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ПОЛЕЗНА БЛАНКА: 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ  

 

    ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Март 2015 г. 
ДО 14 МАРТ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни 
регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец 
февруари. 
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 
февруари. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –
пристигания/изпращания за месец февруари 2015 г. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за 
неподаване на месечни декларации февруари 2015 г. 
ДО 20 МАРТ:  
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации – пристигания/изпращания за месец февруари 2015г., за 
новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо 
задължение. 
ДО 25 МАРТ: 
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през 
месец февруари 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 
февруари са направени само частични плащания. 
ДО 31 МАРТ:  
ЗДДФЛ –Подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 за доходи, 
придобити през предходната година, с цел отстъпка 5% върху данъка 
ЗКПО – Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на 
дължимия годишен корпоративен данък за 2014г.г. 
ЗКПО – Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на 
дължимия данък за 2014г. от бюджетните предприятия. 
ЗКПО – Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на 
дължимия данък за 2014г. от лицата, извършващи морско търговско 
корабоплаване, които за дейността си вместо с корпоративен данък се 
облагат с данък върху дейността си от опериране на кораби.  
 
 

 

ДО 25 МАРТ : 
 
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. Февруари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. Февруари 
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 Февруари 2015 г., отнасящи се 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 през м. Февруари 2015 г., отнасящи се за труд положен преди м. Януари 2015 г.   

 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м.Февруари 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. Февруари 2015 г.  
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 

Февруари 2015 г. 
 за морските лица, за положения труд през месец Февруари 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 Февруари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Февруари 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 Февруари 2015 г., отнасящи се за труд положен през м. Януари 2015.   

 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени през месец Февруари 2015 г., отнасящи се за труд положен преди м. Януари 2015.  

 за лицата в неплатен отпуск през м. Февруари 2015 г., които не са подлежали на осигуряване на друго 
основание.  

 за лицата, които през м. Февруари 2015 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. 
Февруари 2015 г.    

 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Февруари 2015 г.   

 за лицата, които през месец Февруари 2015 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 Февруари 2015. 
 

 

 

ДАНЪЧНИ СРОКОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СРОКОВЕ 
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            ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2015 г. 

 
ДВ, Брой 9 от 03.02.2015г. 
• Приет е Закон за изменение на Закона за туризма.; 
ДВ, Брой 10 от 06.02.2015г. 
• Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата; 
ДВ, Брой 11 от 10.02.2015г. 
ДВ, Брой 12 от 13.02.2015г. 
• Приет е Закон за Сметната палата.; 
•  Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските 

производители; 
ДВ, Брой 13 от 17.02.2015г. 
 

ДВ, Брой 14 от 20.02.2015г. 
• Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските 

земи; 
• Приет е Закон за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните 

химически вещества и техните прекурсори; 
• Приет е Закон за допълнение на Закона за авторското право и сродните му права; 
• Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи; 
• Приет е Закон за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската 

общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел 
на 17 декември 2009 г.; 

ДВ, Брой 15 от 24.02.2015г. 
ДВ, Брой 16 от 27.02.2015г. 
• Приет е Закон за ратифициране на Договора за дилърство между Република България в качеството на 

Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит 
Банк АГ; 

Задължението за заплащане на суми по запис на заповед може да бъде обезпечено чрез поръчителство, което в случая се нарича авал. Авалът се отличава от 
договора за поръчителство, който се сключва за обезпечение на чуждо задължение  съгласно гражданското законодателство по ЗЗД.На първо място авалът е 
едностранна сделка. Подписалият като авалист записа на заповед се задължава едностранно да плати сумата по записа на заповед наред с издателя на 
записа на заповед. Поръчителството е договор между поръчителя и кредитора, по силата на който поръчителят се задължава спрямо кредитора да 
отговаря за заплащане на дълга на длъжника. 

В ЗЗД за поръчителя са предвидени някои облекчения и неговата отговорност е по-ограничена в сравнение със задължението на авалиста. Така например 
поръчителството се погасява, когато поради действията на кредитора поръчителят не може да встъпи в правата му; поръчителят се освобождава от 
отговорност ако в срок от шест месеца от падежа на главното задължение, кредиторът не предяви иск против длъжника; прекъсването на давността по 
отношение на длъжника или отказът му от изтекла давност няма действие спрямо поръчителя; прекъсването на давността по отношение на поръчителя 
или отказът му от изтекла давност няма действие спрямо длъжника. 

Авалистът не се ползва с горните предимства. Той остава задължен за заплащане на главното задължение, дори и да са налице посочените 
хипотези.Отговорността на авалиста може да отпадне единствено в случай, че записът  на заповед е нередовен от формална страна. Това произтича от 
обстоятелството, че за разлика от поръчителството в гражданското право, при авала един и същ документ материализира волеизявленията, които 
пораждат и обезпеченото и обезпечаващото задължение. Ето защо недостатъците във формата са едновременно основание за недействителност и на 
 задължението за заплащане на сумата по записа на заповед, поето от издателя на записа на заповед, и на задължението поето от авалиста. 

Авалистът отговаря и когато издателят по записа на заповед бъде освободен от отговорност поради това, че при подписването на записа на заповед неговата 
воля е била опорочена / има с предвид, например, че записа на заповед е подписан по принуда или от недееспособно лице и др./. Авалът се извършва чрез 
полагане на подпис на лицевата страна за записа на заповед като се посочва, че подписът е положен „ като авалист” или „като поръчител”. Когато не е 
посочено никакво основание, а е положен само подпис, приема се, че записа на заповед е подписан от лице, задължило се като авалист 

 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  Поръчителство при запис на заповед 

 

 

 

Баща вампир учи малкото 
вампирче как да си набавя 

храна: 
– И сега, тати, набелязваш 

си 5-6 човека и после – смук 
малко от тоя, смук малко от 

оня и докато стигнеш до 
петия-шестия ще си 

напълниш коремчето. 
А малкото: 

– Иииии бе тати, що пък 5-6 
– не може ли само един и… 

– Ама тати – възмутено 
казал старият вампир – ние 

сме вампири, не сме 
адвокати. 
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