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Илиева Делева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ботсуана
Указ № 53 за назначаване на Красимир Димитров Стефанов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна
Африка, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република Ботсуана със седалище в Претория, Южна Африка
Указ № 54 за освобождаване на Александър Борисов Олшевски от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Бахрейн
Указ № 55 за назначаване на Димитър Иванов Абаджиев – извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Кралство Саудитска Арабия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Бахрейн със седалище в Рияд,
Кралство Саудитска Арабия
Указ № 56 за освобождаване на Метин Хюсеин Казак от длъжността
извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Държавата
Катар
Указ № 57 за назначаване на Пламен
Станков Делев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар със седалище
в Доха
Министерски съвет
Постановление № 43 от 12 март
2020 г. за одобряване на допълнител-
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ни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2,
раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България
за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на здравеопазването
за 2020 г.
 Решение № 175 от 12 март 2020 г. за
определяне на концесионер на морски
плаж „Крайморие“, община Бургас, област Бургас
 Решение № 176 от 12 март 2020 г. за
определяне на концесионер на морски
плаж „Приморско-юг“, община Приморско, област Бургас
Национална
агенция за приходите
 Спогодба между Република България
и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане
и предотвратяване на отклонението
от облагане с данъци на доходите
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 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Кралство Тайланд за взаимно освобождаване от изискванията за
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишна работна програма на
Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2020 г.)
Народното събрание на основание чл. 105,
ал. 4 от Конституцията на Република България
и чл. 118, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на
Европейския съюз (2020 г.):

ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО
ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ (2020 Г.)
Народното събрание, като се ръководи от:
– приноса на националните парламенти за
доброто функциониране на Съюза, утвърден в
чл. 12 от Договора за Европейския съюз, както
и ролята им за формулирането на европейските
политики;
– спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в европейския
законодателен процес;
– приоритетите, заложени в Годишната програма за участието на Република България в
процеса на вземане на решения на Европейския
съюз през 2020 г.;
– нуждата от укрепване на глобалната роля
на Европейския съюз като защитник на демократичните ценности и човешките права, на
устойчивото социално и екологично развитие,
Реши да упражни правомощията си по
чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република
България, като подложи на процедурата по
парламентарно наблюдение и контрол по глава
единадесета от чл. 118 до чл. 121 включително
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание следните проекти на
актове на европейските институции:
В тематична област – Европейски зелен пакт
Законодателни инициативи
1. Преглед на Директивата относно оповестяването на нефинансова информация.
2. Европейски законодателен акт в областта
на климата, в който ще бъде заложена целта за
неутралност по отношение на климата до 2050 г.
3. Осма програма за действие за околната
среда.
Незаконодателни инициативи
4. План за целевите стойности в областта
на климата до 2030 г.
5. Нова стратегия на Европейския съюз
за адаптиране към изменението на климата.

6. Обновена стратегия за устойчиво финансиране.
7. Стратегия „От фермата до трапезата“.
8. Производство на енергия от възобновяеми източници в морето.
9. Нов план за действие за кръговата
икономика.
10. Стратегия на Европейския съюз за
биологичното разнообразие до 2030 г.
11. Нова стратегия на Европейския съюз
за горите.
В тематична област – Европа, подготвена
за цифровата ера
Законодателни инициативи
12. Преразглеждане на Директивата за
сигурност на мрежите и информационните
системи (Директива за МИС).
Незаконодателни инициативи
13. Стратегия за промишлеността.
14. С т рат ег и я за ма лк и т е и средни т е
предприятия.
15. План за действие в областта на цифровото образование (актуализация).
16. Бяла книга за изкуствения интелект.
17. Съобщение относно мисиите за научни изследвания и иновации, провеждани в
рамките на програма „Хоризонт Европа“.
Инициативи по REFIT 1
18. Преразглеждане на Препоръката относно цифровизацията и предоставянето чрез
Интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали
в цифров вид.
В тематична област – Икономика в интерес на хората
Незаконодателни инициативи
19. Укрепване на схемата „Гаранция за
младежта“.
20. Справедливи минимални заплати за
работниците в Европейския съюз.
В тематична област – По-силна Европа
на световната сцена
Незаконодателни инициативи
21. Подобряване на процеса на присъединяване – Надеждна перспектива за присъедин яване на Запа дни те Ба лкани к ъм
Европейския съюз.
22. Засилване на ангажимента ни към
Западните Балкани – Приносът на Комисията за срещата на върха между Европейския
съюз и Западните Балкани.
Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка.
1
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В тематична област – Утвърждаване на
европейския начин на живот
Законодателни инициативи
23. Нов пакт за миграцията и убежището и
придружаващи го законодателни предложения.
24. Предложение за допълнителни мерки
във връзка със защитата на критичната инфраструктура.
25. Укрепване на мандата на Европол.
Незаконодателни инициативи
26. Нова стратегия на Европейския съюз
за Съюза на сигурност.
27. Нова стратегия на Европейския съюз
за премахване на трафика на хора.
28. Стратегия на Европейския съюз за поефективна борба срещу сексуалното насилие
над деца.
В тематична област – Нов тласък за европейската демокрация
Незаконодателни инициативи
29. Подготовка на Конференцията за бъдещето на Европа.
30. Годишен доклад за 2020 г. относно
върховенството на закона.
31. Нова стратегия за прилагането на Хартата на основните права.
32. Стратегия на Европейския съюз за
правата на жертвите.
33. Доклад за прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).
34. Привеждане в съответствие на релевантните разпоредби на Съюза в областта на
правоприлагането от гледна точка на защитата
на данните.
В тематична област – Отношения между
Европейския съюз и Обединеното кралство
35. Инициативи, свързани с оттеглянето на
Обединеното кралство от Европейския съюз.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 11 март 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2436

РЕШЕНИЕ

за обявяване на извънредно положение
Народното събрание по предложение на
Министерския съвет и на основание чл. 84,
т. 12 от Конституцията на Република България
и във връзка с разрастващата се пандемия
от COVID-19
РЕШИ:
1. Обявява извънредно положение върху
цялата територия на Република България,
считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г.
2. Възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладя-
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ване на извънредната ситуация във връзка с
пандемията от COVID-19 и в съответствие с
чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Република
България.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 13 март 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
2447

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 52
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Катя Илиева Делева от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Ботсуана.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 9 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2376

УКАЗ № 53
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Красимир Димитров Стефанов – извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Южна
Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Ботсуана със седалище в Претория, Южна
Африка.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 9 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2377
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УКАЗ № 54

УКАЗ № 57

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Александър Борисов Олшевски от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Кралство
Бахрейн.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 9 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Пламен Станков Делев за
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар със
седалище в Доха.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 9 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

2378

2381

УКАЗ № 55
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Димитър Иванов Абаджиев –
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Саудитска Арабия,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Кралство Бахрейн със
седалище в Рияд, Кралство Саудитска Арабия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 9 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2379

УКАЗ № 56
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Метин Хюсеин Казак от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата
Катар.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 9 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2380

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43
ОТ 12 МАРТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи от
резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/
или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер до 1 500 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
за осигуряване на навременно организиране и
прилагане на дезинсекционни мероприятия за
контрол на комарните популации в страната
с оглед на превенция на риска от бедствия и
ограничаване на рисковете за общественото
здраве.
(2) Със средствата по ал. 1 Министерството
на здравеопазването финансира и мерките и
дейностите по дезинсекционна обработка срещу комари по поречието на р. Дунав съгласно
Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума
по свинете в Република България през 2020 г.,
одобрен с Решение № 43 на Министерския
съвет от 2020 г. за одобряване на План за
контрол и предотвратяване разпространението
на заболяването Африканска чума по свинете
в България през 2020 г.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2020 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
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последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на промоцията, превенцията и контрола на
общественото здраве“, бюджетна програма
„Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) С възстановените през 2020 г. поради
отпаднала необходимост средства по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в размер
52 500 000 лв. от сметката за чужди средства
по чл. 1, ал. 6 от Постановление № 372 на
Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г.
за нуждите на Авиоотряд 28 за доставка на
въздухоплавателно средство за изпълнение
на полети със специално предназначение и
за изграждане на хангар за съхранение и техническо обслужване на въздухоплавателното
средство (ДВ, бр. 1 от 2020 г.) министърът на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията да извърши по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2020 г.
произтичащите промени в разходите и бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(2) Със сумата по ал. 1 министърът на
финансите да извърши съответната промяна
по централния бюджет за 2020 г. на бюджетното взаимоотношение с бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
(3) Произтичащите от промяната на бюджетното взаимоотношение с централния
бюджет по ал. 2 възстановени средства се
използват за осигуряване на допълнителни
трансфери за общини и допълнителни разходи
по държавния бюджет за сметка на централния
бюджет съгласно чл. 1, ал. 2 от Постановление № 32 на Министерския съвет от 2020 г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2020 г. (ДВ, бр. 19 от 2020 г.) и чл. 3
от Постановление № 33 на Министерския съ-
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вет от 2020 г. за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2020 г. (ДВ, бр. 19 от
2020 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 7, ал. 1 във връзка с
чл. 15 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването и
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2440

РЕШЕНИЕ № 175
ОТ 12 МАРТ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски плаж
„Крайморие“, община Бургас, област Бургас
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8о,
ал. 1 и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, Решение № 723 на Министерския
съвет от 2019 г. за откриване на процедура за
възлагане на концесия за морски плаж „Крайморие“, намиращ се в община Бургас, област
Бургас (ДВ, бр. 97 от 2019 г.), проведена на 5
февруари 2020 г. открита процедура, протокол
за резултатите от проведената процедура на
комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на
концесия, назначена със Заповед № Р-167 от
27.12.2019 г. на министър-председателя на
Република България, доклад за резултатите
от проведената процедура на председателя на
комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на
концесия и мотивиран доклад на министъра
на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил участник в откритата процедура за възлагане на концесия
за обект – изключителна държавна собственост – морски плаж „Крайморие“, община
Бургас, област Бургас, и за концесионер на
морския плаж – „Булсевън“ – ЕООД, с ЕИК:
202350841.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира
условията на концесията и задълженията на
концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното
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възнаграждение за морските плажове – обекти
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 277
на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88
от 2019 г.), съгласно предложения от „Булсевън“ – ЕООД, размер на отчисленията от
базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение (роялти), равен на
10,10 на сто.
2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър в размер
до 10 лв. с данък върху добавената стойност
(ДДС) при ставка 20 на сто и за един шезлонг
в размер до 10 лв. с ДДС при ставка 20 на сто,
без да се увеличават за срока на концесията.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Булсевън“ – ЕООД, в едномесечен срок от
влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнението на концесионния договор, да
организира контрола по изпълнението на
концесионния договор, както и да предявява
вземанията на концедента по съдебен ред и
да представлява държавата по дела, свързани
с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 723 на
Министерския съвет от 2019 г. и подадената
от „Булсевън“ – ЕООД, оферта за участие в
процедурата за възлагане на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по
т. 4 спечелилият процедурата за възлагане
на концесия участник губи гаранцията за
участие в откритата процедура за възлагане
на концесия.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда на
глава шеста на Закона за концесиите пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2418

РЕШЕНИЕ № 176
ОТ 12 МАРТ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски
плаж „Приморско-юг“, община Приморско,
област Бургас
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8о, ал. 1
и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 719 на Министерския съвет от
2019 г. за откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Приморско-юг“,
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намиращ се в община Приморско, област
Бургас (ДВ, бр. 97 от 2019 г.), проведена на
4 февруари 2020 г. открита процедура, протокол за резултатите от проведената процеду ра на комисията за организацията и
провеж дането на откритата процеду ра за
възлагане на концесия, назначена със Заповед
№ Р-168 на министър-председателя на Република България от 27 декември 2019 г., доклад
за резултатите от проведената процедура на
председателя на комисията за организацията
и провеждането на откритата процедура за
възлагане на концесия и мотивиран доклад
на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил участник в откритата процедура за възлагане на концесия
за обект – изключителна държавна собственост – морски плаж „Приморско-юг“, община
Приморско, област Бургас, и за концесионер
на морския плаж – „Луксор Прим“ – ЕООД,
с ЕИК: 205641033.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира условията
на концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година, определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното възнаг ра ж дение за морск ите
плажове – обекти на концесия, по реда на
чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, приета с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2019 г.
(ДВ, бр. 88 от 2019 г.), съгласно предложения
от „Луксор Прим“ – ЕООД, размер на отчисленията от базата за изчисляване на размера
на концесионното възнаграждение (роялти),
равен на 2,80 на сто.
2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър в размер
до 7 лв. с данък върху добавената стойност
(ДДС) при ставка 20 на сто и за един шезлонг
в размер до 7 лв. с ДДС при ставка 20 на сто,
без да се увеличават.
2.3. Предложение за организация на спортно-развлекателни дейности на морския плаж
в размер 203 280 лв. с ДДС.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Луксор Прим“ – ЕООД, в едномесечен срок
от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, да организира
контрола по изпълнението на концесионния
договор, както и да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на договора.
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4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 719 на
Министерския съвет от 2019 г. и подадената от
„Луксор Прим“ – ЕООД, оферта за участие в
процедурата за възлагане на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по
т. 4 спечелилият процедурата за възлагане на
концесия участник губи гаранцията за участие в
откритата процедура за възлагане на концесия.
6. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност по реда на глава
шеста на Закона за концесиите пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2419

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
СПОГОДБА

между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното
данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите
(Ратифицирана със закон, приет от 44-то
Народно събрание на 23 януари 2020 г. – ДВ,
бр. 10 от 2020 г. В сила от 20 февруари 2020 г.)
Република България и Ислямска република Пакистан,
Желаейк и да разширят своите икономическ и отношени я и да разви ят своето
сътрудничество в данъчната област,
Възнамерявайки да сключат Спогодба за
избягване на двойното данъчно облагане и
предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, без да създават
възможности за необлагане или намалено
облагане чрез отклонение или заобикаляне
на данъчното облагане (включително чрез
споразумения за злоупотреба със спогодби с
цел получаване на облекчения, предоставени
по тази Спогодба, в непряка полза на местни
лица на трети юрисдикции),
се договориха, както следва:
Г л а в а

I

ОБХВАТ НА СПОГОДБАТА
Член 1
Обхват по отношение на лицата
Тази Спогодба се прилага спрямо лица,
които са местни лица на едната или на двете
договарящи държави.
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Член 2
Данъци, за които се прилага Спогодбата
1. Тази Спогодба се прилага за данъци
върху дохода, налагани от едната договаряща
държава или нейни политически подразделения или органи на местна власт, независимо
от начина, по който се събират.
2. За данъци върху дохода се считат всички
данъци, наложени върху общия доход или
върх у елемен т и о т дохода, вк лючи т елно
данъците върху печалби от прехвърляне на
движимо или недвижимо имущество, както
и данъците върху общия размер на надниците или заплатите, платени от предприятия.
3. Съществуващите данъци, за които се
прилага Спогодбата, са по-специално:
а) п о отношение на България:
(i) д анъкът върху доходите на физическите лица;
(ii) к орпоративният подоходен данък;
(iii) п атентният данък;
(наричани по-нататък „български данък“);
б) п о отношение на Пакистан:
(i) п одоходният данък;
(ii) с връх данъкът;
(нари ча н и по -натат ък „па к ис та нск и
данък“).
4. Спогодбата ще се прилага и за всички
идентични или подобни по естеството си
данъци, които са въведени след датата на
подписване на Спогодбата като допълнение
или вместо съществуващите данъци. Компетентните органи на договарящите държави
ще се уведомяват взаимно за всички съществени изменения, извършени в съответните
им данъчни закони.
Г л а в а

I I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Член 3
Общи определения
1. За целите на тази Спогодба, освен ако
контекстът не изисква друго:
a) т ермините „едната договаряща държава“
и „другата договаряща държава“ означават България или Пакистан, според
изискванията на контекста;
б) т ерминът „България“ означава Република България, а когато се употребява
в географски смисъл, означава територията и териториалното море, върху
които тя у пра ж н ява своя държавен
суверенитет, както и континенталния
шелф и изключителната икономическа
зона, върху които упражнява суверенни
права и юрисдикция в съответствие с
международното право;
в) т ерминът „Пакистан“, когато се употребява в географски смисъл, означава Ислямска република Пакистан и включва
всяка зона извън териториалните води
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на Пакистан, която съгласно законите
на Пакистан и международното право
е зона, в която Пакистан упражнява
суверенни права и изключителна юрисдикция по отношение на природните
ресу рси на морското дъно, подпочвеното пространство и прилежащите
водни площи;
г) т ерминът „лице“ включва физическо
лице, дружество или всяко друго сдружение от лица;
д) т ерминът „дружество“ означава всяко
юридическо лице или всяко образувание, което се третира като юридическо
лице за целите на данъчното облагане;
е) т ермините „предприятие на едната договаряща държава“ и „предприятие на
другата договаряща държава“ означават
съот вет но п редп ри я т ие, ръководено
от местно лице на едната договаряща
държава, и предприятие, ръководено
от местно лице на другата договаряща
държава;
ж) т ерминът „международен транспорт“
означава всеки превоз с кораб, самолет, железопътно или пътно превозно
средство, използвани от местно лице
на едната договаряща държава, освен
когато такива превозни средства се
използват единствено меж ду места,
намиращи се в другата договаряща
държава;
з) т ерминът „национално лице“ означава:
(i) в сяко физическо лице, притежаващо
гражданството на едната договаряща
държава;
(ii) в сяко юридическо лице, гражданско
дру жество или сдру жение, чийто
статут се определя от действащите
закони в едната договаряща държава;
и) т ерминът „компетентен орган“ означава:
(i) п о отношение на България – министъра на финансите или упълномощен
представител;
(ii) п о отношение на Пакистан – Федералния борд за приходите или негов
упълномощен представител;
к) т ерминът „данък“ означава български
данък или пакистански данък, според
изискванията на контекста.
2. При прилагането на Спогодбата във
всеки момент от едната договаряща държава
всеки термин, който не е определен в нея, ще
има значението, което му придава към този
момент законодателството на тази държава
по отношение на данъците, обхванати от
Спогодбата, освен ако контекстът не изисква
друго. Всяко значение, определено в приложимите данъчни закони на тази държава,
ще има предимство спрямо значението на
този термин, определено в други закони на
тази държава.
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Член 4
Местно лице
1. За целите на тази Спогодба терминът
„местно лице на едната договаряща държава“ означава всяко лице, което съгласно
законодателството на тази държава подлежи
на данъчно облагане в нея поради своето
местожителство, местопребиваване, място
на управление, място на у чредяване или
всеки друг критерий от подобно естество,
като също включва тази държава и всяко
нейно политическо подразделение или орган
на местна власт.
Този термин обаче не включва лице, което
подлежи на данъчно облагане в тази държава
само по отношение на доходи от източници
в тази държава.
2. Когато въз основа на разпоредбите на
ал. 1 едно физическо лице е местно лице на
двете договарящи държави, тогава неговото
положение се определя, както следва:
а) т о се счита за местно лице само на държавата, в която разполага с постоянно
жилище; ако то разполага с постоянно
жилище в двете държави, то се счита за
местно лице само на държавата, с която
има по-тесни лични и икономически
връзки (център на жизнени интереси);
б) а ко държавата, в която е центърът на
жизнените му интереси, не може да бъде
определена или ако то не разполага с
постоянно жилище в нито една от двете
държави, то се счита за местно лице
само на държавата, в която обичайно
пребивава;
в) а ко то обичайно пребивава в двете
държави или в нито една от тях, то се
счита за местно лице само на държавата, на която е гражданин;
г) а ко то е гражданин и на двете държави
или на нито една от тях, компетентните
органи на договарящите държави ще
решат въпроса чрез взаимно споразумение.
3. Когато в съответствие с разпоредбите
на ал. 1 лице, което не е физическо лице, е
местно лице на двете договарящи държави,
ком пе т ен т н и т е орга н и на дог оваря щ и т е
държави ще положат усилия да определят
чрез взаимно споразумение договарящата
държава, на която това лице се счита за
местно лице за целите на Спогодбата, като
вземат предвид мястото на действителното
му управление, мястото на учредяване или
създаване и всички други относими фактори.
При липсата на такова споразумение това
лице няма да има право на облекченията
или освобождаването от данък, предвидени в
тази Спогодба, освен в степента и по начина,
които могат да бъдат договорени от компетентните органи на договарящите държави.
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Член 5
Място на стопанска дейност
1. За целите на тази Спогодба терминът
„място на стопанска дейност“ означава определено място на дейност, чрез което се
извършва цялостно или частично стопанската
дейност на едно предприятие.
2. Терминът „място на стопанска дейност“
включва по-специално:
а) м ясто на управление;
б) к лон;
в) о фис;
г) ф абрика;
д) р аботилница;
е) с клад;
ж) п остоянно изложение или м ясто за
продажби;
з) м ина, нефтен или газов кладенец, кариера или всяко друго място за добиване
на природни богатства.
3. Терминът „място на стопанска дейност“
също включва:
a) с т р ои т е л н а п лощ а д к а , с т р ои т е лен ,
монта жен или инсталационен обект
или надзорните дейности, свързани с
тях, но само ако тази площадка, обект
или дейности продължават повече от
6 месеца;
б) п редоставянето на услуги, включително
консултантски услуги, от предприятие
чрез слу ж ители или дру г персонал,
определен от предприятието за тази
цел, но само ако дейностите от този
вид (за същия или свързан обект) продължават в договарящата държава за
период или периоди повече от 183 дни
във всеки дванадесетмесечен период,
започващ или завършващ в съответната
данъчна година.
4. Независимо от предходните разпоредби
на този член се счита, че терминът „място
на стопанска дейност“ не включва:
а) и зползва не т о на с ъор ъ жен и я ед и нствено с цел складиране, излагане или
доставка на стоки, принадлежащи на
предприятието;
б) п од д ърж а не т о на за паси о т с т ок и,
принадлежащи на предприятието, единствено с цел складиране, излагане или
доставка;
в) п од д ърж а не т о на за паси о т с т ок и,
принадлежащи на предприятието, единствено с цел преработката им от друго
предприятие;
г) п оддържане на определено място на
дейност единствено за покупка на стоки или за събиране на информация за
предприятието;
д) п оддържане на определено място на
дейност само за извършване на всяка
друга дейност за предприятието, която
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има подготвителен или спомагателен
характер;
е) п оддържане на определено място на
дейност само за осъществяване на което
и да е съчетание от посочените в букви
от „а“ до „д“ дейности, при положение
че цялостната дейност на това определено място на дейност, произтичаща
от това съчетание, има подготвителен
или спомагателен характер.
За целите на тази алинея терминът „доставка“ не включва какъвто и да е вид продажби.
5. Алинея 4 не се прилага по отношение
на определено място на дейност, което се
използва или поддържа от предприятие, ако
същото предприятие или тясно свързано с
него предприятие извършва стопански дейности на същото място или на друго място
в същата договаряща държава и:
a) т ова място или друго място съставлява
място на стопанска дейност за предпри ятието или за тясно свързаното
предприятие съгласно разпоредбите на
този член; или
б) ц ялостната дейност, произтичаща от
съчетанието на дейностите, извършвани
от двете предприятия на същото място
или от същото предприятие или тясно
свързани предприятия на двете места,
не е от подготвителен или спомагателен характер,
при условие че стопанските дейности, извършвани от двете предприятия на същото
място или от същото предприятие или тясно
свързани предприятия на двете места, представляват допълващи се функции, които са
част от цялостна стопанска операция.
6. Независимо от разпоредбите на ал. 1 и
2, но като се имат предвид разпоредбите на
ал. 7, когато лице действа в едната договаряща
държава за предприятие и като действа по
този начин, обичайно сключва договори или
обичайно има съществена роля, водеща до
сключването на договори, които са сключвани рутинно без съществени изменения от
предприятието, и тези договори са:
а) о т името на предприятието; или
б) з а прехвърлянето на собственост върху,
или за предоставяне правото на ползване на имущество, притежавано от
това предприятие, или за което това
предприятие има право на ползване; или
в) з а предоставянето на услуги от това
предприятие,
се счита, че това предприятие има място
на стопанска дейност в тази договаряща
държава по отношение на всички дейности,
които това лице извършва за предприятието,
освен ако дейностите на това лице са ограничени до тези, посочени в ал. 4, които, ако
бяха извършени чрез определено място на
дейност, не биха направили това определено
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място на дейност място на стопанска дейност съгласно разпоредбите на тази алинея.
7. Алинея 6 не се прилага, когато лицето,
което действа в едната договаряща държава
за предприятие на другата договаряща държава, извършва стопанска дейност в първата
договаряща държава като представител с
независим статут и действа за предприятието в обичайните граници на тази дейност.
Когато обаче едно лице действа изцяло или
почти изцяло за сметка на едно или повече
предприятия, с които то е тясно свързано,
това лице не се счита, че е представител с
независим статут по смисъла на тази алинея
по отношение на всяко от тези предприятия.
8. За целите на тази Спогодба едно лице е
тясно свързано с предприятие, ако въз основа
на всички относими факти и обстоятелства
едното има контрол върху другото или и двете
са под контрола на едни и същи лица или
предприятия. Във всеки случай едно лице
се счита за тясно свързано с предприятие,
ако едното притежава, пряко или непряко,
повече от 50 процента от участието в другото (или в случаите на дружество, повече
от 50 процента от съвкупното право на глас
и стойност на акциите или от участието в
дружеството) или ако друго лице притежава,
пряко или непряко, повече от 50 процента
участие (или в случаите на дружество, повече
от 50 процента от съвкупното право на глас
и стойност на акциите или от участието в
дружеството) в лицето и предприятието.
9. Независимо от предходните разпоредби
на този член счита се, че застрахователно
предприятие на едната договаряща държава,
освен в случаите на презастраховане, има
място на стопанска дейност в другата договаряща държава, ако то събира премии на
територията на тази друга договаряща държава или застрахова рискове, намиращи се
там, чрез лице, различно от представител с
независим статут, за което се прилага ал. 6.
10. Обстоятелството, че дружество, което
е местно лице на едната договаряща държава, контролира или е контролирано от
дружество, което е местно лице на другата
договаряща държава или което извършва
стопанска дейност в тази дру га държава
(чрез място на стопанска дейност или по
друг начин), не прави само по себе си което
и да е от дружествата място на стопанска
дейност на другото.
Г л а в а

I I I

ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ
Член 6
Доходи от недвижимо имущество
1. Доходи, получени от местно лице на
едната договаряща държава от недвижимо
имущество (включително доходи от селско и
горско стопанство), намиращо се в другата

ВЕСТНИК

БРОЙ 22

договаряща държава, могат да се облагат с
данък в тази друга държава.
2. Терминът „недвижимо имущество“ има
значението, което му придава законодателството на договарящата държава, в която се
намира въпросното имущество. Терминът
във всички случаи включва имуществото,
принадлежащо към недвижимото имущество, добитък и оборудване, използвани в
селското и горското стопанство, правата,
спрямо които се прилагат разпоредбите на
общото законодателство относно поземлената собственост, плодоползването на недвижимо имущество, както и правата върху
променливи или определени по размера си
плащания, представляващи компенсация за
разработването или за предоставяне на правото за разработване на минерални залежи,
извори и други природни ресурси. Морски
и речни кораби и самолети не се считат за
недвижимо имущество.
3. Разпоредбата на ал. 1 се прилага по
отношение на доходи, получени от пряко
използване, отдаване под наем или използване под каквато и да е друга форма на
недвижимо имущество.
4. Разпоредбите на ал. 1 и 3 се прилагат
също така и по отношение на доходи от недвижимо имущество на предприятие или на
доходи от недвижимо имущество, използвано
за извършването на независими лични услуги.
Член 7
Печалби от стопанска дейност
1. Печалбите на предприятие на едната
договаряща държава се облагат само в тази
държава, освен ако предприятието извършва стопанска дейност в другата договаряща
държава чрез място на стопанска дейност,
намиращо се там. Ако предприятието извършва стопанска дейност по този начин,
печалбите на предприятието могат да се
облагат в другата държава, но само такава
част от тях, каквато е причислима към това
място на стопанска дейност.
2. Като се има предвид разпоредбата на
ал. 3, когато предприятие на едната договаряща държава извършва стопанска дейност
в другата договаряща държава чрез място
на стопанска дейност, намиращо се там, във
всяка договаряща държава към това място
на стопанска дейност ще се причисляват
печалбите, които то би получило, ако беше
различно и отделно предприятие, извършващо същите или подобни дейности при същите
или подобни условия и работещо напълно
независимо от предприятието, на което то
е място на стопанска дейност.
3. При определянето на печалбите от място
на стопанска дейност се допуска приспадане
на разходите, които са извършени за целите на
мястото на стопанска дейност, включително
управленските и общите административни
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разходи, извършени както в държавата, в която се намира мястото на стопанска дейност,
така и на всяко друго място. Независимо
от това такова приспадане не се допуска по
отношение на суми, ако има такива, платени
(освен за възстановяване на действителни
разходи) от мястото на стопанска дейност
към главния офис на предприятието или
към някой от другите офиси за авторски
и лицензионни възнаграждения, такси или
други подобни плащания в замяна на използването на патенти или други права или за
комисионни възнаграждения за извършени
определени услуги или за управление, или
освен в случаите на банково предприятие, за
лихви върху парични средства, предоставени на мястото на стопанска дейност. Също
така при определяне на печалбите на място
на стопанска дейност не се отчитат сумите
(освен за възстановяване на действителни
разходи), начислени от мястото на стопанска
дейност на главния офис на предприятието
или на някой от другите офиси за авторски
и лицензионни възнаграждения, такси или
други подобни плащания в замяна на използването на патенти или други права или за
комисионни възнаграждения за извършени
определени услуги или за управление, или
освен в случаите на банково предприятие, за
лихви върху парични средства, предоставени
на главния офис на предприятието или на
някой от другите офиси.
4. Доколкото в едната договаряща държава
обичайно е прието печалбите, които се причисляват към мястото на стопанска дейност,
да се определят на базата на разпределение
на съвкупната печалба на предприятието
между отделните му звена, ал. 2 не се счита
ограничаваща за тази договаряща държава
да определя облагаемите печалби чрез така
приетия обичаен начин на разпределение;
т а к а п рие т и я т н ач и н н а ра зп р еде лен ие
обаче трябва да е такъв, че резултатът да
съответства на принципите, съдържащи се
в този член.
5. Не се причисляват печалби към мястото
на стопанска дейност само поради обикновена
покупка от това място на стопанска дейност
на стоки за предприятието.
6. За целите на предходните алинеи печалбите, причислими към мястото на стопанска
дейност, се определят ежегодно по един и
същ начин, освен ако не съществува сериозна и основателна причина за противното.
7. Когато печалбите включват елементи от
доход, разгледани отделно в други членове на
тази Спогодба, разпоредбите на тези членове
не се засягат от разпоредбите на този член.
Член 8
Международен транспорт
1. Печалбите на местно лице на едната
договаряща държава от използване на кораби,
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самолети, железопътни или пътни превозни
средства в международния транспорт се облагат само в тази държава.
2. Независимо от разпоредбата на ал. 1
печалби, получени от местно лице на едната договаряща държава от използването на
кораби в международния транспорт, могат
да се облагат с данък в другата договаряща
държава в съответствие с нейното вътрешно
законодателство, но така наложеният данък
в другата договаряща държава ще бъде намален с 50 процента. Независимо от това
така наложеният данък няма да надвишава
4 процента от брутната сума, получена или
подлежаща на получаване.
3. За целите на този член печалбите от
използване на кораби или самолети в международния транспорт също включват:
а) п ечалбите от отдаването под наем без
екипаж на кораби или самолети; и
б) п ечалбите от използването, поддръжката или наема на контейнери (включително трейлъри и свързано оборудване
за т ра нспор т и ра не на кон т ей нери),
използвани за превоз на стоки,
ког ат о т ози наем и л и т ова използва не,
поддръжка или наем, съобразно случая, е
съпътстващ във връзка с използването на
корабите или самолетите в международния
транспорт.
4. Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат
също и по отношение на печалби от участие
в пул, съвместна стопанска дейност или международна експлоатационна агенция, но само
до тази част от получената печалба, която е
причислима към участника, пропорционално
на неговия дял в общата операция.
Член 9
Свързани предприятия
1. Когато:
а) п ред п ри я т ие на ед ната дог оваря ща
държава участва пряко или непряко в
управлението, контрола или капитала
на предприятие на другата договаряща
държава, или
б) е дни и същи лица участват пряко или
непряко в управлението, контрола или
капитала на предприятие на едната
договаряща държава и на предприятие
на другата договаряща държава,
и в двата случая между двете предприятия
в техните търговски или финансови отношения са приети или наложени условия,
различни от тези, които биха били приети
между независими предприятия, тогава всяка
печалба, която, ако ги нямаше тези условия,
би възникнала, но поради тези условия не
е възник на ла за едно от предпри яти ята,
може да бъде включена в печалбите на това
предприятие и съответно обложена с данък.
2. Когато едната договаряща държава
включи в печалбите на предприятие на тази
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държава и съответно обложи с данък печалби,
по отношение на които предприятие на другата договаряща държава е било подложено
на облагане с данък в тази друга държава и
така включените печалби са печалби, които
биха възникнали за предприятието на първата
посочена държава, ако договорените условия
между двете предприятия бяха такива, каквито биха били договорени между независими
предприятия, то тогава тази друга държава
може да направи съответната корекция на
начисления от нея данък върху тези печалби.
При извършването на такава корекция ще
се вземат предвид другите разпоредби на
тази Спогодба и компетентните органи на
договарящите държави при необходимост
ще се консултират един с друг.
3. Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат,
когато съдебно, административно или друго
регламентирано производство е приключило
с окончателно решение, съгласно което едно
от предприятията подлежи на санкции за
измама, груба небрежност или умишлено
неизпълнение заради действията, довели до
корекцията по ал. 1.
Член 10
Дивиденти
1. Дивидентите, платени от дружество,
което е местно лице на едната договаряща
държава, на местно лице на другата договаряща държава, могат да се облагат с данък
в тази друга държава.
2. Въпреки това такива дивиденти могат да
се облагат с данък и в договарящата държава,
на която дружеството, изплащащо дивидентите, е местно лице, и в съответствие със
законодателството на тази държава, но ако
притежателят на дивидентите е местно лице
на другата договаряща държава, така наложеният данък няма да надвишава 12,5 процента
от брутната сума на дивидентите.
Тази алинея не засяга данъчното облагане
на дружеството по отношение на печалбите,
от които се изплащат дивидентите.
Тази алинея не се прилага за дивиденти,
които са скрито разпределение на печалбата или друга подобна договореност съгласно действащите закони на която и да
е от договарящите държави. В този случай
всяка договаряща държава прилага своето
вътрешно законодателство по отношение на
такъв доход.
3. Терминът „дивиденти“, използван в този
член, означава доходи от акции или други
права, даващи право на участие в печалбите,
с изключение на вземания за дълг, както и
доходи от други корпоративни права, които са подчинени на същия данъчен режим
като доходи от акции, в съответствие със
законодателството на държавата, на която
дружеството, извършващо разпределението,
е местно лице.
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4. Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат,
ако притежателят на дивидентите, който е
местно лице на едната договаряща държава,
извършва стопанска дейност в другата договаряща държава, на която е местно лице
дружеството, изплащащо дивидентите, чрез
място на стопанска дейност, разположено
там, или извършва в тази друга държава
независими лични услуги чрез определена
база, разположена там, и у частието, във
връзка с което се изплащат дивидентите, е
действително свързано с това място на стопанска дейност или определена база. В този
случай се прилагат съответно разпоредбите
на чл. 7 или 14.
5. Когато дружество, което е местно лице
на едната договаряща държава, полу чава
печалби или доходи от другата договаряща
държава, тази друга държава не може да
налага никакъв данък върху дивидентите,
платени от дружеството, освен доколкото
тези дивиденти са платени на местно лице на
тази друга държава или доколкото участието,
във връзка с което са платени дивидентите, е
действително свързано с място на стопанска
дейност или определена база, разположени
в тази друга държава, нито да облага неразпределените печалби на дружеството с
данък върху неразпределените печалби на
дружеството, дори ако изплатените дивиденти
или неразпределените печалби се състоят
изцяло или частично от печалби или доходи,
произхождащи от тази друга държава.
Член 11
Лихви
1. Лихвите, произхождащи от едната договаряща държава и платени на местно лице
на другата договаряща държава, могат да се
облагат с данък в тази друга държава.
2. Такива лихви обаче могат да се облагат
с данък и в договарящата държава, от която
произхождат, и съобразно законодателството
на тази държава, но ако притежателят на
лихвите е местно лице на другата договаряща държава, така наложеният данък няма
да надвишава 10 процента от брутната сума
на лихвите.
3. Независимо от разпоредбите на ал. 2,
лихвите, посочени в ал. 1, се облагат само
в договарящата държава, на която притежателят на лихвите е местно лице, ако:
а) т ези лихви са платени на договарящата
държава, нейно политическо подразделение или орган на местна власт, или
на централната банка на договарящата
държава;
б) л ихвите са платени по заем, предоставен, гарантиран или застрахован от
правителството или всяко образувание
и ли финансова инст и т у ц и я, изц я ло
п ри тежавани о т п рави телст во то на
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тази договаряща държава. Компетентните органи се уведомяват взаимно
за такива съществуващи организации
и за всички последващи промени във
връзка с тях.
4. За целите на разпоредбите на ал. 3
образуванията и финансовите институции,
изцяло притежавани от правителството, са:
а) в Пакистан – Държавната банка на Пакистан, Експортно-импортната банка
на Пакистан, Националната банка на
Пакистан; и
б) в Бъ л г ари я – Бъ л г ар ск ат а нар од на
банка и Българската банка за развитие.
5. Терминът „лихви“, използван в този
член, означава доходи от вземания за дълг
от всякакъв вид, независимо от това дали
са обезпечени, или не с ипотека и носещи
или не правото на участие в печалбите на
длъжника, и по-специално доходи от държавни ценни книжа и доходи от бонове и
облигации, включително от премии и бонуси,
свързани с такива ценни книжа, бонове или
облигации. Санкции за закъснели плащания
не се считат за лихви за целите на този член.
Терминът „лихви“ не включва елемент от
доход, който се счита за дивидент съгласно
разпоредбата на ал. 3 на чл. 10.
6. Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат, ако притежателят на лихвите, който е
местно лице на едната договаряща държава, извършва стопанска дейност в другата
договаряща държава, от която произхождат
лихвите, посредством място на стопанска
дейност, разположено там, или извършва в
тази друга договаряща държава независими
лични услуги чрез определена база, разположена там, и вземането за дълг, във връзка
с което се плащат лихвите, е действително
свързано с такова място на стопанска дейност или определена база. В този случай се
прилагат съответно разпоредбите на чл. 7
или 14.
7. Лихвите се считат за възникнали в
едната договаряща държава, когато платецът е местно лице на тази държава. Когато
обаче платецът на лихвите, независимо дали
е местно лице на едната договаряща държава, или не, притежава в едната договаряща
държава място на стопанска дейност или
определена база, във връзка с което е възникнал дългът, който поражда плащането на
лихвите, и тези лихви са за сметка на такова
място на стопанска дейност или определена
база, счита се, че тези лихви произхождат
от държавата, в която се намира мястото на
стопанска дейност или определената база.
8. Когато поради особените взаимоотношения между платеца и притежателя или
между тях двамата и някое друго лице сумата
на лихвите, като се има предвид вземането
за дълг, във връзка с което се изплащат,
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надвишава сумата, която би била договорена
между платеца и притежателя при липсата
на тези взаимоотношения, разпоредбите на
този член се прилагат само по отношение
на последната сума. В такъв случай надвишаващата сума се облага съобразно законодателството на всяка договаряща държава,
като се имат предвид останалите разпоредби
на тази Спогодба.
Член 12
Авторски и лицензионни възнаграждения и
възнаграждения за технически услуги
1. А вторските и лицензионните възнаграждения и възнагражденията за технически
услуги, произхождащи от едната договаряща
държава и платени на местно лице на другата
договаряща държава, могат да се облагат с
данък в тази друга държава.
2. Такива авторски и лицензионни възнаграждения и възнаграждения за технически
услуги обаче могат да се облагат с данък и
в договарящата държава, от която произхождат, и съобразно законодателството на
тази държава, но ако притежателят на авторските и лицензионните възнаграждения
и възнагражденията за технически услуги е
местно лице на другата договаряща държава,
така наложеният данък няма да надвишава
12,5 процента от брутната сума на авторските и лицензионните възнаграждения или 10
процента от брутната сума на възнагражденията за технически услуги.
3. а) Терминът „авторски и лицензионни
възнаграждения“, използван в този
член, означава плащания от всякакъв вид, получени за използване или
за правото на използване на всяко
авторско право за литературно, художествено или научно произведение,
включително софтуер, кинофилми,
както и филми или записи за радио- или телевизионно излъчване,
на всеки патент, търговска марка,
чертеж или модел, план, секретна
формула или процес, или за използването или за правото на използване
на всяко промишлено, търговско или
научно оборудване, или за информация, отнасяща се до промишлен,
търговски или научен опит (ноу-хау).
б) Терминът „възнаграждения за технически услуги“, използван в този
член, означава плащания от всякакъв
вид за предоставянето на управленски, технически или консултантски
усл у ги, вк лючи телно усл у ги те на
технически или друг персонал, но
не включва:
(i) в ъзнаграждения във връзка със
ст роителен, монта жен или по-
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добен обек т, ос ъщес т вя ва н о т
получателя; или
(ii) в ъзнаграждения, които са доходи
от трудово правоотношение за
получателя.
4. Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат,
ако притежателят на авторските и лицензионните възнаграждения и възнагражденията
за технически услуги, който е местно лице
на едната договаряща държава, извършва
стопанска дейност в дру гата договаряща
държава, от която произхождат авторските и
лицензионните възнаграждения и възнагражденията за технически услуги, чрез място
на стопанска дейност, разположено там, или
извършва в тази друга договаряща държава
независими лични услуги чрез определена
база, разположена там, и правото или имуществото, във връзка с които се изплащат
авторските и лицензионните възнаграждения
или възнагражденията за технически услуги,
е действително свързано с такова място на
стопанска дейност или определена база. В
този случай се прилагат съответно разпоредбите на чл. 7 или 14.
5. А вторските и лицензионните възнаграждения и възнагражденията за технически
услуги се считат за възникнали в едната договаряща държава, когато платецът е местно
лице на тази държава. Когато обаче платецът
на авторските и лицензионните възнаграждения и възнаграж денията за технически
услуги, независимо дали е местно лице на
едната договаряща държава, или не, притежава в едната договаряща държава място на
стопанска дейност или определена база, във
връзка с което възниква задължението за
изплащане на авторските и лицензионните
възнаграждения или възнагражденията за
технически услуги, и тези авторски и лицензионни възнаграждения или възнаграждения
за технически услуги са за сметка на такова
място на стопанска дейност или определена
база, то тогава ще се счита, че тези авторски
и лицензионни възнаграждения или възнаграждения за технически услуги възникват
в държавата, в която се намира мястото на
стопанска дейност или определената база.
6. Когато поради особените взаимоотношения между платеца и притежателя или между
тях двамата и някое друго лице сумата на
авторските и лицензионните възнаграждения
или възнагражденията за технически услуги,
като се има предвид използването, правото
или информацията, за които те се плащат,
надвишава сумата, която би била договорена
между платеца и притежателя при липсата
на такива взаимоотношения, разпоредбите
на този член се прилагат само по отношение на последната сума. В такъв слу чай
надвишаващата сума се облага съобразно
за конодат елс т во т о на вся к а дог оваря ща
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държава, като се имат предвид останалите
разпоредби на тази Спогодба.
Член 13
Печалби от прехвърляне на имущество
1. Печалбите, получени от местно лице
на едната договаряща държава от прехвърляне на недвижимо имущество, посочено в
чл. 6 и намиращо се в другата договаряща
държава, могат да се облагат с данък в тази
друга държава.
2. Печалбите от прехвърляне на движимо
имущество, съставляващо част от активите на място на стопанска дейност, което
предприятие на едната договаряща държава
има в другата договаряща държава, или на
движимо имущество, съставляващо част от
определена база, която местно лице на едната
договаряща държава има на разположение в
другата договаряща държава с цел извършване
на независими лични услуги, включително
печалбите от прехвърляне на такова място
на стопанска дейност (самостоятелно или
заедно с цялото предприятие) или на такава
определена база, могат да се облагат с данък
в тази друга държава.
3. Печалбите на местно лице на едната
дог оваря ща д ърж а ва о т п рех върл я не на
кораби, самолети, железопътни или пътни
превозни средства, използвани в международния транспорт, или на движимо имущество, свързано с използването на такива
превозни средства, се облагат с данък само
в тази държава.
4. Печалбите, получени от местно лице
на едната договаряща държава от прехвърляне на акции, дялове или други участия в
дружество, гражданско дружество, тръст или
наследство, които са местни лица на другата
договаряща държава, могат да се облагат с
данък в тази друга държава.
5. Печалбите от прехвърляне на всякакво
имущество, различно от посоченото в ал. 1,
2, 3 и 4, се облагат с данък само в договарящата държава, на която прехвърлителят
е местно лице.
Член 14
Независими лични услуги
1. Доходите, получени от местно лице на
едната договаряща държава във връзка с
професионални услуги или други дейности
с независим характер, се облагат с данък
само в тази държава, освен при следните
обстоятелства, когато тези доходи могат
да се облагат също и в другата договаряща
държава:
а) а ко лицето има определена база, която
е редовно на разположение в другата
договаряща държава за целите на извършваната от него дейност; в този
слу чай само такава част от дохода,
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каквато е причислима към тази определена база, може да се облага с данък
в тази друга държава; или
б) а ко лицето пребивава в другата договаряща държава за период или периоди,
равни или надвишаващи общо 183 дни
във всеки дванадесетмесечен период,
започващ или завършващ в съответната данъчна година; в този случай
само такава част от дохода, каквато
е получена от извършените в другата
държава дейности, може да се облага
с данък в тази друга държава.
2. Терм и н ът „п роф есиона л н и ус л у г и“
включва по-специално независими научни,
литературни, художествени, образователни
или преподавателски дейности, както и независимите дейности на лекари, адвокати,
инженери, архитекти, стоматолози и счетоводители.
Член 15
Доходи от трудово правоотношение
1. Като се имат предвид разпоредбите
на чл. 16, 18 и 19, заплати, надници и други подобни възнаграж дения, получени от
местно лице на едната договаряща държава
въз основа на трудово правоотношение, се
облагат с данък само в тази държава, освен
ако трудът се полага в другата договаряща
държава. Ако трудът се полага по този начин, така получените възнаграждения могат
да се облагат с данък в тази друга държава.
2. Независимо от разпоредбите на ал. 1
възнаграждение, получено от местно лице на
едната договаряща държава за положен труд
в другата договаряща държава, се облага с
данък само в първата посочена държава, ако:
а) п олучателят пребивава в другата държава за период или периоди, ненадвишаващи общо 183 дни във всек и
дванадесетмесечен период, започващ
или завършващ в съответната данъчна
година, и
б) в ъзнаграж дението е платено от или
за сметка на работодател, който не
е местно лице на другата държава, и
в) в ъзнаграждението не е за сметка на
м яс т о на с т опа нска дей нос т, коет о
рабо тодател я т п ри т ежава в д ру гата
държава.
3. Независимо от предходните разпоредби
на този член възнаграждение, получено от
местно лице на едната договаряща държава
за положен труд на борда на кораб, самолет,
железопътно или пътно превозно средство,
използвани в международния транспорт, се
облага с данък само в тази държава.
Член 16
Директорски възнаграждения
1. Директорски възнаграждения и други
подобни плащания, получени от местно лице
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на едната договаряща държава в качеството
му на член на борд на директорите или на
друг подобен орган на дружество, което е
местно лице на другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в тази друга
държава.
2. Заплати, надници, възнаграждения за
управление и други подобни възнаграждения,
получени от местно лице на едната договаряща държава в качеството му на служител на
най-висока управленска позиция в дружество,
което е местно лице на другата договаряща
държава, могат да се облагат с данък в тази
друга държава.
3. Терминът „най-висока управленска позиция“ означава ограничена група длъжности,
които са отговорни за общото управление на
дружеството, извън дейностите на директорите, посочени в ал. 1. Терминът включва лице,
действащо едновременно и като директор, и
като управител на високо ниво.
Член 17
Художествени изпълнители и спортисти
1. Независимо от разпоредбите на чл. 14
и 15 доходите, получени от местно лице на
едната договаряща държава в качеството му
на художествен изпълнител, като театрален,
кино-, радио- или телевизионен артист, или
като музикант, или като спортист, от личната
му дейност като такъв, извършвана в другата
договаряща държава, могат да се облагат с
данък в тази друга държава.
2. Когато доходи от личната дейност, извършвана от художествен изпълнител или
спортист в качеството му на такъв, се получават не от самия художествен изпълнител
или спортист, а от друго лице, тези доходи,
независимо от разпоредбите на чл. 7, 14 и 15,
могат да се облагат с данък в договарящата
държава, в която се извършва дейността на
художествения изпълнител или спортиста.
3. Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат
за доходи, получени от дейности, извършвани
от художествени изпълнители или спортисти
в едната договаряща държава, когато посещението в тази държава се финансира изцяло
от другата държава или нейни политически
подразделения или органи на местна власт.
В този случай доходите се облагат само в
държавата, на която художественият изпълнител или спортистът е местно лице.
Член 18
Пенсии и социалноосигурителни плащания
1. Като се имат предвид разпоредбите на
чл. 19, ал. 2, пенсии и други подобни плащания на местно лице на едната договаряща
държава във връзка с трудово правоотношение в миналото могат да се облагат с данък
в тази държава.
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2. Такива пенсии и други подобни плащания обаче могат да се облагат с данък и в
другата договаряща държава, ако плащането
е извършено от местно лице на тази друга
държава или от място на стопанска дейност,
разположено там.
3. Независимо от разпоредбите на ал. 1
и 2 изплатени пенсии или други плащания,
извършени на основание обществена схема,
която е част от социа лноосиг у рителната
сис т ема на ед ната дог оваря ща д ърж а ва,
нейно политическо подразделение или орган
на местна власт, се облагат с данък само в
тази държава.
Член 19
Държавна служба
1. а) З
 аплати, надници и други подобни
възнаграждения, различни от пенсии, изплатени от едната договаряща
държава или от нейно политическо
подразделение или орган на местна
власт на физическо лице за извършени услуги на тази държава или
подразделение, или орган, се облагат
с данък само в тази държава.
б) Такива заплати, надници и други
подобни възнаграж дения обаче се
облагат с данък само в другата договаряща държава, ако услугите са
извършени в тази държава и физическото лице е местно лице на тази
държава, което:
(i) е гражданин на тази държава; или
(ii) н е е с та на ло мес т но л и це на
тази държава единствено с цел
извършване на услугите.
2. а) В сяка пенсия, изплатена от или за
сметка на фондове, създадени от
ед н ат а дог оваря щ а д ърж а ва и л и
нейно политическо подразделение
или орган на местна власт, на физическо лице за извършени услуги
на тази държава или подразделение,
или орган, се облага с данък само в
тази държава.
б) Такава пенси я обаче се облага с
данък само в другата договаряща
държава, ако физическото лице е
местно лице и гражданин на тази
друга държава.
3. Разпоредбите на чл. 15, 16, 17 и 18 се
прилагат по отношение на заплати, надници или други подобни възнаграждения и на
пенсии за услуги, извършени във връзка със
стопанска дейност, осъществена от едната
договаряща държава или нейно политическо
подразделение или орган на местна власт.
Член 20
Студенти
Плащания, които студент или стажант,
който е или е бил непосредствено преди
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пристигането си в едната договаряща държава
местно лице на другата договаряща държава и който се намира в първата посочена
държава единствено с цел образование или
стаж, получава за своята издръжка, образование или стаж, не се облагат с данък в
тази държава:
а) п о отношение на всички плащания от
чужбина, които получава за целите на
своята издръжка, образование или стаж;
б) п о отношение на всички възнаграждения за лични услуги, предоставени
в тази държава за допълване на средствата, с които разполага за тези цели,
за период ненадвишаващ 5 години от
датата на неговото първо посещение
за тези цели; и
в) п о отношение на сумите от стипендии, помощи или награди от научни,
образователни, религиозни или благотворителни организации или съгласно
програма за техническа помощ, осигу рена от правителството на едната
договаряща държава.
Член 21
Преподаватели и научни работници
1. Физическо лице, което посещава едната договаряща държава по покана на тази
държава или на университет, колеж, училище или друга акредитирана образователна
институция на тази държава или съгласно
официална програма, единствено с цел преподаване, изнасяне на лекции или извършване
на научни изследвания в такава институция,
и което е или е било непосредствено преди
пристигането си в едната договаряща държава местно лице на другата договаряща
държава, се освобождава от данъчно облагане
в първата посочена държава по отношение
на възнагражденията си за тези дейности за
период, ненадвишаващ две години от датата
на неговото първо посещение за тази цел, при
условие че възнагражденията произхождат
от източници извън тази държава.
2. Разпоредбите на ал. 1 на този член не
се прилагат по отношение на възнаграждения
за научни изследвания, ако тези изследвания не са предприети в обществен интерес,
а основно за лично облагодетелстване на
някое частно лице или лица.
Член 22
Други доходи
1. Елементи от дохода на местно лице
на едната договаряща държава независимо
от техния източник, които не са изрично
посочени в предходните членове на тази
Спогодба, се облагат с данък само в тази
държава.
2. Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат по
отношение на доходи, различни от доходи от
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недвижимо имущество, определено в ал. 2 на
чл. 6, когато притежателят на такива доходи
като местно лице на едната договаряща държава извършва стопанска дейност в другата
договаряща държава чрез намиращо се там
място на стопанска дейност или извършва в
тази друга държава независими лични услуги
чрез определена база, разположена там, и
правото или имуществото, във връзка с които
се изплаща доходът, е действително свързано
с такова място на стопанска дейност или
определена база. В този случай се прилагат
съответно разпоредбите на чл. 7 или 14.
3. Независимо от разпоредбите на ал. 1 и
2 елементи от доход, получен от местно лице
на едната договаряща държава от лотарии,
кръстословици, състезани я, вк лючително
надбягвания с коне, игри с карти и други
игри от всякакъв вид или от залагания или
хазарт от всякакъв вид, които не са изрично посочени в предходните членове на тази
Спогодба, могат да се облагат с данък и в
договарящата държава, от която този доход
произхожда в съответствие с вътрешното є
законодателство.
Г л а в а

I V

МЕТОДИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
Член 23
Избягване на двойното данъчно облагане
В България и Пакистан двойното данъчно
облагане се избягва, както следва:
а) К огато местно лице на едната договаряща държава получава доходи, които
в съответствие с разпоредбите на тази
Спогодба могат да се облагат с данък
в другата договаряща държава, като
се имат предвид разпоредбите на буква б), първата посочена държава ще
допусне като приспадане от данъка
върху доходите на това местно лице
сума, равна на данъка върху доходите,
платен в тази друга държава. Такова
приспадане обаче няма да надвишава
тази част от данъка върху доходите,
изчислен преди приспадането, която е
причислима към доходите, които могат да бъдат обложени с данък в тази
друга държава.
б) К огато в съответствие с която и да е
разпоредба на тази Спогодба полученият доход от местно лице на едната
договаряща държава е освободен от облагане с данък в тази държава, тя може
независимо от това да вземе предвид
освободени я доход при изчисл яване
на размера на данъка върху останалия
доход на това местно лице.
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Член 24
Право на облекчения
Независимо от другите разпоредби на тази
Спогодба облекчение съгласно тази Спогодба
не се предоставя по отношение на елемент
от доход, ако може обосновано да се приеме, като се имат предвид всички относими
факти и обстоятелства, че получаването на
това облекчение е една от основните цели
на която и да е договореност или сделка,
които имат за резултат пряко или непряко
това облекчение, освен ако се установи, че
предоставянето на това облекчение при тези
обстоятелства е в съответствие с предмета
и целите на съответната разпоредба на тази
Спогодба.
Г л а в а

V

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 25
Равенство в третирането
1. Националните лица на едната договаряща държава не подлежат в другата договаряща
държава на каквото и да е данъчно облагане
или свързаните с него задължения, които са
различни или по-обременителни от данъчното облагане и свързаните с него задължения,
на които са или могат да бъдат подложени
при същите обстоятелства, и по-специално
по отношение на качеството местно лице,
националните лица на тази друга държава.
Независимо от разпоредбите на чл. 1 тази
разпоредба се прилага и по отношение на
лица, които не са местни лица на едната или
на двете договарящи държави.
2. Лицата без гражданство, които са местни лица на едната договаряща държава, не
подлежат в която и да е договаряща държава на каквото и да е данъчно облагане или
свързаните с него задължения, които са различни или по-обременителни от данъчното
облагане и свързаните с него задължения,
на които гражданите на засегнатата държава
при същите обстоятелства са или могат да
бъдат подложени.
3. Данъчното облагане на място на стопанска дейност, което предприятие на едната
договаряща държава има в другата договаряща държава, не може да бъде по-неблагоприятно в тази друга държава отколкото
данъчното облагане на предприятия на тази
дру га държава, които извършват същите
дейности.
4. Освен в случаите, когато се прилагат
разпоредбите на ал. 1 на чл. 9, ал. 8 на чл. 11
или ал. 6 на чл. 12, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за
технически услуги и други плащания, извършени от предприятие на едната договаряща
държава на местно лице на другата договаряща държава, за целите на определяне на
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облагаемите печалби на това предприятие,
се приспадат при същите условия, както ако
са били платени на местно лице на първата
посочена държава.
5. Предпри яти я на едната договаряща
държава, имуществото на които изцяло или
частично се притежава или контролира, пряко или непряко, от едно или повече местни
лица на другата договаряща държава, не се
подлагат в първата посочена държава на каквото и да е данъчно облагане или свързаните
с него задължения, които са различни или
по-обременителни от данъчното облагане и
свързаните с него задължения, на които са
или могат да бъдат подложени други подобни
предприятия на първата посочена държава.
6. Нищо, съдържащо се в този член, не
задължава едната договаряща държава да
предостави на местни лица на другата договаряща държава лични отстъпки, данъчни
облекчения и намаления за данъчни цели на
основание гражданския статут или семейните задължения, които предоставя на своите
собствени местни лица.
7. Разпоредбите на този член се прилагат
по отношение на данъците, посочени в чл. 2
на тази Спогодба.
Член 26
Процедура за взаимно споразумение
1. Когато едно лице счете, че действията
на едната или на двете договарящи държави
водят или ще доведат за него до данъчно
облагане, несъответстващо на разпоредбите
на тази Спогодба, то може, независимо от
средствата за защита, предвидени в националните законодателства на тези държави,
да представи своя случай пред компетентния
орган на която и да е от договарящите държави. Случаят трябва да бъде представен в
срок от три години от първото уведомяване
за действието, водещо до данъчно облагане,
несъответстващо на разпоредбите на Спогодбата.
2. Компетентният орган, ако счете, че
възражението е основателно и ако не е в
състояние да достигне сам до удовлетворително разрешение, полага усилия да реши
случая посредством взаимно споразумение
с компетентния орган на другата договаряща държава с оглед да се избегне данъчно
облагане, което не е в съответствие със
Спогодбата. Всяко постигнато споразумение
се прилага независимо от сроковете, предвидени в националното законодателство на
договарящите държави.
3. Компетентните органи на договарящите държави полагат усилия да разрешат
посредством взаимно споразумение всички
затруднения или съмнения, възникващи във
връзка с тълкуването или прилагането на
Спогодбата. Те също така могат да се кон-
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султират взаимно за избягване на двойното
данъчно облагане за случаи, които не са
предвидени в Спогодбата.
4. Компетентните органи на договарящите държави могат да контактуват директно
помежду си, включително чрез съвместна
комисия, състояща се от тях или от техни
представители, с цел постигане на споразумение по смисъла на предходните алинеи.
Член 27
Обмен на информация
1. Компетентните органи на договарящите
държави си разменят такава информация, за
която може да се предвиди, че е от значение
за изпълнение разпоредбите на тази Спогодба
или за администрирането или привеждането
в изпълнение на вътрешните законодателства
относно данъци от всякакъв вид и описание,
наложени от страна на договарящите държави
или техни политически подразделения, или
органи на местна власт, доколкото предвиденото в тях данъчно облагане не противоречи
на Спогодбата. Обменът на информация не
е ограничен от чл. 1 и 2.
2. Всяка информация, получена съгласно
ал. 1 от едната договаряща държава, се счита
за поверителна също както информацията,
получена съобразно вътрешното законодателство на тази държава, и се разкрива само
на лица или органи (включително съдилища
и административни органи), занимаващи се
с определянето или събирането, принудителното изпълнение или наказателното преследване, решаването на жалби във връзка с
данъците, посочени в ал. 1, или с контрола
върху горните дейности. Такива лица или
органи ползват информацията само за такива
цели. Те могат да разкриват информацията
на съдебни процеси или при постановяване
на съдебни решения. Независимо от горното
информация, получена от едната договаряща
държава, може да бъде използвана за други
цели, когато тази информация може да бъде
използвана за такива други цели съгласно
законодателствата на двете държави и компетентният орган на предоставящата информацията държава разреши това използване.
3. Разпоредбите на ал. 1 и 2 в никакъв
случай не се разглеждат като налагащи на
една от договарящите държави задължението:
а) д а предприема административни мерки,
отклоняващи се от законите и административната практика на тази или на
другата договаряща държава;
б) д а предоставя информация, която не
може да се получи съгласно законите
и л и по оби ча й на а д м и н ис т рат и вна
процедура на тази или на другата договаряща държава;
в) д а предоставя информация, която би
разкрила каквато и да е т ърговска,
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стопанска, промишлена, икономическа
или професиона лна тайна или т ърговска процеду ра, или информаци я,
чието разкриване би противоречало на
обществения ред (ordre public).
4. Когато едната договаряща държава поиска информация в съответствие с този член,
другата договаряща държава използва своите
способи за събиране на информация, за да
набави поисканата информация, дори когато
тази друга държава може да не се нуждае от
тази информация за собствени данъчни цели.
Задължението по предходното изречение се
ограничава от ал. 3, но в никакъв случай
това ограничение не се разглежда като даващо право на едната договаряща държава
да откаже предоставянето на информация
само поради това, че няма собствен интерес
от такава информация.
5. Разпоредбите на ал. 3 в никакъв случай не се разглеждат като даващи право
на едната договаряща държава да откаже
предоставянето на информация само поради
това, че информацията се пази от банка,
дру га финансова инстит у ци я, номиниран
представител или лице, което действа като
агент или фидуциар, или поради това, че
информацията е свързана с участие в определено лице.
Член 28
Съдействие при събиране на данъци
1. Договарящи те държави взаимно си
предоставят съдействие при събиране на
публични вземания. Това съдействие не е
ограничено от чл. 1 и 2. Компетентните
органи на договарящите държави могат да
определят начина на прилагане на този член
чрез взаимно споразумение.
2. Терминът „публично вземане“, използван в този член, означава сума, дължима във
връзка с данъци от всякакъв вид и описание,
наложени от страна на договарящите държави
или техни политически подразделения или органи на местна власт, доколкото предвиденото
данъчно облагане не противоречи на тази
Спогодба или на всяко друго споразумение,
по което договарящите държави са страни,
както и лихви, административни санкции и
разходи за събирането или обезпечаването,
свързани с тази сума.
3. Когато публично вземане на едната
договаряща държава подлежи на принудително изпълнение съгласно законите на тази
държава и се дължи от лице, което според
законите на тази държава към този момент
не може да осуети неговото събиране, това
публично вземане по молба на компетентния
орган на тази държава се приема за целите
на събирането от компетентния орган на
другата договаряща държава. Това публично
вземане се събира от тази друга държава
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в съответствие с разпоредбите на нейните
закони, приложими към принудителното изпълнение и събирането на нейните собствени
данъци, както ако публичното вземане беше
публично вземане на тази друга държава.
4. Когато публично вземане на едната договаряща държава е вземане, по отношение
на което тази държава може да предприеме обезпечителни мерки съгласно своето
законодателство, за да осиг у ри неговото
събиране, това публично вземане по молба
на компетентния орган на тази държава се
приема от компетентния орган на другата
договаряща държава с цел предприемане на
действия по обезпечаването му. Тази друга
държава предприема действия по налагане
на обезпечителни мерки по отношение на
това публично вземане в съответствие с
разпоредбите на своето законодателство,
както ако публичното вземане беше публично вземане на тази друга държава, дори
ако към момента на налагане на такива
мерки публичното вземане не подлежи на
принудително изпълнение в първата посочена
държава или се дължи от лице, което има
правото да възпрепятства неговото събиране.
5. Независимо от разпоредбите на ал. 3
и 4 публично вземане, което е прието от
едната договаряща държава за целите на
ал. 3 или 4, не подлежи в тази държава на
ограничения от давностните срокове, нито
се ползва от привилегиите, предвидени за
публични вземания съгласно законите на
тази държава, поради своя характер. В допълнение, публично вземане, което е прието
от едната договаряща държава за целите на
ал. 3 или 4, не се ползва в тази държава с
привилегии, предвидени за това публично
вземане по законите на другата договаряща
държава.
6. Действия, свързани със съществуването, валидността или сумата на публично
вземане на едната договаряща държава, не се
предприемат пред съд или административен
орган на другата договаряща държава.
7. Когато във всеки един момент след
отправяне на молба по ал. 3 или 4 от едната договаряща държава и п реди д ру гата
договаряща държава да събере и преведе
съответното публично вземане на първата
посочена държава, това публично вземане
престава да бъде:
а) в случаите на молба по ал. 3 – публично вземане на първата посочена
държава, което подлежи на принудително изпълнение по законите на тази
държава и се дължи от лице, което към
този момент не може да възпрепятства
неговото събиране по законите на тази
държава, или
б) в случаите на молба по ал. 4 – публично
вземане на първата посочена държава,
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по отношение на което тази държава
съгласно своето законодателство може
да предприеме обезпечителни мерки,
за да осигури неговото събиране,
компетентният орган на първата посочена
държава незабавно уведомява компетентния
орган на другата държава за този факт и по
избор на другата държава първата посочена
държава спира или оттегля молбата си.
8. В никакъв случай разпоредбите на този
член не се считат като налагащи на едната
договаряща държава задължението:
а) д а предприема административни мерки,
отклоняващи се от законите и административната практика на тази или на
другата договаряща държава;
б) д а п р ед п рием а мерк и , кои т о би х а
противореча ли на обществени я ред
(ordre public);
в) д а предоставя съдействие, ако другата
договаряща държава не е изчерпала
всичк и разу мни мерк и за събиране
или обезпечаване, съобразно случая,
които са предвидени съгласно нейните
закони или според административната
є практика;
г) д а предоставя съдействие в случаите,
при които административната тежест
за тази държава е очевидно непропорционална на ползата, която ще получи
другата договаряща държава.
Член 29
Членове на дипломатически представителства и консулски служби
Нищо в тази Спогодба не засяга данъчните
привилегии на членовете на дипломатическите представителства и на консулските служби,
предоставяни съгласно общите принципи на
международното право или разпоредбите на
специални споразумения.
Г л а в а

V I

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 30
Влизане в сила
1. Договарящите държави се уведомяват
взаимно, че са изпълнени изискванията на
вътрешното им законодателство за влизане
в сила на тази Спогодба. Спогодбата влиза
в сила от датата на по-късното от тези уведомления.
2. Разпоредбите на Спогодбата се прилагат:
а) з а България:
(i)   п о отношение на данъците, удържани при източника, за доходите,
получени на или след първия ден на
януари на годината, следваща тази,
в която Спогодбата влиза в сила;
(ii) по отношение на другите данъци върху доходите, за данъците, дължими
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за всеки данъчен период, започващ
на или след първия ден на януари
на годината, следваща годината, в
която Спогодбата влиза в сила; и
б) з а Пакистан:
(i)   по отношение на данъците, удържани
при източника, за суми, платени или
начислени на или след първия ден
на юли на годината, следваща тази,
в която Спогодбата влиза в сила; и
(ii) п о отношение на другите данъци,
за данъчните години, започващи на
или след първия ден на юли на годината, следваща годината, в която
Спогодбата влиза в сила.
Член 31
Прекратяване
Тази Спогодба остава в сила, докато не
бъде прекратена от някоя от договарящите
държави. Всяка от договарящите държави
може да прекрати Спогодбата по дипломатически път, като уведоми другата за това
не по-късно от 30 юни на всяка календарна
година, след изтичане на пет години от
годината, в която Спогодбата е влязла в
сила. В такъв случай Спогодбата се счита
за прекратена:
а) з а България:
(i)   п о отношение на данъците, удържани при източника, за доходите,
получени на или след първия ден на
януари на годината, следваща тази,
в която е изпратено съобщението за
прекратяване;
(ii) по отношение на другите данъци върху доходите, за данъците, дължими
за всяка данъчна година, започваща
на или след първия ден на януари
на годината, следваща годината, в
която е изпратено съобщението за
прекратяване; и
б) з а Пакистан, по отношение на данъците, удържани при източника, и за
другите данъци, за суми, платени или
начислени на или след първия ден на
юли на годината, следваща датата, на
която е дадено писмено съобщение за
прекратяване.
В удостоверение на горното, долуподписаните, надлежно упълномощени за това,
подписаха тази Спогодба.
Съставена в два екземпляра в Исламабад
на 21 май 2019 г. на български и английски
език, като всички текстове имат еднаква сила.
За Република
За Ислямска репубБългария:
лика Пакистан:
Лилия Иванова,
Мохамед Ашфак Ахмед,
заместник-министър директор „Международни
на икономиката
данъци“ във Федералния

борд по приходите
2334
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България и правителството на Кралство Тайланд
за взаимно освобождаване от изискванията
за визи за краткосрочно пребиваване на
притежателите на дипломатически и служебни/официални паспорти
(Утвърдено с Решение № 91 от 13 февруари
2020 г. на Министерския съвет. В сила от
19 април 2020 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Кралство Тайланд,
наричани тук по-долу „Договарящи страни“,
желаей к и да улесн я т п ът у ва н и я та на
своите граждани, притежатели на валидни
д и п ломат и ческ и и с л у жебн и/о фи ц иа л н и
паспорти,
както и да укрепят приятелските отношения между двете държави,
се споразумяха, както следва:
Член 1
Разпоредбите на това Споразумение ще
се прилагат за притежателите на следните
паспорти:
1. Дипломатически или служебни паспорти, издадени от правителството на Република
България;
2. Дипломатически или официални паспорти, издадени от правителството на Кралство Тайланд.
Член 2
1. Притежателите на валидни паспорти,
изброени в чл. 1, ще бъдат освободени от изискването за притежаване на виза за влизане,
пребиваване и напускане на територията на
другата Договаряща страна, при условие че
не осъществяват никаква платена дейност
независимо дали е самостоятелна заетост,
или каквато и да е друга частна дейност
по време на престоя си на територията на
другата Договаряща страна.
2. Съгласно т. 3 от този член общата продължителност на пребиваването по силата
на чл. 1 не може да надвишава деветдесет
(90) дни в рамките на всеки период от сто
и осемдесет (180) дни.
3. Всяко пребиваване, надвишаващо периода по т. 2 от този член, ще се осъществява
при спазване на изискванията, предвидени
в местното законодателство на всяка от
Договарящите страни.
4. Граждани на която и да е от Договарящите страни, притежатели на валидни
д и п ломат и ческ и и с л у жебн и/о фи ц иа л н и
паспорти, които са назначени на работа в
дипломатическо или консулско представителство, или в международна организация на
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територията на другата Договаряща страна,
за чието назначение и функция се съобщава предварително по дипломатически път,
както и членовете на техните семейства,
притежатели на валидни дипломатически
и служебни/официални паспорти, могат да
влизат и пребивават без виза на територията
на другата Договаряща страна за период,
който не надвишава деветдесет (90) дни. При
поискване периодът на престой се удължава
до края на тяхното назначение.
Член 3
При т ежат ел и т е на ва л и д н и паспор т и,
изброени в чл. 1, ще влизат, преминават
транзит или ще напускат територията на
другата Договаряща страна през граничните
контролно-пропускателни пунктове, отворени за международно преминаване на пътници.
Член 4
Притежателите на валидни паспорти, изброени в чл. 1, когато влизат и пребивават на
територията на другата Договаряща страна,
са длъжни да спазват местното законодателство, което е в сила на територията на
другата Договаряща страна.
Член 5
Паспортите, изброени в чл. 1, трябва да
бъдат валидни още най-малко шест (6) месеца
след датата на влизането на територията на
другата Договаряща страна.
Член 6
Това Споразумение не засяга правото на
компетентните органи на всяка от Договарящите страни, в съответствие с националното
или международното право, да откажат влизане или да намалят периода на пребиваване,
или да го прекратят за всеки един гражданин
на другата Договаряща страна, притежател
на валиден паспорт, изброен в чл. 1.
Член 7
В случай на загуба, кражба, повреда или
изтичане срока на валидност на който и да
е от паспортите, изброени в чл. 1, по време
на пребиваването на територията на другата
Страна съгласно чл. 2, т. 2 дипломатическото
или консулското представителство на държавата, чийто гражданин е притежателят на
паспорта, му издава документ за пътуване,
който му позволява да напусне територията на
другата Договаряща страна. Дипломатическото или консулското представителство следва
незабавно да уведоми другата Договаряща
страна по дипломатически път за настъпването на всякакви такива обстоятелства.
Член 8
1. Договарящите страни ще си разменят
образци на паспортите, изброени в чл. 1,
по дипломатически път в срок от тридесет
(30) дни след влизането в сила на това Споразумение.
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2. При всяка промяна в образците на
паспор т и те, разменени в съо т ветст вие с
пар. 1 на този член, Договарящите страни
се задължават да разменят образци от променените паспорти по дипломатически път
в срок от тридесет (30) дни преди датата на
влизане в сила на промените.
3. Всяка Договаряща страна е длъжна да
уведоми по дипломатически път другата Договаряща страна за промени в националното
си законодателство, касаещи реда и условията
за издаване, както и кръга на притежателите
на изброените в чл. 1 паспорти, в срок от
тридесет (30) дни от датата на влизането в
сила на тези промени.
Член 9
Това Споразумение може да бъде променяно писмено, по взаимно съгласие на
Договарящите страни. Всяко подобно изменение ще влезе в сила по реда на чл. 12 и ще
представлява неразделна част от настоящото
Споразумение.
Член 10
Всички спорове, възникнали по прилагането или тълкуването на разпоредбите на това
Споразумение, ще бъдат уреждани в дух на
приятелство чрез консултации и преговори
между Договарящите страни.
Член 11
1. Всяка една от Договарящите страни
може временно да преустанови действието
на Споразумението, изцяло или частично, по
причини, свързани с националната сигурност,
обществения ред или общественото здраве.
2. Договарящата страна, която иска временно да преустанови прилагането на Споразумението, е длъжна във възможно найкратък срок преди влизане в сила на преустановяването да уведоми по дипломатически
път другата Договаряща страна, като посочи
причините за временното преустановяване.
За отмяната на преустановяването се уведомява по дипломатически път другата Договаряща страна във възможно най-кратък
срок преди влизане в сила на отмяната на
преустановяването.
3. Временното преустановяване на действието на това Споразумение няма да засегне правния статут на гражданите на двете
Договарящи страни, които се намират на
територията на другата Договаряща страна
и са притежатели на който и да е от паспортите, изброени в чл. 1.
Член 12
Това Споразумение влиза в сила на шестдесетия (60) ден от датата на получаване на
последното писмено уведомление по дипломатически път, с което Договарящите страни
се информират взаимно за изпълнение на
националните си изисквания за влизането
му в сила.
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Член 13
1. Това Споразумение се сключва за неопределен период от време.
2. Ако едната Договаряща страна желае да
прекрати действието на това Споразумение,
тя следва писмено да уведоми за това другата
Договаряща страна по дипломатически път.
Прекратяването ще влезе в сила на тридесетия (30) ден от датата на получаване на
уведомлението.
В уверение на това долуподписаните, надлежно упълномощени от своите Правителства, подписаха настоящото Споразумение.
Съставено в Мадрид, Кралство Испания,
на 16 декември 2019 г. в два оригинала на
български, тайски и английски език, като
всички текстове имат еднаква сила. При
различия в тълкуването предимство ще има
текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Екатерина Захариева,
заместник министър-
председател по
правосъдната реформа
и министър на
външните работи
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За правителството на
Кралство Тайланд:
Дон Прамудвинай,
министър на
външните работи

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
РЕШЕНИЕ № 90

за изменение на чл. 1 от Споразумението за
създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие
(Ратифицирано със закон, приет от ХХХІХ Народно събрание на 14 юли 2004 г. – ДВ, бр. 65
от 2004 г. В сила от 14 октомври 2006 г.)
Съветът на Управителите,
Като взе предвид и в съответствие с Доклада
на Съвета на директорите по предложението
за изменение на Споразумението за създаване
на Банката, за да бъде приета Монголия като
страна за операции (или страна получателка),
имаща право да получава финансиране от
Банката,
РЕШИ:
Член 1 на Споразумението за създаване
на Банката да се измени и да включва още
две изречения, които гласят следното: „Целта
на Банката може да бъде осъществявана при
същите условия също и в Монголия. Съобразно с
това всяко позоваване в това Споразумение и в
неговите приложения на „централно- и източноевропейски страни“, „страни от Централна
и Източна Европа“, „страна получателка (или
страни получателки)“ или „получаваща страначленка (или получаващи страни-членки)“ ще се
отнася и за Монголия.“
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И ДОПЪЛНИТЕЛНО РЕШИ:
Споменатото изменение влиза в сила три
месеца след датата на официалното съобщение
на Банката, потвърждаващо, че всеки член (а)
е изготвил и представил в Банката документ,
гласящ, че приема споменатото изменение и
допълнение в съответствие със своето законодателство, и (б) предостави доказателство
във форма и съдържание, удовлетворителни за
Банката, че изменението е прието и документът
за приемане е изготвен и представен в съответствие със законодателството на този член.
(Прието на 30 януари 2004 г.)
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РЕШЕНИЕ № 137

за изменение на чл. 1 от Споразумението за
създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 20 декември 2011 г. – ДВ,
бр. 105 от 2011 г. В сила от 12 септември 2013 г.)
СЪВЕТЪТ НА УПРАВИТЕЛИТЕ,
Наблюдавайки историческите промени,
които се осъществяват в Северна Африка и
Близкия изток;
Позовавайки се на Решение № 134: Възможно
географско разширяване на района на действие
на банката, прието на 21 май 2011 г., с което
Съветът на управителите поиска от Съвета на
директорите да внесе в Съвета на управителите препоръки относно, наред с останалото,
изменението на член 1 от Споразумението за
създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие („Споразумението“), което
да регламентира евентуално разширяване на
географския обхват на мандата на ЕБВР и да
предостави подходящ механизъм за даване на
страните получателки на статута на страни
членки в този разширен район, като в същото
време гарантират, че това разширение няма да
изисква допълнителни капиталови вноски или
да накърни договорения обхват и въздействие
на операциите на банката в съществуващите
страни получателки;
Позовавайки се също така на потвърждението от Съвета на директорите на Четвъртия
преглед на капиталовите ресурси (ПКР4) за
периода 2011 – 2015 година, който беше утвърден от Съвета на управителите с Решение
№ 128, че завършването на процеса на прехода
към пазарна икономика остава фундаментален
принцип за банката;
След като разгледа и в съответствие с доклада на Съвета на директорите до Съвета
на управителите за Географското разширяване
на района на действие на банката в Южното и
Източното Средиземноморие, и съдържащата
се в него препоръка, наред с всичко останало,
Съветът на управителите да одобри изменението
на член 1 на Споразумението, за да позволи
банката да оперира в страните от Южното и
Източното Средиземноморие;
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С НАСТОЯЩОТО РЕШАВА СЛЕДНОТО:
1. Изменя член 1 на Споразумението, както
следва:
„ЧЛЕН 1: ЦЕЛ
 елта на банката е, като допринася за
Ц
икономическия прогрес и възстановяване,
да благоприятства за прехода към открита пазарно ориентирана икономика и да
подкрепи частната и предприемаческата
инициатива в страните от Централна и
Източна Европа, съблюдаващи и прилагащи принципите на многопартийна
демокрация, плурализъм и пазарна икономика. Целта на банката може да бъде
осъществявана при същите условия в
Монголия и страните членки от Южното
и Източното Средиземноморие, по решение на банката, взето с положителния вот
на най-малко две трети от управителите,
представляващ не по-малко от три четвърти от общия брой гласове на членовете.
Съобразно с това всяко позоваване в това
Споразумение и в неговите приложения на
„централно- и източноевропейски страни“,
„страни от Централна и Източна Европа“,
„страна получателка (или страни получателки)“ или „получаваща страна членка
(или получаващи страни членки)“ ще се
отнася за Монголия, както и за всяка
такава страна в Южното и Източното
Средиземноморие.“
2. Ч леновете на банката да бъдат запитани дали приемат това изменение, като:
(а) приемат и депозират в банката акт,
заявяващ, че съответната страна членка
е приела посоченото изменение в съответствие със своето законодателство; и
(б) представят доказателство, с форма и
съдържание, които да са удовлетворителни за банката, че изменението е прието
и актът на приемането му е изпълнен и
депозиран в съответствие със закона на
тази страна членка.
3. Горното изменение влиза в сила седем дни
след датата, на която банката е потвърдила
официално до своите членове, че изискванията за приемането на изменението
съгласно член 56 на Споразумението за
учредяване на банката са изпълнени.
(Прието на 30 септември 2011 г.)
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РЕШЕНИЕ № 138

за изменение на чл. 18 от Споразумението за
създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 20 декември 2011 г. – ДВ,
бр. 105 от 2011 г. В сила от 22 август 2012 г.)
СЪВЕТЪТ НА УПРАВИТЕЛИТЕ,
Отчитайки, че с приемането на Решение
№ 137 Съветът на управителите ще одобри
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изменение на Член 1 на Споразумението за
създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие („Споразумението“), по
силата на което банката ще бъде оторизирана
да изпълнява целта си в страните от Южното
и Източното Средиземноморие;
Позовавайки се на Решение № 134 Възможно
географско разширяване на района на действие
на банката, прието на 21 май 2011 г., с което
Съветът на управителите поиска от Съвета на
директорите да внесе в Съвета на управителите препоръки относно, наред с останалото,
възможните по-нататъшни стъпки, които да
позволят операциите на банката в бъдещите
страни получателки от разширения регион да
започнат колкото може по-скоро;
След като разгледа и се съгласи с доклада
на Съвета на директорите до Съвета на управителите за Географското разширяване на района
на действие на банката в Южното и Източното
Средиземноморие, и съдържащата се в него
препоръка, наред с всичко останало, Съветът на
управителите да одобри изменението на член 18
на Споразумението, за да позволи банката да
използва Специални фондове за специални операции в тези потенциални страни получателки;
С НАСТОЯЩОТО РЕШАВА СЛЕДНОТО:
1. Изменя се Член 18 на Споразумението,
както следва:
„ЧЛЕН 18: СПЕЦИАЛНИ ФОНДОВЕ
1. (i) Банката може да приеме администрирането на Специа лни фондове,
които са предназначени да служат на
целите и попадат в сферата на функциите на банката в страните получателки
и потенциалните страни получателки.
Всички разходи по администрирането
на подобен Специален фонд ще бъдат
отнасяни към самия Специален фонд.
(ii) По смисъла на т. (i) Съветът на управителите може при поискване от член, който
не е страна получателка, да реши тази
страна членка да бъде квалифицирана
като потенциална страна получателка
за такъв ограничен период и при такива
условия, каквито може да са препоръчителни. Това решение се взема с положителния вот на не по-малко от две
трети от управителите, представляващ
не по-малко от три четвърти от общия
брой гласове на членовете.
(iii) Решението да се допусне даден член да
се квалифицира като потенциална страна
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получателка може да се вземе само ако
този член е в състояние да отговори на
изискванията да стане страна получателка. Тези изисквания са определени
в Член 1 на настоящото Споразумение,
така както гласи по времето на вземането
на такова решение или както ще гласи
след влизането в сила на изменение, вече
одобрено от Съвета на управителите по
времето на въпросното решение.
(iv) А ко потенциална страна получателка
не е станала страна получателка в края
на периода, посочен в т. (ii), банката
ще прекрати впоследствие всякакви
специални операции в тази страна освен инцидентни операции, свързани с
нормалната реализация, консервация и
съхраняване на активите на Специалния
фонд и разплащане на задълженията,
възникнали във връзка с това.
2. Приетите от банката Специални фондове
могат да бъдат използвани в страните
получателки и потенциални получателки
по начин и при условия, съвместими с
целта и функциите на банката, с други
съответстващи клаузи на това Споразумение и на споразумение или споразумения, отнасящи се до подобни фондове.
3. З а създаването, администрирането и
използването на всеки Специален фонд
банката ще приеме съответните правила
и инструкции. Тези правила и инструкции ще бъдат съвместими с клаузите на
това Споразумение освен при клаузите,
изрично приложими единствено за обикновените операции на банката.“
2. Членовете на банката да бъдат запитани
дали приемат това изменение, като: (а) приемат и депозират в банката акт, заявяващ, че
съответната страна членка е приела посоченото
изменение в съответствие със своето законодателство; и (б) представят доказателство, с форма
и съдържание, които да са удовлетворителни
за банката, че изменението е прието и актът
на приемането му е изпълнен и депозиран в
съответствие със закона на тази страна членка.
3. Горното изменение ще влезе в сила седем
дни след датата, на която банката е потвърдила
официално до своите членове, че изискванията
за приемането на изменението съгласно Член 56
на Споразумението за учредяване на банката
са изпълнени.
(Прието на 30 септември 2011 г.)
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