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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 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 Юни 2014 г. 
ДО 14 ЮНИ: 

ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни 
регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец май. 
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 май. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –
пристигания/изпращания за месец май 2014 г.  
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за 
неподаване на месечни декларации за май 2014 г.  
ДО 15 ЮНИ: 
ЗКПО – Месечните авансови вноски за юни за корпоративния данък по 
ЗКПО.  
ДО 20 ЮНИ:  
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – 
пристигания/изпращания за месец май 2014г., за новорегистрираните 
Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. 
ДО 25 ЮНИ:   
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през 
месец май 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 май са направени само 
частични плащания. 
ДО 30 ЮНИ:   
ЗДЗП – Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка 
върху застрахователните премии, дължими за предходния месец. 
ЗМДТ – Плащане на ½  от данъка върху недв.имоти за текущата година. 
ЗМДТ - Плащане на ½ от данъка върху превозните средства за текущата 
година. 
 

ДО 25 ЮНИ: 
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. Май възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. Май 
2014 г.  
 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени след 25 Май  2014 г., отнасящи се за труд положен през м. Април 2014 г. 
 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени през м. Май 2014 г., отнасящи се за труд положен преди м. Април 2014 г.  
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. Май 2014 
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. Май 2014 г. 
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Май 2014 г.   
 за морските лица, за положения труд през месец Май 2014 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 Май възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Май 2014 г.   
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени 
или изплатени след 25 Май 2014 г., отнасящи се за труд положен през м. Април 2014г.  
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени 
или изплатени през месец Май 2014 г., отнасящи се за труд положен преди м. Април 2014г.  
 за лицата в неплатен отпуск през м. Май 2014 г., които не са подлежали на осигуряване на друго 
основание. 
 за лицата, които през м. Май 2014 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. 
Май 2014 г.     
 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Май 2014 г.  
 за лицата, които през месец Май 2014 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 
т. 1 от Закона за здравното осигуряване.    
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            ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2014 г. 

 ДВ, Брой 38 от 07.05.2014г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на 

земеделските земи; 
ДВ, Брой 39 от 09.05.2014г. 
ДВ, Брой 40 от 13.05.2014г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското 

крайбрежие; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските 

производители; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки; 
ДВ, Брой 41 от 16.05.2014г. 
ДВ, Брой 42 от 20.05.2014г. 

 
 

ДВ, Брой 43 от 23.05.2014г. 
  Прието е  Постановление № 115 от 14 май 2014 г. за допълнение на Наредбата за устройството и 

безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, 
инсталациите и уредите за природен газ, приета с Постанов-ление № 171 на Министерския съвет 
от 2004 г. ; 
ДВ, Брой 44 от 27.05.2014г. 
  Прието е Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на 

изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския 
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския 
фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Норвежкия финансов механизъм; 

ДВ, Брой 45 от 30.05.2014г. 

 
 

   Оспорване на решенията на общото събрание на ООД  
Общото събрание на съдружниците е висшият орган на управление на ООД, който по закон е носител на правомощията да решава основните 

въпроси, относно управлението и дейността на дружеството и да определя насоката и съдържанието на функциите на другите органи. Когато решенията на 
ОС са опорочени поради неспазване на или противоречат на учредителния акт и закона, те са незаконосъобразни, т.е. отменяеми. Отмяната им може да бъде 
постигната по исков път. Искът по чл. 74 ТЗ е един от най-често срещаните способи за защита в дружественото право. Легитимиран да води иска за отмяна 
на решение на ОС е само съдружникът, чиито членствени права са засегнати от това решение. Това на първо място означава, че ищецът следва да е бил 
съдружник към момента на вземане на решението, чиято отмяна се търси, а освен това и към момента на постановяване на съдебния акт. Вписването в 
търговския регистър на изключването на съдружника-ищец, настъпило именно в резултат на атакуваното пред съда решение, обаче, не е пречка за 
разглеждане на иска, а напротив - сочи правния интерес от водене на делото. Ответник по иска с правно основание чл. 74 ТЗ е самото дружество. Искът е 
приложим за отмяна на всяко решение на ОС, при това независимо от това дали решението е вписано в търговския регистър и дали подлежи на вписване, 
дали решението е изрично предвидено в ТЗ като такова от изключителната компетентност на ОС или не. Спорът е подсъден на окръжния съд по седалището 
на търговеца. 

Предявяването на иска е обвързано от кратки срокове. Той се предявява в 14-дневен срок от деня на събранието, когато ищецът е присъствал или 
когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи - в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на общото събрание. Не ищецът, а 
дружеството следва да докаже онези юридически факти, от осъществяването на които следва законосъобразността на взетите от общото събрание решения. 

Решението на съда има действие по отношение на всички - на самото дружество и на всеки от членовете му. След успешното провеждане на иска, в 
случай че решението е подлежало на вписване в търговския регистър, вписаното обстоятелство ще бъде заличено на основание чл. 30, ал. 2 ЗТР. Заличаването 
е законна последица от уважаването на иска по чл. 74 ТЗ и действа занапред. От съществено значение при решението по иска за отмяна на решение на ОС са 
указанията на съда при тълкуването на дружествения договор и закона във връзка с конкретното решение. Неспазването на указанията по тълкуването води 
до нищожност на повторно взетото решение - чл. 75, ал. 2 ТЗ. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  Оспорване на решенията на общото събрание на ООД Между адвокат и 
клиент: 

- Ще поемете ли 
защитата ми? 

Плащам веднага в 
брой ! 

- В какво Ви 
обвиняват? 

- В подправка на 
парични знаци. 


