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ПОЛЕЗНА БЛАНКА: 

Нотариална покана 

ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец АВГУСТ 2012 г. 

ДО 10 АВГУСТ: 
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, 
удържан през месец юли 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 юли за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване 
на права или имущество. 
ДО 14 АВГУСТ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и 
внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юли.  
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 юли. 
ДО 15 АВГУСТ:  
ЗКПО – Внасяне на месечните авансови вноски за август за корпоративния 
данък по Закона за корпоративното подоходно облагане. 
ЗКПО - Внасяне на данъка върху приходите за месец юли от бюджетните 
предприятия. 
ЗКПО - Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец юли 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 31 АВГУСТ:  
ЗКПО - Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.  
ЗДДФЛ - Внасяне и деклариране от платеца на дохода на окончателните 
данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ. 
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 юли са направени само 
частични плащания. 

ДО 10 АВГУСТ:  
КСО - Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно 
обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно 
осигуряване от самоосигуряващите се лица за юли 2012 г.  
КСО - Внасяне от възложителя на дължимите осигурителни вноски 
за държавно обществено осигуряване и допълнително 
задължително пенсионно осигуряване върху изплатените 
възнаграждения през юли 2012 г. за лицата, които работят без 
трудови правоотношения.  
ЗЗО - Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски 
от самоосигуряващите се лица за юли 2012 г. 
ЗЗО - Внасяне от възложителя на дължимите здравноосигурителни 
вноски върху изплатените възнаграждения през юли 2012 г. за 
лицата, които работят без трудови правоотношения. 
ЗЗО - Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които 
през юли 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 31 АВГУСТ:  
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 юли 
2012 г.  

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 месец юли 2012 г. 

ЗЗО – Внасяне на здравно осигурителните вноски за лицата в 
неплатен отпуск през месец юли 2012 г., които не са подлежали на 
осигуряване на друго основание. 

ДАНЪЧНИ СРОКОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СРОКОВЕ 
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ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ п 

 

  

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

 
ДВ, Брой 50 от 03.07.2012г. 
 Приет е Закон за изменение на Закона за автомобилните превози; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт; 
ДВ, Брой 51 от 06.07.2012г. 
ДВ, Брой 52 от 10.07.2012г. 
 Приет е Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и 

Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните 
инструменти на Европейския съюз и на Меморандума за разбирателство между правителството на Република 
България и Европейската инвестиционна банка за оказване на подкрепа при изпълнението на проекти, финансирани 
от Структурните инструменти на Европейския съюз; 

ДВ, Брой 53 от 13.07.2012г. 
 Приет е Закон за управление на отпадъците; 
ДВ, Брой 54 от 17.07.2012г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения; 
 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката; 
 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на 

продажби в търговските обекти чрез фискални устройства; 
ДВ, Брой 55 от 20.07.2012г. 
ДВ, Брой 56 от 24.07.2012г. 
 Приет е Закон за допълнение на Закона за защита на потребителите; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, 

и на изделия и технологии с двойна употреба; 
ДВ, Брой 57 от 27.07.2012г. 
 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на 

платежни операции и за използване на платежни инструменти; 
ДВ, Брой 58 от 31.07.2012г. 
• Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация; 
 

 
Производството се осъществява, когато някое физическо или юридическо лице желае чрез нотариус да отправи покана или уведомление до друго лице, 

съгласно чл. 592, ал. 1 и ал. 2 от ГПК. Чрез нотариалната покана се осигурява едно доказателствено средство за този, който я е отправил в един бъдещ правен спор с 
поканеното лице. 
 Чрез нотариалната покана е препоръчително да се определя срокът на едно безсрочно задължение (чл. 84, ал. 2 от ЗЗД), да се правят уведомявания между 
страните по правоотношение, за коeто законът или сключен договор, предвиждат писмена форма и други подобни. Нотариална покана може да отправя всяко лице, 
което има правен интерес от това, като не е необходимо наличието на този правен интерес да се доказва пред нотариуса, чрез който се връчва поканата, а е достатъчно 
лицето, отправящо поканата да твърди, че има такъв интерес. Нотариалната покана може да бъде подадена и чрез пълномощник, като той трябва да е изрично 
упълномощен за това. 

Нотариална покана може да се отправи чрез всеки нотариус - без да се съобразява районът на действие на съответния нотариус с адреса на отправящото 
поканата лице и на адресата - чл. 570, ал. 2 от ГПК, като обаче е препоръчително поканата да се отправя чрез нотариус с район на действие, където е и адресът на 
адресата, за да може поканата да бъде връчена от служител на нотариуса лично на получателя (чл. 50 от ЗННД) и при евентуален негов отказ да я получи, това да се 
удостовери по реда на чл. 44, ал. 1 от ГПК. 

За връчване на нотариална покана чрез нотариус трябва да се представят три или повече еднообразни екземпляра, в зависимост от броя на адресатите, съгласно 
чл. 592, ал. 1 от ГПК. Поканата може да е написана на ръка или напечатана. Ако поканата се отправя от пълномощник, се представя неговото пълномощно.  
Нотариалните такси се определят по основание и размер съгласно правилата на глава седма от ЗННД. За връчване на покана чрез нотариус се начислява обикновена 
нотариална такса. 

При представяне на поканата нотариусът трябва да провери съдържанието на нотариалната покана само относно това, дали не съществува пречка за 
осъществяване на съответното нотариално действие, съобразно изискванията на чл. 574 от ГПК, във връзка с чл. 26 от ЗЗД и чл. 575 от ГПК. 

Нотариусът не проверява съдържанието на поканата и верността на твърденията в нея. Той не удостоверява нито съдържанието на поканата, нито подписа на 
изпращащото я лице. С нотариалната покана се удостоверява актът на връчване на поканата на нейния адресат. 

При представяне на поканата пред нотариуса, същият удостоверява върху всеки екземпляр: датата на представяне; нотариуса, пред който се представя; лицето, 
представило поканата (адрес); регистрационния номер по регистър, том, където е подредена поканата и номер. 

След извършване на удостоверяване, един от екземплярите се подрежда в нарочна книга при нотариуса, вторият екземпляр се оставя на разположение на 
изпращащото лице, а останалите се връчват на адресатите съгласно правилата на чл. 37 - 58 от ГПК. 

След връчването на поканата на адресата се прави отбелязване върху екземпляра, подреден при нотариуса и този за изпращащото лице, удостоверяващо акта 
на връчване и датата (чл. 17 от Наредба № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори и приложение № 6 към същия член). 

След удостоверяване връчването на поканата, нотариусът предава на изпращащото лице екземпляра, предназначен за него, срещу подпис, при спазване на 
правилата на чл. 20 от Наредба № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. 

При отказ да даде ход на производството или да връчи поканата, нотариусът се произнася с мотивиран отказ, като отказа може да се обжалва с частна жалба по 
реда на чл. 278 от ГПК (чл. 577 от ГПК). 
 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Нотариална покана Двама адвокати чакали 
на опашка в банката, 
когато вътре нахлули десет 
въоръжени бандити. 
Докато половината се 
струпали на касата, 
другите накарали 
клиентите да се подредят и 
започнали да събират 
парите и бижутата им. 
Точно преди да стигнат до 
адвокатите, единият 
адвокат пъхнал няколко 
банкноти в ръката на 
другия. 
- Ето ти стоте лева, 
които ти дължах! 


