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удостоверение въз 

основа на регистъра на 
населението 

ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Февруари 2015 г. 
ДО 5 ФЕВРУАРИ 
ЗДДФЛ - Издаване на служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ на работниците/служителите, 
когато разликата между годишния данък за доходите от трудови правоотношения и авансово 
внесения не е удържана/възстановена до 31 януари на текущата година; 
ДО 14 ФЕВРУАРИ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на 
дължимия ДДС за данъчния период - месец януари. ; 
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 януари.; 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –
пристигания/изпращания за месец януари 2015г.  
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни 
декларации за януари 2015г. ;    
ДО 20 ФЕВРУАРИ:  
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – 
пристигания/изпращания за месец януари 2015г., за новорегистрираните Интрастат оператори 
с възникнало текущо задължение.  ; 
ДО 25 ФЕВРУАРИ:    
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец януари 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, 
направени през месец януари, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи 
от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 февруари. 
ЗДДФЛ – Внасяне от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември на 
предходната година на данъка, удържан при годишното облагане на доходите от трудови 
правоотношения по реда на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ. 
ДО 28 ФЕВРУАРИ:  
ЗМДТ - Подаване на декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ от предприятия при промяна на 
отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31 декември  на предходната година..  

 

ДО 25 ФЕВРУАРИ:     
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. Януари  възнаграждения, които се 
отнасят за труд, положен през м. Януари  2015 г.      
 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова 
дейност начислени или изплатени след 25 Януари  2015 г., отнасящи се за труд 
положен през м. Декември  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. Януари  2015 г., отнасящи се за труд 
положен преди м. Декември 2014 г.    
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни 
вноски за м. Януари  2015 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. Януари  2015 г.     
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените 
възнаграждения през м. Януари  2015 г.       
 за морските лица, за положения труд през месец Януари  2015 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 Януари  
възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. Януари  2015 г.       
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова 
дейност начислени или изплатени след 25 Януари  2015 г., отнасящи се за труд 
положен през м. Декември 2014г.   
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова 
дейност начислени или изплатени през месец Януари  2015 г., отнасящи се за труд 
положен преди м. Декември 2014г.   
 за лицата в неплатен отпуск през м. Януари  2015 г., които не са подлежали на 
осигуряване на друго основание.      
 за лицата, които през м. Януари  2015г. 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. Януари  2015 г.         
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            ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2015 г. 

 ДВ, Брой 1 от 06.01.2015г.   

ДВ, Брой 2 от 09.01.2015г. 

ДВ, Брой 3 от 13.01.2015г. 

ДВ, Брой 4 от 16.01.2015г. 

ДВ, Брой 5 от 20.01.2015г. 

 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 
2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите ; 

 

ДВ, Брой 6 от 23.01.2015г. 
ДВ, Брой 7 от 27.01.2015г. 
 Приет е Закон за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на 
Рамковото споразумение между правителството на Република България и Европейския 
инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE в Република България и 
на Споразумението за изменение и допълнение на Финансовото споразумение между 
правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд относно 
изпълнението на Инициативата JEREMIE в Република България; 

ДВ, Брой 8 от 30.01.2015г. 

 Приет е Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки; 

 
Арбитражното производство предлага бърза и ефективна процедура за разглеждане на граждански и търговски спорове. Арбитражът е доброволен способ за 

разрешаване на имуществени спорове, които страните не могат да уредят доброволно помежду си, и се е наложил като алтернатива на държавното съдебно 
производство. Предмет на арбитражни дела могат да бъдат всички граждански и търговски спорове, независими от това, дали седалището или местоживеенето на 
едната или и на двете страни е в Република България. Арбитражът не е допустим по спорове за вещни права или владение върху недвижими имоти, издръжка или 
права по трудово правоотношение. Арбитражното производство е основано на арбитражно споразумение, т.е. за да може един спор да бъде разгледан от определен 
арбитражен съд, страните трябва да са сключили помежду си арбитражно споразумение. Арбитражното производство е моделирано по образец на съдебния исков 
процес: започва с искова молба, могат да се предявят установителен, осъдителен или конститутивен иск, сходни са и проблемите за процесуалните предпоставки, за 
процесуалната легитимация, за разпределението на доказателствената тежест и видовете доказателства. Арбитражът може да бъде вътрешен и международен в 
зависимост от седалището или местожителството на страните, участващи в спора. Арбитражен съд има към Българска търговско-промишлена палата. В сравнение с 
държавното съдебно производство арбитражът се отличава със следните предимства: 

1. Бързината е едно от основните предимства на арбитража. Спорът се решава на една инстанция. Делата приключват нормално в рамките на 6-9 месеца.  
2. Арбитражните решения са окончателни и не подлежат на обжалване пред по-горна инстанция, което е допълнителна гаранция за по-бързото разрешаване на 

спора. Постановените решения подлежат на доброволно изпълнение и се отличават със стабилност, тъй като могат да бъдат атакувани само по исков ред.  
3. Арбитражното производство е по-икономично. Събираната такса не е постоянен процент, а намалява с увеличение на иска. Разходите за защита, вещи лица, 

преводачи и др. се правят само в една инстанция. 
4.  Страните участват в конституирането на решаващия орган чрез избора на арбитри. Арбитрите имат специални познания, каквито не винаги притежават 

обикновените съдии. Разрешаването на спора става по опростена процедура, предварително известна и на двете страни. Те могат да я изменят и да я приспособят 
към особеностите на спора. Това предимство произтича от договорната същност на арбитража.  

5. Арбитражното дело е непублично и конфиденциално, поради което арбитражът е в състояние да избегне влошаване на отношенията между страните. Заседанията 
на арбитражния съд са при закрити врати. При търговски спорове често е възможно разкриването на факти и обстоятелства (търговски тайни), което може да се 
избегне с ограничаване на публичността. 

6.  Изправната страна по договора може да избегне необходимостта, неудобството и разходите да води дело срещу неизправната страна в чужбина. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  АРБИТРАЖНОТО ПРОИЗВОДСТВО 
- Нима не се 
досещате, че 
обвиняемият 
нарочно ви е 

накарал да отидете в 
безлюдния парк? 

– Досещах се, но не 
очаквах, че ще 

грабне чантата ми и 
ще побегне… 


