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Данните за корупционни 
престъпления ще бъдат 
публикувани в общ сайт 

Националният съвет по 
антикорупционни политики 
реши на страницата му в 
интернет да се разработи 
секция, в която да се 
предоставя обобщена 
информация за борбата с 
корупционните престъпления. 
Три институции сега 
обобщават информация за 
дейността си, но тя не е 
достъпна на едно място. До 
момента Прокуратурата и 
Върховният касационен съд 
публикуват обобщени данни 
за досъдебните производства и 
повдигнатите обвинения за 
корупция по високите етажи 
на властта и за хода на делата 
за такива престъпления на 
сайтовете си.  

        ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Март 2018 г. 

До 10-ти МартЗКПО 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 МартЗДДС 1.Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на 
дължимия ДДС за данъчния период - месец февруари. 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 февруари. 
До 14-ти МартЗСВТС Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - 
пристигания/изпращания за месец февруари 2018г.  
До 15-ти Март Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. 1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални 
устройства за разчетени фискални памети  през месец февруари. 2. Подаване на данни от производител/вносител 
на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от 
тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец февруари. 3. 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 февруари. 
До 15-ти МартЗЗДФЛ Подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически 
лица през предходната година. 
До 20-ти МартЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - 
пристигания/изпращания за месец февруари 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало 
текущо задължение. 
До 25-ти МартЗЗДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец февруари 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, направени през месец февруари, когато 
пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен 
до 25 март. 
До 31-ви МартЗЗДФЛ 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. февруари. 
До 31-ви МартЗКПО 1. Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен 
корпоративен данък за предходната година. 2. Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на 
дължимия данък за предходната година от бюджетните предприятия. 3. Подаване на годишната данъчна 
декларация и внасяне на дължимия данък за предходната година от лицата, извършващи морско търговско 
корабоплаване, които за дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък 
върху дейността от опериране на кораби. 4. Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия 
данък върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта за предходната година от 
организаторите на хазартни игри. 5. Внасяне на данъка върху разходите, дължим за предходната година. 

 
 

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и 
допълнително задължително пенсионно осигуряване: 
 до 25 март (първият работен ден след 25 март 2018 г. е 26 март 2018 г.) 
 за лицата, които през месец февруари 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 февруари 2018 г. 
 за трудоустроените лица, на които през месец февруари 2018 г. се полага обезщетение, 
тъй като не им е предоставена подходяща работа.  
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за 
месец февруари 2018 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 февруари 2018 г. 
 за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се 
осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за 
февруари 2018 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 февруари 2018 г.  
 до 31 март (първият работен ден след 31 март 2018 г. е 2 април 2018 г.) 
 Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български 
посредник, които от месец март 2018 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. 
Декларацията се подава пред изпращащия посредник. 
 Подаване на декларация  от лицата, работещи в международни органи или организации 
със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец март 
2018 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български 
държавен орган. 
 Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител 
в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на 
задграничния му мандат, които желаят от месец март 2018 г.  да се осигуряват за своя 
сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство. 
 до 20 март  
 Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец февруари 2018 г. за лицата, 
които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на 
данните. 
 

ДАНЪЧНИ СРОКОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СРОКОВЕ 
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     ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ  Февруари 2018 г. 

 
ДВ, Брой 11, 02.02.2018г. 
*Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2016 г. за определяне на реда за съгласуване на 
проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове. 
*Наредба № 1 от 10 януари 2018 г. за формата и съдържанието на обособените баланси на 
управление „Емисионно“, управление „Банково“ и на консолидирания отчет за финансовото 
състояние на Българската народна банка. 
ДВ, Брой 12, 06.02.2018г. 
*Постановление № 14 от 31 януари 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2018 г. 
*Закон за изменение на Закона за измерванията. 
ДВ, Брой 13, 09.02.2018г. 
*Постановление № 15 от 1 февруари 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 
2018 г. за обезпечаване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. 

ДВ, Брой 14 от 13.02.2018г. 
*Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията 
за публичен надзор над регистрираните одитори. 
ДВ, Брой 15 от 16.02.2018г. 
*Закон за пазарите на финансови инструменти. 
ДВ, Брой 16 от 20.02.2018г. 
* оправка в Закона за пазарите на финансови инструменти. 
ДВ, Брой 17 от 23.02.2018г. 
*Закон за изменение на Закона за държавните такси. 
ДВ, Брой 18 от 27.02.2018г. 
*Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. 
 

 
  
  

По - съществените промени в осигуряването през 2018 г. : 
 Относно осигуровките:  

Увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с един процентен пункт и става– 19,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при 
съотношение – 11,02 за сметка на работодателя и 8,78 за сметка на работника, и 14,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при 
съотношение 8,22/6,58. Чл. 6 ал. 1 т. 4. осигурителната вноска за фонд "Пенсии" се увеличава, както следва: б) от 1 януари 2018 г. - с 1 процентен пункт, от 
който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице; /прието още в ДВ бр.61 от 2015/. 

 Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“: 
60,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., и 55,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г. /лицата по чл. 69 са военнослужещите по Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република България и от държавните служители - по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за 
изпълнение на наказанията и задържането под стража/. 

 Относно осигурителните вноски на морските лица: 
Размерите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ за морските лица,установени в чл. 4а, ал. 3 от КСО, както и поредността на доходите, върху които се 
внасят осигурителни вноски за тях при осигуряване на повече от едно основание, установена в чл. 4а, ал. 6 от КСО, са уеднаквени с тези за лицата по чл. 4 от 
КСО. Досега според действащата разпоредба на чл. 4а, ал. 3, т. 1 и 2 от КСО вноската за фонд „Пенсии“ за морските лица беше с 1 процентен пункт по-ниска. 
Така с увеличаването на фонд Пенсии с 1% от догодина тази вноска ще бъде по-висока с 2 процентни пункта от досегашния размер. Поредността на доходите, 
установена в чл. 4а, ал. 6 по отношение на морските лица, се синхронизира с тази по чл. 6, ал. 11 от КСО. 

 Определя се минимален месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица в размер на 510 лв. Отпада диференцираният размер на 
минималния осигурителен доход в зависимост от облагаемия им доход като самоосигуряващи се лица. 

 Увеличава се минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители от 300 лв. на на 350 лв. /в проекта беше 
предложено 480 лв./. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  ПРОМЕНИ В ОСИГУРЯВАНЕТО ПРЕЗ 2018г. 
 

 
Един адвокат умрял и застанал 
пред Свети Петър, а той: 
- Човече, ти не си за Рая! 
- Къв си ти бе? Ти трудов 
договор имаш ли? Социална 
осигуровка? Декларация за 
доходите давал ли си? 
Отишъл Свети Петър при 
Господ: 
- Господи, един не е за тука, но 
ми иска трудов договор за 
изпълняваната длъжност, такова 
нещо имам ли? 
- Какъв е този? 
- Адвокат. 
- Пускай го, докато не се е сетил 
да ми иска акт за раждане! 


