни обсъждането в комисията.  В зависимост от 
това как ще се развие обсъждането, тези, както и всякакви други въпроси, произтичащи 
от разискванията в комисията и от мини-изслушването на 4 ноември, могат да бъдат 
обект на изменения от страна на докладчика Barbara Weiler. 

I. Съпътстваща информация към настоящото предложение

Директива 2000/35/EO,1 която е приета през май 2000 г. и се прилага от 8 август 2002 г. 
и която има за цел борба със забавата за плащане по търговските сделки, на практика до 
момента има ограничен ефект. По принцип забавата за плащане при търговски сделки 
остава широко разпространена практика в ЕС, като са налице значителни 
несъответствия между държавите-членки по отношение на сроковете за плащане.

Забавата за плащане се отразява на конкурентоспособността и жезнеспособността на 
дружествата на вътрешен пазар. Забавата за плащане може да бъде причина за фалити 
на иначе жизнеспособни предприятия с потенциал.  Затрудненията по отношение на 
ликвидните средства в едно дружество могат да доведат до серия от фалити по веригата 
на доставки. Отрицателният ефект от забавата за плащане се усилва по време на 
икономически спад, когато достъпът до финансиране е особено затруднен.

Особено засегнати от забава за плащане са малките и средни предприятия. Те са по-
уязвими поради ограничените алтернативни източници на парични потоци, липсата на 
подходящи системи за управление на кредити, липсата на ресурси за справяне със
случаи на забава за плащане и ограничения достъп до алтернативно финансиране.   

Проучвания показват, че по принцип забава за плащане се среща често в държавния 
сектор. Според изследване, проведено през 2008 г., държавните органи са запазили 
позицията си на най-лоши платци в ЕС, като средно са им били необходими 65 дни за 
плащане на фактура в сравнение с 45 дни за предприятията. 

Не на последно място забавата за плащане представлява сериозна пречка за 
трансграничната търговия. Предприятията са склонни в по-малка степен да участват в 
трансгранична търговия поради това, че несигурността и разноските по събирането 
нарастват значително.  Също така в случаите, когато кредитор и длъжник са установени 
в различни държави-членки на ЕС, много длъжници са по-малко притеснени относно 
евентуални вреди за тяхната репутация. 

II. Определяне на проблема

Оценката на въздействието, извършена от Европейската комисия2, посочи редица 
причини за забава за плащане при търговските сделки. Причините включват 
структурата на пазара, икономическия цикъл, достъпа до финансиране и бюджетните 

                                               
1 Директива 2000/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно борбата със 
забавяне на плащане по търговските сделки, ОВ L 200, том 43, 8.8.2000 г., стр. 35.
2 COM(2009) 126, SEC(2009) 315.
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ограничения, вътрешната организация на кредитори и длъжници и отсъствието на 
ефективни и ефикасни средства за правна защита. Комисията отбелязва, че няколко от 
ключовите разпоредби на Директива 2000/35/ЕО трябва да бъдат изяснени, защото са 
трудно приложими на практика.

Тези причини са взаимосвързани и по отношение на някои от тях не може да бъдат 
предприети действие на европейско равнище.  ЕС не разполага с необходимите 
правомощия за действие по отношение на някои важни аспекти на посочените 
проблеми.   Въпреки това една директива, която подобрява ефективността и 
ефикасността на средствата за правна защита при забава за плащане, би била важна 
крачка в борбата с проблема за забава за плащане. 

III. Предложение на Комисията

Преработването на Директива 2000/35/ЕО има за цел да подобри ефективността и 
ефикасността на средствата за правна защита при забава за плащане, като предлага 
няколко съществени промени:

Предложението въвежда правото на възстановяване на административни разноски, 
възникнали вследствие забава за плащане.  Размерът на разноските по събирането 
възлиза на 40 евро за дълг, който не надхвърля 1000 евро, на 70 евро, когато дългът е 
между 1000 и 10 000 евро, и на плащане, равняващо се на 1 % от сумата, когато дългът 
надхвърля 10 000 евро (вж. член 4, параграф 1). 

В допълнение на горепосоченото право на възстановяване на административни разходи 
кредиторите са в правото си да искат „разумно” обезщетение за „всички оставащи 
разноски по събиране” (вж. член 4, параграф 3).

Когато става дума за държавни органи, предложението има за цел да намали сроковете 
за плащане на 30 дни чрез хармонизиране на сроковете за плащане от страна на 
държавни органи.   То позволява споразумения за по-дълъг срок само при две условия: 
когато това е „специално договорено между длъжника и кредитора” и когато „е 
надлежно обосновано от конкретни обстоятелства, като например обективна 
необходимост, плащането да бъде планирано за по-дълъг период от време” (вж. член 5, 
параграф 4).

В допълнение, предложението има за цел да обезкуражи практиките на забава за 
плащане от страна на държавни органи посредством въвеждането на обезщетение под 
формата на фиксирана сума от 5 % от стойността на фактурата, считано от първия ден 
на забавянето. Това обезщетение е в допълнение към лихвата за забава за плащане и 
таксите за забава за плащане съгласно член 4.

Важно е да се има предвид, че тези мерки са доброволни по отношение на 
предприятията, доколкото те придобиват правото да предприемат действия, но не са 
задължени да го направят.   

С член 6 от предложението стават по-строги разпоредбите относно договорните клаузи, 
които представляват явна злоупотреба. В него се съдържа разпоредба, съгласно която 
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клауза, която изключва лихва за забавено плащане, винаги се счита за представляваща 
явна злоупотреба.

Член 9 задължава държавите-членки да гарантират, че изпълнително основание се 
получава в срок от деветдесет календарни дни след предявяване на безспорно вземане.

Член 1, параграф 2 отменя възможността за изключване на искания за лихви в размер 
на по-малко от пет евро.

IV. Общи забележки на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Комисията, като се има предвид, че то 
подобрява функционирането на вътрешния пазар, по-специално с оглед на 
положението на малките и средните предприятия.   

Докладчикът отбелязва, че отсъствието на ефективни и ефикасни средства за правна 
защита е само една от причините за случаите на забава за плащане на вътрешния пазар.  
Резултатите от оценката на въздействието, извършена от Комисията, както и материали 
по темата и проучвания, предоставени от заинтересовани лица, сочат, че много често 
дружества се въздържат от начисляване на лихва за забава за плащане поради 
влошаване или загуба на отношения с клиенти. Освен това според оценката на 
въздействието, извършена от Комисията „страхът, че клиентът ще бъде загубен” е най-
често срещаната причина за въздържане от изискване на лихва за забава за плащане. 

Освен това докладчикът отбелязва, че консултацията с „Вашият глас в Европа“ (IPM) и 
Европейската група за допитвания до бизнеса (EBTP), която е посочена в оценката на 
въздействието на Комисията, посочва, че дружествата никога не изискват лихва, наред 
с другото, поради незнание относно правото им да начисляват лихви за забава за 
плащане.1

Във връзка с тези заключения докладчикът отбелязва, че явно не е достатъчно да се 
разглежда само една от причините за проблема. Забавата за плащане може да се 
преодолее единствено чрез широк набор от допълнителни мерки. Тези мерки следва да 
включват повишаване на осведомеността, насочено към предприятия, и по-конкретно 
МСП, чрез информиране за правата им. Следва да се насърчават практически мерки, 
които улесняват навременното плащане, като например употреба на електронни 
фактури. Докладчикът подкрепя също така публикуването на списък на добрите и 
лошите платци и разпространението на най-добри практики, с цел да се насърчава 
навременното плащане. 

Единствено комбинираното въздействие на тези мерки може да доведе до създаване на 
различна търговска култура, която е по-склонна към навременно плащане и при която 
забавата за плащане се счита за неприемлива злоупотреба с положението на клиента и 
за нарушение на договора, а не за нормална практика. Преработването на забавата за 
плащане е важна стъпка в правилната посока, но не следва да бъде единствената мярка.

                                               
1 COM(2009)126, SEC(2009)315, стр. 9.
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По-конкретно, докладчикът би искал да обсъди подобренията относно следните 
аспекти от предложението на Комисията:  

1) Различно отношение към държавните органи и предприятията

Докладчикът счита, че е необходимо да се обсъди допълнително нуждата от различно 
отношение към държавните органи и предприятията. 

Докладчикът признава, че държавните органи се различават от предприятията от гледна 
точка на процесите на бюджетно планиране и достъпа до финансиране. Въпреки това 
не е очевидно, че тези основания са достатъчни, за да се приложи съществено различен 
подход спрямо държавните органи и предприятията от гледна точка на сроковете за 
плащане и санкциите. Докладчикът счита, че търговското отношение между дадено 
предприятие и държавен орган  в много отношения е подобно на търговското 
отношение между две предприятия. 

Като алтернатива, докладчикът иска да проучи възможността за прилагане на 
правилата за държавните органи също така спрямо предприятия за обществени услуги 
(като например водни и енергийни оператори). 

2) Прагове за обезщетяване за разноските по събирането (член 4, параграф 1) 

Член 4 предвижда, че кредиторът има право на възстановяване на административните 
разноски, настъпили в резултат на забава за плащане. Докладчикът счита, че 
обезщетяването за вътрешни административни разноски следва да бъде достатъчно 
голямо, за да насърчава кредиторите да изискват връщане на парите и да разколебава 
длъжниците да изпадат в забава, дори по отношение на заплащане на малки дължими 
суми. Следователно обезщетението в размер на 40 евро за покриване на дълг в размер 
на по-малко от 1000 евро, дори ако дължимата сума е например 5 евро, изглежда 
разумно. Въпреки това може да се постави въпросът дали е оправдано да се извършва 
заплащане, което е равностойно на 1 % от сумата в случай на дългове в размер на 
10 000 евро или повече. Разноските по събирането по принцип са едни и същи за 
дълговете както в по-малък, така и в по-голям размер.  Докладчикът счита, че е 
необходимо допълнително да се обсъдят праговете от гледна точка на 
пропорционалността. 

3) Съдържание на „оставащите” разноски по събирането (член 4, параграф 3)

Докладчикът иска да изясни понятието „оставащи” разноски по събирането. В 
различните държави-членки би могло да съществува различно разбиране за термина 
„оставащи разноски”, например по отношение на това дали оставащите разноски 
включват възнаграждение на служителите. Докладчикът счита, че би било полезно да 
се предостави пояснение (например, под формата на съображение) на съдържанието на 
тези разноски. 

Това следва да засили очаквания хармонизиращ ефект на предложението и да 
предостави на длъжника по-голяма предвидимост, като се вземе под внимание, че 
наред с факта, че сумата следва да остане в границите на „разумното”, не съществува 
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конкретна горна граница за сумата на допълнителните разноски по събирането, която 
кредиторът има право да претендира.

4) Заплащане на еднократна сума в  размер на 5 % от страна на държавните 
органи (член 5, параграф 5)

Член 5 предвижда обезщетение под формата на еднократна сума в размер на 5 % от 
дължимата сума в случай на забава за плащане от страна на държавен орган. Това 
обезщетение е в допълнение към лихвата за забава за плащане и таксите за забава за 
плащане. Докладчикът иска да проучи дали сумата в размер на 5 % е подходяща.

5) Въздействие на предложението върху държавните болници

Докладчикът счита за важно да се гарантира, че предложението няма да доведе до 
дискриминация между частните и държавните болници, и се обявява в подкрепа на 
равното третиране на държавните и частните болници по отношение на правилата за 
забава за плащане. 

V. Заключение

В настоящия работен документ докладчикът се опита да очертае някои основни 
въпроси. Въпреки че докладчикът си запазва правото да повдигне други въпроси, след 
като допълнително проучи предложението на Комисията, намерението му на този етап 
е да постави началото на разискване относно предимствата на предложението и 
допълнителните или алтернативните подходи, очертани в настоящия документ.


