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ПОЛЕЗНА БЛАНКА: 

Заявление за отказ от 
наследство 

          ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец ОКТОМВРИ 2012 г. 
ДО 10 ОКТОМВРИ: 
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец 
септември 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 септември за 
доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. 
ДО 14 ОКТОМВРИ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на 
дължимия ДДС за данъчния период - месец септември.  
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 септември. 
ДО 15 ОКТОМВРИ:  
ЗКПО – Внасяне на месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по Закона за 
корпоративното подоходно облагане. 
ЗКПО - Внасяне на данъка върху приходите за месец септември от бюджетните предприятия. 
ЗКПО - Тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното 
подоходно облагане. 
ЗКПО - Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец септември 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.  
ЗДДФЛ - Внасяне на авансовия данък за третото 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. 
Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за трето тримесечие 
на 2012 г. от лицето, придобило дохода. 
ДО 30 ОКТОМВРИ: 
ЗМДТ - Плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху 
превозните средства. 
ДО 31 ОКТОМВРИ:  
ЗМДТ - Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвърто тримесечие на 2011 г. 
ЗКПО – Деклариране и 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 септември са направени само частични плащания. 
 

ДО 10 ОКТОМВРИ:  
КСО - Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно 
обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно 
осигуряване от самоосигуряващите се лица за септември 2012 г.  
КСО - Внасяне от възложителя на дължимите осигурителни вноски 
за държавно обществено осигуряване и допълнително 
задължително пенсионно осигуряване върху изплатените 
възнаграждения през септември 2012 г. за лицата, които работят 
без трудови правоотношения.  
ЗЗО - Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски 
от самоосигуряващите се лица за септември 2012 г. 
ЗЗО - Внасяне от възложителя на дължимите здравноосигурителни 
вноски върху изплатените възнаграждения през септември 2012 г. 
за лицата, които работят без трудови правоотношения. 
ЗЗО - Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които 
през септември 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 ОКТОМВРИ:  
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 
септември 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 септември 2012 г. 
ЗЗО – Внасяне на здравно осигурителните вноски за лицата в 
неплатен отпуск през месец септември 2012 г., които не са 
подлежали на осигуряване на друго основание. 
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                      ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2012 г. 

 
ДВ, Брой 68 от 04.09.2012г. 
 Постановление № 193 от 28 август 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените 

лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение; 
 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина 

и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както 
и от самоосигуряващите се лица 

ДВ, Брой 69 от 11.09.2012г. 
 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2006 г. за изискванията за психологическа 

годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на 
правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за 
издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания. 

ДВ, Брой 70 от 14.09.2012г. 
 
 
 
 

ДВ, Брой 71 от 18.09.2012г. 
 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2008 г. за условията и 

реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на 
горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 – 2013 г. 

ДВ, Брой 72 от 21.09.2012г. 
 Приета е Наредба № 14 от 11 септември 2012 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално 
сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 

ДВ, Брой 73 от 25.09.2012г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, 

взривните вещества и пиротехническите изделия. 
 Приет е Закон за ратифициране на измененията на чл. 25 и 26 от Конвенцията за опазване 

и използване на трансграничните водни течения и международните езера. 
ДВ, Брой 74 от 28.09.2012г. 

 

Уреденият в българското законодателство отказ от наследство е една добра възможност за всеки наследник, който не желае да бъде обременен с възможните тежести и 

проблеми, като например задължения към държавата, към общински органи, към юридически и физически лица, които би могло да съдържа едно наследство. 

Отказът от наследяване се изразява чрез едностранен формален акт, с който призованият наследник изявява волята си да не приема наследството. 

Необходимо е наследникът да подаде заявление до Районния съд, в района, на който е открито наследството, за отказ от наследство. Заявлението следва да бъде с ясен и 

недвусмислен текст, а подписа на лицето, което се отказва от наследството е препоръчително да бъде узаконен от Нотариус, макар това да не е задължително по закон. Така 

подадени документи се вписват в специална книга на съответния Районен съд, като в момента на вписването отказът произвежда своето действие. 

 За да е валиден отказът, не е необходимо съгласието на останалите наследници, като същевременно частта от наследството на отреклия се наследник, уголемява дяловете на 

останалите наследници. 

За да се направи отказ, наследникът не трябва преди това да е приемал наследството по какъвто и да е начин – изрично или мълчаливо. Например: да си вади удостоверение 

за наследници, да плаща данъци на имущество от наследствената маса и т. н. В тези случаи ще се приеме, че той е приел наследството и отказът му става недействителен. При 

хипотезата на укриване на наследство, наследникът губи правото на наследствен дял от укритото имущество. 

 Важно е да се знае, че отказът от наследство е безусловен. Той не може да е в полза на определено лице под условие, или за определен срок, нито от наследяването на точно 

определен имот, или на част от него. В такива случаи отказът е недействителен. 

Възможен е вариант, при който наследникът не заявява воля, т. е. нито приема, нито отказва наследството. Тогава, по искане на всеки заинтересуван (кредитор, наследник, 

Община, Държава), Районният съдия призовава лицето, което има право да наследява, като му определя срок, за да заяви волята си. Ако има заведено дело срещу наследника, 

срокът, в който трябва да заяви волята си за приемане или отказ, се определя от съда. Ако в дадения му срок наследникът не отговори, той губи правото да приеме наследството. 

Българското законодателство предвижда една възможност за кредиторите на лицето, което се е отказало от наследство, чрез която те могат да защитят своите интереси. В чл. 

56 от Закона за наследство изрично е упоменато, че кредиторите могат да искат унищожаване на отказа в своя полза, доколкото не могат да се удовлетворят от имуществата на 

наследника. Този иск може да се предяви в едногодишен срок от узнаването за наличие на отказ, но не по-късно от три години след него. 

Важно е да се знае, че отказът от наследство се извършва само за цялото имущество, не и за част от него. Той е абсолютно безусловен. Веднъж направен той важи завинаги и 

не може да се отменя по грешка. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Отказ от наследство  

В една адвокатска 
кантора виси 
картина, която най-
точно отразява 
същността на 
адвокатската 
професия: двама 
мъже спорят, чия е 
кравата, единият я 
тегли за рогата, 
другият за 
опашката, а 
адвокатът спокойно 
дои кравата.... 


