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ПОЛЕЗНА БЛАНКА: 

Декларация за ползване на 
лични данни съгласно ЗЗЛД  

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

ДО 10 ДЕКЕМВРИ:  
КСО - Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно 
обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно 
осигуряване от самоосигуряващите се лица за ноември 2012 г.  
КСО - Внасяне от възложителя на дължимите осигурителни вноски 
за държавно обществено осигуряване и допълнително 
задължително пенсионно осигуряване върху изплатените 
възнаграждения през ноември 2012 г. за лицата, които работят без 
трудови правоотношения.  
ЗЗО - Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски 
от самоосигуряващите се лица за ноември 2012 г. 
ЗЗО - Внасяне от възложителя на дължимите здравноосигурителни 
вноски върху изплатените възнаграждения през ноември 2012 г. за 
лицата, които работят без трудови правоотношения. 
ЗЗО - Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които 
през ноември 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 ДЕКЕМВРИ /първият работен ден след 31 декември 2012 г. е 
2 януари 2013 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 ноември 
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 ноември 2012 г. 
ЗЗО – Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в 
неплатен отпуск през месец ноември 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 НОЕМВРИ 2012 г. 

 
ДВ, Брой 84 от 02.11.2012г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 

смеси; 
 Приет е Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и 

правителството на Република Сърбия относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество 
България – Сърбия;  

ДВ, Брой 85 от 06.11.2012г. 
ДВ, Брой 86 от 07.11.2012г.(извънреден) 
ДВ, Брой 87 от 09.11.2012г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на 

принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна 
армия; 

 Приет е Указ № 385 за определяне на 27 януари 2013 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: 
„Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“ 

ДВ, Брой 88 от 09.11.2012г. (извънреден) 

ДВ, Брой 89 от 13.11.2012г. 
 Приет е Закон за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията; 
ДВ, Брой 90 от 16.11.2012г. 
ДВ, Брой 91 от 20.11.2012г. 
 Приет е Закон за отменяне на Закона за приемане на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от 

Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г. в Берн; 
 Приет е Закон за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит; 
ДВ, Брой 92 от 23.11.2012г. 
ДВ, Брой 93 от 27.11.2012г. 
 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 94 от 30.11.2012г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност; 
 

 
 Правото на защита на личните данни е основно човешко право. Обикновено то се разглежда като част от правото на неприкосновеност на личния живот. То е в пряка връзка 
и с други основни права като правото на самоопределение, правото на свободно сдружаване, правото на свобода на изразяването. 
 Неслучайно е предвидена изрична законова регламентация, която да защитава лицата от нерегламентирана злоупотреба с лични данни и това е Закона за защита на 
личните данни, в сила от 2002 г., както и Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни, Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген и други 
актове. 
 Цел на ЗЗЛД е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на 
свързаните с тях лични данни. Според българския закон, лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, 
семейна, икономическа, културна или обществена идентичност. 
 
 Основните права на гражданите залегнали в Закона за защита на личните данни са: 

 правото на защита срещу безцелно и незаконно събиране на данни за тях от държавата; 
 право на защита срещу незаконно прехвърляне на данни за тях от една институция към друга; 
 право да знаят кой, кога какви данни събира за тях и с какви цели; 
 право на достъп до вече събраните данни, както и да искат поправянето или заличаването им в съответните случаи (чл. 109 от Конвенцията за прилагане на 

Споразумението от Шенген); 
 право на специална защита на определени данни, разкриващи - расов или етнически произход, политическа или религиозна принадлежност, здраве, сексуален живот 

и убеждения ( чл.5, ал.1 ЗЗЛД). 
 Съгласно чл.34а от ЗЗЛД, физическото лице има право да възрази срещу: 

- обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не 
могат повече да бъдат обработвани; (чл. 34а, т.1) 

- обработването за целите на директния маркетинг; (чл. 34а, т.2) 
- да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за предходната цел, като му e предоставена 

възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. (чл. 34а, т.3) 
 Случаите на нарушаване на разпоредбите на ЗЗЛД подлежат на санкциониране чрез налагане на административно наказание, съгласно гл. 8 на ЗЗЛД. Компетентният орган 
е Комисията за защита на личните данни. Тя може да бъде сезирана с подаване на жалба и да образува административно производство. При установено нарушение в процеса 
на обработване на лични данни, комисията има правомощията да наложи на нарушителя административно наказание – глоба или имуществена санкция, в размери определени 
в ЗЗЛД. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Защита на личните данни  
Адвокат лежи на 
смъртно легло в 
болницата. Негов 
приятел, дошъл на 
посещение, го 
заварва да 
прелиства 
библията. 
- Какво правиш? – 
пита го той. 
- Търся вратичка – 
отвръща му 
адвокатът. 

 


