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БЮЛЕТИН № 28 / декември 2011 г. 
ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2011 г. 

ДВ, брой: 85, от дата 01.11.2011 г. 

 Приет е Протокол за сътрудничество в областта на туризма между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на 

Република България и Министерството на културата и туризма на Република Гърция 

 Приета е Наредба № 44 от 20 октомври 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, 

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества  

ДВ, брой: 86, от дата 03.11.2011 г. 

 Взето е Решение № 1455-НС от 1 ноември 2011 г. на ЦИК 

ДВ, брой: 87, от дата 04.11.2011 г. 

 Прието е Постановление № 293 от 27 октомври 2011 г. за приемане на Наредба за реда за класифициране на растенията и 

веществата като наркотични 

ДВ, брой: 88, от дата 08.11.2011 г 

 Приет е Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация 

ДВ, Брой 89, от  11.11.2011 г.г 

 Приетa е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните 

посредници 

ДВ, брой: 90, от дата 15.11.2011 г.  

 Приет е Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и 

сексуално насилие 

ДВ, брой: 91, от дата 18.11.2011 г. 

 Приетa е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на 

банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа, съгласно чл. 

176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване ДВ, брой: 84, от дата 28.10.2011 г. 

ДВ, брой: 92, от дата 22.11.2011 г. 

ДВ, брой: 93, от дата 25.11.2011 г. 

 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с 

концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата 

ДВ, брой: 94, от дата 29.11.2011 г. 

 Приета е Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в Министерството на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 

 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2011 г. 
ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 

Понятието “интелектуална собственост” е сравнително ново понятие, утвърдило се през 50-те г. на ХХ век. То определя 

изключителните права за определен вид обекти, творения на човешкия ум. В правния отрасъл “интелектуална собственост” се включват 

подотраслите: 

 Авторско право, 

 Индустриална собственост,  

 Конкурентно право,  

 Проблемите, свързани с Интернет и регулирането на отношенията в мрежата. 

Обектите на интелектуалната собственост могат да бъдат представени в три основни групи: 

I. Правото върху индустриална собственост възниква, чрез регистрация на обектите в компетентен държавен орган – 

патентните ведомства. Най-важният международен акт в областта на индустриалната собственост е Парижката конвенция за закрила на 

индустриална собственост. В РБългария по-важните нормативни актове, които регламентират материята са: Закон за марките и 

географските означения, Закон за промишления дизайн, Закон за патентите, Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни, 

Закон за топологията на интегралните схеми.  

II. По правило авторските права възникват за автора автоматично още със създаването на произведението, което означава, че не 

е необходимо произведенията да бъдат регистрирани. Нормативната уредба на авторското право включва както вътрешни, така и 

международни нормативни актове. Значението на международното право в областта е важно не само защото в голяма степен 

предопределя развитието на вътрешното право на съвременните държави, но и защото фактическото използване на благата, които са 

обект на авторско право, е лесно осъществимо и извън държавата на създаването й. 

III. Третият дял в областта интелектуална собственост - неразкритата информация, е познат и със синонимите know-how, търговска или 

промишлена тайна. Характерното тук, е че закрилата върху дадена информация, която е ценна за предприятието по една или друга причина, се 

осигурява чрез запазването й в тайна, за което предприятието полага специални усилия. 

Вътрешноправните източници в областта на авторското право в България са съобразени с изискванията на международните 

норми. Най-важните нормативни актове са Конституцията на РБ и Закона за авторското право и сродните права. 

Правата върху търговски марки и дизайни могат да бъдат регистрирани на национално или на европейско равнище. На 

европейско равнище правата се регистрират от Службата за хармонизация във вътрешния пазар със седалище в Аликанте (Испания). 

Теза права са изключителни и валидни на цялата територия на ЕС. 

ЕС е поел ангажимент да прилага правата върху интелектуалната собственост и така да се бори с фалшификациите и пиратството, 

които днес достигат застрашителни размери и оказват значително въздействие върху иновациите, растежа, заетостта и здравето и 

безопасността на потребителите. В зависимост от законодателството на съответната държава от ЕС и от източника на фалшифицираните 

стоки отговорни могат да бъдат следните органи: митници, наблюдение на пазара (търговски стандарти), полиция и служби за патенти и 

търговски марки. 

В България Съветът за защита на интелектуалната собственост /СЗИС/ е създаден с Решение № 42 от 2006г. на Министерския съвет 

като консултативен орган към министъра на културата.  

ДО 10 ДЕКЕМВРИ:  

 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 ДЕКЕМВРИ: 

 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 ДЕКЕМВРИ: 

 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. 

 Наредба № Н-18 от 13.12.2006 – Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетни 
фискални памети през предходния месец. 

ДО 20 ДЕКЕМВРИ: 

 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. 

 Наредба № Н-8 от 29.12.05 – Подаване от НОИ на: - декларации образец № 1 за лицата, получаващи парични обезщетения за безработица, 

обезщетения по чл. 230, ал.1 и чл. 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и – декларации образец № 3 за 
пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за предходния месец. 

ДО 30 ДЕКЕМВРИ: 

 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. 

 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.  

 До 31 декември – последен срок за пререгистрация на фирми в Търговския регистър, съгласно §4 от Закона за търговския регистър  
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