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

ДВ, Брой: 95 от 02.12.2011 г.. 

 Приета е Наредба № 9 от 17 ноември 2011 г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от 

хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване 

 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните 

институции 

ДВ, Брой: 96 от  06.12.2011 г. 

 Прието е Споразумение между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството 

на администрацията и вътрешните работи на Румъния за сътрудничество в областта на образованието, обучението и 

квалификацията на полицейски служители 

 Приет е Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за защита на 

конкуренцията 

ДВ, Брой 97 от 09.12.2011 г. 

 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с 

нитрати от земеделски източници 

ДВ, Брой 98 от 13.12.2011 г. 

 Приетa е Спогодба за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на 

Грузия 

ДВ, Брой 99 от 16.12.2011 г 

ДВ, Брой 100 от 20.12.2011 г 

ДВ, Брой 101 от 21.12.2011 г. (извънреден) 

 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до 

търговския регистър 

ДВ, Брой 102 от 22.12.2011 г. (извънреден)  

 Приета е Наредба за допълнение на Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането 

на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, както и за кандидатстването на 

военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях 

ДВ, Брой 103 от 23.12.2011 г 

 Приетa е Наредба за отменяне на Наредба № 5 за набиране и разходване на средствата по фонд „Жилищно 

строителство“ 

ДВ, Брой 104 от 27. 12.2011г. 

ДВ, Брой 105 от 29.12.2011 г (извънреден) 

 Приета е Инструкция № 3261 от 21 декември 2011 г. за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност“ до 

информационни фондове на Министерството на вътрешните работи 

ДВ, Брой 106 от 30.12.2011 г. 

 Прието е Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 

за 2012 г. 

ДВ, Брой 107 от 31.12.2011 г.(извънреден) 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2012 г. 

Договор за дарение 
  Дарението е безвъзмезден договор, уреден в чл. 225 от Закона за задълженията и договорите. При него дарителят дава, а дарения 

получава – едната страна обеднява, а другата се обогатява. 

   Когато се подарява движима вещ и договорът за дарение е сключен с  писмен документ, с нотариално заверени  подписи, но 

вещта не е предадена, дарителят има задължението да я предаде, а дареният да я приеме. Когато обаче дареният възприеме недопустимо 

поведение, осъществяващо хипотезите записани в чл. 227 ЗЗД, дарението може да бъде отменено. Дарението подлежи на отмяна , ако 

дарителят има нужда от средства за издръжка и надареният отказва да я даде. Задължението на дарения произтича от закона и се 

основава на етична и морална необходимост. 

   Намерението за дарение е един от най-характерните отличителни белези на дарението. Последното е акт на щедрост, на 

благотворителност. При него това съзнание се отличава с особена интензивност в сравнение с другите безвъзмездни сделки. При 

дарението се дава нещо в собственост, а при другите безвъзмездни сделки се прави услуга и не се прехвърля такава. 

   Дарителят дава и счита за безспорно, че дареният приема, с което се облагодетелства. Дарението е договор и трябва 

изразените воли на двете страни да се покриват във всяко отношение. Дарителят трябва да има намерение да окаже щедрост. Това 

намерение трябва да бъде споделено от дарения, който трябва да приеме предложението, за да бъде сключен договорът. Дареният 

споделя дарственото намерение на дарителя си. 

  При даряването на физическо лице личността на дарения играе решаваща роля и предопределя договора. От отношенията 

между дарителя и дарения можем да определим лесно намерението за оказване на щедрост. Възможно е обаче дарения да не е определен. 

Основанието при дарение е само желанието да се подари нещо. То остава единствено в съзнанието на дарителя да дари, споделено 

от дарения. Дарението е единственият договор, при който мотивите имат правно значение. При дарението основанието, причината и 

мотивът се припокриват. Когато дарителят прави дарение, мотивите му могат да бъдат най-различни. 

В чл. 225 ЗЗД се казва, че дарителят отстъпва „нещо” на дарения. На пръв поглед думата „нещо” не звучи точно, но тя е много 

удобна, защото дава възможност да се осъществи дарение чрез много и различни способи.  

В чл. 22 ЗДДФЛ са предвидени данъчни облекчения за дарения, а именно: 

 до 5 на сто от дължимия данък, когато дарението е в полза на: здравни и лечебни заведения, детски ясли и градини, училища 

и т.н.; 

 до 15 на сто от дължимия данък за дарение за културата; 

 до 50 на сто от дължимия данък, когато дарението е в полза на Център „Фонд за лечение на деца" и/или Център „Фонд за 

асистирана репродукция" 

В чл. 31 ЗКПО е предвидено също: 

 За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов 

резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на: и лечебни заведения, детски ясли и 

градини, училища и т.н. 

 За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 50 на сто от счетоводната печалба, когато 

разходите за дарения са направени в полза на Център „Фонд за лечение на деца" и Център „Фонд за асистирана репродукция". 

ДО 07 ЯНУАРИ:  

 Краен срок, в който лицата, които са задължени да отчитат продажбите от търговските си обекти чрез фискално устройство, 

трябва да отпечатат съкратен отчет на фискалната памет на всяко фискално устройство за целия месец Декември 2011 г. и да 

съхранят отчета в книгата за дневните финансови отчети на страницата за датата на последния ден за месеца 

 Краен срок, в който лицата, които са задължени да отчитат продажбите от търговските си обекти чрез фискално устройство, 

трябва да отпечатат съкратен отчет на фискалната памет на всяко фискално устройство за 2011 г. и да съхранят отчета в книгата за 

дневните финансови отчети на страницата за датата на последния ден за 2011 г. 

ДО 10 ЯНУАРИ: 

 Краен срок за внасяне от работодателите, наели лица по трудов договор на авансовия данък върху доходите от трудови 

правоотношения, окончателно изплатени през Декември 2011 

 Краен срок, в който предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи от наем по чл. 31 от ЗДДФЛ в полза на 

физически лица за Декември 2011 г., трябва да внесат авансовия данък върху доходите от наем по чл.31 от ЗДДФЛ.  

ДО 14 ЯНУАРИ: 

 Краен срок, в който лицата, регистрирани по Закона за ДДС, трябва да подадат справка-декларация за ДДС, VIES декларация, 

дневник за покупките и продажбите и да внесат в републиканския бюджет дължимия ДДС за месец Декември 2011 г. 

 Краен срок, в който лицата, регистрирани по ЗДДС с резултат за Декември 2011 г. ДДС за внасяне трябва да внесат сумата на ДДС 

за внасяне по сметка на НАП 

ДО 15 ЯНУАРИ: 

 Краен срок за внасяне на месечната авансова вноска за месец Януари 2012 г. за корпоративния данък.  

 Краен срок за внасяне от бюджетните предприятия на данъка върху приходите от сделки по чл.1 от Търговския закон и от наеми 

на движимо и недвижимо имущество за Декември 2011 г. 

ДО 20 ЯНУАРИ: 

 Краен срок за подаване на декларация за първото тримесечие на 2011 г. от лицата, регистрирани по ЗДДС на основание чл.152 от 

ЗДДС за доставка на услуги, извършвани по електронен път, получатели на които са данъчно незадължени юридически лица от 

държава членка, като доставчикът не е установен на територията на Общността и не длъжен да се регистрира по ЗДДС на друго 

основание 

ДО 25 ЯНУАРИ:  

 Краен срок, в който местните юридически лица и еднолични търговци представят пред Българска народна банка статистическа 

форма за четвърто тримесечие на 2011 г. за: операциите и остатъците по финансови кредити, получени от или предоставени на 

чуждестранни лица; вземанията си от чуждестранни лица по търговски кредити и по други сделки, които не са финансови 

кредити, ако общата сума на вземанията е равна на или надвишава левовата равностойност на 50 000 лв.; задълженията си към 

чуждестранни лица по търговски кредити и по други сделки, които не са финансови кредити, ако общата сума на задълженията е 

равна на или надвишава левовата равностойност на 50 000 лв.; операциите и остатъците по предоставени на чуждестранни лица 

финансови кредити чрез откриване на банкови сметки в чужбина. 

ДО 31 ЯНУАРИ: 

 Краен срок за внасяне от предприятия на данък върху доходите по чл.38, ал.2-3 от ЗДДФЛ за Декември 2011 г. от дивиденти с 

източник България в полза на местни физически лица 
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