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БЮЛЕТИН № 24/ август 2011 г. 

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

ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г. 

 Приет е Закон за допълнение на Закона за концесиите; 

ДВ, бр. 51 от 5 юли 2011 г.. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане; 

 Приет е Закон за допълнение на Кодекса за застраховането; 

ДВ, бр. 52 от 8 юли  2011 г. 

 Прието е Решение № 8 от 29 юни 2011 г. по конституционно дело № 5 от 2011 г.; 

ДВ, бр. 53 от 12 юли  2011 г. 

ДВ, бр. 54 от 15 юли  2011 г. 

 Прието е Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство; 

ДВ, бр. 55 от 19 юли  2011 г. 

 Приет е Закон за изменение на Закона за българските лични документи; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и 

решения за налагане на финансови санкции; 

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

ДВ, бр. 56 от 22 юли  2011 г. 

ДВ, бр. 57 от 26 юли  2011 г.  

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост; 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2011 г. 

 

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ –  

въвеждане на професия "ДОМОУПРАВИТЕЛ" 

Промените целят постигане на непротиворечиво прилагане на закона, както и опростяване на 

процедурите, предвидени в него. Основните промени са свързани с даването на еднакви права на 

ползвателите в сграда в режим на етажна собственост и на собствениците на самостоятелни обекти 

и  прецизиране на текстовете относно съдържанието на книгата на собствениците и на 

възможностите за приемане на решения от общото събрание. Разширява се кръгът на лицата, които 

могат да бъдат избирани за членове на управителния съвет (управители) и на контролния съвет 

(контрольори), а именно - това да са и посочени от собственика лица, живеещи в етажната 

собственост и регистрирани в книгата на собствениците. Предвижда се възможност в сгради в 

режим на етажна собственост, в които са разположени самостоятелни обекти - собственост на 

юридически лица (магазини, ресторанти, производствени, стопански и други обекти с 

нежилищно предназначение), за членове на управителния съвет да могат да бъдат избирани 

писмено упълномощени от собствениците техни представители. С оглед стимулиране на 

инициативите за изпълнение на дейности но обновяване на сградите се допуска да могат да бъдат 

създавани и сдружения на собствениците, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части 

от общите части от етажната собственост. В този случай сдружението може да излъчи 

представител, който да участва в общото събрание на собствениците. Намалява се обемът на 

необходимата информация за сградата, която следва да се представи в общината/района. 

 

ДО 10 АВГУСТ: 

 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 АВГУСТ: 

 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 АВГУСТ: 

 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 31 АВГУСТ: 

 ЗМДТ – Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за третото тримесечие на 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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