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БЮЛЕТИН № 22/ юни 2011 г. 

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

ДВ, бр. 35 от 3 май  2011 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта; 

 Приет е Закон за изменение на Закона за хазарта; 

ДВ, бр. 36 от 10 май  2011 г. 

 Прието е Решение № 4 от 4 май 2011 г. по конституционно дело № 4 от 2011 г. 

ДВ, бр. 37 от 13 май  2011 г. 

 Прието е Решение № 5 от 4 май 2011 г. по конституционно дело № 1 от 2011 г.;  

ДВ, бр. 38 от 17 май  2011 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите; 

 Прието е Решение № 3 от 4 май 2011 г. по конституционно дело № 19 от 2010 г.; 

ДВ, бр. 39 от 20 май  2011 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация; 

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

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи;  

 Прието е Решение № 6 от 16 май 2011 г. по конституционно дело № 3 от 2011 г.;  

ДВ, бр. 40 от 27 май  2011 г. 

ДВ, бр. 41 от 31 май  2011 г. 

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

ПОЛЕЗНА   ЮРИДИЧЕСКА   ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2011 г. 

ПУБЛИКУВАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР 

 

Ако вече сте регистрирали или пререгистрирали вашата фирма, не трябва да забравяте, че всяка година имате задължение да 

публикувате своите годишни финансови отчети в Търговския регистър. На публикуване подлежат отчетите на всички предприятия, 

регистрирани по Търговския закон. Такива са ЕТ, ООД, ЕООД, КД, СД, АД. Предприятията, които са регистрирани по Закона за 

задълженията и договорите (ДЗЗД) не публикуват своите отчети в Търговски регистър, а в специализиран сайт в интернет или в 

икономическо печатно издание. 

С брой 34, от 29.04.2011 г. на Държавен вестник беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския 

регистър, като в § 14 ОТ ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ беше направено следното изменение и допълнение 

на  чл. 40 от Закона за счетоводството /промените са в сила от 03.05.2011 г. /:  

а) алинея 1 се изменя така: 

„(1) Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за 

дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от 

съответния орган, както следва:  

1. чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър публикуват:  

а) едноличните търговци – в срок до 31 май на следващата година; 

б) дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30 юни на следващата година; 

в) всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31 юли на следващата година; 
2. чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията 

и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел публикуват юридическите лица с нестопанска цел, определени 

за осъществяване на общественополезна дейност – в срок до 30 юни на следващата година; 

3. чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват останалите предприятия – в срок до 30 юни на 

следващата година.“; 
б) в ал. 8, след думите „бюджетните предприятия“ се добавя „eдноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не 

подлежат на задължителен независим финансов одит“. 

2. В чл. 47, ал. 3 думите „от 1500“ се заменят с „от 500“, а думите „от 2000“ се заменят с „от 500“.  

3. В § 9А ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ СЕ СЪЗДАВА АЛ. 6: 

„(6) Едноличните търговци, които са пререгистрирани през 2011 г., не прилагат ал. 1 и 2 по отношение на 

актовете за тези години, за които годишният финансов отчет на едноличния търговец не подлежи на 

задължителен независим финансов одит.“ /чл. 38 от Закона за счетоводството/; 

Предприятията, които са пререгитрирани до 31 май на текущата година, публикуват отчетите си от 2007 г. до 

предходната година до 30 юни на текущата година. 

Предприятията пререгистрирани след 31 май на текущата година публикуват годишните си отчети от 2007 г. 

до предходната в срок от 3 (три) месеца, считано от датата на пререгистрация. 

Санкции за неизпълнение – За непубликувани на време годишни финансови отчети се налага санкция по 

Закона за счетоводството, както следва: за управителя на предприятието – от 1500 до 2000 лв. и за самото 

предприятие от 2000 до 3000 лв. За повторно нарушение санкциите са в двоен размер./чл. 47 ал.3 от Закона за 

счетоводството /. 

ДО 10 ЮНИ: 

 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 ЮНИ: 

 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 ЮНИ: 

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

 ЗКПО – Внасяне на месечни авансови вноски за корпоративния данък по ЗКПО. 

 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 30 ЮНИ: 

 ЗМДТ – Плащане на първа вноска /в размер на ½ / на данъка върху недвижимите имоти за текущата година. 

 ЗМДТ – Плащане на първата вноска на данъка върху превозните средства за текущата година. 

 ЗДДФЛ – Деклариране и внасяне окончателните данъци 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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