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ПОЛЕЗНА БЛАНКА: 

ДЕКЛАРАЦИЯ за припознаване на дете 

 

 

    ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Май 2015 г. 

ДО 14 МАЙ: 

ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни 

регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец 

април.  

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 април. 

ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –

пристигания/изпращания за месец април 2015 г.  

ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за 

неподаване на месечни декларации за април 2015 г. 

ДО 15 МАЙ: 

ЗКПО – Месечните авансови вноски за  май за корпоративния данък по 

ЗКПО. 

ДО 20 МАЙ:  

ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации – пристигания/изпращания за месец април 2015г., за 

новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо 

задължение. 

ДО 25 МАЙ:  

ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през 

месец април 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 април, когато пълният размер на начислените от работодателя 

доходи  от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 

май. 

 
 

ДО 25 МАЙ : 

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 неначислени през м. Април възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 

Април 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 Април 2015 г., отнасящи се 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 през м. Април 2015 г., отнасящи се за труд положен преди м. Март 2015 г.  

 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. Април  

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. Април 2015 г. 

  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през 

м.Април 2015 г. 

 за морските лица, за положения труд през месец Април 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 Април възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 

Април 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 Април  2015 г., отнасящи се 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 през месец Април 2015 г., отнасящи се за труд положен преди м. Март 2015г.  

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

основание. 

 за лицата, които през м. Април 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. 

Април 2015 г.    

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

Април 2015 г.  

 за лицата, които през месец Април 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 АПРИЛ  2015 г. 

 
ДВ, Брой 25 от 03.04.2015г. 

ДВ, Брой 26 от 07.04.2015г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация; 

 Приет е Закон за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и 

сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и 

Монголия, от друга страна; 

 Приет е Закон за ратифициране на Изменение № 3 към Споразумението за предоставяне на 

консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за 

възстановяване и развитие; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни; 

ДВ, Брой 27 от 14.04.2015г. 

ДВ, Брой 28 от 17.04.2015г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване; 

 

 

 

 

ДВ, Брой 29 от 21.04.2015г. 

  Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения; 

 Приет е Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми; 

 Приет е Закон за ратифициране на Споразумението за поддържане на гарнизон (GSA) 

между Република България, представяна от Министерството на отбраната, и Върховното 

главно командване на обединените въоръжени сили в Европа (SHAPE) относно Базова 

поддръжка на Модул на КИС със способности за развръщане (DCM), 2-ри Свързочен батальон 

на НАТО (2NSB); 

ДВ, Брой 30 от 24.04.2015г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове; 

ДВ, Брой 31 от 28.04.2015г. 

   Приет е Закон за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; 
 

 

Търговското предприятие e обособена съвкупност от права, задължения и фактически отношения, възникнали в резултат на осъществявана от търговеца дейност. Правата 

включват правото на собственост и всички ограничени вещни права върху всички движими и недвижими вещи, вземанията на търговеца, дялови участия, права върху 

изобретения, търговски марки, лицензи и др. Задълженията включват всички кредити и други договорни и извъндоговорни задължения на търговеца, формиращи пасива на 

търговското предприятие. Фактическите отношения включват взаимоотношенията на търговеца с трети лица, изградени на база личните му качества (клиентела, делови контакти 

с партньори) и организацията, която е създадена в предприятието (вкл. ноу-хау) и др.Търговското предприятие подлежи на прехвърляне както посредством сключването на 

договор за продажба (най-често срещаният случай), така и посредством замяна, дарение, апорт и други прехвърлителни сделки и способи. Уредбата на прехвърлянето се 

съдържа в чл. 15 и следващите от Търговския закон (ТЗ). Разпоредбите на ТЗ са малко с цел да се даде максимална свобода на страните по сключването на подобен вид сделки. 

Следва да се вземат предвид и специалните правила по отношение прехвърлянето на включените в предприятието имуществени обекти и елементи, вкл. във връзка с 

необходимостта от допълнително вписване на прехвърлянето (или договора) в специални регистри (т. напр. в Службите по вписванията, Патентното ведомство и др.) 

Продажбата на търговското предприятие се извършва с договор в писмена форма със нотариална заверка на подписите. Формата е за действителност. ТЗ вменява в задължение 

на отчуждителя да уведоми своите кредитори и длъжници за извършеното прехвърляне. Специална форма за уведомяването не е изрично предвидена, но съобщението следва да 

е пристигнало до адресата и той да е възприел извършената сделка. На практика, уведомяването може да бъде извършено с писмо с обратна разписка, нотариална покана и 

др.Прехвърлянето на търговското предприяте подлежи на вписване в Търговския регистър; приема се, че вписването има оповестително действие. Преди подаването на 

заявлението, отчуждителят има задължение да уведоми териториалното дирекция на Националната агенция за приходите (компетентната ТД на НАП) на основание чл. 77 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).  

Търговският закон предвижда специална защита на кредиторите на отчуждителя (и на правоприемника) на търговското предприятие. Съгласно чл. 15, ал. 3 от ТЗ "При 

прехвърляне на предприятие, ако няма друго споразумение с кредиторите, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените 

права.", а съгласно чл. 16а, ал. 1 от ТЗ "Правоприемникът управлява отделно преминалото върху него търговско предприятие за срок 6 месеца от вписването на прехвърлянето." В 

6-месечния срок всеки кредитор на отчуждителя или правоприемника, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на вписването на прехвърлянето, може да 

поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът се ползва с право на предпочтително удовлетворение от правата, 

принадлежали на неговия длъжник - членовете на управителния орган на правоприемника отговарят солидарно пред кредиторите за отделното управление. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  Прехвърляне  на търговско предприятие 

 

 

 

Адвокатът: 

- Преди да прочета 

завещанието на 

мистър Смит, искам 

да задам един 

въпрос на вдовицата 

му. Госпожо, ще се 

ожените ли за мен? 


