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Министерството на 
икономиката обяви, че 19 от 

най-често ползваните 
платени услуги на 

Патентното ведомство вече 
ще се предоставят на 

заявителите абсолютно 
безплатно. Това са част от 

предприетите мерки от 
правителството за 

редуциране на 
административната тежест 

 
Така 30% от общия брой на 
административните услуги, 

които се предоставят на 
бизнеса и гражданите по 

ценоразпис, вече са 
безплатни. Въведен е нов 
критерий, според който 

всички цени за 
административни услуги, 

събирани съгласно 
посочения ценоразпис, ще 
бъдат намалени с още 10% 

при подаване на заявлението 
онлайн. 

        ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Септември 2017 
г. До 10-ти септември   ЗКПО: 

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или 
друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за 
участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от 
операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. 
До 14-ти септември   ЗДДС: 
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец август. 
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 август. 
   ЗСВТС: 
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец 08.2017 г.  
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за 08. 2017 г. 
До 15-ти септември  ЗКПО  Месечните авансови вноски за септември за корпоративния данък по Закона за 
корпоративното подоходно облагане.  
Наредба № Н-18 от 13.12.2006г.   1. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за 
разчетени фискални памети  през месец август 
    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 август 
До 20-ти септември  ЗСВТС: 
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец август 2017 
г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. 
До 25-ти септември  ЗДДФЛ: 
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец август 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 август, когато пълният 
размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 
септември. 
До 30-ти септември  ЗКПО  възможност за еднократно подаване на нова декларация за корекция на 
данъчния финансов резултат и данъчното задължение за предходната година, за к/о е подадена ГДД и 
законоустановеният срок за подаването ѝ е изтекъл. 
 

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и 
допълнително задължително пенсионно осигуряване: 
до 25 септември  
за лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО, върху получените, включително начислените и 
неизплатените или върху неначислени през август възнаграждения, които се отнасят за 
труд, положен през месец август 2017 г. /върху допълнителни доходи от трудова дейност 
начислени или изплатени след 25 август 2017 г., отнасящи се за труд положен през месец 
юли 2017 г./ върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или изплатени 
през месец август 2017 г., отнасящи се за труд положен  преди месец юли 2017 г.  / също за 
лицата по чл. 4, ал. 10 от КСО  
за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, 
който е влязъл в сила през месец август  2017 г.  /за лицата, които през месец август 2017 г. 
са възстановени на работа по реда, определен в специални закони/ за лицата, чието 
уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец август 
2017 г.  
за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически 
служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец 
август 2017 г. 
 
Подаване на декларации по реда на Наредбата за обществено осигуряване на 
самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица 
 
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: 
до 25 септември  
За лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО, върху получените, включително начислените и 
неизплатените или върху неначислени през месец юли възнаграждения, които се отнасят 
за труд, положен през месец август 2017 г. /върху допълнителни доходи от трудова дейност 
(например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или 
изплатени след 25 август 2017 г., отнасящи се за труд положен през месец юли 2017 г. / за 
лицата по чл. 4, ал. 10 от КСО във връзка с чл. 114а, ал. 1 от КТ  /за лицата в неплатен отпуск 
през месец август 2017 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание/ за 
лицата, които през месец август 2017 г. са били във временна неработоспособност (КТ) / 
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец август 2017 г. за лицата, които са 
здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет. 
до 25 септември 
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите 
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните 
клонове и поделения за дължимите за месец август 2017г . 
 Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец август 2017 г. е 
възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО. 
 

ДАНЪЧНИ СРОКОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СРОКОВЕ 
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     ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ Август 2017 г. 

 
ДВ, Брой 62 от 01.08.2017г. 
* Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на 
ценни книжа  
ДВ, Брой 63 от 04.08.2017г. 
* Приет е Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс 
* Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
ДВ, Брой 64 от 08.08.2017г. 
ДВ, Брой 65 от 11.08.2017г. 
* Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 
ДВ, Брой 66 от 15.08.2017г. 
ДВ, Брой 67 от 18.08.2017г. 
 Постановено е Решение № 9 от 6 юли 2017 г. по конституционно дело № 9 от 2016 г. 

ДВ, Брой 68 от 22.08.2017г. 
* Приет е Правилник за администрацията в съдилищата 
ДВ, Брой 69 от 28.08.2017г. 
ДВ, Брой 70 от 29.08.2017г. 
* Прието е Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на 
Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране 
на проекти, изпълнявани със средства от ЕС за програмния период 2014 – 
2020 г. 
ДВ, Брой 71 от 01.09.2017г. 
* Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 
г. за сечите в горите 
 

 
 Правилата за валидността и признаването в България на свидетелство за управление на МПС (СУМПС), издадено от чужди държави, са уредени в Закона за движението по пътищата, 
както и от няколко международни договора - Женевска конвенция за движение по пътищата от 1949 г., Виенска конвенция за движение по пътищата от 1968 г. и Споразумението между страните по 
Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили. Тези международни договори са обнародвани, ратифицирани и влезли в сила за България и имат предимство пред 
вътрешното законодателство, което им противоречи.  В тази връзка е необходимо да поясним и причината, поради която правилата за признаване и валидност се съдържат в различни 
международни договори. Така Споразумението между страните по Северноатлантическия договор се прилага само към водачи с определен статут - водачът е от въоръжените сили на държавата, а 
двете международни конвенции регулират отношенията между различни държави, в зависимост от това кои от тях са страни по съответната конвенция. Затова съществуват и различни правила за 
признаване и валидност на чуждестранно СУМПС в зависимост от това коя държава е издала свидетелството и кой международен договор се прилага в съответния случай. 
 По-конкретно правилата за валидност, предвидени в Женевската конвенция от 1949 г., се прилагат само за свидетелства, издадени от договарящи държави по нея, които не са страни по 
Виенската конвенция от 1968 г. Това е така,  тъй като по силата на изрична разпоредба от Виенската конвенция (чл. 48)  тя отменя и замества Женевската конвенция в отношенията на страните по 
нея. Следователно за държави, подписали и двете конвенции, ще се прилагат правилата на Виенската конвенция. 
 СУМПС, издадено от държава-членка на ЕС 
 Свидетелството за управление, издадено от държава-членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от 
Конфедерация Швейцария, е валидно на територията на България за категорията, за която е издадено, съгласно Закона за движението по пътищата, който транспонира Директива 2006/126/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за управление на превозни средства, без да е необходимо да се представят допълнителни документи. Това означава, 
че всеки, притежаващ свидетелство за управление, издадено от някоя от горепосочените държави, и без оглед на гражданството му, има право да управлява МПС на територията на България при 
спазване на изискванията за минимална възраст за съответната категория, определени в Закона за движението по пътищата. Няма ограничение по отношение на срока, в който лицето може да 
управлява с притежаваното от него национално свидетелство, това е единствено срокът на валидност на самото СУМПС. 
 Режим съгласно подписаните от България международни договори: 
В България се признават и са валидни чуждестранни национални свидетелства, които не са издадени от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, като конкретните изисквания в зависимост от държавата, издала свидетелство и статута на 
водача, се съдържат в Женевската конвенция за движение по пътищата от 1949 г., Виенската конвенция за движение по пътищата от 1968 г. и Споразумението между страните по 
Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили, както и в Закона за движението по пътищата. 
 *Виенска конвенция от 1968 г. - конвенцията се прилага по отношение на СУМПС, издадени от държава - страна по нея. Условията за валидност, предвидени в Конвенцията, са възпроизведени и в Закона 
за движението по пътищата. Така в България се признават свидетелства за управление за съответните категории съгласно Конвенцията. Съгласно разпоредбите на Женевската конвенция на територията на 
България се признават чуждестранни свидетелства без оглед на гражданството на водача, издадени от договаряща страна за съответната категория, стига водачът да е навършил 18 години, като за  водачи на 
мотоциклети договарящите държави могат да признаят свидетелствата им и ако не са навършили 18 години. В случая на България нашето законодателство предвижда 16-годишна възраст за водачи, 
притежаващи свидетелства за категориите АМ и А1.Друга особеност е, че шофьорите могат да управляват с националното си свидетелство за срок до 1 година от влизането си в България. Конвенцията допуска 
в българското законодателство да се предвидят допълнителни изисквания за валидност на чуждестранно СУМПС, особено ако то не отговаря на образеца в приложението към Конвенцията.По отношение на 
лицата със специален статут съгласно Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили, в България се признава за валидно свидетелството за 
управление или военната шофьорска книжка, издадена от договаряща страна по Северноатлантическия договор, на член на въоръжената сила или цивилен компонент.                                                                                   
 По отношение на държави, които не са страни по нито един от международните договори - Женевска конвенция за движение по пътищата от 1949 г., Виенска конвенция за движение по 
пътищата от 1968 г. и Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили, по силата на Закона за движението по пътищата (чл. 161, т. 
2) чуждестранно свидетелство за управление се признава на територията на България, ако е придружено от легализиран превод. Не са поставени ограничения за срока на валидност на 
чуждестранното свидетелство, придружено с легализиран превод, освен валидността на самото СУМПС. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Условия за признаване и валидност на шофьорски книжки, издадени в чужбина 

- Кое е най-
голямото 

изпитание на 
човека? 

- Да слуша 
фъфлещ адвокат 

как разпитва 
заекващ свидетел 
пред недочуващ 

съдия. 


