
 
 

1 

                                                                                                                                            

               

 

 

 

 

    АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ТАНЧОВСКИ & СЪДРУЖНИЦИ 
___________________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____ ___________________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____ ___________________ ____________ _____________ _____________ ____________ _____ 

  София 1000, ул. „Алабин” № 52, ет. 2, тел. 02 / 931 23 49, office@gtvlaw.com, www.gtvlaw.com,  

ПРАВЕН БЮЛЕТИН 
 

№ 42 
 

Февруари 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛЕЗНА БЛАНКА: 

Декларация по чл. 141, ал. 8 
ТЗ  

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец ФЕВРУАРИ 2013 г. 

ДО 5 ФЕВРУАРИ : 
ЗДДФЛ - Издаване от работодателите, които към 31 декември 2012 г. са работодатели по основното трудово 
правоотношение на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ на работниците/служителите, когато 
разликата между годишния данък за доходите от трудови правоотношения и авансово внесения не е 
удържана/възстановена до 31 януари 2013 г. 
ДО 10 ФЕВРУАРИ: 
ЗДДФЛ - Ползване на 5 на сто отстъпка върху внесената до 10 февруари част от данъка за довнасяне по годишната 
данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г. от лицата, подали декларацията в същия срок. 
ДО 14 ФЕВРУАРИ:  
ЗДДС – Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец януари. 
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 
януари. 
ДО 25 ФЕВРУАРИ:  
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец януари за доходи от трудови 
правоотношения.   
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 месец януари са направени само 
частични плащания. 
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември 2012г. на данъка, 
удържан при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ. 
ЗМДТ - Подаване на декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ от предприятия при промяна на отчетната стойност на 
недвижими имоти, настъпила към 31 декември на предходната година. 
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                      ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2013 г. 

 
ДВ, Брой 1 от 04.01.2013г. 
 Прието е Постановление № 350 от 21 декември 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за специално 

ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г.; 
ДВ, Брой 2 от 08.01.2013г. 
 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; 

 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; 

ДВ, Брой 3 от 11.01.2013г. 
ДВ, Брой 4 от 15.01.2013г. 
 Приет е Закон за допълнение на Закона за здравното осигуряване; 
 
 

ДВ, Брой 5 от 18.01.2013г.  
 Прието е Постановление № 7 от 10 януари 2013 г. за изменение и допълнение на 

Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и 
вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, приета с 
Постановление № 291 на Министерския съвет от 2005 г.;  

ДВ, Брой 6 от 22.01.2013г. 
 Прието е Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2013 г.; 
ДВ, Брой 7 от 25.01.2013г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската 

дейност; 
 Прието е Постановление № 11 от 15 януари 2013 г. за приемане на Наредба за излезлите от 

употреба моторни превозни средства; 
ДВ, Брой 8 от 29.01.2013г. 
 

 
  
 Този договор беше изваден от банковите сделки и се наричаше „договор за банкова касетка”. През 2006 г. придоби статута на 
търговска сделка и е уреден в чл. 605 и сл. ТЗ. Ако преди това банката се задължаваше да пази в този сейф предоставените й вещи, сега с този 
договор сейфът се предоставя под наем, отношенията са наемател-наемодател, но в неизчистен вид. По силата на този договор се предоставя 
определен сейф под наем за определен срок срещу определено възнаграждение в охраняемо помещение. За разлика от договора за наем, 
наемателят няма свободен достъп до сейфа по всяко време, а само в рамките на работното време на трезора. Договорът за наем на сейф може 
да бъде сключен при условията на договор с обявено съдържание и с необявено съдържание.  

 Договор с обявено съдържание – при него отговорността на наемодателя може да бъде пълна за претърпените вреди. Друга важна 
особеност е, че когато договорът е с открито съдържание е възможно по реда на ГПК да бъде наложен запор върху намиращите се в сейфа 
пари или вещи. 

 Договор с необявено съдържание – в този случай размера на претърпяната вреда няма как да бъде доказан и рискът ще е за сметка на 
наемателя. 

 Независимо, че това не е банкова сделка трябва да се пази търговската тайна за намиращото се в сейфа, като наемателят не може да 
съхранява забранени от закона или взривоопасни предмети. Това са предмети които застрашават сигурността. Наемодателят може да 
проверява съдържанието по подходящ начин без да се разкрива съдържанието, когато то не е обявено. Ако се констатира, че това 
задължение е нарушено, наемодателят може да пристъпи към разваляне на договора. 
 При разваляне на договора поради не плащане на уговореното възнаграждение наемодателят може да поиска отваряне и 
установяване на съдържанието на сейфа с участие на нотариус. Намерените в сейфа предмети остават за пазене при наемодателя, на който се 
дължи обезщетение за разноските и възнаграждение. 

 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Договор за наем на сейф Две момченца 

разговарят след 

първия учебен ден. 

- Татко ми е 

счетоводител - 

казва едното. - А 

твоят какво 

работи? 

- Моят татко е 

адвокат. 

- Честен ли? 

- Не, обикновен. 


