
  АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ТАНЧОВСКИ & СЪДРУЖНИЦИ 

София 1000, ул. „Алабин” № 52, ет. 2, тел. 02 / 931 23 49, факс 02 / 833 32 07, www.gtvlaw.com 

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

БЮЛЕТИН № 27 / ноември 2011 г. 
ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2011 г. 

ДВ, брой: 77, от дата 04.10.2011 г. 

 Приет е Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране 

 Приета е Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на 

труда при пенсиониране 

ДВ,брой: 78, от дата 07.10.2011 г. 

 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне 

на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, 

управляван от друго пенсионно осигурително дружество 

 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение 

или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави 

ДВ, брой: 79, от дата 11.10.2011 г. 

ДВ, брой: 80, от дата 14.10.2011 г. 

 Приетa е Инструкция за отменяне на Инструкция № И-3 от 2006 г. за реда за действие на военнополицейските органи при 

задържане на лица в регионалните служби на служба „Военна полиция“, за оборудването на помещенията за настаняване на 

задържани лица и реда в тях 

ДВ, брой: 81, от дата 18.10.2011 г 

 Приетa е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка „Управление 

на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната 

територия за местните инициативни групи, прилагащи Стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007 – 2013 г. 

ДВ, брой: 82, от дата 21.10.2011 г. 

ДВ, брой: 83, от дата 25.10.2011 г. 

 Приетa е  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 

ДВ, брой: 84, от дата 28.10.2011 г. 

 Приет e Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената 

стойност 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2011 г. 

               Факторинг 
Факторингът не е уреден изрично в нашето законодателство. Той представлява договор между продавач и фактор, с който продавачът прехвърля 

вземането си за цената на фактора, който се задължава да я събере.  

Най-общо факторингът е цесия на вземане за цената по договор за продажба, която се сключва с цел за събиране на вземането и 

покриване на риска от неплатежоспособността на купувача от фактора. 

Страните по договора са продавач и фактор. Икономически този договор се разглежда като заем, особен вид финансова операция и ЗБ 

определя факторинга за банкова сделка, когато се извършва по занятие. По начало лицата, които купуват вземания (факторите) са банки или не банкови 

финансови институции.  

Факторингът е двустранен възмезден договор. Той е акцесорен договор на договора за продажба, вземането за цената, по който е предмет 

на факторинга. Всякакви парични вземания могат да са предмет на договора – условни, бъдещи и т.н. 

Задължения на продавача: 

 Да прехвърли вземането. 

 Да заплати възнаграждение на фактора. Това възнаграждение се определя като % от цената, която ще се събере или е малко под 

основния лихвен процент. 

 Да плати комисионна на фактора за някои действия – осчетоводяване, събиране на вземането, поемане на риска от 

неплатежоспособността на купувача. 

 Задължения на фактора: 

 Да плати цената – обикновено става дума за авансово плащане на част от вземането (между 40 и 90). Същинският факторинг е 

свързан с поемане на риска от неплатежоспособността, а при несъщинския цената се плаща само ако купувачът е платежоспособен. 

 Да води сметка.  

 Да се осигури срещу неплатежоспособността на длъжника, като поиска обезпечение от купувача или сключи договор за застраховка 

срещу неплатежоспособността на купувача.  

 С оглед уговорките факторът може да се задължи да уведоми купувача за договора. Ако факторът уведомява длъжника, това може 

да е само от името на продавача. 

 Задължение да събере вземането  

 Може да поеме задължение да упражни и други права на продавача. 

 Може да се уговори, че факторът ще носи и валутния риск (при международни отношеня). 

 Видове факторинг 

 В зависимост от това дали купувачът се уведомява за договора и факторът действа като пълномощник: 

                                               а. Скрит, при който факторът е пълномощник; 

                                               б. Открит, при който продавачът уведомява купувача. 

 В зависимост от риска, които поема фактора: 

                                               а. Същински – факторът поема риска от неплатежоспособността на длъжника и самото събиране не вземането. 

                                               б. Не същински – факторът не поема риска. 

 В зависимост от това, кога праща фактора: 

                                               а. Стандартен – при сключване на договора; 

                                               б. Падежен – при падежа на вземането. 

ОТ 01 НОЕMВРИ - Съгласно чл. 70, ал. 3 от ЗДвП всички МПС задължително се движат с включени светлини за движение през деня. 

ДО 10 НОЕМВРИ:  

 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. 

 ЗКПО – Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено  

 ЗСВОТС - Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС.  

ДО 14 НОЕМВРИ: 

 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 

 ЗДДС - При вътреобщностно придобиване на акцизни стоки по чл. 2, т. 4 от ЗДДС данъкът се внася от лицето, осъществило придобиването, в 14-
дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем. 

ДО 15 НОЕМВРИ: 

 ЗКПО -  Месечни авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане. 

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

 ЗМДТ - Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в 

средства за подслон и места за настаняване по смисъла на Закона за туризма. 

ДО 20 НОЕМВРИ: 

 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 - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за 

проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна 

или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори. 

ДО 30 НОЕМВРИ: 

 КСО – Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно 

осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху не начислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през 
предходния месец. 

 ЗГВРСНР - Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през текущия месец възнаграждения, отнасящи се за положен 

труд през предходния месец, които не са изплатени до края на текущия месец. 

 ЗЗО - Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху не 

начислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през предходния месец. 

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

 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. 

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