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 ДО 

Г-Н ЖИВОДАР ТЕРЗИЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКА 

ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА 

АСОЦИАЦИЯ 

 

ГР. СОФИЯ, 1504  

УЛ. „ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ“ №11 

 

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС: 

BPGA@BPGA.BG 

 

   НА ВАШ ИЗХ. № 709-БПГА/21.09.2022 г. 

    

    

 

ОТНОСНО: Предоставяне на данни за изплатена компенсация на нарастването на 

цената на моторни горива, посочени в чл. 112, ал. 1 от Закона за държавния бюджет 

на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ’2022) на краен разпространител - 

бензиностанции  към 30.09.2022 година. 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ТЕРЗИЕВ, 

            Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Централно управление (ЦУ) на Националната 

агенция за приходите (НАП) с вх. № М-15-00-21 от 26.09.2022 г., Ви предоставям следната 

информация: 

 Към 30.09.2022 г. изплатената от НАП компенсация на нарастването на цената на 

моторни горива, посочени в чл. 112, ал. 1 от ЗДБРБ’2022 на краен разпространител – 
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бензиностанции е в размер на 55 091 901.41 лева, в т.ч. изплатени през м. 08.2022 г. за 

данъчен период м. 07.2022 г. – 22 261 672,12 лева и изплатени през м. 09.2022 г. за данъчни 

периоди м. 07.2022 г. и м. 08.2022 г. – 32 830 229,29 лева. 

 По данни от издадените разширени фискални бонове в ЕСФП към 10:00 часа на 

03.10.2022 г. ползваната от лицата компенсация на нарастването на цената на моторни 

горива, посочени в чл. 112, ал. 1 от ЗДБРБ’2022, с натрупване от 09.07.2022 г., е 

88 084 997,19 лева, като по видове горива е както следва: бензин 21 366 704,84 лева, дизел 

34 457 495,07 лева, пропан-бутан 32 253 297,22 лева и метан 7 500,06 лева. 

 При запазване темпа на потребление на горива през месец октомври аналогичен на 

този през месец септември и допускането, че през месец ноември ще има намаление в 

потребяваните количества горива с 13 % спрямо предходния месец, оценката на НАП е, че 

средствата за предоставяне на компенсации ще стигнат до края на месец ноември, които ще 

се изплатят през месец декември 2022 година. 

  

 

 

 

                

                                   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:   

                        ЗОЯ ГАБРОВСКА 

 Съгласно Заповед ЗЦУ-ОПР-30/02.09.2022 
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