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КРАТКА ОБОСНОВКА

Директива 2000/35/EO, приета през май 2000 г. и влязла в сила от 8 август 2002 г., 
свързана с борбата със забавяне на плащанията по търговските сделки, има ограничено 
въздействие. Разликите между държавите-членки по отношение на определянето на 
сроковете за плащане все още са значителни и практиката на забавяне на плащанията 
застрашава бъдещето на предприятията,  като се започне от МПС, най-вече в периода 
на икономическа и финансова криза като тази, през която в момента преминават 
Европа и светът. 

Широко разпространеното забавяне на плащанията, наложено от необходимостта или 
по-често умишлено, дестабилизира вътрешния пазар и вреди сериозно на 
трансграничната търговия.  Освен това в държавите-членки, които най-често се 
сблъскват с този проблем, предприятията са изложени в по-голяма степен на риска от 
постепенна загуба на приходи, дори и на опасността от изпадане в несъстоятелност.
Проблемът придобива по-значими размери при сделките между държавните органи и 
предприятията, като все пак възможността за различно третиране на сделките между 
частни субекти остава спорна. Частните субекти, често МСП, също могат да бъдат 
изложени на риска от несправедливи клаузи в договорите, които подписват от страх да 
не влошат отношенията си с важен частен клиент. 

В своето проектостановище докладчикът приветства предложението на Комисията. Все 
пак счита, че трябва да посочи някои промени във формата и съдържанието, които 
въпреки че потвърждават общия подход на предложението на Комисията, целят 
въвеждане на елементи на яснота в тълкуването и транспонирането на директивата.

Докладчикът счита, че приложното поле на разпоредбите за държавните органи следва 
да се разшири, така че да обхваща предприятията за комунални услуги. Освен това 
докладчикът предлага промени по отношение на: определянето на сроковете, 
възпиращия ефект на допълнителните разходи за длъжника,  намаляването на 
предвидените в разпоредбите дерогации от договорите и пасивното/активното 
информиране на предприятията за новите им права.

Проектостановището е в съответствие с работния документ, изготвен от г-жа Barbara 
Weiler, докладчик на водещата комисия по вътрешния пазар и защита на 
потребителите. Все пак в становището на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика докладчикът изразява мнението, че трябва да се да въведат допълнителни 
елементи за защита на предприятията, като се започне от МСП. По-специално се 
предлага да се въведе задължението за изплащане на обезщетение за разноските по 
възстановяване на разходите и лихвите в случай на забавено плащане. Всъщност по 
този начин би се избегнала необходимостта от правна защита от страна на отделния 
кредитор, като той бъде защитен от риска от евентуални ответни търговски мерки, 
които длъжникът може да предприеме срещу него. 

В предложението на докладчика са включени някои от препоръките, дадени от 
докладчиците в сянка по време на първата размяна на мнения по предложението за 
директива. По-специално докладчикът споделя изразената от колегите му 
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необходимост от ограничаване на възможностите за допускане на дерогации от 
разпоредбите, приети от европейския законодател.

И накрая, все още не е намерено решение, което да се приема от всички заинтересовани 
страни, по отношение на еднократното обезщетение от 5%, което кредиторът има 
правото да получи от държавните органи при забавяне на процедурата по плащане. 
Докладчикът си запазва правото да разгледа този въпрос при следващата размяна на 
мнения и евентуално да предвиди преразглеждане на въпроса чрез внасяне на 
специално изменение.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 - точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „държавен орган“  е всеки договарящ 
орган, както е определен от
Директива 2004/18/EО;

(2) „държавен орган“  е всеки договарящ 
орган, както е определен в член 2, 
параграф 1 на Директива 2004/17/EО
на Европейския парламент и на 
Съвета от 31 март 2004 година 
относно координиране на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки от 
възложители, извършващи дейност 
във водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги1, и в 
член 1, параграф 9 на 
Директива 2004/18/EО;

1 ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.

Or. it

Обосновка

В рамките на различното третиране на държавните органи и предприятията, 
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предвидено в предложението за директива на Комисията, разпоредбите за 
държавните органи следва да се прилагат също и за предприятията за комунални 
услуги, като например водоснабдителните и електроснабдителните компании.

Изменение 2

Предложение за директива
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лихва за забава за плащане Лихва за забава за плащане при 
търговските сделки между 
предприятия

Or. it

Обосновка

В член 3 изрично се посочва специалната област на търговските сделки между 
предприятия. Следователно с цел постигане на яснота още в заглавието на члена 
следва да се посочи, че разпоредбите му се прилагат само за случаи на забавено 
плащане при търговските сделки между предприятия.

Изменение 3

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) лихвите за забава за плащане да 
стават дължими от деня, следващ датата 
на плащане или изтичането на срока за 
плащане, определен в договора;

a) лихвите за забава за плащане да 
стават дължими от деня, следващ датата 
на плащане или изтичането на срока за 
плащане, определен в договора, който 
не трябва да надвишава 60 дни от 
датата на получаване на стоките 
или предоставяне на услугите, 
предвидени в договора;

Or. it

Обосновка

Въпреки че държавните органи се различават от предприятията от гледна точка на 
процесите на бюджетно планиране и достъпа до финансиране, търговските 
отношения между дадено предприятие и държавен орган в много отношения е 
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подобно на търговските отношения между две предприятия. Следователно 
изменението има за цел да въведе единна разпоредба към сделките между частни 
субекти, която да не поставя малките и средни предприятия в неравнопоставено 
положение по отношение на договарянето в сравнение с големите предприятия и 
промишлени сектори.

Изменение 4

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – уводно изречение

Or. it

Обосновка

Може да се приеме, че договорни условия, различни от предвиденото в членове 3 и 5, 
биха могли да накърнят договорните гаранции за защита на кредиторите. 
Докладчикът счита, че е особено важно държавите-членки да осигурят 
автоматичното изпълнение на процедурата, така че да не се налага отделният 
кредитор да се страхува от евентуални ответни мерки от страна на възложителя.

Изменение 5

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите, когато условията, 
посочени в параграф 1, са изпълнени, 
държавите-членки следят за следното:

4. В случаите, когато условията, 
посочени в параграф 1, са изпълнени, 
държавите-членки следят за следното:

a) лихвите за забава за плащане  да 
стават дължими от деня, следващ датата 
на плащане или изтичането на срока на 

a) лихвите за забава за плащане да 
стават дължими от деня, следващ датата 
на плащане или изтичането на срока за 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима при търговските сделки 
в съответствие с членове 3 и 5 и ако в 
договора не е посочено друго, 
кредиторът да е в правото си да получи 
от длъжника една от следните суми: 

1. Държавите-членки следят за това, 
когато лихвата за забава за плащане 
стане дължима при търговските сделки 
в съответствие с членове 3 и 5, 
кредиторът да е в правото си да получи 
от длъжника автоматично, без да е 
необходима покана от страна на 
отделния кредитор, една от следните 
минимални суми: 
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плащане, определен в договора; плащане, определен в договора;
б) ако датата или срокът за плащане не е 
определен в договора, лихвите за забава 
за плащане стават дължими 
автоматично в един от следните 
срокове:

б) ако датата или срокът за плащане не е 
определен в договора, лихвите за забава 
за плащане стават дължими 
автоматично в един от следните 
срокове:

i) тридесет дни след датата на 
получаване от длъжника на фактурата 
или на равностойно искане за плащане; 

i) тридесет дни след датата на 
получаване от длъжника на фактурата 
или на равностойно искане за плащане; 

ii) ако длъжникът получи фактурата или 
равностойното искане за плащане преди 
стоките или услугите — тридесет дни 
след получаването на стоките или 
предоставянето на услугите; 

ii) ако длъжникът получи фактурата или 
равностойното искане за плащане преди 
стоките или услугите — тридесет дни 
след получаването на стоките или 
предоставянето на услугите; 

iii) ако в закона или в договора е 
предвидена процедура за приемане или 
проверка, с която да се установява 
съответствието на стоките или услугите 
с договора, и ако длъжникът получи 
фактурата или равностойното искане за 
плащане преди или на датата на 
приемане или на проверка — тридесет 
дни след същата тази дата.

iii) ако в закона или в договора е 
предвидена процедура за приемане или 
проверка, с която да се установява 
съответствието на стоките или услугите 
с договора, и ако длъжникът получи 
фактурата или равностойното искане за 
плащане преди или на датата на 
приемане или на проверка — тридесет 
дни след същата тази дата.

Or. it

Обосновка

Целесъобразно е, с цел постигане на яснота, в член 5 да се посочат най-напред 
условията, при които се дължи лихва за забава за плащане (параграф 1), 
максималната продължителност на срока за плащане (предишен параграф 4, нов 
параграф 2), максималната продължителност на процедурата за приемане или 
проверка (параграф 3), и след това подробностите относно сроковете (предишен 
параграф 2, нов параграф 4).

Изменение 6

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следят за това 2. Държавите-членки следят за това 
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срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 2, буква б), 
освен ако е специално договорено 
между длъжника и кредитора и е 
надлежно обосновано от конкретни 
обстоятелства, като например 
обективна необходимост, плащането 
да бъде планирано за по-дълъг период 
от време.

срокът за плащане, определен в 
договора, да не надвишава сроковете, 
предвидени в параграф 4, буква б), 
освен ако е специално договорено 
между длъжника и кредитора и е 
надлежно обосновано от принципа за 
необходимост, без да надвишава в 
никой случай 60 дни.

Or. it

Обосновка

В първоначалната си формулировка член 5 оставя обширни възможности страните 
да договорят по-дълъг срок за плащанията, като така се застрашават общите цели 
на директивата. Освен това формулировката „конкретни обстоятелства, като 
например обективна необходимост, плащането да бъде планирано за по-дълъг период 
от време“ е много неясна и може да се тълкува по различен начин.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Измежду посочените в параграф 2 
средства фигурират разпоредби, които 
позволяват на представители на
организации да сезират, съгласно 
съответното национално 
законодателство, съдилищата или 
компетентните административни органи 
с мотива, че клаузите  са явно 
несправедливи, така че те да могат да 
прилагат подходящи и ефективни 
средства, за да се прекрати използването 
на тези клаузи.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. it
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Обосновка

Представителните организации следва да могат да действат съгласно разпоредбите 
на националното законодателство, дори и в случай на епизодично или нередовно 
използване на посочените клаузи.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При транспонирането на 
настоящата директива държавите-
членки предвиждат информационни 
кампании, насочени към повишаване 
на осведомеността на 
предприятията, и по-специално на 
МСП, по отношение на техните 
права.
Държавите-членки разглеждат 
възможността за предварително 
публикуване на сведения относно 
„добрите“ и „лошите“ длъжници, 
както и за разпространение на 
добрите практики за насърчаване на 
навременното плащане.

Or. it

Обосновка

Както се посочва в оценката на въздействието, изготвена от Комисията, понякога 
предприятията не изискват лихва за забава, защото не са запознати с правата си. 
Към предоставянето на сведения могат да се добавят практически мерки, които 
насърчават навременното плащане.


