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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 2014 г.;  

за всички други търговци по 
смисъла на Търговския закон - 
в срок до 31 юли 2014 г. 

    ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Април 2015 г. 
ДО 14 АПРИЛ: 

ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на 
дължимия ДДС за данъчния период - месец март. 
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 март. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –пристигания/изпращания 
за месец март  2015 г. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни 
декларации за март 2015 г. 
ДО 15 АПРИЛ: 
ЗКПО – Месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари,февруари, март и април 
ЗКПО – Тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпоративния данък . 
ДО 20 АПРИЛ:  
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – 
пристигания/изпращания за месец март 2015г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение. 
ДО 25 АПРИЛ: 
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец март 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 март са направени само частични плащания. 
ДО 30 АПРИЛ:  
ЗМДТ – Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата текуща година с отстъпка 5 на 
сто. 
ЗМДТ – Плащане на данъка върху превозните средства за цялата текуща година с отстъпка 5 на 
сто. 
ЗДДФЛ – Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на 2015г. за придобити доходи от 
стопанска дейност и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или 
имущество. 
ЗДДФЛ - Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 
доходи придобити от физическите лица през предходната година  и внасяне на 
дължимия по декларацията данък. 
ЗДДФЛ - Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на 
физически лица през 2014г. 

ДО 25 АПРИЛ : 
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. Март  възнаграждения, които се отнасят за труд, 
положен през м. Март  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 Март 2015 г., отнасящи се 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 през м. Март 2015 г., отнасящи се за труд положен преди м. Февруари 2015 г.  
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. Март  
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.  Март 2015 г. 
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през 
м.Март  2015 г. 
 за морските лица, за положения труд през месец Март  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 Март  възнаграждения, които се отнасят за труд, 
положен през м. Март 2015г. 
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност 
начислени или изплатени след 25 Март 2015 г., отнасящи се за труд положен през м. Февруари 
2015г.  
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност 
начислени или изплатени през месец Март 2015 г., отнасящи се за труд положен преди м. 
Февруари 2015г..  
 за лицата в неплатен отпуск през м. Март 2015 г., които не са подлежали на осигуряване на друго 
основание. 
 за лицата, които през м. Март  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. Март 2015 г.   
 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през 
м. Март 2015 г.  
 за лицата, които през месец Март 2015 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, 
ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване. 

 
 
 
 
 

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

 
ДВ, Брой 17от 06.03.2015г. 
• Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.; 
ДВ, Брой 18 от 10.03.2015г. 
ДВ, Брой 19 от 13.03.2015г. 
• Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата; 
ДВ, Брой 20 от 17.03.2015г. 
ДВ, Брой 21 от 20.03.2015г. 
ДВ, Брой 22 от 24.03.2015г. 
• Приет  е Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни 

схеми и на други предприятия за колективно инвестиране; 
• Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър; 
• Приет е Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България 

и правителството на Република Гърция за съвместен контрол, който да бъде осъществяван на 
граничния контролно-пропускателен пункт Маказа-Нимфея; 

 

• Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно 
облагане; 

• Приет  е Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност; 
ДВ, Брой 23 от 27.03.2015г. 
• Приетa  е Наредба за отменяне на Наредба № 2409 от 2004 г. за изискванията 

относно тарифите за редовни и чартърни въздушни превози; 
• Приетa е  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за 

документите за системата на народната просвета; 
ДВ, Брой 24 от 31.03.2015г. 
• Приет  е Закон изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България; 
• Приет  е Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения; 
• Приетo  е Решение за избиране на председател на Сметната палата; 
 

 
 

 Негаторен иск – иска по чл.109 от Закона за собствеността  

Този иск е познат още от  римското право – actio negatoria. Той е бил вещен иск, даден в защита на собственика тогава, когато трето лице нарушава неговото владение, 
претендирайки, че има сервитут върху вещта. Негаторният иск е уреден в почти всички западноевропейски законодателства, включително и у нас. Според чл.109 от ЗС 
„собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право”. Негаторният, подобно на ревандикационния, е вещен, 
собственически иск, има осъдителен характер и не се погасява по давност. Ищецът по негаторен иск също трябва да докаже правото си на собственост, и че то е нарушено от 
ответника.  

Негаторният  се различава с това че дава правна защита срещу посегателства, които без да отнемат владението, пречат на собственика да осъществява свободно и в 
пълен обем своите правомощия. Той е средство за защита срещу всяко неоснователно действие, което пречи да се упражнява правото на собственост в пълния му обем и според 
предназначението на предмета, макар да не се отнема владението на вещта.  

С негаторния иск може да се защитава не само правото на собственост, но и ограничени вещни права. Затова двете страни по иска са собственикът (ищец), а ответник е 
нарушителят, който с действието или бездействието си пречи, ограничава или смущава ищеца да упражнява правото си на собственост. Искът по чл.109, ал.1 може да бъде 
насочен не само към лице, което е отнело собственост, но и към собственик, които със своите действия създава пречки друг собственик да упражнява правото си на собственост. 
Ако например няколко собственика ползват една вещ, но единият частично или напълно лишава другите от възможността да я ползват в съответствие със своите права. Това 
което различава негаторния от другите осъдителни искове, е характера на нарушението на правото на собственост. Нарушението може да се изрази в различни неоснователни 
действия, не само в отнемане на владение. Може да се извършат действия, които засягат съседния имот. Но не само преки, а и косвени въздействия могат да засягат имота и да 
съставляват нарушение по чл.109 от ЗС. Например при съсобственост или етажна собственост, ако собственика създава шум или замърсяване над допустимите  норми, ако бъдат 
премахнати огради, ако съсобственото място се използва за разходки или хигиена на кучета и т.н. Тези въздействия трябва да продължават и към момента на завеждане на иска 
или да съществува опасност, че и занапред те ще продължат или да са останали трайни последици от нарушението. Негаторният иск, за разлика от ревандикационния, няма за 
цел да върне изгубено владение, а да прекрати съществуващи неоснователни нарушения. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Негаторен иск 

 

 

 

- Каква е 
разликата 

между жената- 
адвокат и 
питбула? 

- Червилото. 
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