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ПОЛЕЗНА БЛАНКА: 

Възражение по чл. 414 ГПК 

          ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец СЕПТЕМВРИ 2012 г. 
ДО 10 СЕПТЕМВРИ: 
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, 
удържан през месец август 2012 г. за доходи от трудови правоотношения и за 
доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.   
ЗДДФЛ - Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през 
месец август за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за 
ползване на права или имущество. 
ДО 14 СЕПТЕМВРИ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и 
внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец август.  
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 август. 
ДО 15 СЕПТЕМВРИ:  
ЗКПО – Внасяне на месечните авансови вноски за септември за корпоративния 
данък по Закона за корпоративното подоходно облагане. 
ЗКПО - Внасяне на данъка върху приходите за месец август от бюджетните 
предприятия. 
ЗКПО - Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец август 2012 г.: 
представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, 
предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни 
средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.  
ДО 30 СЕПТЕМВРИ:  
ЗКПО - Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.  
ЗДДФЛ - Внасяне и деклариране от платеца на дохода на окончателните 
данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ. 
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 август са направени само 
частични плащания. 

ДО 10 СЕПТЕМВРИ:  
КСО - Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно 
обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно 
осигуряване от самоосигуряващите се лица за август 2012 г.  
КСО - Внасяне от възложителя на дължимите осигурителни вноски 
за държавно обществено осигуряване и допълнително 
задължително пенсионно осигуряване върху изплатените 
възнаграждения през август 2012 г. за лицата, които работят без 
трудови правоотношения.  
ЗЗО - Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски 
от самоосигуряващите се лица за август 2012 г. 
ЗЗО - Внасяне от възложителя на дължимите здравноосигурителни 
вноски върху изплатените възнаграждения през август 2012 г. за 
лицата, които работят без трудови правоотношения. 
ЗЗО - Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които 
през август 2012 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на 
чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не 
са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона). 
ДО 30 СЕПТЕМВРИ (Първият работен ден след 30.09.2012 г. е 
01.10.2012 г.):  
КСО - Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за 
държавното обществено осигуряване и допълнително 
задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но 
неизплатени възнаграждения или върху неначислени 
възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец август 
2012 г. 
ЗЗО - Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за 
здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени 
възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, 
отнасящи се за труд, положен през месец август 2012 г. 
ЗЗО – Внасяне на здравно осигурителните вноски за лицата в 
неплатен отпуск през месец август 2012 г., които не са подлежали на 
осигуряване на друго основание. 

 

ДАНЪЧНИ СРОКОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СРОКОВЕ 

Вече през цялата година автомобилите ще се движат с включени светлини през деня, според изменението на чл. 70 ал. 3 от Закона за движение по пътищата 
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                      ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2012 г. 

 
ДВ, Брой 59 от 03.08.2012г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите; 
ДВ, Брой 60 от 07.08.2012г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за горите; 
 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007 – 2013 г.; 
 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на не земеделски земи“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007 – 2013 г. 
 

 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Професионално обучение, информационни 
дейности и разпространение на научни знания“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 
2007 – 2013 г.; 
ДВ, Брой 61 от 10.08.2012г. 
 Приет е Устройствен правилник на Патентното ведомство на Република България; 
ДВ, Брой 62 от 14.08.2012г. 
ДВ, Брой 63 от 17.08.2012г. 
ДВ, Брой 64 от 21.08.2012г. 
ДВ, Брой 65 от 24.08.2012г. 
ДВ, Брой 66 от 28.08.2012г. 
 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на 

медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки; 
ДВ, Брой 67 от 31.08.2012г. 
 

 
С приемането на новия ГПК, влязъл в сила на 01.03.2008 г. е предвиден още един начин, по който кредиторът на парично задължение може да търси осъждане на 

длъжника, без да води исков процес, а именно т.нар заповедно производство. За разлика от исковото производство, заповедното приключва със заповед за изпълнение, а не със 
съдебно решение. Производството започва по писмено заявление на заявителя-кредитор до съда. По своята родова подсъдност компетентен е районният съд по постоянния 
адрес или седалището на длъжника (чл. 411, ал. 1 от ГПК). 

Заявлението се попълва по утвърден от министъра на правосъдието образец (виж Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК и Заявление за 
издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК). Когато заявителят не е използвал образец или е използвал неправилен образец, съдът в писмено указание за отстраняване 
на нередовностите прилага съответния образец (чл. 425, ал. 2 от ГПК). Заявлението съдържа реквизитите, посочени в чл. 127, ал. 1 и 3 и чл. 128, т. 1 и 2 от ГПК (чл. 410, ал. 2 от 
ГПК), а именно: 
- посочване на съда; 
- име, адрес, ЕГН на заявителя, телефон и факс, ако има такива. Ако заявителят има законен представител или пълномощник, посочват се техните имена и адреси за 
призоваване; 
- името и адреса на длъжника. Ако длъжникът има законен представител или пълномощник, посочват се техните имена и адреси за призоваване; 
- цената на вземането, когато то е оценяемо. Това обстоятелство се сочи с оглед преценка за родовата подсъдност, а не за определяне на държавна такса; 
- изложение на обстоятелствата, на които се основава искането - заявителят следва да индивидуализира вземането, неговия размер, носителят на притежанието и длъжника; 
- да посочи в какво се състои искането - наред с искането за издаване на заповед за изпълнение заявителят винаги иска и издаване на изпълнителен лист (чл. 410, ал. 2 от ГПК).   
Когато заявителят представи който и да е от документите от кръга на посочените в чл. 417 от ГПК той може да иска не просто издаване на заповед за изпълнение, а на заповед за 
незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от ГПК; 
- подпис на лицето. Ако заявителят не знае или не може да се подпише, заявлението се подписва от лицето, на което е възложил това, като се посочва причината, поради която 
заявителят не се е подписал сам (чл. 127, ал. 3 от ГПК). 

Към заявлението се прилага и документът или актът, въз основа на който заявителят черпи основанието си да иска издаването на заповед за изпълнение. Не се сочат 
никакви други доказателства (по аргумент от разпоредбата на чл. 410, ал. 2 от ГПК). 
- пълномощното на лицето, подало заявлението, когато заявителят е упълномощил такова. Пълномощник на заявителя може да бъде лице в кръга на посочените по чл. 32, т. 1 и 
2 от ГПК. В случаите, когато се използват услугите на адвокат, е достатъчно да се представи пълномощно по утвърден образец съгласно Закона за адвокатурата, заедно с договор 
за правна услуга, съпътстващ пълномощното; 
- документ за внесените държавни такси и разноски, когато се дължат такива. Съгласно Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, при подаване на 
заявление за издаване на заповед се събира такса в размер на 2 % върху интереса, но не по-малко от 25 лева. 
 Според разпоредбата на чл. 414, ал. 1 от ГПК длъжникът може да направи писмено възражение срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея дори без да сочи 
обосноваване. Срокът за възражение е двуседмичен от връчването на заповедта и не може да бъде продължаван (чл. 414, ал. 2 от ГПК). Единствените обвързващи длъжника 
условия са: първо - възражението да е направено в писмена форма и второ - в срок. Правната последица от това действие е, че спира заповедното производство. Издадената 
заповед не може да влезе в сила. Ако възражението е направено в срок, съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен срок, 
като довнесе дължимата държавна такса (чл. 415, ал. 1 от ГПК). Т. е. достатъчно е длъжникът само да заяви в срок, че възразява срещу издадената заповед за изпълнение и 
заповедното производство се спира. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Заповедно производство           - Обвиняеми, как 

се осмелихте да влезете 

в чужда квартира 

посред нощ? - пита 

съдията. 

       - Когато миналия 

път ме съдихте, ми 

казахте: "Обвиняеми, 

как се осмелихте да 

влезете в чужда 

квартира посред бял 

ден?". Е, аз кога да 

работя?  

 


