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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 всички други търговци 
по смисъла на Търговския 
закон, освен 
дружествата с 
ограничена 
отговорност и 
едноличните търговци  
 
- в срок до 31 юли 2013 г. 

 

          ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец ЮЛИ 2013 г. 
ДО 14 ЮЛИ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и 
внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юни.  
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 юни. 
ДО 15 ЮЛИ: 
ЗКПО - Месечните авансови вноски за юли за корпоративния данък по Закона за 
корпоративното подоходно облагане.  
ЗКПО – Тримесечните авансови вноски за второ тримесечие за корпоративния 
данък по Закона за корпоративното подоходно облагане. 
ДО 20 ЮЛИ: 
ЗДДС – Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС подава 
справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за 
предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък. 
ДО 25 ЮЛИ: 
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юни 
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 юни са направени само частични 
плащания. 
ДО 31 ЮЛИ:  
ЗМДТ – Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за третото 
тримесечие на 2013 г. 
ЗКПО – Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие на 2013 г. за 
придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от 
друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на 
данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези 
данъци. 
ЗКПО – Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за второто 
тримесечие на 2013 г. и подаване на данъчна декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ 
и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци. 
ЗКПО – Деклариране на дължимите, но невнесени към 31 декември 2012 г. авансов 
данък за доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго 
възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и окончателен данък 
по глава шеста от ЗДДФЛ. 

ДО 25 ЮЛИ: 
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. Юни възнаграждения, които се отнасят за труд, 
положен през м. Юни 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 Юни 2013 г., отнасящи се за труд положен през м. Май 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. Юни 2013 г., отнасящи се за труд положен преди м. Май 2013 г.  

 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. Юни 
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. Юни 2013 г. 

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

 за морските лица, за положения труд през месец Юни 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 не начислени през месец Юни възнаграждения, които се отнасят за 
труд, положен през м. Юни 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 Юни 2013 г., отнасящи се за труд положен през м. Май 2013г.  

 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени 
или изплатени през месец Юни 2013 г., отнасящи се за труд положен преди м. Май 2013 г.  

  за лицата в неплатен отпуск през м. Юни 2013 г., които не са подлежали на осигуряване на друго 
основание. 

  за лицата, които през м. Юни 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. Юни 2013 г.  

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

  за самоосигуряващите се лица, които през м. Юни 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 Юни 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 Юни 2013 г. 
 

ДАНЪЧНИ СРОКОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СРОКОВЕ 
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                      ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2013 г. 

 
ДВ, Брой 49 от 04.06.2013г. 
 Приет е Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и 
правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия 
комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин 
(Република България) и Калафат (Румъния); 
ДВ, Брой 50 от 07.06.2013г. 
ДВ, Брой 51 от 11.06.2013г. 
ДВ, Брой 52 от 14.06.2013г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“; 
ДВ, Брой 53 от 18.06.2013г. 
  Приета е Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на 
финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 
2013/2014 г.; 
 

ДВ, Брой 54 от 21.06.2013г. 
 Приет е Закон за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство между 

правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на 
техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС; 

 Прието е Постановление № 134 от 14 юни 2013 г. за определяне размера на таксите за 
преминаване на пътни превозни средства по новия комбиниран (пътен и железопътен) 
мост на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния), 
събирани от съвместната търговска структура – оператор на новия комбиниран мост; 
ДВ, Брой 55 от 25.06.2013г. 
ДВ, Брой 56 от 28.06.2013г. 

 Прието е Постановление № 135 от 21 юни 2013 г. за определяне размера на еднократната 
целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за 
покриване на част от разходите в началото на учебната 2013/2014 г. 

 

БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО  
  

  В Глава двадесет и пета на Гражданския процесуален кодекс, в сила от 01.03.2008 г., е уредено бързото производство по граждански дела. В чл. 310 ГПК е 
предвидено, че по реда на тази глава се разглеждат следните искове: 

1. За трудово възнаграждение, за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, за възстановяване на предишната работа, за обезщетение за 
времето, през което работникът е останал без работа поради уволнението, и за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други 
документи; 
 2. За опразване на наети и заети за послужване помещения; 
 3. За установяване и преустановяване на нарушение на права по Закона за авторското право и сродните му права, Закона за патентите и регистрацията на 
полезните модели, Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн, Закона за топологията на интегралните схеми и Закона за закрила 
на новите сортове растения и породи животни; 
 4. За установяване и преустановяване на нарушение на права по Закона за защита на потребителите; 
 5. Други искове, чието разглеждане в бързо производство е уредено в закон. 
          Още в деня на постъпване на исковата молба съдът извършва проверка за нейната редовност и за допустимостта на иска. Задължително е подготовката на 
делото да се направи в закрито заседание  в деня на постъпване на отговора на ответника или на изтичане на срока за това. Съдът приканва страните към спогодба и 
им разяснява преимуществата на различните способи за доброволно уреждане на спора. Също така се произнася с определение по всички допълнителни въпроси и 
по допускането на доказателствата. След като се произнесе по доказателствените искания, съдът с определение насрочва делото да се разгледа в открито съдебно 
заседание за дата не по-късно от три седмици. Съдът връчва препис от разпореждането на страните, а на ищеца – препис от отговора на ответника. Ищецът може да 
направи възражение или да даде становище по отговора на ответника. На страните се указва в едноседмичен срок да вземат становище във връзка с дадените от съда 
указания и доклада по делото и да предприемат съответните процесуални действия, както и за последиците от неизпълнение на указанията.  
 В заседанието за разглеждане на делото съдът отново приканва страните към спогодба и ако такава не се постигне, събира представените доказателства и 
изслушва устните състезания. 
 Когато делото се гледа по реда на Глава двадесет и пета от ГПК, съдът обявява решението си с мотивите в двуседмичен срок след заседанието, в което е 
приключило разглеждането на делото. 
 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  На пешеходна 
пътека кола 
блъснала пешеходец. 
Шофьорът излязъл 
от автомобила, навел 
се над жертвата и 
казал: 
  
- Имаш късмет, че 
съм лекар.  
 
Блъснатият надигнал 
глава и отговорил:  
 
- Ти обаче нямаш, 
аз съм адвокат! 
 


