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* Целта на този месечен Бюлетин е единствено и само да информира, без това да представлява изчерпателен преглед и/или правен анализ 

БЮЛЕТИН № 20/април 2011 г. 

ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ  2011 г. 

ДВ, бр. 18 от 1 март  2011 г. 

 Приет е  Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда; 

 Приет е Закон за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите; 

ДВ, бр. 19 от 8 март  2011 г. 

 Приет е  Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност; 

 Приет е Закон за горите; 

ДВ, бр. 20 от 11 март  2011г. 

ДВ, бр. 21 от 15 март  2011 г; 

 Приет е Устройствен правилник на Патентното ведомство 

ДВ, бр. 22 от 18 март  2011 г. 

ДВ, бр. 23 от 22 март  2011 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България ; 

ДВ, бр. 24 от 23 март  2011 г.; 

ДВ, бр. 25 от 25 март  2011г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права; 

ДВ, бр. 26 от 29 март  2011г. 

 Приет е Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред; 

ПОЛЕЗНА   ЮРИДИЧЕСКА   ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2011 г. 

 

КАК СЕ ОБЖАЛВА АКТ? 

След като са Ви съставили акт за установяване на административно нарушение, напр. 

служители на КАТ, следващата стъпка е началника на КАТ или на друг държавен орган, 

чийто служители са Ви съставили акта,  да издаде въз основа на акта наказателно 

постановлениe. Във Ваш плюс е да напишете в сaмият акт при подписването му 

възражение. 

С възражението имате макар и минимален шанс началника на РПУ  да не издаде 

наказателно постановлениe. Ако пък издаде, възражението ще е във ваша полза пред 

съда. Имайте впредвид, че практиката показва голям процент отменени наказателни 

постановления, издадене възоснова на актове на КАТ.  

След издаването на наказателно постановление от началника, то ще ви бъде връчено, 

от момента на връчването тече и срока за обжалване пред съда. Жалбата не се подава 

направо в съда, а в органа който е издал НП (в този случай КАТ, респективно РПУ). 

Можете да я отнесете направо там (не забравяйте да поискате вх.№) или да я пуснете по 

пощата, задължително с обратна разписка. Към нея се прилага и бележка за внесена 

държавна такса по сметка на съда, който ще разглежда делото. В повечето съдилища има 

клон на банката в сградата на самия съд. Ако във вашия няма - трябва да платите в най-

близкия клон, като в бележката, която ще получите трябва да е записан номера на 

наказателното постановление което обжалвате. 

След като сте подали жалбата в КАТ ще я окомплектоват с акта, който са ви 

съставили служителете и ще я изпратят служебно до съответния районен съд. В съда ще 

образуват дело, съдия ще го насрочи и вие ще получите призовка да се явите на съд. В 

жалбата трябва да посочите адрес на който действително живеете, във ваш интерес е 

съдът да може да ви призове, иначе рискувате съдията да прекрати делото. 

Наказателните постановления са необжалваеми ако с тях е наложена глоба до 50 лв. 

Все пак има прецедент - съд е разгледал такова дело, жалбоподателят се е позовал на 

Конвенцията за правата на човека:"Всяко лице, при решаването на правен спор относно 

неговите граждански права и задължения или основателността на каквото и да е 

наказателно обвинение срещу него, има право на справедливо и публично гледане на 

неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, създаден в 

съответствие със закона.А наказателното постановление по същество е наказателно 

обвинение. 

ДО 10 АПРИЛ: 

 КСО - Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за предходния месец. 

 КСО - Внасяне от възложителя на дължимите за предходния месец осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лица, които работят без трудови провоотношения. 

 ЗЗО - Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за предходния месец. 

 ЗЗО - Внасяне от възложителя на дължимите за предходния месец здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения. 

 ЗЗО - Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през предходния месец са подлежали на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване. 

 ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.   

 ЗДДФЛ - Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан предходния месец за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. 

ДО 14 АПРИЛ: 

 ЗДДС -  Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за предходния данъчен  период. 

 ЗДДС -  Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период. 

ДО 15 АПРИЛ: 

 ЗКПО – Тримесечни авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане. 

 ЗКПО - Внасяне на данъка върху приходите за предходния месец от бюджетните предприятия. 

 ЗКПО – Внасяне на месечни авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане. 

 ЗКПО - Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за предходния месец: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява 

управленска дейност; 

 ЗДДФЛ – Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на текущата година от лица, придобили доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, когато платеца на 

доходите не е задължен да удържа и внася данъка. 

 ЗДДФЛ - Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за първо тримесечие на текущата година от лицето, придобило дохода. 

ДО 30 АПРИЛ: 

 ЗЗО – Внасяне на окончателната здравноосигуритерна вноска за предходната година от самоосигуряващите се лица. 

 ЗЗО - Внасяне на окончателната осигурителна вноска за минали години от самоосигуряващите се лица, в случаите, когато са получени и декларирани доходи за предходната година, но отнасящи се за извършена трудова дейност през съответната минала 

година, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година. 

 ЗЗО - Внасяне на окончателната осигурителна вноска за минали години от самоосигуряващите се лица за здравно осигуряване, в случаите, когато с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК е определен по - висок облагаем доход за минали години. 

 ЗДДФЛ – Деклариране и внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ. 

 ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през предходния месец са направени само частични плащания. 

 ЗДДФЛ - Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през предходната година и внасяне на дължимия по декларацията данък. 

 ЗДДФЛ - Ползване на 5 на сто отстъпка върху внесената до 30 април част от данъка за донасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за предходната година от лицата, подали декларацията по електронен път в същия срок. 

 ЗДДФЛ - Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през предходната година. 

 КСО - Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи 

се за труд, положен през предходния месец; 

 ЗЗО - Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през предходния месец. 

 ЗЗО - Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през предходния месец, които не са подлежали на осигуряване на друго основание. 

 ЗКПО - Внасяне на данъците при източника по ЗКПО. 

 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135691818
http://lex.bg/laws/ldoc/2135484022
http://lex.bg/laws/ldoc/2135513678
http://lex.bg/laws/ldoc/2135533201
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134178816
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135722171
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135723025
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135723721
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135725118
http://lex.bg/laws/ldoc/1597824512
http://lex.bg/laws/ldoc/1597824512
http://lex.bg/laws/ldoc/2134412800
http://lex.bg/laws/ldoc/2134412800
http://lex.bg/laws/ldoc/2134412800
http://lex.bg/laws/ldoc/2135538631
http://lex.bg/laws/ldoc/2135538631
http://lex.bg/laws/ldoc/2135533201
http://lex.bg/laws/ldoc/2135533201
http://lex.bg/laws/ldoc/2135540562
http://lex.bg/laws/ldoc/2135540562
http://lex.bg/laws/ldoc/2135540562
http://lex.bg/laws/ldoc/2135540562
http://lex.bg/laws/ldoc/2135538631
http://lex.bg/laws/ldoc/2135538631
http://lex.bg/laws/ldoc/2134412800
http://lex.bg/laws/ldoc/2134412800
http://lex.bg/laws/ldoc/2134412800
http://lex.bg/laws/ldoc/2135538631
http://lex.bg/laws/ldoc/2135538631
http://lex.bg/laws/ldoc/2135538631
http://lex.bg/laws/ldoc/2135538631
http://lex.bg/laws/ldoc/2135538631
http://lex.bg/laws/ldoc/1597824512
http://lex.bg/laws/ldoc/2134412800
http://lex.bg/laws/ldoc/2134412800
http://lex.bg/laws/ldoc/2135540562

