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ПОЛЕЗНА БЛАНКА: 

Декларация по чл.4, ал.7 и 
по чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП 

          ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец НОЕМВРИ 2012 г. 
ДО 10 НОЕМВРИ: 
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан 
през месец октомври 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 
октомври за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на 
права или имущество. 
ДО 14 НОЕМВРИ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и 
внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец октомври.  
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 октомври. 
ДО 15 НОЕМВРИ:  
ЗКПО – Внасяне на месечните авансови вноски за ноември за корпоративния данък 
по Закона за корпоративното подоходно облагане. 
ЗКПО - Внасяне на данъка върху приходите за месец октомври от бюджетните 
предприятия. 
ЗКПО - Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец октомври 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 30 НОЕМВРИ:  
ЗКПО – Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.  
ЗКПО – Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец 
октомври.  
ЗДДФЛ - Внасяне 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 октомври са направени само частични 
плащания. 
 

ДО 10 НОЕМВРИ (Първият работен ден след 10.11.2012 г. е 
12.11.2012 г.):  
КСО - Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно 
обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно 
осигуряване от самоосигуряващите се лица за октомври 2012 г.  
КСО - Внасяне от възложителя на дължимите осигурителни вноски 
за държавно обществено осигуряване и допълнително 
задължително пенсионно осигуряване върху изплатените 
възнаграждения през октомври 2012 г. за лицата, които работят без 
трудови правоотношения.  
ЗЗО - Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски 
от самоосигуряващите се лица за октомври 2012 г. 
ЗЗО - Внасяне от възложителя на дължимите здравноосигурителни 
вноски върху изплатените възнаграждения през октомври 2012 г. за 
лицата, които работят без трудови правоотношения. 
ЗЗО - Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които 
през октомври 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 НОЕМВРИ:  
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 
октомври 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 октомври 2012 г. 
ЗЗО – Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в 
неплатен отпуск през месец октомври 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 75 от 02.10.2012г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи; 
ДВ, Брой 76 от 05.10.2012г. 
ДВ, Брой 77 от 09.10.2012г. 
 Приет е Закон за изменение на Закона за административните нарушения и наказания 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата 
 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България 
ДВ, Брой 78 от 12.10.2012г. 
 Приета е Наредба № 15 от 1 октомври 2012 г. за реда за предоставяне на обезпечения за издаване на лицензии за внос и 

износ, сертификати за предварително фиксиране и удостоверения за възстановяване за селскостопански продукти от 
или за трети страни 

ДВ, Брой 79 от 16.10.2012г. 
 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение 
на научни знания“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 

ДВ, Брой 80 от 20.10.2012г. 
 Прието е Постановление № 250 от 11 октомври 2012 г. за определяне нов размер на минималната 

работна заплата за страната. 
ДВ, Брой 81 от 23.10.2012г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 
 
ДВ, Брой 82 от 26.10.2012г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
 Приет е Закон за изменение на Закона за администрацията 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 
 
ДВ, Брой 83 от 30.10.2012г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите 
 Прието е Решение за произвеждане на национален референдум 

 

 
 Франчайз представлява правото на един предприемач да търгува с продукцията на даден производител. Договорът е ненаименован и няма 
изрична законова уредба. Независимо от това той е изключително разпространена правна форма на съвместна търговска дейност. На практика той 
представлява договор (договорно обединение) между самостоятелни търговци, които осъществяват дейността си в една обща маркетингова система. 
Страните са франчайзодател и франчайзополучател. Преимуществото за франчайзополучателят при сключване на този договор е, че той инвестира 
в определен бизнес който е развит преди това. Докато франчайзодателят използва търговската мрежа на франчайзополучателя вместо да развива 
собствена такава. С договорът за франчайзинг се предоставя правото за използване на търговска марка, ноу-хау и други обекти на индустриалната 
собственост при продажба на стоки, услуги, включително и при производството.  

Основните задължения на страните. 
На франчайзодателя – да предостави марката за ползване, ноу-хау и др. Освен това има задължението да осъществява обучение на персонала. Има 
правото да осъществява постоянен контрол за начина, по който се използва франчайзинга и при нарушение на изискванията по договора има право 
да го развали.  
На франчайзполучателя – той се задължава да използва предоставената му търговска марка и да извършва дейността си именно под тази търговска 
марка; да не развива конкурентна дейност, включително може да се уговори той да бъде франчайзополучател само за конкретен бизнес; длъжен е да 
спазва изискванията за опаковка, дизайн и т.н. и поначало той заплаща възнаграждение, като последното може да бъде както процент от печалбата, 
така и конкретни, договорени вноски, без те да са функция от печалбата. 

Франчайзингът може да бъде: 
 производствен , при който франчайзополучателят има право сам да произвежда стоките, ползвайки предоставения му производствен опит, 

ноу-хау, търговски марки и други. 
 пласментен, при който франчайзополучателят има право само да разпространява стоките / услугите, произвеждани / извършвани от 

франчайзодателя. 
 франчайзинг на услуги, при който франчайзополучателят има право да извършва услугите на франчайзодателя. 

 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Договор за франчайзинг  
Между приятели: 
- Какво се е 
случило с теб? 
Защо с патерици?  
- Защото преди два 
дни ме блъсна една 
кола. 
- И не можеш да 
ходиш без 
патерици?  
- Не зная. Докторът 
казва, че мога, а 
адвокатът казва, че 
не мога... 


