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С до 4 пъти се намаляват 
таксите за регистрация нa 

ЮЛНЦ 

Размерът на таксите за 
регистрация на Юридическите 

лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) ще 
намалеят от 2 до 4 пъти в 

зависимост от вида на вписването и 
начина на подаване на заявленията. 
   Това предвижда публикуваното от 

Министерство на правосъдието 
днес за обществено обсъждане 
Постановление за изменение и 

допълнение на Тарифата за 
държавните такси, събирани от 

Агенцията по вписванията. 
Постановлението е в изпълнение на 
политиката на правителството за 
намаляване на административната 

тежест за гражданите и бизнеса. 

Намаляването на държавните 
такси е във връзка и с промените в 
Закона за юридическите лица със 
стопанска цел (ЗЮЛНЦ), с които 

вписването на  ЮЛНЦ ще се 
извършва в нов единен електронен 

регистър към Агенцията от 1 
януари 2018 г. 

        ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Ноември 2017 г. 

 До 10-ти ноември 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 ноември ЗДДС: Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и 
внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец октомври. 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 октомври. 
 ЗСВТС  Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - 
пристигания/изпращания за месец октомври 2017 г.  Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за 
неподаване на месечни декларации за октомври 2017 г. 
 До 15-ти ноември  ЗКПО: Месечните авансови вноски за ноември за корпоративния данък по 
Закона за корпоративното подоходно облагане.  
 Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. 

1. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални 
памети  през месец октомври 

2. 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 октомври 
 До 20-ти ноември  ЗСВТС: Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - 
пристигания/изпращания за месец октомври 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало 
текущо задължение. 
 До 25-ти ноември  ЗДДФЛ: Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец 
октомври 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 октомври, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово 
правоотношение за този месец не е изплатен до 25 ноември. 
 До 30-ти ноември  ЗДДФЛ:  Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната 
декларират и внасят окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на 
местни физически лица, придобити през м. октомври.  
 
 

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и 
допълнително задължително пенсионно осигуряване до 25 ноември: 

за лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО, върху получените, включително начислените и 
неизплатените или върху неначислени през септември възнаграждения, които се отнасят 
за труд, положен през месец октомври 2017 г. /върху допълнителни доходи от трудова 
дейност начислени или изплатени след 25 октомври 2017 г., отнасящи се за труд положен 
през месец септември 2017 г. /върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени 
или изплатени през месец октомври 2017 г., отнасящи се за труд положен  преди месец 
септември 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 октомври 2017 г. /за лицата, които през месец 
октомври 2017 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 октомври 2017 г. ; 

за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в 
дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, 
отнасящи се за месец октомври 2017 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 ноември  
За лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО, върху получените, включително начислените и 

неизплатените или върху неначислени през месец юли възнаграждения, които се отнасят 
за труд, положен през месец октомври 2017 г. /върху допълнителни доходи от трудова 
дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) 
начислени или изплатени след 25 октомври 2017 г., отнасящи се за труд положен през 
месец септември 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 октомври 2017 г., които не са подлежали на 
осигуряване на друго основание; За лицата, които през месец септември 2017 г. са били във 
временна неработоспособност (КТ). 

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец октомври 2017 г. за 
лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет. 

до 25 ноември 
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите. 
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните 

клонове и поделения за дължимите за месец октомври 2017г . 
 Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец октомври 

2017 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 октомври 2017 г. 

 
 ДВ, Брой 79, 03.10.2017 г. 
 ДВ, Брой 80 от 06.10.2017г. 
 ДВ, Брой 81 от 10.10.2017г. 
 *Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на 
регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра 
 ДВ, Брой 82 от 13.10.2017г. 
 ДВ, Брой 83 от 17.10.2017г. 
 *Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за търгово предлагане за 
закупуване и замяна на акции 
 *Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-345 от 2014 г. за определяне на 
медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи 
     ДВ, Брой 84 от 20.10.2017г. 
 

*Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни 
средства 

ДВ, Брой 85 от 24.10.2017г. 
*Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и 

електронния подпис 
*Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията 
*Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове 
ДВ, Брой 86 от 27.10.2017г. 
*Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 
ДВ, Брой 87 от 31.10.2017г. 

 

 
  
 

 
 Финансирането на лечение на лица над 18 г. в чужбина по Закона за здравето се ръководи от Комисията за лечение в чужбина (КЛЧ).  Финансират се единствено лечения, които не се 
предлагат в България. Процедурата задължително изисква предварително разрешение за лечение. За справка на видовете лечения може да се обърнете към чл. 82 от Закона за здравето и Наредба 
12 за неговото прилагане. 
 Ред на кандидатстване  лицата, които кандидатстват за финансиране/съфинансиране на лечение в чужбина, следва да представят до председателя на Комисия за лечение в чужбина 
заявление по образец съгласно приложение № 1, към което се прилагат: 

1. Копие от документ за самоличност на пациента (копие от лична карта, заверено с гриф "вярно с оригинала" от притежателя й или от законния му представител) 
2. Копие от документ/и, удостоверяващ/и качеството на законния представител на пациента (в случай, че има такъв) 
3. Декларация от заявителя, че не е поставен под запрещение по образец съгласно приложение № 2 (в случай, че е приложимо) 
4. Издадена преди не повече от 6 месеца медицинска документация, удостоверяваща заболяването и поставената диагноза; проведеното до момента на подаване на заявлението лечение; 

епикризи; становища, заключения, мнения, препоръки на медицински специалисти относно състоянието и необходимите действия 
5. Декларация по образец съгласно приложение № 3, че пациентът не се ползва към момента на подаване на заявлението от финансов инструмент по чл. 3, т. 4 - 7 за същото лечение 
6. Когато има приложена оферта от лечебно заведение в чужбина, тя трябва да съдържа: 

 Лого на лечебното заведение 
 Разбивка на разходите 
 Период за провеждане на лечението 
 Евентуална дата за хоспитализацията 
 Банкови атрибути 

7. Офертата следва да бъде подписана от лице, което представлява лечебното заведение (подпис и длъжност). Офертата следва да бъде преведена на български език от заклет преводач. В 
случай, че не е осъществен контакт по т. 6 - декларация по образец съгласно приложение № 4, че заявителят желае КЛЧ да определи лечебното заведение в чужбина, което да осъществи съответните 
дейности и/или медицински специалисти по чл. 1, ал. 2 

8. Декларация по образец съгласно приложение № 5 за липсата или наличието на специална разплащателна/набирателна/дарителска сметка; 
9. В зависимост от искането - декларация за участие във финансирането на съответните дейности в случай на участие и със собствени средства от заявителя по образец съгласно приложение 

№ 6 
10. Декларация за готовност на заявителя да съдейства на КЛЧ и на лечебното заведение в чужбина за изразяване на необходимите информирани съгласия относно лечението по образец 

съгласно приложение № 7 
11. Декларация относно обработване и предоставяне на лични данни по образец съгласно приложение № 8 
12. Декларация относно ползването на социални помощи по образец съгласно приложение № 9 
13. Изрично пълномощно - за упълномощено от правоимащия подател лице да го представлява в процедурата 

 Всички документи се представят на български език в оригинал или копие, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала”. В случай, че се представят документи на чужд език, същите 
трябва да бъдат придружени с превод на български език, заверен от българското посолство или консулство в съответната държава, от Министерството на външните работи (МВнР) или от 
лицензиран преводач, сключил договор с МВнР. 
 Образците на документите и изискванията към тях се обявяват на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.  

 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:   ЛЕЧЕНИЕ НА ЛИЦА НАД 18 Г. В ЧУЖБИНА ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО  

Обвиняеми, вие 
сте обидили 

служебно лице! 
Определям 

глоба от 300 лв. 
Искате ли да 
кажете още 

нещо? 
- Бих искал, но 
при тия цени… 


