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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 № 21/май 2011 г. 

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

ДВ, бр. 27 от 1 април  2011 г. 

 Приет е  Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията; 

ДВ, бр. 28 от 5 април  2011 г. 

ДВ, бр. 29 от 8 април  2011 г. 

ДВ, бр. 30 от 12 април  2011 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците; 

ДВ, бр. 31 от 15 април  2011 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица; 

ДВ, бр. 32 от 19  април  2011 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация; 

 Приет е Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт; 

ДВ, бр. 33 от 26 април  2011 г. 

 Приет е Закон за допълнение на Кодекса на труда; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс; 

ДВ, бр. 34 от 29 април  2011 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър; 

ПОЛЕЗНА   ЮРИДИЧЕСКА   ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2011 г. 

 

ЗАВЕЩАНИЕ 
Завещание може да направи всяко лице, което е навършило 18 години и което не е поставено под пълно запрещение поради 

слабоумие и е способно да действа разумно. Съществуват два вида завещания според формата им (чл. 23-27 Закон за наследството):  

 Нотариално завещание. Извършва се от всеки Нотариус без оглед местоположението на имуществото и жителството на 

завещателя, наследника или заветника, но пред двама свидетели. Завещателят изявява на Нотариуса устно своята воля и той я записва 

дословно. Отбелязва се мястото и датата на съставяне на документа. Нотариусът прочита завещанието в присъствието на свидетелите. 

След това завещателят, свидетелите и Нотариусът подписват завещанието. Ако завещателят не може да се подпише, той трябва да посочи 

причина за това и Нотариусът отбелязва неговото изявление преди прочитане на завещанието. Завещанието се вписва в специална актова 

книга. 

 Саморъчно завещание. То трябва изцяло да бъде написано саморъчно и ръкописно от завещателя в свободен стил с дата и с 

подпис на завещателя. Не е важно на каква хартия или друг материал е написано завещанието, нито с какъв предмет, но то задължително 

следва да носи дата и подпис отдолу. Саморъчното завещание може да бъде предадено за пазене от Нотариус, може да бъде съхранено и 

от самия завещател или от негово доверено лице. Когато се предава на Нотариус за пазене, завещанието се затваря в плик, върху който се 

съставя протокол с подписите на завещателя и на Нотариуса. След това саморъчното завещание се завежда в специален регистър. След 

смъртта на завещателя същият този Нотариус обявява завещанието. Саморъчното завещание, предадено за пазене на Нотариус, може да 

бъде взето обратно, но само лично от завещателя. За връщането на завещанието се прави бележка в специалния регистър с подписи на 

завещателя, на двама свидетели и Нотариуса. Лицето, което съхранява саморъчно завещание, трябва веднага след узнаване за смъртта на 

завещателя да иска обявяването му от Нотариус, като той изготвя протокол. Ако предмет на завещанието е недвижимо имущество, 

Нотариусът издава препис от завещанието, който се вписва в Агенцията по вписванията към Районен съд и едва след това лицето, в чиято 

полза е завещанието, може да се снабди с Нотариален акт. 

Отварянето на завещание след смъртта на завещателя може да стане по искане на всяко заинтересовано лице, като за това не е 

предвиден законов срок. 

Завещанието може да бъде отменено с ново завещание или с нотариален акт, в който завещателят изрично заявява, че отменя изцяло 

или отчасти предишните си разпореждания. 

Завещанието е нищожно (чл. 42-44 от Закона за наследството), когато по своето съдържание противоречи на закона или го 

заобикаля, не е спазена формата, предписана от закона, липсва волята на завещателя или той е неспособен да завещава, когато е в 

противоречие на обществения ред и добрите нрави или условията са невъзможни. Завещанието не поражда правни последици и само по 

себе си е недействително, когато: 

 единият съпруг е извършил завещание в полза на другия, но бракът се е прекратил поради развод, без значение по чия вина;  

 завещанието е направено от лице, което поради слабоумие, душевна болест или други причини не разсъждава нормално, 

липсва му здрав разум и не може да разбира и ръководи постъпките си;  

 съдържа разпореждания с вменено задължение за осигуряване на издръжка и гледане на завещателя от лицето, в чиято полза 

е направено или чрез трети лица;  

 две и повече лица извършат завещателните разпореждания в един и същи акт и те са едно на друго или в полза на трето лице.  

Саморъчното завещание е нищожно, когато е написано без да е съобразено с трите основни изисквания, отразени в чл. 25, ал.1 от  

Закона за наследството: да е изцяло написано ръкописно от самия завещател, да съдържа датата на съставянето му и да е подписано от 

него след текста на завещанието. Ако не е оформено по този начин, завещанието е нищожно. 

За обявяване на нищожността на завещанието не е необходима някаква изрична съдебна намеса. Възражението за неговата 

нищожност не се погасява по давност. 

 

ДО 10 МАЙ: 

 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 правоотношения. 

 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 МАЙ: 

 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 МАЙ: 

 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; 

ДО 31 МАЙ: 

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

 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. 

 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. 
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