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2. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящото ръководство служи за подпомагане на потребителите в 
използване на интелигентните електронни форми с бар-код за 
подаване на Декларация по чл. 50 по ЗДДФЛ. Декларациите с бар-код 
се подават подписани и подпечатани (когато е необходимо) както 
обикновените декларации на хартия. Двете съществени различия са:  

• Новите електронни форми с бар-код съдържат в себе си логика, 
която подпомага попълването като проверява за някои грешки, 
смята и автоматично попълва стойности, които се калкулират, 
дава възможност динамично да се добавят и скриват редове на 
таблици и приложения към декларацията; 

• Всички данни се превръщат в двумерен бар-код, който след 
сканиране се разчита автоматично и данните се записват в 
информационната система на НАП. 

 

Ръководството описва всички стъпки от изтеглянето на електронната 
форма от интернет страницата на НАП до разпечатването на 
попълнената декларация. 
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3. ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ФОРМА С БАР КОД ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО 
ЧЛ.50 ОТ ЗДДФЛ  ЗА 2015 ГОДИНА 

3.1 Основни понятия  

 

Термин Екранни Описание 

Препратка  
Фиг. 1 

Препратка с възможност 
за изтегляне  на 
предварително подготвена 
електронна форма на 
декларация по чл. 50 от 
ЗДДФЛ 

Дата 

 
Фиг. 2 

Стрелката на полето е 
свързана с календар от 
който може да се избере 
дата, месец и година при 
маркиране на желаните. 
Само една дата може да 
бъде избрана 

Пощенски 
код 

 
Фиг. 3 

Поле, съдържащо клетки 
за въвеждане на 
пощенски код. След 
въвеждането на всяка 
цифра, маркера 
автоматично въвежда 
следващата цифра в 
поредната клетка  

Падащо 
меню 

 

Фиг. 4 

Стрелката на падащото 
меню е свързана със 
списък, който 
потребителят може да 
разгледа чрез 
натискането й. Само една 
опция може да бъде 
избрана 
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Поле  
Фиг. 5 

Поле, което се използва 
за  въвеждане на символи 

Поле за 
маркиране  

Фиг. 6 

Полето се маркира с ‘X`’, 
за да се направи избор.  

Бутон към 
ред  

Фиг. 7 

Бутон чрез който се 
добавят редове 

Бутон към 
ред  

Фиг. 8 

Бутон чрез който се 
изтриват редове 

Бутон  

 
Фиг. 9 

Бутонът се използва, 
когато декларацията е 
попълнена, с цел 
проверка на попълнените 
данни. 

При правилно попълнени 
данни, се извежда 
съобщение:  

„Не са открити грешки!” 

Бутон  
Фиг. 10 

Бутонът се използва, за 
да се разпечата 
попълнената декларация.   

При правилно попълнени 
данни, се извежда 
съобщение:  

„Не са открити грешки!” 

 

Бутон 
 

Фиг. 11 

Бутонът се използва, 
когато искаме да изтрием 
до сега въведената 
информация в полетата на 
декларацията(избраните 
приложения) 
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Бутон  

Фиг. 12 

Бутон, при натискането, 
на който всички 
попълнени данни в 
декларацията се записват 
в xml формат. 

 

Бутоните „Провери”, „Разпечатай”, „Изчисти данни” и „Генериране на 
файл”се намират в горен, десен ъгъл на първа страница от 
декларацията (Фиг. 13). 

 
Фиг. 13 
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3.2 Системни съобщения 

Системните съобщения се визуализират под формата на прозорец, 
който изчезва след натискане на бутон „ОК”. 

 

При Натискане на бутон „Провери” се извежда съобщение за 
задължителните, но все още непопълнени полета: 

 

                                               Фиг. 14 

При невъведен тип на идентификационен номер, се визуализира 
следното съобщение: 

 
Фиг. 15 

При въвеждане на непозволени символи (латински букви, например), се 
визуализира следното съобщение: 
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 Фиг. 16 

 

 

При коректно попълнени данни на екрана се извежда следното 
съобщение:  

 
Фиг. 17 

 

 

3.3 Изтегляне и попълване на Годишна данъчна декларация по 
чл.50 от ЗДДФЛ за 2015 година 

1. Електронната форма на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с двумерен бар-
код се изтегля от интернет страницата на НАП и се попълва офлайн. 

2. Използваната инсталирана версия на Adobe Reader на вашия компютър 
трябва да бъде 9.4 или по-висока от тази. В случай че нямате продукта 
Adobe Reader инсталиран или версията не отговаря на изискванията 
вие можете да го изтеглите и инсталирате от интернет страницата с 
адрес: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 

3. В края на всяка страница от основната декларация и попълнените 
приложения се съдържат следните два реда: 

 
Фиг. 18 

• Информацията за дата, час, име и идентификационен номер на 
задълженото лице се обновява преди всяко разпечатване. Името се 
формира на базата на въведената информация в полетата за 
собствено име, презиме и фамилно име на задълженото лице, 
посочени в част I. Идентификационният номер се копира от полето за 
ЕГН/ЛНЧ/Служебен № в част I. 

• При преминаване през бутона „Провери” и извеждане на съобщения 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
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за некоректно попълнени данни, в долният десен ъгъл на всяка 
страница се зарежда служебна дума „Чернова”.   

• При коректно попълнени данни и извеждане на съобщение за 
коректно попълнени данни (фиг.12), като служебната дума се 
отпечатва „Оригинал”.  

• Информацията за номер на страница и общ брой страници се обновява 
веднага при промяна на броя страници (например при добавяне или 
изтриване на приложения). 

 

4. Последната страница на декларацията съдържа баркод-а на основната 
декларация и има следния вид: 

 
Фиг. 19 

За бар-кода е използван QR Code формат, който има квадратна форма. 
На фиг. 18 е показан изгледа  на бар-кода, когато в него няма кодирана 
информация. Кодирането на информацията в бар-кодовете се 
извършва непосредствено преди изпълнение на командата за 
разпечатване на декларацията. Това става чрез избор на бутон 
Разпечатай. Тогава бар-кода придобива вид, подобен на показания по-
долу. С нарастване на обема информация за кодиране, размерите на 
квадрата също нарастват. 

Съхраняването на декларацията става чрез избиране на команди File-
>Save (или Save as) от менюто на Adobe Reader.  
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Фиг. 20 

5. В горния десен ъгъл на екрана има бутон с надпис „Highlight Existing 
Fields” 

 
Фиг. 21 

                          

* При натискане на този бутон всички полета, които са редактируеми, се 
очертават в червен цвят. При повторно натискане, оцветяването изчезва: 
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Фиг. 22 

 

6. Стрелката на падащото меню е свързана със списък, който можете да 
разгледате чрез натискането й. Само една опция може да бъде избрана, 
която ще даде възможност за въвеждане на ЕГН / ЛН/ ЛНЧ / Служебен 
номер. Навсякъде във формата са заложени проверки за коректност на 
ЕГН, ЛН ЛНЧ, Служебен номер, ЕИК. 

 
Фиг. 23 

7. Движението на маркера от едно поле към следващо става чрез клавиш 
Tab. 

При попълване на полетата разделени на клетки в декларацията, 
преместването към следваща клетка става автоматично след 
въвеждането на символ и не е необходимо натискане на клавиш Tab. 

* Използването на клавиш Tab става при преминаване от едно поле на 
формата в следващото, но не и при преминаване към следваща клетка 
в рамките на едно поле. 
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Фиг. 24 

• Полетата за собствено име, презиме и фамилия могат да съдържат 
букви на кирилица, тире и празен символ 

• Полетата за област, община могат да съдържат букви на кирилица и 
празен символ 

• Полето за населено място може да съдържа букви на кирилица, 
празен символ и точка 

• Полетата за телефон и факс могат да съдържат цифри, празен 
символ и символите + - () 

• Полетата за e-mail трябва да отговарят на изискванията за коректен 
синтаксис на e-mail адрес 

 

8.   Ако в част I или част II на декларацията изберете полето за 
маркиране, че адресът за кореспонденция съвпада с постоянния адрес, 
тогава информацията в полетата на адреса за кореспонденция се 
изтрива (ако има такава) и редактирането на тези полета се забранява. 
При отмаркиране на същото поле, тези полета отново стават 
редактируеми. 

 
Фиг. 25 

9. В част І т.7 и т.8 са взаимно-изключващи се. Същото се отнася и за т.9 
и т.10.  

 
Фиг. 26 

10. Част ІІІ дава възможност да приложите желаните образци към 
основната PDF декларация. Чрез маркиране на съответното поле, те се 
добавят в рамките на същия електронен документ. Това важи за 
образци с номера: 2011, 2021, 2031, 2041, 2051, 2061, 2071, 2081, 
2091, 2010, 2020, 2030,2004, 2005, 2006. 
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Фиг. 27 

* Ако се отмаркира приложение, в което е попълнена вече информация, 
тази информация се изтрива безвъзвратно (информацията не се 
възстановява). 

11. Част ІV – Изчисляване на данъка върху общата годишна данъчна 
основа е таблицата за определяне на данъка върху общата годишна 
данъчна основа за 2015 година. В тази таблица годишната данъчна 
основа за приложения от 1 до 6 се копира автоматично от съответния 
ред на попълненото приложение. Стойностите в клетки 4001, 4002, 
4003, 4004, 4005, 4006, 4008 или 4009 се изчисляват автоматично по 
заложените формули и се преизчисляват отново, когато се промени 
стойността на клетка, участваща във формула. 
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Фиг. 28 

 

 
Фиг. 29 

* При попълване на данните за банковата сметка се извършва контрол за 
коректност на въведените BIC и IBAN. 

 * В проверката за BIC е включено изискването той да бъде с дължина 8 
символа и форматът му да бъде следният: CCCCBGAA, където C са 
главни латински букви от ‘A’ до ‘Z’, следвани от кода на България BG , и 
завършващ с два символа A, които могат да бъдат главни латински букви 
или цифри. 

 * В проверката за IBAN е включено изискването той да бъде с дължина 22 
символа – големи латински букви и цифри и форматът му да бъде 
следният: 

             BGNNBBBBCCCCNNEEEAAAAA, където  

BG – код на Република България 

NN - контролно число (две цифри) 

BBBB – идентификатор на банката (четири букви) 

CCCC – идентификатор на банковата адресируема единица 
(четири цифри) 

NN – вид на сметката (две цифри) 
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EEE – валута на сметката (три символа - букви или цифри) 

AAAAA – идентификатор на сметката (пет символа – букви и 
цифри) 

 

12. Част VІ на Приложение № 10 ползване на данъчни облекчения 
съдържа таблици за данъчните облекчения, с които се намалява сумата 
от годишните данъчни основи. 

12.1. Данъчно облекчение за намалена работоспособност може да се 
ползва само при условие че към декларацията се приложи копие на 
валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Ред 17 Други документи или копия 
от тях, които съгласно ЗДДФЛ се прилагат към декларацията образец 
2001, част ІІІ трябва да бъде попълнен. 

 

Фиг. 30 

12.2. Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при 
пенсиониране може да се ползва само при условие, че към 
декларацията се приложат копия на документите, удостоверяващи 
направените вноски за осигурителен стаж при пенсиониране. Ред 17 
Други документи или копия от тях, които съгласно ЗДДФЛ се 
прилагат към декларацията образец 2001, част ІІІ трябва да бъде 
попълнен. 
 

 
Фиг. 31 

12.3. Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно 
осигуряване и застраховане. 
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Фиг. 32 

 

12.4 Данъчно облекчение за дарение може да се ползва само при 
условие, че към декларацията се приложат копия на документи, 
удостоверяващи, че даденото лице е от изброените в номенклатурата 
към тази таблица и че предметът на дарението е получен. Ред 17 Други 
документи или копия от тях, които съгласно ЗДДФЛ се прилагат към 
декларацията образец 2001, част ІІІ трябва да бъде попълнен. 

 

 

Фиг. 33 
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Размерите на данъчното облекчение за дарение, направено в полза на 
лицата със съответните кодове , както и общия размер на данъчното 
облекчение по Част ІV се изчисляват автоматично. 

 

 

12.5  Данъчно облекчение за млади семейства 

 

Фиг. 34 

 

Данъчно облекчение за млади семейства по част V може да се ползва само 
при условие, че данъчно задълженото лице представи писмена декларация 
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от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за 2015 г. и 
приложи към декларацията документ, издаден от банката 
кредитозаемател, удостоверяващ направените през годината лихвени 
плащания. Ред 17 Други документи или копия от тях, които съгласно 
ЗДДФЛ се прилагат към декларацията образец 2001, част ІІІ трябва да 
бъде попълнен. 

 
12.6  Данъчно облекчение за деца 

 
Фиг. 35 

 
За да се ползва данъчното облекчение, следва да бъде попълнена 
декларация по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение 
за деца 

 
Фиг. 36 

Данъчното облекчение за деца по част VІ може да се ползва при условие, 
че се представи писмена декларация от другия родител (приемен родител 
или член на семейство на роднини или близки), че той няма да ползва 
намалението за конкретната данъчна година. За целта може да се ползва 
образецът на декларация от другия родител (фиг. 37) (приемен родител, 
член на семейство на роднини или близки) към формуляра или документ 
със същото съдържание на отделен лист. Броят на декларациите се 
посочва на ред 1 в Част ІІІ на образец 2005 (фиг. 38). 
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Фиг. 37 

 
 

Фиг. 38 
 
12.7  Данъчно облекчение за деца с увреждания 

 
Фиг. 39 

За да се ползва данъчното облекчение, следва да бъде попълнена 
декларация по чл.22г, ал.7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение 
за деца с увреждания 

 
Фиг. 40 
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Данъчното облекчение за деца с увреждания по част VІІ може да се 
ползва при условие, че се представи писмена декларация от другия 
родител (приемен родител или член на семейство на роднини или близки), 
че той няма да ползва намалението за конкретната данъчна година. За 
целта може да се ползва образецът на декларация от другия родител (фиг. 
39) (приемен родител, член на семейство на роднини или близки) към 
формуляра или документ със същото съдържание на отделен лист. Броят 
на декларациите се посочва на ред 2 в  Част ІІІ на образец 2006 (фиг.40). 
Към декларацията също задължително се прилага копие на валидно 
решение на ТЕЛК/НЕЛК, като броят на приложените копия на решения на 
ТЕЛК/НЕЛК се посочва на ред 1 в Част ІІІ. 

 

Фиг. 41 

 

Фиг. 42 

 
 

13. Част VІ – ползване на данъчните облекчения  се изчислява 
автоматично 
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Фиг.43 

 

 

 

Да се добави Справка за окончателния размер на осигурителния 
доход – таблица 1 и таблица 2 трябва ред 13 на част ІІІ на образец 
2001 да се впише цифра.  

 

Фиг. 44 

 

- Таблица 1 за определяне на окончателния размер на 
осигурителния доход за 2015 година, върху който се дължат 
осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и 
допълнителното задължително пенсионно осигуряване в 
универсален пенсионен фонд. 
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Фиг. 45 

 

- Таблица 2 за определяне на окончателния размер на 
осигурителния доход за 2015 г., върху който се дължат 
здравноосигурителни вноски. 
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Фиг. 46 

 

Процесът при изчисление в самите таблици е автоматизиран. Достатъчно е 
да се попълнят сумите по месеци, а в клетките най-отдолу се изчисляват 
автоматично по определена формула. 
 
 
    15. Приложение № 12 преизчисляване на окончателния данък за 
доходи по чл.37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица се попълва от 
чуждестранни физически лица (местни лица на държава – членка на ЕС, 
или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП), които са 
избрали да преизчислят окончателния данък за доходи по чл. 37 от 
ЗДДФЛ, придобити през 2015 г. 
 
 
 

 

16. Полета за подпис на декларатора или подпис на упълномощеното 
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лице/законният представител: 

 
Фиг. 47 

 

4. ВАЖНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОПЪЛНЕНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ 

За да попълните коректно декларацията си, моля имайте предвид 
следните технологични изисквания: 

1. Задължителни полета 

- Преди да се попълни сумата на реда всички задължителни полета 
трябва да бъдат въведени. В противен случай излиза съобщение и 
сумата се изтрива.  

- Съответно - при изтриване на дадената сума – всички полета от 
същия ред се размаркират и вече не са задължителни. 

Пример: 

 

Фиг. 48 
При въвеждане на сума и излизане от полето се извежда съобщение, което 
предупреждава, че е задължително попълване на останалите полета от реда: 
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Фиг. 49 

2. Съобщения за грешка 

При избор на бутон „Провери” – при наличие на задължителни, 
непопълнени полета - се извежда съобщение, което информира къде 
точно се намират непопълнените полета. 

На показаният пример (Фиг. 50) е показано системно съобщение за 
грешка, което информира за непопълнени задължителни полета. 

 
Фиг. 50 

2.1 След Избор на бутон ОК от съобщението - автоматично се 
обозначава, че декларацията не съдържа информация в баркодовете. 
Обозначението се визуализира на всяка страница в долния десен 
ъгъл с надпис „Чернова”. В този случай декларацията е негодна за 
подаване в компетентните ТД на НАП, поради некодирана 
информация в баркодовете. 

 

Фиг. 51 

3. При избор на бутон „Разпечатай” – отново се извършва проверка за 
коректно попълване на декларацията. Извежда се съобщение за открити 
грешки/непопълнени задължителни полета (Фиг.50).  
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3.1 След избор на бутон ОК от съобщението (Фиг. 50), се визуализира 
следващ екран съдържащ информация, че разпечатаната декларация 
няма да съдържа информация в баркодовете поради откритите 
грешки/непопълнени задължителни полета. 

 

Фиг. 52 

Отново автоматично се обозначават всички страници, че декларацията не 
съдържа информация в баркодовете и е негодна за подаване в ТД на НАП. 

4. При коректно попълнени полета на декларацията, след избор на 
бутоните „Провери” или „Разпечатай” се визуализира съобщение, че не 
са намерени грешки след проверката. 

 

Фиг. 53 

Отново автоматично се обозначават всички страници, че декларацията е 
правилно попълнена и информацията е кодирана успешно в баркодовете. 
Обозначението се визуализира на всяка страница в долния десен ъгъл с 
надпис „Оригинал”. В този случай декларацията е годна за подаване в 
компетентните ТД на НАП. 

 

Фиг. 54 
 

 

5. Следва изчаква за генериране на бар-кодовете, като се извежда на 
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екрана следното съобщение: 

 
Фиг. 55 

Натиска се бутонът „ОК” и се изчаква до извеждане на диалоговия 
прозорец за принтиране на декларацията. 

 
Фиг. 56 

Преглеждат се бар кодовете на последна страница дали са напълнени – 
всички бар-кодове трябва да са с напълнена информация (Фиг. 20). 

и 
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Попълнената вече декларация се разпечатва задължително на 
лазерен принтер ! 
(поради изискване за качество на изображенията на бар-кодовете) 
 
 
 
 
 

5. ГЕНЕРИРАНЕ НА ФАЙЛ 

1. Данните от Годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 
2015г. могат да се генерират и запишат в xml файл чрез бутон 
“Генерирай файл”. 

2. Генерираният файл може да се подаде през Портала за електронни 
услуги на НАП (www.nap.bg) -> Е-услуги с електронен подпис -> 
Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.  

3. Използва се бутон Импорт на файл.  
 

 
Фиг.57 

4. След успешно импортиране на файла се визуализира екрана на фиг.55. 
Кликва се на линка Обратно към декларацията. 

 

Фиг.58 

5. Всички въведени части и приложения на декларацията се потвърждават   
и декларацията се подава към НАП. 

 

http://www.nap.bg/
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6. АРХИВИРАНЕ НА ФАЙЛА 

1. Препоръчва се  при изпращане по е-mail приложението да се 
архивира. 

 


