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БЮЛЕТИН № 14/октомври 2010 г. 

ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ  2010 г. 

ДВ, бр. 69 от 3 септември  2010 г. 

ДВ, бр. 70 от 7 септември  2010 г. 

 Приета е Конвенция за създаване на Съвет за митническо сътрудничество;  

 Приет е Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисиятa за публичен 

надзор над регистрираните одитори; 

ДВ, бр. 71 от 10 септември  2010 г. 

ДВ, бр. 72 от 14 септември  2010 г. 

ДВ, бр. 73 от 17 септември  2010 г. 

 Приет е Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;  

ДВ, бр. 74 от 21 септември  2010 г. 

ДВ, бр. 75 от  24 септември  2010 г. 

ДВ, бр. 76 от 28 септември  2010 г. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2010 г. 

ВИДОВЕ ЛИХВИ 

• Първо деление — в зависимост от това дали лихвата е уговорена в договор или 

се дължи по силата на закона: 

 Договорна лихва — възниква въз основа на договор. Според чл. 240, ал. 2 ЗЗД 

заемателят при заем за потребление дължи лихва само ако това е уговорено 

писмено. Следователно договорната лихва трябва да бъде уговорена във 

формален договор — писмената форма е аd solemnitatem . 

 Законна лихва — лихва, която се дължи въз основа на закона, без да е 

уговорена в договор. Такава лихва се дължи по силата на чл. 86, ал. 1 ЗЗД при 

неизпълнение на парично задължение. В този случай длъжникът дължи 

обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.Размерът на 

законната лихва се определя от Министерския съвет — чл. 86, ал. 2 ЗЗД. 

Съгласно ПМС 72 от 1994 г. (ДВ, бр. 33), когато паричното задължение е в 

левове, законната лихва е основния лихвен процент, опреде-лен от БНБ плюс 

10 пункта, а когато паричното задължение се присъжда във валута, законната 

лихва се присъжда в същата валута и е равна на тримесечния либор за 

съответния вид валута плюс 10 пункта 

• Второто деление на лихвите е в зависимост от това, дали лихвата се дължи 

като възнаграждение за ползването на пари или други заместими вещи или 

като обезщетение за забавено изпълнение на парично задължение. 

 Лихва, която се дължи като възнаграждение — това е лихвата при договора 

за банков кредит и представлява цена /възнаграждение/, което се заплаща на 

кредитора за ползването на предоставените му парични средства. Тя не е 

ограничена от размерите, определени от Министерския съвет и може да се 

кумулира с неустойка. 

 Мораторна лихва — лихвата представлява обезщетение за неизпълнение на 

парично задължение. Такава е лихвата по чл. 86, ал. 1 ЗЗД. Следователно, 

трябва да се прави разлика между лихвата по смисъла на чл. 10, ал. 2 ЗЗД и 

лихвата по смисъла на чл. 86, ал. 1 ЗЗД. Има разлика между договорна и 

законна лихвата. Лихвата е възнаграждението, което длъжникът на пари или 

заместими вещи, трябва да престира на кредитора, защото е ползвал същите. Тя 

е гражданският плод и се дължи по силата на едно правоотношение, като 

нейният размер се определя от размера на капитала и времето на ползването му.  

  до 1 октомври - годишна справка-декларация на лицата, извършващи изнасяне на отпадъци- чл. 88 на Закон за 

управление на отпадъците; 

 до 10 октомври  - внасяне на данъци, удържани от платеца на дохода - чл. 65, ал. 10 на Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица; 

 до 10 октомври - внасяне на данъка при касови плащания - чл. 50, ал. 1 на Закона за облагане на доходите на 

физическите лица; 

 до 10 октомври - данък върху доходи от трудови правоотношения- чл. 38, ал. 1 на Закон за облагане доходите на 

физическите лица; 

 до 10 октомври - внасяне на здравноосигурителни вноски - чл. 40, ал. 1, т. 2 на Закона за здравното осигуряване; 

 до 10 октомври - внасяне на осигурителните вноски от самоосигуряващите се лица - чл. 7, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 на 

Кодексa за социално осигуряване; 

 до 14 октомври - подаване на акцизна декларация - чл. 87, ал. 2 и ал. 3 на Закон за акцизите и данъчните складове;  

 до 15 октомври - внасяне на данъка върху разходите - чл. 217, ал. 2 на Закон за корпоративното подоходно облагане; 

 до 15 октомври - внасяне на авансов данък - чл. 51, ал. 1 на Закон за облагане доходите на физическите лица; 

 до 15 октомври - внасяне на авансовите вноски - чл. 90 на Закона за корпоративното подоходно облагане; 

 до 30 октомври - такса за битови отпадъци- чл. 63, ал. 2 на Закон за местните данъци и такси; 

 до 31 октомври - внасяне на патентния данък- чл. 61п, ал. 1 от Закон за местните данъци и такси; 

 до 31 октомври - деклариране на данъка, удържан при източника - чл. 201, ал. 1 на Закон за корпоративното подоходно 

облагане; 

 до 31 октомври - внасяне на данъка удържан при източника - чл. 202 на Закон за корпоративното подоходно облагане; 

 до 31 октомври  - движение на МПС с включени светлини през деня - чл. 70, ал. 3 на Закон за движението по пътищата; 

 
 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135695616
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135695618
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135695618
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135696097

