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ПОЛЕЗНА БЛАНКА: 

Декларация за сключване 
на граждански брак  

ВАЖНИ ПРОМЕНИ от 01.01.2013 г. 
НАП ВЪВЕЖДА ЕДНИННА СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 

От началото на 2013 г. в сила влизат важни промени в начина за плащане на данъчни и осигурителни задължения. От 2013 г. плащането на данъци и 
осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване - ДЗПО) ще става по една банкова сметка. От 1 януари 
на 2013 г.: 

 Съществено се променят редът и начинът за разпределяне на постъпилите средства от данъци и осигурителни вноски по съответните бюджети и 
фондове. 

 Автоматично ще се обвързват постъпилите плащания с вписаните в сметката задължения по реда на възникването им. 
 Променят се сроковете за внасяне на осигурителни вноски – до 25-то число на месеца, следващ месеца, в който са начислени заплатите. 
 Банкови сметки за плащане на данъци и осигуровки: Запазва се съществуващата банкова сметка за републиканските данъци по териториални 

дирекции на НАП, по която ще се плащат данъци и осигурителни вноски, ревизионни актове, лихви. 
 Запазват се съществуващите банкови сметки в териториалните дирекции на НАП за ДЗПО, а по тях ще се превеждат само и единствено сумите 

за ДЗПО. 
 По различна сметка ще се превеждат средствата, които постъпват от принудително събиране, тоест когато има образувано изпълнително дело за 

събиране на публични вземания. 
 Открива се нова сметка за превеждане на дивиденти, която ще се администрира от ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители”. 
 Остават и сметките за Търговска несъстоятелност и Частни държавни вземания. 
 Невлезлите в сила ревизионни актове няма да са част от механизма на единната сметка. 
 Самоосигуряващите се лица получават възможност да изберат да платят здравни вноски, независимо от други по-стари задължения, като 

подадат заявление в НАП преди плащане на здравноосигурителни вноски. 
 Задълженията, които не са за данъци и осигурителни вноски, и са установени от органи, различни от НАП (глоби към КАТ, Регионални здравни 

инспекции и др.), се превеждат по сметката за принудително събиране. 
 За неплатените публични задължения, срокът за плащане, на които е изтекъл преди 1 януари 2008 г., новият принцип се прилага след 1 януари 

2014 г. 
ДОХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ ПО ДЕПОЗИТНИ СМЕТКИ ВЕЧЕ ЩЕ СЕ ОБЛАГАТ 
От 01.01.2013 г., съгласно новите промени в ЗДДФЛ, няма да бъдат облагани с окончателен данък доходите от лихви по банкови сметки, с изключение 

на лихвите по депозитни сметки, в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава членка на Европейския съюз или в друга 
държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (чл. 13, ал.1, т.8). Според новата точка 58 на § 1 от Допълнителните 
разпоредби, "Депозитни сметки" са банкови сметки за съхранение на пари за определен срок срещу възнаграждение (лихва). 

 Данъкът върху доходите от лихвите по депозитите ще бъде 10% (чл. 46, ал. 1  ЗДДФЛ). Доходът ще се счита придобит на датата на падежа на депозита 
или по-ранното му прекратяване, а банката ще има задължението да удържи и внесе окончателния данък до края на месеца, следващ месеца на 
придобиване на дохода. При авансово изплащане на лихвата, доходът също ще се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на 
предсрочното му прекратяване. 
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                      ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2012 г. 

 
ДВ, Брой 95 от 04.12.2012г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност; 
ДВ, Брой 96 от 06.12.2012г.(извънреден) 
ДВ, Брой 97 от 07.12.2012г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите; 
ДВ, Брой 98 от 11.12.2012г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди; 
ДВ, Брой 99 от 14.12.2012г.  
 Приет е Закон за допълнение на Закона за държавната собственост; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози; 
 Приет е Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г.; 
ДВ, Брой 100 от 15.12.2012г.(извънреден) 
ДВ, Брой 101 от 18.12.2012г. 
 Приет е Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.;  

ДВ, Брой 102 от 21.12.2012г. 
 Приет е Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г.; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта; 
 Приет е Закон за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина; 
ДВ, Брой 103 от 28.12.2012г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на 

незаконно придобито имущество; 
 Приет е Закон за изменение на Закона за автомобилните превози; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и 

задържането под стража; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца; 

 
  

Брачен договор, известен още и като предбрачен договор, е сравнително нов институт на българското семейно право, въведен с новия Семеен кодекс от 2009 година. 
Ако не сключат брачен (предбрачен) договор, съпрузите могат да избират измежду две опции - старият режим на съпружеска имуществена общност (СИО) и новата 
възможност за избор на режим на имуществена разделност. 
 Съпружеската имуществена общност означава, че всички вещни права придобити по време на брака са обща собственост по равно на двамата съпрузи. Името, на 
което са придобити няма значение.  Единственото изискване е вещните права да са придобити в резултат на общ принос, който може да бъде както пряк, така и непряк. Към 
общата собственост не се включват вещните права придобити преди сключването на брака,  наследеното или дарено имущество, както и личното имущество (движимите вещи 
придобити от съпруга, които му служат за обикновено лично ползване и вещи, които използва за упражняване на професия или занаят). 
 При режима на разделност всеки придобива сам за себе си.  Ако някой от съпрузите е допринесъл за увеличаване на имуществото на другия съпруг, той има право 
на част от стойността на това имущество само ако докаже пред съда, че има принос. 
 Наред със СИО и с режима на разделност както встъпващите в брак, така и съпрузи по заварени бракове могат да сключат брачен договор, с който да регламентират 
имуществените си отношения. Този договор поражда действие от момента на встъпване в брак за новобрачните или от момента на подписването му – за съществуващите 
бракове, и действа до неговото прекратяване или унищожаване. След прекратяване на брака остават в сила само онези договорни разпоредби, на които е придадена такава сила.  
Брачният договор може да бъде сключен само лично от дееспособни лица, в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите (чл. 39, ал. 1 СК). Съгласно 
разпоредбата на чл. 38, ал. 1, той може да съдържа уговорки само относно имуществени отношения между страните като: 

 правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака;  
 правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака;  
 начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище; 
 участието на страните в разходите и задълженията;  
 имуществените последици при развод;  
 издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод; 
 издръжката на децата от брака; 
 други имуществени отношения, доколкото това не противоречи на разпоредбите на СК. 

Не е допустимо брачният договор да съдържа разпореждания за случай на смърт, както и уговорка, с която предбрачното имущество на една от страните да стане съпружеска 
имуществена общност (чл. 39, ал.2 и ал. 3 СК).  
Брачният договор се прекратява: 

 по взаимно съгласие на страните; 
 по иск на единия съпруг при съществена промяна на обстоятелствата, ако договорът сериозно застрашава интересите на съпруга, на ненавършилите пълнолетие деца 

или на семейството; 
 при прекратяване на брака, освен клаузите, които уреждат последиците от прекратяването и са предназначени да действат и след него. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Предбрачен договор и режими на имуществени отношения  
 
Как прекара 

коледните 

празници? 

- Чудесно. На 

Коледа ни 

гостуваха един 

адвокат, зет ми, 

един политик и 

един банкер. А на 

обяд мама сервира 

още един пуяк. 


