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          ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец АВГУСТ 2013 г. 
ДО 14 АВГУСТ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 
отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния 
период - месец юли.  
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 юли. 
ЗСВТС – Подаване съгл.чл.11,ал.1 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации –пристигания/изпращания за месец юли 2013 г. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10,ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за 
неподаване на месечни декларации за юли 2013 г. 
ДО 15 АВГУСТ: 
ЗКПО - Месечните авансови вноски за август за корпоративния 
данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.  
ДО 20 АВГУСТ: 
ЗСВТС – Подаване съгл.чл.11,ал.2 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации- пристигания/изпращания за месец юли 2013 г., за 
новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало 
текущо задължение.  
ДО 25 АВГУСТ: 
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
удържан през месец юли 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 юли са направени само 
частични плащания. 
ДО 31 АВГУСТ:  
ЗДЗП – Внасяне от застрахователите или данъчните 
представители на данъка върху застрахователните премии, 
дължими за предходния месец. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ДВ, Брой 58 от 02.07.2013г. 
 Прието е Решение на Народното събрание за структурни промени в Министерския съвет на Република 
България; 
ДВ, Брой 59 от 05.07.2013г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката; 
ДВ, Брой 60 от 06.07.2013г. 
ДВ, Брой 61 от 09.07.2013г. 
 Приет е Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси; 
 Приет е Закон за допълнение на Наказателния кодекс; 
ДВ, Брой 62 от 12.07.2013г. 
ДВ, Брой 63 от 16.07.2013г. 
Приет е Закон за изменение на Закона за висшето образование 
ДВ, Брой 64 от 19.07.2013г. 
 

ДВ, Брой 65 от 23.07.2013г. 
 Приет е Закон за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на 
Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на 
националната програма по туберкулоза в България“ между Глобалния фонд за борба 
срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република 
България; 
 Приет е Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“; 
ДВ, Брой 66 от 26.07.2013г 
 Приет е Закон за допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията; 
ДВ, Брой 67 от 30.07.2013г 
 Приет е Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република 

България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско 
търговско корабоплаване 

 

Конверсия на нищожна сделка 
  

Конверсията е “спасителният пояс” при нищожните сделки, при които заздравяването е невъзможно, тъй като се счита, че правна сделка 
изобщо не е възниквала. С конверсията на сделката се цели запазване на здравата част от сделката, чрез превръщането й в нов тип сделка. 

Идеята на законодателя при създаването на тази правна фигура е същата, която се открива и при основанията за допускане на частичната 
недействителност на сделките по чл. 26, ал. 4 ЗЗД, при които е възможно една клауза от сделката да е нищожна и да не поражда правно действие, а 
сделката в  останалата си част да е напълно валидна. 

За да се направи конверсия на сделката, необходимо е да се спазят следните условия: 
а) нищожната сделка да включва съществените белези на друг тип сделка, тоест след като се премахнат нищожните елементи да е възможно 

останалата валидна част на сделката да се възприема, преобразува в друг тип валидна такава; 
б) страните по нищожната сделка да желаят правното действие на новата сделка. 
 
По отношение на действието на конверсията няма единомислие в теорията – проф. Таджер смята, че конверсията не може да се приложи по 

право, а само след последващото съгласие на страните по нищожната сделка. Но в теорията и практиката е възприето разбирането, че за прилагането на 
конверсия не е необходимо последващо изразяване на съгласие от страните – аргумент за това се черпи от чл. 26, ал. 4 ЗЗД, тоест достатъчно е да се 
разкрие истинската воля на страните към момента на сключване на нищожната сделка. Ето защо е възможно при съдебен спор съдията да приложи 
конверсия без изрично искане. 

 
Конверсия настъпва най-често поради липса на форма, липса на даване. Например  при един заем за послужване, доколкото не е даден предмета 

на заема, сделката би могла да се конвертира в предварителен договор. Друг случай е, когато се използва частна писмена форма при продажбата на 
недвижим имот, а законът изисква нотариален акт – тогава той също може да се конвертира в предварителен договор. Или пък при една доброволна 
делба по чл.35 ЗС, където, за да бъде валидна сделката, е необходимо тя да се извърши чрез нотариална заверка на подписите. Ако няма нотариална 
заверка на подписите, то тогава отново става възможно да се приложи конверсия и договорът за доброволна делба да се превърне в такъв за 
привременна делба. 

 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  Двама съдии се 
напили заедно, 
полицията ги арестувала. 
За наказание всеки от тях 
трябвало да осъди 
другия.  

Първият 
осъдил приятеля си на 
дребна глоба. Вторият 
осъдил колегата си на 
шест месеца затвор. 
- Но защо? -
 попитал клетникът. - Аз 
бях толкова 
снизходителен към теб! 
 

- Зная, но много 
зачестиха случаите с 
пияни съдии. 
Ето, за днес си вторият. 


