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ПОЛЕЗНА БЛАНКА: 

Заявление за вписване в публичния регистър 
на лицата, извършващи дейност като 

обменно бюро 

          ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Октомври 2013 г. 
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. 
ЗСВТС – Подаване съгл.чл.11,ал.1 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации –пристигания/изпращания за месец септемврим 2013 г. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10,ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за 
неподаване на месечни декларации за септември 2013 г. 
ДО 15 ОКТОМВРИ: 
ЗКПО - Месечните авансови вноски за октомври за корпоративния 
данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.   
ДО 25 ОКТОМВРИ: 
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан 
през месец септември 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 септември са направени само частични плащания. 
ДО 30 ОКТОМВРИ:  
ЗМТД – Плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите 
имоти за текущата година. 
ЗМТД – Плащане на втората вноска на данъка върху превосните 
средства за текущата година. 
ДО 31 ОКТОМВРИ:  
ЗМТД – Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за 
четвърто тримесечие на 2013 г.  
ЗКПО – Деклариране и внасяне на данъците при източника по 
ЗКПО за трето тримесечие.  
ЗДДФЛ – Внасяне на авансовия данък за третото тримесечие на 
2013 г. за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от 
ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване 
на права или имущество и подавана на данъчна декларация по чл. 
55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци. 

ДО 25 ОКТОМВРИ: 
КСО - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и 
допълнително задължително пенсионно осигуряване: 

 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху получените, включително начислените и неизплатените 
или върху не начислени през м. Септември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен 
през м. Септември 2013 г.  

 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени 
или изплатени след 25 Септември 2013 г., отнасящи се за труд положен през м. Август 2013 г.  

 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени 
или изплатени през м. Септември 2013 г., отнасящи се за труд положен преди м. Август 2013 г.  

 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. 
Септември 2013 г.  

  за съпрузите на лицата по чл.4, ал.3, т.1 и 4 от КСО, когато с тяхно съгласие участват в 
упражняваната от тях трудова дейност за м. Септември 2013 г. 

  за лицата,които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Септември  2013 г. 

 за морските лица, за положения труд през месец Септември 2013 г. 
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: 

 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху получените, включително начислените и неизплатените или 
върху неначислени през месец Септември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Септември 2013 г. 

 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени след 25 Септември 2013 г., отнасящи се за труд положен през м. Август 2013г.  

 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени през месец Септември 2013 г., отнасящи се за труд положен преди м. Август 2013 г.  

  за лицата в неплатен отпуск през м. Септември 2013 г., които не са подлежали на осигуряване на друго 
основание. 

  за лицата, които през м. Септември 2013 г. са били във временна неработоспособност поради болест, 
бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл.164, ал.1 и 3 от КТ.  

  за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл.  4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО за м. 
Септември 2013 г.  

  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Септември 2013 г. 

  за самоосигуряващите се лица, които през м. Септември 2013 г. са били във временна неработоспособност 
поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл.164, ал.1 и 3 от 
КТ. 

 за лицата, които през месец Септември 2013 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 по чл. 40, ал. 1, 2 

ДАНЪЧНИ СРОКОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СРОКОВЕ 



 
 

2 

 

juiiiii 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2013 г. 

 
ДВ, Брой 77 от 03.09.2013г. 
 Приета е Наредба за изменение на Наредба № Н-3 от 2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на вписване 
обстоятелства в електронните регистри на Държавната комисия по хазарта и за предоставянето на електронни услуги; 
ДВ, Брой 78 от 06.09.2013г. 
ДВ, Брой 79 от 10.09.2013г. 
 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за 
помощник-нотариуси по заместване; 
 Приета е Инструкция № Iз-1665 от 22 август 2013 г. за организацията на работа и реда за осъществяване на дейностите по 

контрол на пътното движение 
ДВ, Брой 80 от 13.09.2013г. 
 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите  паспорти на строежите; 
ДВ, Брой 81 от 17.09.2013г. 
 Прието е Решение за приемане на Доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 
2012 г.; 
 

 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване 
и отпускане на лекарствени продукти 
ДВ, Брой 82 от 20.09.2013г. 
ДВ, Брой 83 от 24.09.2013г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги 
 Прието е Постановление № 211 от 19 септември 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за 
условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета с Постановление № 
107 на Министерския съвет от 2003 г.; 
ДВ, Брой 84 от 27.09.2013г. 
 Приет е Закон за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при 

несъстоятелност на работодателя 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за народната просвета 
ДВ. Брой 85 от 28.09.2013г.  

Терминът представителство е многозначен. 
Значението, което му придава ГП – действие от чуждо име с последици за представлявания. Това е т.нар. същинско представителство и представителят има 

представителна власт. Това е субективно непритезателно право да въздейства върху чужда правна сфера.  
Т.нар. косвено представителство – косвен представител (скрит пълномощник). Има представителна власт, но действа от свое име – следователно последиците 

настъпват за него, но е задължен да прехвърли резултата от извършеното на косвено представлявания.  
Органно представителство – при ЮЛ. Които няма как иначе да формират и изразят волята си, освен чрез органите си.  
Политическо представителство. 
Търговско представителство на РБ в чужбина или на чужди държави у нас. Това всъщност са административни органи и могат въз основа на  изрично 

опълномомощаване да сключат сделка (по изключение)        
 Представителство на обществена организация. 
Институтът на търговското представителство, уреден в Глава 6 ТЗ, която има три раздела. В Глава 6 ТЗ има една терминологична недостатъчност. Главата е 

озаглавена търговско представителство и са разгледани пет фигури, които са видове търговско представителство. Но и раздел втори на глава шеста е озаглавен търговско 
представителство. Следователно за търговско представителство се говори в широк смисъл – като родово понятие, което обхваща и петте фигури, и в тесен смисъл – само 
една от петте фигури. Съотношение между търговско представителство и представителство по гражданското право.  Представителството по ГП означава преди всичко 
действие от чуждо име с последици за представлявания. Търговското представителство е едно много широко понятие. То включва не само прякото, но и косвеното 
представителство, включително и посредничеството – т.е. свързване на страните. Гражданско представителство – включва основно правни действия, но наред с тях биха 
могли да се учредят и някои фактически действия.  Видове търговско представителство. В търговския закон за закрепени пет фигури:  

1)     търговско управление 
2)      търговско пълномощно (обикновено търговско пълномощно)  
3)      търговски пълномощник 
4)      търговски представител (в тесен смисъл)  
5)      търговски посредник 
 

 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Търговско представителство 
В една лодка се возят 
инженер, артист и адвокат. 

Лодката започва да се 
пълни с вода и тримата 
започват да умуват как да се 
спасят. 

Инженерът – няма план и 
скица за конструирането на 
лодката. 

Артистът – какъв план бе 
човек, трябва да 
импровизираме. 

Адвокатът – дайте си 
данните по лична карта да 
направим пълномощно за 
спасение. 


