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ВАЖНО! 

Напомняме Ви, че предстои 
публикуването на Годишните 

финансови отчети в Търговския 
регистър, като сроковете за всички 

търговци по смисъла на Търговския 
закон са до 30.06. 2017 г. 

Съглазно Закона за 
счетоводството: 

„Който е задължен и не публикува 
финансов отчет в срок, се наказва 

с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а 
на предприятието се налага 

имуществена санкция в размер от 
0,1 до 0,5 на сто от нетните 

приходи от продажби за отчетния 
период, за който се отнася 

непубликуваният финансов 
отчет, но не по-малко от 200 лв.“ 

 

    ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец май 2017 г. 

До 10-ти май: / ЗКПО / : 
Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори 
на телефонна или друга електронна съобщителна услуга .. 
До 14-ти май / ЗДДС / : 
 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия 
ДДС за данъчния период - месец април.  
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни 
доставки,  доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово 
плащане (цялостно или частично) от 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 април. 
До 14-ти май / ЗСВТС / : 
 Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -  пристигания/изпращания 
за месец април 2017 г.  
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за 
април 2017 г. 
До 15-ти май / ЗКПО / : 
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални 
памети  през месец април 
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за 
регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, 
както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството 
за регистрация на фискалното устройство през месец април 
До 20-ти май / ЗСВТС / : 
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат-декларации пристигания/изпращания за 
месец април 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо 
задължение. 
До 25-ти май / ЗДДФЛ / :  
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец април за доходи от трудови 
правоотношения.   
2. 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, направени през 
месец април, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово 
правоотношение за този месец не е изплатен до 25 май. 
До 31-ви май / ЗДДФЛ / : 
Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната декларират и внасят 
окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на 
местни физически лица, придобити през м. април. 

 

До 25 май / Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и 
допълнително задължително пенсионно осигуряване / 
 за лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО, върху получените, включително начислените и неизплатените 
или  неначислени през месец април възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец 
април 2017 г.  
 за лицата по чл. 4, ал. 10 от КСО (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна 
селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено 
възнаграждение за труд, положен през месец април 2017 г., когато това възнаграждение е в по-
голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни 
осигурителни вноски. 
 за лицата, на които през  месец април 2017 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа. 
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец 
април 2017 г.  
 за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или 
занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с 
тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец април 2017 г . 
 за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през 
месец април 2017 г., върху които се дължат осигурителни вноски / за морските лица за положения 
труд през месец април 2017 г / за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения 
с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското 
законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец април 2017 г. /  за  лицата, изпратени 
на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и 
допълнително задължително пенсионно осигуряване за април 2017 г. / за лицата, работещи в 
международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни 
органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно 
осигуряване за месец април 2017 г.:  / за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани 
служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, 
отнасящи се за месец април 2017 г. 
До 31 май / Подаване на декларации по реда на Наредбата за обществено осигуряване на 
самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица / 
 Подаване на декларация  от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, 
които от месец Май 2017 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. / декларация  от лицата, 
работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български 
държавни органи, които желаят от месец май 2017 г. да се осигуряват за своя сметка 
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            ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2016 г. 

 ДВ, Брой 28 от 04.04.2017г. 
ДВ, Брой 29 от 07.04.2017г. 
ДВ, Брой 30 от 11.04.2017г. 
ДВ, Брой 31 от 18.04.2017г. 
ДВ, Брой 32 от 21.04.2017г. 
ДВ, Брой 33 от 25.04.2017г. 
ДВ, Брой 34 от 28.04.2017г. 
 

 

 
 

 

 Поначало родителят сам управлява и се разпорежда с  имуществото на децата си в техен интерес. Но в закона изрично и изчерпателно са посочени случаите, в които за 
извършването на действия на разпореждане е необходимо разрешение от районния съд по настоящ адрес на детето. Тези действия са: разпореждане с недвижими имот / разпореждане с 
движими вещи чрез формална сделка (например продажба на лек автомобил) / разпореждане с влогове / разпореждане с ценни книги (например акции в търговско дружество). В останалите 
случаи на разпореждане с имуществото на дете няма въведен ограничителен режим и разрешение не ми е необходимо. За да получа необходимото разрешение за разпореждане с 
имуществото на детето, трябва да подам молба до районния съд. Право да направи искане има : А) ако детето е малолетно, до навършване на 14г. – а) единия или двамата родители б)  в 
случай на развод – родителят, на който е предоставено упражняването на родителските права в) настойник при учредено настойничество. Всички изброени действат като негови законни 
представители; Б) ако детето е непълнолетно (от 14 до 18г.) – от него със съгласието  на родител или попечител.  
Дори когато става дума за еднотипни действия по отношение на повече от едно дете, например тегленето от влогове на двама братя както е в моя случай, всяко едно от исканията трябва да 
бъде направено отделно, тоест да се иска индивидуално разрешение от районния съд за всяко едно от децата, с оглед изискванията на закона за конкретна преценка, дали исканото 
разпореждане не противоречи на интереса на всяко едно от децата поотделно.  
 Молбата, която  се подава до районния съд  има задължително минимално необходимо съдържание. Съдържание на молбата до районния съд: трите имена и ЕГН на 
детето / настоящ адрес на детето / трите имена и ЕГН на майката и/или бащата / точно описание на действието на разпореждането с оглед на което се прави искането. Към молбата трябва да се 
приложи задължително: лична карта на родителя (и на детето, ако то е непълнолетно) / акт за раждане на детето / удостоверение за внесена държавна такса. Други документи, които могат да се 
приложат са: съдебно решение за предоставяне на родителските права; документи, доказващи имущественото състояние на детето, мнението на настойническия съвет, ако над малолетното 
дете е учредено настойничество и др. Когато се иска разрешение за теглене на сума от влог, трябва да се приложат също: влоговата книжка на детето, размера на сумата, целта, за която се 
тегли сумата, IBAN на сметката. Когато се иска разрешение за извършването на разпореждане с недвижим имот, трябва да се приложат също: документ за собственост (нотариален акт), скица 
на имота, документ, удостоверяващ имущественото състояние на детето.  
Съдът взема решение дали да уважи молбата, като преценява във всеки конкретен случай дали разпореждането не противоречи на интереса на детето. За целта трябва ясно да бъдат изяснени 
намеренията, с оглед на които се иска разпореждането.. За да извърши преценка, съдът може да поиска становище от дирекция “Социално подпомагане” относно защитата интересите на 
детето при разпореждането. Районният съд е изключително стриктен по отношение на обосноваността на искането, тъй като няма механизъм за последващ контрол относно изпълнението на 
заявените намерения, както и начин да се гарантират те. При съдебното производство детето задължително се изслушва, ако е навършило 10г. възраст. Когато не е навършило 10 г., то може да 
бъде изслушано като се преценява степента на неговото развитие, тъй като се засягат негови права и законни интереси. На изслушването на детето задължително присъства социален 
работник от дирекция “Социално подпомагане”, който изразява устно становище, а при невъзможност изпраща доклад. При вземането на решение съдът се обосновава. Ако одобри 
искането, но сметне, че в конкретния случай е налице противоречие между интереса на родителя и на детето, съдът назначава особен представител на детето, който да извърши разрешените 
разпоредителни действия. Например, ако майката и детето са съсобственици на лек автомобил, за извършването на покупко-продажбата на който се иска разрешение. Решението на 
районния съд подлежи на обжалване пред въззивна инстанция – окръжен съд и с оглед стойността на исканото разпореждане пред касационна инстанция – Върховния касационен съд. 
Законът изрично и изчерпателно посочва случаите на разпореждане, за които  е установена забрана.Такива действия на разпореждане са: дарение; отказ от право; даване на заем; 
обезпечаване на чужди задължения. По изключение районният съд може да даде разрешение за учредяване на залог или ипотека при нужда или очевидна полза за детето (заплащане на 
скъпо струващо лечение на детето, обучение в чужбина) или при извънредни нужди за семейството (лечение на тежко болен родител). 
 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Разпореждане с имуществото на дете Попитали домакиня, 
ревизор и адвокат колко 

прави 2 плюс 2.  

Домакинята: "Четири!"  

Ревизорът: "Мисля, че е 
3 или 4, но за всеки 

случай ще прегледам 
цифрите пак."  

Адвокатът дръпнал 
пердетата, намалил 

светлината и 
прошепнал: 

"Колко искаш да бъде?" 


