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ВАЖНО! 

Напомняме Ви, че предстои 
публикуването на Годишните 
финансови отчети в 
Търговския регистър като 
сроковете за търговците са, 
както следва: 

за дружествата с ограничена 
отговорност - в срок до 30 
юни 2016 г.;  

за всички други търговци по 
смисъла на Търговския закон - 
в срок до 31 юли 2016 г. 

    ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Април 2016 г. 
 
ДО 14 АПРИЛ: 

ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на 
дължимия ДДС за данъчния период - месец март. 
ЗДДС - 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 /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на 
друга държава членка за данъчния период – месец март. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –пристигания/изпращания 
за месец март  2016 г. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни 
декларации за март 2016 г. 
ДО 15 АПРИЛ: 
ЗКПО – Месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари,февруари, март и април 
ЗКПО – Тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпоративния данък . 
ДО 20 АПРИЛ:  
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – 
пристигания/изпращания за месец март 2016г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение. 
ДО 25 АПРИЛ: 
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец март за доходи от 
трудови правоотношения. 
ЗДДФЛ – 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, 
ако през месец март са направени само частични плащания. 
ДО 30 АПРИЛ:  
ЗМДТ – Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата текуща година с отстъпка 5 на 
сто. 
ЗМДТ – Плащане на данъка върху превозните средства за цялата текуща година с отстъпка 5 на 
сто. 
ЗДДФЛ – Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на 2016г. за придобити доходи от 
стопанска дейност и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или 
имущество. 
ЗДДФЛ - Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити 
от физическите лица през предходната година  и внасяне на дължимия по декларацията данък. 
ЗДДФЛ - Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица 
през 2015г. 

 
ДО 25 АПРИЛ : 
КСО - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и 
допълнително задължително пенсионно осигуряване: 
 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху получените, включително начислените и 
неизплатените или върху не начислени през м. Март  възнаграждения, които се отнасят за труд, 
положен през м. Март  2016 г.  
 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени 
или изплатени след 25 Март 2016 г., отнасящи се за труд положен през м. Февруари 2016 г. 
 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени 
или изплатени през м. Март 2016 г., отнасящи се за труд положен преди м. Февруари 2016 г.  
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. Март  
2016 г. 
 за съпрузите на лицата по чл.4, ал.3, т.1 и 4 от КСО, когато с тяхно съгласие участват в 
упражняваната от тях трудова дейност за м.  Март 2016 г. 
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през 
м.Март  2016 г. 
 за морските лица, за положения труд през месец Март  2016 г.  
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: 
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху получените, включително начислените и 
неизплатените или върху неначислени през месец Март  възнаграждения, които се отнасят за труд, 
положен през м. Март 2016г. 
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност 
начислени или изплатени след 25 Март 2016 г., отнасящи се за труд положен през м. Февруари 
2016г.  
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност 
начислени или изплатени през месец Март 2016 г., отнасящи се за труд положен преди м. 
Февруари 2016г..  
 за лицата в неплатен отпуск през м. Март 2016 г., които не са подлежали на осигуряване на друго 
основание. 
 за лицата, които през м. Март  2016 г. са били във временна неработоспособност поради болест, 
бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл.164, ал.1 и 3 от КТ.  
 за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО за 
м. Март 2016 г.   
 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през 
м. Март 2016 г.  
 за лицата, които през месец Март 2016 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, 
ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване. 
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            ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2016 г. 

 ДВ, Брой 17от 01.03.2016г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България; 
ДВ, Брой 18 от 08.03.2016г. 
ДВ, Брой 19 от 11.03.2016г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на 

земеделски продукти на Европейския съюз; 
 Приет е Закон за ратифициране на Изменение № 1 на Кредитното споразумение за структурен програмен 

заем (България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007 – 2013 г.) между Република България и 
Европейската инвестиционна банка; 

 Приет е Закон за ратифициране на Меморандума за партньорство относно Националната франкофонска 
инициатива (2015 – 2018) в рамките на Програмата „Френският език в международните отношения“; 

 

ДВ, Брой 20 от 15.03.2016г. 
 Приет  е Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между Глобалния фонд за 

борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България и на Потвърждението 
за безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната 
програма по туберкулоза“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и 
малария и Република България; 

 Приет е  Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие; 

ДВ, Брой 21 от 18.03.2016г. 
ДВ, Брой 22 от 22.03.2016г. 
ДВ, Брой 23 от 25.03.2016г. 
ДВ, Брой 24 от 29.03.2016г. 
 

Даване на ЕГН на български граждани 

Единният граждански номер е сред основните данни за гражданската регистрация на физическите лица.Съгласно ЗГР, гражданската регистрация включва съвкупност от данни за едно лице, 
които го отличават от другите лица в обществото и в семейството му в качеството на носител на субективни права. Единният граждански номер е административен идентификатор на подлежащите на 
регистрация физически лица - уникален номер, чрез който физическите лица се определят еднозначно (чл. 11, ал. 1 ЗГР). Той се състои от десет цифри и се формира по следния начин: първите шест цифри 
показват датата на раждане на лицето - изписват се последователно последните две цифри на годината, две цифри за месеца и две цифри за деня на раждане. Седма, осма и девета цифра представляват 
уникална комбинация от цифри за деня - число от 000 до 999; деветата цифра обозначава пола на лицето - тя е четна за мъж и нечетна за жена. Десетата цифра е контролна и се изчислява по следния начин: 
на всяка от деветте цифри от ЕГН, започвайки от най-лявата надясно, се определят следните коефициенти: 2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3 и 6. Всяка от деветте цифри на ЕГН се умножава по съответния коефициент и 
получените произведения се сумират. Сумата от произведенията се дели на 11. Полученият остатък е контролна цифра, която е нула при остатък 0 или 10. 

ЕГН се дава от длъжностните лица по гражданското състояние в общината, района, кметството или населеното място само когато съставят акт за раждане на новородено дете - български 
гражданин, или на новородено дете, родено на територията на Република България от родители със статут на бежанец или хуманитарен статут; длъжностните лица могат да дават ЕГН в срок до седем дни 
от раждането на детето ;както и от служителите в териториалните звена "Гражданска регистрация и административно обслужване" ("ГРАО") за всички лица, които подлежат на вписване в регистъра на 
населението, с изключение на лицата, посочени по-горе; ЕГН се дава в срок 2 дни от завеждане на преписката в териториално звено "ГРАО".ЕГН се дава на  всички българските граждани; чужденците, които 
са получили разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България; както и на чужденците, които са получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е 
предоставено убежище в Република България .Още с факта на раждането на български гражданин се поставя началото на процедурата по даване на ЕГН. Всяко раждане трябва да се съобщи писмено в срок 
5 дни, като денят на раждането не се брои. Раждането на мъртвородено дете се съобщава не по-късно от 24 часа от раждането му. 

В резултат на процедурата длъжностното лице по гражданското състояние съставя акт за раждане, съдържащ ЕГН на българския гражданин, и веднага след това на родителите се издава 
оригинално удостоверение за раждане. Единният граждански номер се вписва в българските лични документи: лична карта, паспорт, служебен, дипломатически и моряшки паспорт, военна карта за 
самоличност; свидетелство за управление на моторно превозно средство; временен паспорт; служебен открит лист за преминаване на границата; временен паспорт за окончателно напускане на Република 
България. Промяна на ЕГН на титуляря се извършва само по административен ред от длъжностното лице въз основа на документ, установяващ необходимостта от такава промяна. При пълно осиновяване 
длъжностното лице по гражданското състояние въз основа на заверен препис от решението на съда съставя нов акт за раждане, в който се вписва нов ЕГН. 

 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Единни граждански номера на български граждани  Разгневен месар влиза в 
офиса на адвокат и го пита: 
- Ако едно куче ти открадне 

половин шунка, неговият 
собственик трябва ли да 

плати? 
- Разбира се - отговорил 

адвокатът. 
- Добре тогава, защото 

твоето куче току що ми 
открадна шунка за 20 лв. 
- Ами, дай му и другата 

половина - отговорил 
адвокатът. Това ще покрие 

таксата ти за 
консултацията. 


