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Над 5000 български селища ще 
могат да кандидатства за 

европейско финансиране за 
безжичен интернет. 

Министерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията (МТИТС ) изрази 
подкрепа за участие на повече 
селища, независимо от тяхната 
големина, в инициативата за 
безплатен достъп до безжичен 
интернет WiFi4EU.  По този начин, 
над 5000 български градове и 
села, където няма безплатен 
достъп до публична интернет 
мрежа, ще могат да 
кандидатстват за финансиране 
пред Европейската комисия. 

Инициативата Wifi4EU ще осигури 
до 2020 г. безплатен достъп до 
световната мрежа на жителите и 
туристите на 8 хиляди местни 
общности в Европейския съюз. 
Първият конкурс се очаква да 
бъде обявен през 2018 г. 
Общинските ръководства трябва 
да предложат място, където ще се 
предоставя безжичен интернет – 
площад, парк и др. 

        ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Февруари 2018 г. 

До 1-ви февруари  ЗДДС: Подаване на заявление за регистрация на основание чл. 132, ал. 5 от ЗДДС, когато след датата 
на създаване на неперсонифицирано дружество, което не е регистрирано по закона, съдружникът е регистриран по закона до 
31 декември 2017 г. Включително. 
До 5-ти февруари  ЗДФЛ: Издаване на служебна бележка за доходите от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 
2, т. 4 от ЗДДФЛ (образец № 1) от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основното 
трудово правоотношение на съответните работници/служители, когато разликата между годишния данък за доходите от 
трудови правоотношения и авансово внесения не е удържана/възстановена до 31 януари на текущата година. 
До 10-ти февруари 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 февруари  ЗДДС:*Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на 
дължимия ДДС за данъчния период - месец септември;*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 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния 
период – месец януари. 
До 15-ти февруари  ЗКПО: Месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по ЗКПО, 
деклариране и внасяне на данъка за трето тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри 
в игрално казино, както и деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО за трето тримесечие. 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за 
разчетени фискални памети  през месец септември, както и 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 септември 
До 20-ти февруари  ЗДДС: 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 25-ти февруари  ЗДДФЛ: Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец януари за 
доходи от трудови правоотношения. 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 януари, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за 
този месец не е изплатен до 31 декември. Внасяне на авансовия данък за третото тримесечие на годината за 
придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. 
До 28-ми февруари  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.  
ЗДДФЛ: Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на 
окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически 

лица, придобити през м. януари. 

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и 
допълнително задължително пенсионно осигуряване: 
до 25 февруари  
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 януари 2018 г. ; върху допълнителни доходи от трудова дейност 
начислени или изплатени след 25 януари 2018 г., отнасящи се за труд положен през месец 
декември 2017 г.; върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени през месец януари 2018 г., отнасящи се за труд положен  преди месец 
декември 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 януари 2018 г. ; за лицата, които през месец януари 2018 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 януари 
2018 г. ; 
за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически 
служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец 
януари 2018 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 февруари  
За лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО, върху получените, включително начислените и 
неизплатените или върху неначислени през месец януари възнаграждения, които се 
отнасят за труд, положен през месец януари 2018 г. ; върху допълнителни доходи от 
трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) 
начислени или изплатени след 25 януари 2018 г., отнасящи се за труд положен през месец 
декември 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 януари 2018 г., които не са подлежали на осигуряване 
на друго основание; За лицата, които през месец декември 2017 г. са били във временна 
неработоспособност (КТ). 
 лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения 
през месец януари 2018 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски. 
до 25 февруари 
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите. 
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните 
клонове и поделения за дължимите за месец януари 2018г . 
 Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец януари 2018 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  Януари 2018 г. 

 
ДВ, Брой 1, 02.01.2018г. 
* Закон за допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. 
* Постановление № 330 от 22 декември 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за 
условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, приета с Постановление № 
192 на Министерския съвет от 2004 г. 
ДВ, Брой 2 от 03.01.2018г. 
* Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата 
* Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители 
* Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията 
ДВ, Брой 3 от 05.01.2018г. 
ДВ, Брой 4 от 09.01.2018г. 
* Наредба за отменяне на Наредба № 10 от 2005 г. за реда на контрол и отчетност на складовете за 
съхранение на изкупено при намеса на пазара зърно. 

ДВ, Брой 5 от 12.01.2018г. 
ДВ, Брой 6 от 16.01.2018г. 
* Наредба № 56 от 4 януари 2018 г. за минималното съдържание на 
инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно 
осигуряване 
ДВ, Брой 7 от 19.01.2018г. 
* Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество 
ДВ, Брой 8 от 23.01.2018г. 
ДВ, Брой 9 от 26.01.2018г. 
ДВ, брой 10 от 30.01.2018г. 
 

 
  
  

Към Търговския регистър ще бъдат добавени нови функционалности, чрез които юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) ще могат да подават 
документи. Регистърът ще бъде обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете обявени по силата на закон, 
за търговците и клоновете на чуждестранните търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска 
цел. 

Регистърът ще бъде с ново наименование: “ Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел“. 
Осигурява се възможност ЮЛНЦ да подават документи във всяка една служба по регистрация, независимо от седалището и адреса на управление. 
Документи ще могат да се подават от всяка точка на света по електронен път чрез портала ТРЮЛНЦ. Единственото условие за това е заинтересованото лице 
да притежава валиден електронен подпис. При подаване на документи по електронен път таксата е с 50% по-ниска. 

Срокът за пререгистрация по закон е до 31.12.2020 г. В двумесечен срок от влизането в сила на закона (01.03.2018 г.) Централният регистър на 
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерството на правосъдието ще предаде безвъзмездно на 
Агенция по вписванията структурирани данни в електронна форма за вписаните в Централния регистър юридически лица и клонове на чуждестранни 
юридически лица. 
Годишните доклади за дейността по чл. 40, ал. 3 на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, съответно на 
клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, вписани в Централния регистър към 
Министерството на правосъдието към датата на влизането в сила на този закон, се вписват, съответно обявяват във вида, в който са отразени в Централния 
регистър към момента на прехвърлянето на информацията към Агенцията. 

До изтичането на срока за пререгистрация - 31.12.2020 г. Министерството на правосъдието поддържа публична база данни на юридическите лица с 
нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които не са подали заявление за пререгистрация. 
След подаване на заявление за пререгистрация, годишните доклади за дейността по чл. 40, ал. 3 на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност, съответно на клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, 
вписани в Централния регистър към Министерството на правосъдието, ще се прехвърлят към информационната система на Търговския регистър и Регистъра 
на юридическите лица с нестопанска цел (ИС на ТРРЮЛНЦ) във вида, в който са отразени в ЦРЮЛНЦ. 

За тези, които не са подали заявление за пререгистрация информация ще се получава от ЦРЮЛНЦ в срок до 31.12.2020 г. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 
 

 
 

Раят и адът се 
скарали и раят казал 

на ада:  
- Няма да ви се 
размине! Ще ви 

съдим! 
Адът се захилил и 

казал: 
- Съдете ни! Всички 
адвокати са при нас! 


