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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 едноличните търговци  
- в срок до 31 май 2013 г.;  
 
за дружествата с ограничена 
отговорност  
- в срок до 30 юни 2013 г.;  
 
за всички други търговци по 
смисъла на Търговския закон  
- в срок до 31 юли 2013 г. 

 

          ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец МАЙ 2013 г. 
ДО 14 МАЙ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по 
ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на 
дължимия ДДС за данъчния период - месец 
април.  
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 април. 
ДО 15 МАЙ: 
ЗКПО - Месечните авансови вноски за май за 
корпоративния данък по Закона за 
корпоративното подоходно облагане.  
ДО 25 МАЙ: 
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия 
данък, удържан през месец април 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 април са 
направени само частични плащания. 
ДО 31 МАЙ:  
ЗДЗП – Внасяне от застрахователите или 
данъчните представители на данъка върху 
застрахователните премии, дължим за 
предходния месец. 

 

ДО 25 МАЙ: 
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 

неначислени през м. Април възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. Април 2013 г.  
 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност  начислени или 

изплатени след 25 Април 2013 г., отнасящи се за труд положен през м. Март 2013 г.  
 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност  начислени или 

изплатени през м. Април 2013 г., отнасящи се за труд положен преди м. Март 2013 г.  
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. Април 2013 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. Април 2013 г. 
  за лицата,които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. Април 2013 

г. 
 за морските лица, за положения труд през месец Април 2013 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. Април 2013 г. 
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 

изплатени след 25 Април 2013 г., отнасящи се за труд положен през м. Март 2013г.  
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 

изплатени през месец Април 2013 г., отнасящи се за труд положен преди м. Март 2013 г.  
  за лицата в неплатен отпуск през м. Април 2013 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание. 
  за лицата, които през м. Април 2013 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. Април 

2013 г.  
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. Април 2013 

г. 
  за самоосигуряващите се лица, които през м. Април 2013 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 лицата, които през месец Април 2013 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 по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от 
закона). 

 за морските лица, за положения труд през месец Април 2013 г. 
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                      ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2013 г. 

 
ДВ, Брой 32 от 02.04.2013г. 
 Приета е Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията; 
ДВ, Брой 33 от 05.04.2013г. 
 Прието е Постановление № 77 от 29 март 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и 

изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с 
Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г. 

 Прието е Постановление № 78 от 29 март 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и 
изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет 
от 2002 г. 

 Прието е Постановление № 79 от 29 март 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено 
осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, 
приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 

 Прието е Постановление № 80 от 29 март 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и 
осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 

 Прието е Постановление № 81 от 29 март 2013 г. за изменение на Наредбата за елементите на 
възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с 
Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. 

 Приета е Наредба за допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и 
диспансеризацията 

 Приета е Наредба № 1 от 18 март 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия 
 Приета е Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ 
ДВ, Брой 34 от 09.04.2013г. 
ДВ, Брой 35 от 12.04.2013г. 
ДВ, Брой 36 от 16.04.2013г.  
ДВ, Брой 37 от 19.04.2013г. 
ДВ, Брой 38 от 23.04.2013г. 
ДВ, Брой 39 от 26.04.2013г. 
ДВ, Брой  40 от 30.04.2013г. 

 

 
    
 Съгласно уредбата в Закона за задълженията и договорите, с договора за поръчителство поръчителят се задължава спрямо кредитора на друго лице да отговаря за 
изпълнение на неговото задължение (чл. 138 ЗЗД). Т.е. възникването на задължението на поръчителя е обусловено от съществуването на главно задължение, което трябва да е 
действително. Договорът за поръчителство трябва да бъде извършен в писмена форма, която е условие за действителност. С този договор поръчителят се задължава да 
изпълни главния дълг, ако длъжникът не го изпълни. Законът обаче не допуска поръчителят да отговаря за повече отколкото длъжника. Съгласно закона, ако 
поръчителят се е задължил за повече от това, което длъжникът дължи, или при по-тежки условия, задължението му се намалява до границите на главното задължение. 
Възможно е обаче поръчителство да се поеме само за част от задълженията на длъжника или при по-леки условия, но те трябва да са изрично уговорени! 
 Съгласно чл. 141 ЗЗД, поръчителят е задължен солидарно с главния длъжник. Ако поръчителите са няколко за един и същи длъжник и едно и също задължение, 
всеки от тях отговаря за цялото задължение, освен ако има съглашение за разделянето му. 
 С оглед защитата на поръчителя, следва да се има предвид, че съгласно чл. 142 ЗЗД поръчителят може да противопостави на кредитора всички възражения, 
принадлежащи на длъжника, включително да направи прихващане с вземане на длъжника към кредитора. Поръчителят не губи тези права дори когато длъжникът се е 
отказал от тях или е признал своето задължение. 
 При настъпване на хипотезата на изпълнение на задължението от страна на поръчителя следва да се подчертае, че той може да иска от длъжника главницата, лихвите 
и разноските, които е платил, а също така има право и на законни лихви върху заплатените суми от деня на плащането. Това е възможно само ако преди това поръчителят е 
спазил предвиденото в закона изискване, а именно да уведоми длъжника за изпълнението преди самото изпълнение. В противен случай длъжникът не отговаря към 
поръчителя, ако е изпълнил задължението преди да е бил уведомен за направеното от поръчителя плащане. Ако поръчителят е изпълнил задължението, без да уведоми за 
това длъжника, последният може да му противопостави възраженията, които е могъл да направи на кредитора при изпълнението. И в двата случая поръчителят може да иска 
връщането на онова, което кредиторът недължимо е получил. Съгласно чл. 144 ЗЗД задължение за незабавно уведомление възниква и за длъжника спрямо кредитора, в 
случаите, когато е изпълнил задължението.  
 В случай, че поръчителите са няколко за един и същи длъжник и едно и също задължение, всеки от тях отговаря за цялото задължение, освен ако има съглашение 
за разделянето му. Съгласно чл. 145 ЗЗД, когато няколко лица са поръчителствали за един и същ длъжник и за едно и също задължение, поръчителят, който е изпълнил 
задължението, може да иска от другите поръчителите припадащите им се части. Което означава че, ако няма съглашение, уреждащо по друг начин отговорността между 
поръчителите, се счита, че дяловете им са равни. 
Съгласно чл. 146 ЗЗД, поръчителят, който е изпълнил задължението встъпва в правата, които кредиторът има срещу длъжника, макар и длъжникът да не е знаел за даденото 
поръчителство. Поръчителят встъпва и в правата на кредитора срещу третите лица, които са учредили залог или ипотека за задължението, но само до размера, в който би 
имал иск срещу тях, ако те биха били поръчители. Поръчителството се погасява, когато поради действията на кредитора поръчителят не може да встъпи в правата му. 
Що се отнася до отпадането на отговорността на поръчителя пред кредитора някои от законово уредените хипотези се съдържат в нормата на чл. 147 ЗЗД: 

 Поръчителят остава задължен и след падежа на главното задължение, ако кредиторът е предявил иск против длъжника в течение на шест месеца.  
 Продължението на срока, дадено от кредитора на длъжника, няма действие спрямо поръчителя, ако той не е дал съгласието си за това. 

 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Договор за поръчителство  

- Какво 
образование 
имате, 
господин 
Холмс? - пита 
Уотсън. 

 
- Елементарно, 
драги ми 
Уотсън.... 


