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ПОЛЕЗНА БЛАНКА: 

Декларация по чл. 264, ал. 1 
ДОПК 

ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец АПРИЛ 2012 г. 

 

ДО 10 АПРИЛ 
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец март 2012 г. 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 през месец март за доходи от наем или от друго възмездно 
предоставяне за ползване на права или имущество. 
ДО 14 АПРИЛ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец март.  
ЗДДС - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в 
тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение 
на територията на друга държава членка за данъчния период – месец март. 
ДО 15 АПРИЛ:  
ЗДДФЛ - Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на 2012 г. 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. 
ЗДДФЛ - Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за първо тримесечие на 2012 г. от лицето, придобило 
дохода. 
ЗКПО - Внасяне на данъка върху приходите за месец март 2012 г. от бюджетните предприятия.  
ЗКПО - Месечните авансови вноски за корпоративния данък за април по Закона за корпоративното подоходно облагане. 
ЗКПО - Тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане. 
ЗКПО - Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец март 2012 г.: 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 20 АПРИЛ:  
ЗДДС - Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, 
неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно 
тримесечие и внася дължимия данък. 
ДО 30 АПРИЛ:  
ЗМДТ – Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второ тримесечие на 2011 г.  
ЗМДТ – Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата 2011 г. с отстъпка от 5 на сто.  
ЗМДТ – Плащане на данъка върху превозните средства за цялата 2011 г. с отстъпка от 5 на сто. 
ЗКПО - Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО.  
ЗДДФЛ - Деклариране и внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ. 
ЗДДФЛ – Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през 2011 г. и внасяне 
на дължимия по декларацията данък. 
ЗДДФЛ – Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 върху брутния размер на сумата от частичните 
плащания по трудови правоотношения, ако през март 2012 г. са направени само частични плащания. 
ЗДДФЛ – Ползване на 5 на сто отстъпка върху внесената до 30 април част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 
от ЗДДФЛ за 2011 г. от лицата, подали декларацията по електронен път в същия срок. 
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 март са направени само частични плащания. 
ЗДДФЛ – Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2011 г. 
ЗДЗП - Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.  
ЗДЗП - Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие. 

ДО 10 АПРИЛ:  
КСО - Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено 
осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от 
самоосигуряващите се лица за Март 2012 г. 
КСО - Внасяне от възложителя на дължимите осигурителни вноски за 
държавно обществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване върху изплатените възнаграждения през Март 
2012 г. за лицата, които работят без трудови правоотношения. 
ЗЗО - Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от 
самоосигуряващите се лица за Март 2012 г. 
ЗЗО - Внасяне от възложителя на дължимите здравноосигурителни 
вноски върху изплатените възнаграждения през Март 2012 г. за лицата, 
които работят без трудови правоотношения. 
ЗЗО - Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през 
Март 2012 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 
5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били 
осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона). 
 
ДО 30 АПРИЛ /първият работен ден след 30 април 2012 г. е 2 май  2012 
г./: 
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 месец Януари 2012 г. 
КСО - Внасяне на окончателната осигурителна вноска за 2011 г. от 
самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и за допълнително 
задължително пенсионно осигуряване. 
КСО - Внасяне на окончателната осигурителна вноска за минали години 
от самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и за допълнително 
задължително пенсионно осигуряване, в случаите, когато са 
декларирани доходи получени през 2011 г., но отнасящи се за 
извършена трудова дейност през минали години, образувана като 
разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и 
декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната 
вноска за съответната минала година.  
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 месец Март 2012 г. 
ЗЗО - Внасяне на окончателната осигурителна вноска за минали години 
от самоосигуряващите се лица, в случаите, когато са получени и 
декларирани доходи за 2011 г., но отнасящи се за извършена трудова 
дейност през съответната минала година, образувана като разлика 
между новоформираната окончателна осигурителна вноска и 
декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната 
вноска за съответната минала година. 
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ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ п 

 

  

                      ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2012 г. 

 
ДВ, Брой 18 от 02.03.2012 г. 
 Прието е Решение за приемане на Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2011 г. – 20 
декември 2011 г.; 
 Прието е Постановление № 39 от 23 февруари 2012 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на 
Министерството на земеделието и храните за финансиране изпълнението на проект „Актуализация на цветна цифрова ортофотокарта на 
страната в периода 2012 – 2015 г. чрез ново самолетно заснемане“ за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели; 
ДВ, Брой 19 от 06.03.2012 г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс; 
 Приет е Закон за допълнение на Наказателния кодекс; 
 Прието е Постановление № 47 от 1 март 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета 
с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.; 
ДВ, Брой 20 от 9.03.2012 г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за меценатството; 
 Приет е Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол; 
 Приет е Закон за резерва на въоръжените сили на Република България; 
 

 Прието е Постановление № 51 от 2 март 2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция 
за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, приет с Постановление № 
240 на Министерския съвет от 2004 г.; 
ДВ, Брой 21 от 13.03.2012 г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор; 
ДВ, Брой 22 от 16.03.2012 г.  
 Приет е Закон за изменение на Закона за опазване на земеделските земи; 
ДВ, Брой 23 от 20.03.2012 г. 
ДВ, Брой 24 от 23.03.2012 г. 
 Прието е Постановление № 62 от 14 март 2012 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет 
с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. 
ДВ, Брой 25 от 27.03.2012 г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър 
 Приет е Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор 

върху пробационните мерки и алтернативните санкции 
ДВ, Брой 26 от 30.03.2012 г.. 
 

 

Фондациите са некорпоративно устроени юридически лица, създадени за извършването на общественополезна дейност или дейност в частна полза. Техни учредители могат да бъдат български и чуждестранни юридически 

и дееспособни физически лица (чл. 5 от ЗЮЛНЦ). Характерно за фондацията е, че учредителите нямат качество на нейни членове. Облагодетелствуваните от фондацията лица (бенефициери) също не са нейни членове. 

Учредяването на фондацията става с едностранен акт на дарение или завещание (чл. 33, ал. 1 от ЗЮЛНЦ). Особеност на дарението по смисъла на чл. 33, ал. 1 от ЗЮЛНЦ е, че то няма договорен характер. Това е едностранен 

учредителен акт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за определена цел. При този случай разпоредбите на чл. 225 - 227 от ЗЗД не се прилагат. Характерна особеност на фондацията е, че тя не преследва стопански цели. 

Фондациите свободно определят целите си и средствата за постигане на тези цели (чл. 3, ал. 1 от ЗЮЛНЦ). Ограничения на целите и средствата за тяхното постигане се определят само със закон (чл. 3, ал. 2 от ЗЮЛНЦ). Това не 

означава, че на фондациите е изцяло забранено да развиват търговска дейност. Тя е допустима, но само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани и като използват прихода за постигане на 

определените в учредителния акт цели (чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ). Стопанската дейност, която ще извършва фондацията, е необходимо да бъде определена в учредителния акт и извършването й се подчинява на реда и условията, 

регламентирани със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност (чл. 3, ал. 4 - 5 от ЗЮЛНЦ). 

Вписването на фондацията се извършва от окръжния съд по седалището й (чл. 6, ал. 1 от ЗЮЛНЦ), като седалището на фондацията се намира там, където е нейното управление (чл. 8, ал. 1 от ЗЮЛНЦ). Фондациите се 

вписват в отделен регистър заедно със сдруженията с нестопанска цел (чл. 2, ал. 1, т. 5 от Наредба № 14). За София компетентен орган е Софийски градски съд (чл. 88 от Закона за съдебната власт). 

Необходими документи - Съгласно чл. 601, ал. 2 от ГПК и в зависимост от способа на учредяване в окръжния съд по седалището на фондацията се представят следните документи: 

При учредяване на фондация с едностранен акт на дарение: Заявление за вписване от учредителя или другите оправомощени лица, Учредителен акт; Решение на управителния орган на учредителя (когато учредител на 

фондацията е юридическо лице); Едностранният акт на дарение, с който е прехвърлено имущество на фондацията (обикновено съвпада с учредителния акт, но може да бъде и отделен документ); Банково бордеро, удостоверяващо, 

че е прехвърлена парична сума по сметка на фондацията; Образец от подписа на лицето или лицата, които ще представляват фондацията; Документ за уникалност на наименованието; Документ за платена държавна такса; 

При учредяване на фондация чрез завещание: Заявление за вписване; Копие от завещанието, с което е учредена фондация. Практиката изисква копието от завещанието да бъде с нотариална заверка на съдържанието му; Акт 

за смърт на завещателя; Удостоверение за наследници, ако заявителят на вписването е наследник на завещателя; Документ за собственост, с който се удостоверява, че прехвърленото имущество на фондацията е било собственост на 

наследодателя; Банково бордеро, удостоверяващо, че е прехвърлена парична сума от наследството по сметка на фондацията; Образец от подписа на лицето или лицата, които ще представляват фондацията; Документ за 

уникалност на наименованието; Документ за платена държавна такса. 

Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, след възникването си подлежат на вписване в нарочен Централен регистър при Министерството на правосъдието (чл.2, 

ал. 3 от ЗЮЛНЦ). Те следва да заявят за вписване в централния регистър обстоятелствата по чл. 45, ал. 2 от ЗЮЛНЦ в двумесечен срок от вписването на определянето в съдебния регистър (чл. 38, ал. 3 от ЗЮЛНЦ).  

Размерът на таксите по вписванията се определя с Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс. Съгласно чл. 26 от Тарифата № 1 при искане за вписване, заличаване и 

обявяване в регистри, водени от съдилищата, се събира такса 50 лв. При обжалване пред апелативния съд таксата е в размер на 25 лв. - чл. 27 от Тарифата № 1. 

От датата на получаване на съдебното решение за вписване в съдебния регистър започва да тече 7-дневният срок на задължението за регистрация в регистър БУЛСТАТ, съгласно чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за регистър 

БУЛСТАТ. Вписването в регистър БУЛСТАТ се осъществява в съответната служба по вписванията на Агенцията по вписванията, намираща се в седалището на окръжния съд по регистрация на търговеца (чл. 9, ал. 1 от ЗРБ ). 

Съгласно чл. 82, ал. 3 от ДОПК съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите служебно вписва необходимите данни (по чл. 81, ал. 1 от ДОПК ) за търговеца в своя регистър въз основа на 

данните от регистър БУЛСТАТ. Регистрацията на осигурителите и самоосигуряващите се лица в Националния осигурителен институт се извършва пак служебно, въз основа на данните в регистъра и базите данни на Националната 

агенция за приходите по чл. 80, ал. 1 от ДОПК (чл. 5, ал. 3 от КСО). 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ 

      Адвокат казва 
на клиента си, 
обвинен в 
убийство: 
- Имам за теб две 
новини - добра и 
лоша. 
- Давай лошата 
най-напред. 
- Кръвната ти 
проба е излязла, 
съвпада с тази от 
кръвта на 
мястото на 
убийството. 
- А добрата? 
- Нямаш 
проблеми с 
холестерола! 


