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БЮЛЕТИН № 26 / октомври 2011 г. 
ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2011 г. 

ДВ, бр.  68 от 2 септември 2011 г. 

ДВ, бр. 69 от 8 септември 2011 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба 

 Прието е Решение по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2010 г. 

 Прието е Решение за възлагане на Сметната палата на одит на отпускането, получаването и разходването на 

допълнителната бюджетна субсидия от партиите 

ДВ, бр. 70 от 9 септември 2011 г. 

 Приет е Правилник за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти 

 Приета е Наредба № РД-16-869 от 2 август 2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми 

източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на био-горива и енергия от възобновяеми 

източници в транспорта 

ДВ, бр. 71 от 13 септември 2011 г. 

 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2010 г. за изискванията за качество и контрол за                      

съответствие на пресни плодове и зеленчуци 

 Прието е Решение за избиране на управител на Националния осигурителен институт 

ДВ, бр. 72 от 16 септември 2011 г. 

ДВ, бр. 73 от 20 септември 2011 г. 

ДВ, бр. 74 от 21 септември 2011 г. 

 Прието е Решение № 868-ПВР от 20 септември 2011 г. за обнародване на кандидатските листи в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката на 23 октомври 2011 г. 

ДВ, бр. 75 от 27 септември 2011 г. 

 Приета е Наредба № 7 от 7 септември 2011 г.за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на 

наркотични вещества 

ДВ, бр. 76 от 30 септември 2011 г. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2011 г. 

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА 
Всички задължения на работодателя, свързани с трудовите злополуки са описани в Наредбата за установяване, разследване, 

регистриране и отчитане на трудовите злополуки. 

Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на 

извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило 

неработоспособност или смърт. 

Всяка трудова злополука и професионално заболяване крият огромни икономически загуби не само за пострадалите, но и за 

техните работодатели. Те имат своето социално и материално проявление в обществото като цяло. Трудова злополука е всяко внезапно 

увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в 

интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт. Трудова е и злополуката, станала по време на обичайния 

път при отиване или връщане от работното място до основното място на живеене; мястото, където осигуреният работник обикновено  се 

храни през работния ден; мястото за получаване на трудовото възнаграждение. 

Не е налице трудова злополука, когато пострадалият умишлено е увредил здравето си. 

Професионална болест е заболяване, което е настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на 

работната среда или работния процес и което е включено в Списъка на професионалните болести, издаден от Министерския съвет по 

предложение на министъра на здравеопазването. 

Правната уредба за трудовите злополуки и професионалните заболявания се съдържат в Кодекса за социално 

осигуряване (глава пета), Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредбата за установяване, 

разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, Постановление № 304/11.11.2004 г. на МС и Наредбата за реда за 

съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести. 

Станалата трудова злополука се декларира пред Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на 

НОИ) в срок от 3 работни дни от узнаване на нейното настъпване. 

За всяка злополука се извършва разследване от Комисия под ръководството на ТП на НОИ и задължителното участие на ИА „ГИТ", 

представители на комитетите или групите по условия на труд и други компетентни органи.  Работодателят поддържа регистър на 

трудовите злополуки. 

В ТП на НОИ се съставят досиета на злополуките и се води регистър. Контролът по спазване на нормативните изисквания 

за установяване, разследване и регистриране на трудовите злополуки се осъществява от контролните органи на НОИ. Контролът по 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и предприетите мерки за предотвратяване и намаляване на трудовите 

злополуки се осъществява от органите на ИА „ГИТ". 

ДО 10 ОКТОМВРИ:  

 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 ОКТОМВРИ: 

 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. 

 ЗДДС – Подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по лица и 

внасяне на данъка 

ДО 15 ОКТОМВРИ: 

 ЗДДФЛ – Внасяне на авансовия данък за третото 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 

ДО 20 ОКТОМВРИ: 

 ЗДДС – Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС подава справка – декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за 

предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък 

 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 ОКТОМВРИ: 

 ЗДДФЛ –  плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти 

 ЗМДТ - плащане на втора вноска на данъка върху превозните средства 

ДО 31 ОКТОМВРИ: 

 ЗМДТ – внасяне на окончателния годишен данък за четвъртото тримесечие на текущата година 

 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 
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