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Всеки може да провери онлайн 
автентичността на 

удостоверението си за тежести 
върху имот. 

В услуга на гражданите Агенцията по 
вписванията въведе нова безплатна 
услуга. 
      Всеки ще може да проверява по 
електронен път автентичността на 
издаденото му удостоверение за тежести 
върху имот.  
      Мярката се въвежда с оглед 
превенция срещу злоупотреби, свързани 
с разминаване на издадено 
удостоверение и автентично състояние на 
тежестите върху недвижими имоти.   
      Всяко издадено удостоверение от 
Имотния регистър на Агенция по 
вписванията след 19 март 2018 г. ще носи 
уникален буквено-цифрен код с дължина 
12 знака. Кодът съдържа само цифри и 
главни латински букви.     Чрез 
въвеждането на кода всеки потребител 
може да извърши проверка онлайн дали 
удостоверението, с което разполага, е 
идентично с издаденото от Агенция по 
вписванията. 
      Проверка за истинността на 
удостоверенията за тежести, подробна 
техническа информация, както и 
електронна поща за връзка при 
необходимост, е достъпна на следния 
сайт: 
      https://uwt.registryagency.bg/ 

        ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Април 2018 г. 

До 10-ти АприлЗКПО 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 АприлЗДДС 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 АприлЗСВТС Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - 
пристигания/изпращания за месец февруари 2018г.  
До 15-ти Април 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 Април ЗДДФЛ Издаване на служебните бележки по чл. 45, ал. 4 и 7 от ЗДДФЛ (образец № 3 и 4) за 
изплатени през предходната година доходи от друга стопанска дейност, от наем и друго възмездно предоставяне за 
ползване на права или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, ако лицето не е поискало издаването им 
преди тази дата 
До 20-ти АприлЗСВТС 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 АприлЗЗДФЛ 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 30-ти АприлЗМДТ  1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второто тримесечие на 
текущата година. 2. Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.  3. 
Плащане на  данъка върху превозните средства за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.  
До 30-ти АприлЗДЗП 1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху 
застрахователните премии, дължим за предходното тримесечие. 2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 
от ЗДЗП за предходното тримесечие.  

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и 
допълнително задължително пенсионно осигуряване: 
 до 25-ти Април 
 за лицата, които през месец март 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 март 2018 г. 
 за трудоустроените лица, на които през месец март 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 март 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 март 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 март 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 март 2018 
г.  
 до 30-ти Април 
 Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български 
посредник, които от месец април 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 април 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 април 2018 г.  да се 
осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство. 
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     ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ  Март 2018 г. 

 
ДВ, Брой 19, 02.03.2018г. 
*Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и 
Република Македония 
ДВ, Брой 20, 06.03.2018г. 
*Закон за платежните услуги и платежните системи 
*Закон за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана. 
ДВ, Брой 21, 09.03.2018г. 
*Закон за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество 
ДВ, Брой 22 от 13.03.2018г. 
* Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност 
* Закон за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия 

ДВ, Брой 23 от 15.03.2018г.(извънреден) 
* Наредба № Н-6 от 13 февруари 2018 г. за военномедицинска експертиза 
ДВ, Брой 24 от 16.03.2018г. 
* Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците 
ДВ, Брой 25 от 20.03.2018г. 
* Споразумение за услугите по пощенските плащания 
ДВ, Брой 26 от 23.03.2018г. 
* Решение № 4 от 13 март 2018 г. по конституционно дело № 14 от 2017г. 
ДВ, Брой 27 от 27.03.2018г. 
*Закон за мерките срещу изпирането на пари. 
 
 

 
  

 От 31.03.2018г. влезе в сила Закон за мерките срещу изпирането на пари. Дефиницията за изпиране на пари по смисъла на 
новоприетия закон е: 

 преобразуването или прехвърлянето на имущество, придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност, за да бъде укрит 
или прикрит незаконният произход на имуществото или за да се подпомогне лице, което участва в извършването на такова действие с цел да 
избегне правните последици от своето деяние; 

 укриването или прикриването на естеството, източника, местонахождението, разположението, движението или правата по отношение на 
имущество, придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност; 

 придобиването, владението, държането или използването на имущество със знание към момента на получаването, че е придобито от престъпна 
дейност или от акт на участие в такава дейност; 

 участието в което и да е от горепосочените действия, сдружаването с цел извършване на такова действие, опитът за извършване на такова 
действие, както и подпомагането, подбуждането, улесняване извършването на такова действие или неговото прикриване. 

  изпиране на пари е налице и когато дейността, от която е придобито имуществото по горепосочените случаи, е извършена в държава - членка на 
Европейския съюз, или в друга държава и не попада под юрисдикцията на Република България. 

Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са ясно изброени в закона и предвиждат 
идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация; събиране на информация от клиента относно целта и характера на 
отношението, което е установено или предстои да бъде установено с него; текущо наблюдение върху установените търговски или професионални 
отношения и проверка на сделките и операциите, извършвани в рамките на тези отношения, доколко те съответстват на наличната информация 
за клиента, за неговата търговска дейност и рисков профил, в т. ч. изясняване на произхода на средствата в посочените от закона случаи; 
 разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти. Кръгът от адресатите  на тези мерки е значително голям и  е 
изчерпателно изброен в чл. 3, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари. 

 
 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  ПАРЛАМЕНТЪТ ПРИЕ ЗАКОНА СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ 
 

 
Младеж е обвинен в 
кражба. Адвокатът го 
пита: 
- Имаш ли пари за 
защита? 
- Нито петак. Но имам 
един "Форд". 
- Добре - отговаря 
адвокатът - Ще се 
задоволя с него.  
А сега да пристъпим към 
работа. Кажи какво си 
откраднал? - Как какво? 
Форда!  


