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Освобождаване от 
здравноосигурителни вноски в 

България на българите в 
чужбина 

 
*Законодателството предвижда, 
българските граждани, които 
живеят и работят в трети 
страни (извън рамките на ЕС),  
да могат да бъдат освободени от 
плащането на здравноосиг-те 
вноски у нас за периода на 
пребиваване в чужбина. От 
началото на 2013 г. това вече може 
да стане, както за бъдещи, така и 
за минали периоди. 
*За да бъдат освободени от 
здравноосигурителни вноски, тези 
граждани трябва да отговарят на 
няколко условия  да са 
български граждани / да са длъжни 
да осигуряват себе си / да 
пребивават в чужбина повече от 
183 дни през една календарна 
година /  подаване на заявление в 
офиса на НАП по постоянен адрес. 
От началото на 2013 г. отпадна 
изискването заявлението да бъде 
подадено преди датата на 
заминаване в чужбина.  

        ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Януари 2018 г. 

До 10-ти януари  ЗДДФЛ: Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на 
служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (образец № 2) за 
придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данък за доходи от трудови 
правоотношения по смисъла на § 1, т. 26, б. „и” от ЗДДФЛ, както и когато работодателите не са работодатели по 
основното трудово правоотношение на лицата към 31 декември на предходната година. 
До 10-ти януари  ЗКПО: Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и 
телефонни или оператори на 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 телефонните или операторите на друга електронна съобщителна услуга.  
До 14-ти януари  ЗДДС:  
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния 
период - месец декември  на предходната година.  
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 
декември на предходната година. 
До 14-ти януари  ЗСВТС: Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - 
пристигания/изпращания за месец декември 2017 г. Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за 
неподаване на месечни декларации за декември 2017 г. 
До 15-ти януари  ЗКПО: Деклариране и внасяне на данъка за четвъртото тримесечие на предходната година 
върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.  
До 20-ти януари  ЗЗДС: Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за 
доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по 
електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес 
или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася 
дължимия данък.   
До 20-ти януариЗСВТС: Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - 
пристигания/изпращания за месец декември 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало 
текущо задължение. 
До 25-ти януари ЗДДФЛ: 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец декември на 
предходната година 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 декември на предходната година, когато пълният размер на начислените 
от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 януари.  
До 30-ти януариЗМДТ: Подаване на декларация по чл. 61р, ал. 5 ЗМДТ за облагане с туристически данък за 
предходната календарна година. 
До 30-ти януари ЗКПО:Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие на предходната 
година данъци при източника по  ЗКПО.  
До 30-ти януариЗДЗП: Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху 
застрахователните премии, дължим за четвъртото тримесечие на предходната година.  

Наредба № Н – 8 от 29 декември 2005г.  
До 20-ти януари: 
 Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец декември 2017г. за лицата, 
които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет. 
До 25-ти януари:  
 Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните 
клонове и поделения, с данните за месец декември 2017г. 
 Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните 
клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова 
дейност за месец преди ноември 2017г, както и за месец ноември 2017 г., които са 
начислени или изплатени след 25 декември 2017г 
 Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец 
декември 2017г. 
До 31-ви януари: 
 осигурените в универсален пенсионен фонд лица, които, считано от 01 февруари 2017 г., 
желаят да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ 
на държавното обществено осигуряване, подават заявление съгласно приложение № 3 към 
чл. 4, ал. 5 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на 
задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на 
работниците и служителите" и за обмен на информация, но не по-късно от 5 години преди 
възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и 
възраст.  
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: 
До 25-ти януари: 
 за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху начислени, но 
неизплатени възнаграждения или върху неначислени през месец декември 
възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец декември 2017 г. 
 за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи 
от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати 
резултати) начислени или изплатени след 25 декември 2016 г., отнасящи се за труд 
положен преди месец ноември 2017, както и  през месец ноември 2017 г. 
 за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения 
през месец декември 2017г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски. 
за морските лица за положения труд през месец декември 2017г 
.  за лицата в неплатен отпуск през месец декември 2017 г., които не са подлежали на 
осигуряване на друго основание. 
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ДАНЪЧНИ СРОКОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СРОКОВЕ 
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     ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ декември 2017 г. 

 
ДВ, Брой 96 от 01.12.2017г. 
  * Постановление № 264 от 28 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, 
които се събират от Агенция „Митници“ по чл. 12 от Закона за митниците, приета с 
Постановление № 85 на Министерския съвет от 2003 г.   
ДВ, Брой 97 от 05.12.2017г. 
 * Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции 
 * Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта 
ДВ, Брой 98 от 08.12.2017г. 
 * Постановление № 267 от 5 декември 2017 г. за приемане на Наредба за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали 
 *Споразумение между правителството на Република България и правителството на Унгария за обмен и 
взаимна защита на класифицирана информация 
  
 

ДВ, Брой 99 от 12.12.2017г. 
     * Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. 
     * Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. 
      * Многостранно споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по 
държави 
ДВ, Брой 100 от 15.12.2017г. 
      * Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа 
енергия 
ДВ, Брой 101 от 19.12.2017г. 
     *  Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения 
     * Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения 
 

 
  
 Пътуването със самолет може да се превърне в истинско изпитание заради огромно закъснение на полета, а прекият резултат от това е загуба на 
време, пари, нерви и пропуснати ползи. Затова има и предвиден законов ред за обезщетения, които авиокомпаниите трябва да изплатят на засегнатите 
пътници.  
 Обезщетение се дължи в три случая  

1) при отмяна на полет, ако пътниците не са уведомени предварително поне 14 дни; 
2) при недопускане на борда поради търговско претоварване (overbooking) - продадени са повече билети от местата; 
3) при закъснение над 3 часа. То се определя спрямо от часа на пристигане в крайната дестинация на пътуването, т.е. при резервация на 

няколко полета е възможно в резултат на закъснение под 3 часа да бъде изпусната връзка със следващ полет и това да доведе до пристигане до крайната 
цел повече от 3 часа след първоначалното разписание - тогава отново се дължи компенсация, макар и закъснението на всеки отделен полет да е по-малко 
от 3 часа.                         

Тези случаи са уредени в Регламент 261/2004 на ЕС. Той предвижда, че обезщетенията на пътниците в горните случаи се прилага за всички полети, 
излитащи от летище в ЕС. За такива, излитащи извън ЕС, но с крайна дестинация в съюза, се прилага единствено ако авиокомпанията е европейска. За 
полети без връзка с ЕС не се прилага. 

Принципно не би трябвало да се стига до дело, ако и двете страни имат достатъчна компетентност да преценят правилно конкретните факти. 
Повечето превозвачи обикновено я имат. Важно е да се знае, че засегнатите клиенти не плащат никакви първоначални такси. Ако искът е успешен, 
платформите си удържат между 20 и 30% с включено ДДС. Сумите на обезщетенията са фиксирани и са според дължината на полета.  

Ключов момент при определяне на обезщетението е дали закъснението или отмяната са причинени от извънредни ситуации. Ако има наличие на 
такива, плащане не се дължи - например стачки, лошо време, терористични атаки. При всяка друга причина, която се счита за неизвънредна, се дължи 
компенсация. Например, ако закъснението или отмяната на полета е заради лоши метеорологични условия или стачка то Европейски Регламент 261/2004 
не се прилага. Проблемът е, че засега регламентът не определя кое събитие е извънредно и кое не, което прави някои искове доста спорни. Като например 
т.нар - bird strike - удар на птица в самолета. В момента в Съда на ЕС има висящо дело по този много спорен въпрос. Също така към днешна дата има 
проект за реформа на регламента, в който трябва да се опишат кои обстоятелства са извънредни и кои не..Обаче реално не е придвижван от 2014 г. и не е 
ясно кога ще бъде гласуван. 

Сроковете за претенция  според решение на Европейския съд обезщетение може да се търси в давностния срок по приложимото национално 
право, като той се смята от датата на полета. Така по българското срокът е 5 години след полета, но в други държави е различен. Обикновено всяка 
авиокомпания избира да се прилага националното ѝ право. Така за "България ер" ще е българското, за Wizz унгарското, Lufthansa немското и т.н. Не ни е 
известно да има някъде по-кратък от 2-годишен срок, така че това е някакъв ориентир, като ако е минало повече време, е препоръчително пътникът да се 
обърне към професионалист за анализ на конкретния случай. По препоръка на ЕК пък авиокомпанията трябва да отговори в срок от 2 месеца след 
подаване на иска. Практиката показва, че целият процес заедно с изплащането на парите в повечето случаи отнема между 5 и 8 седмици. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:   ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРОБЛЕМЕН И/ИЛИ ЗАКЪСНЯЛ САМОЛЕТЕН ПОЛЕТ? 

 

ВЕСЕЛИ 
ПРАЗНИЦИ! 

 

 

 

 

 


