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Декларация  

за неактивност през 2015 
г. /Приложение № 11/ 

 

Годишна отчетност за дейността на предприятията за 2015г. 

 
И през 2016 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети 
за дейността (ГОД), т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно място, съгласно Заповед за 
определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица. За да 
получите съответните указания и инструкции за попълването на годишния отчет за дейността, моля, кликнете върху 
съответната група, в която попадате: 1. Нефинансови предприятия, несъставящи баланс – еднолични търговци (ЕТ);  
 Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) през 2015 година 2. Нефинансови 
предприятия, съставящи баланс; 3. Предприятия в ликвидация или в несъстоятелност; 4. Предприятия с нестопанска цел - 
сдружения и фондации, включително политически партии, църкви, читалища и др.; 5. Застрахователи; 6. Инвестиционни 
предприятия - инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и 
дружества със специална инвестиционна цел; 7. Пенсионноосигурителни дружества; 8. Пенсионни фондове; 9. Бюджетни 
предприятия; 10. Банки; 11. Икономически неактивни предприятия. Ако сте били икономически неактивно лице през 
отчетната 2015 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността. Необходимо е да попълните 
Декларация за неактивност през 2015 година (Приложение 11). Лицата, които имат задължение за подаване на годишна 
данъчна декларация следва да подадат годишен отчет за дейността: 1. Преди подаване на годишната данъчна декларация, 
когато същата се подава по електронен път. В този случай ГОД се подава: 1.1. по електронен път чрез използване на 
квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационна система (ИС) „Бизнес статистика” на следния интернет адрес - 
https://isbs.nsi.bg.   1.2. по електронен път чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП в 
ИС „Бизнес статистика” на следния интернет адрес - https://isbs.nsi.bg. – само от физически лица и еднолични търговци 
(EТ).     2. Едновременно при подаване на годишна данъчна декларация в съответните териториални структури на НАП; по 
пощата с известие за доставка (обратна разписка) или в пощенската станция. В този случай се подава хартиен формуляр на 
ГОД.  Лицата, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2015 г., но са длъжни да представят 
годишен отчет за дейността си през 2015 г. или декларация за неактивност, съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, 
подават отчета (декларацията за неактивност) единствено в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“) 
или в съответното теритоирално статистическо бюро на хартия. На интернет страницата на НСИ, в рубриката "Годишна 
отчетност за 2015 година"са публикувани указания, инструкции и подробна информация по темата. 
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            ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2015 г. 

 
ДВ, Брой 94 от 04.12.2015г.   
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
ДВ, Брой 95 от 08.12.2015г.  
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската 

техника  
 Приет е Закон за счетоводството 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане 
ДВ, Брой 96 от 09.12.2015г./извънреден/ 
ДВ, Брой 97 от 11.12.2015г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация; 
ДВ, Брой 98 от 15.12.2015г. 
 Приет е Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. 
 Приет е Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. 
ДВ, Брой 99  от 16.12.2015г./извънреден/ 
ДВ, Брой 100  от 18.12.2015г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България 

 Приет е Закон за изменение на Закона за автомобилните превози 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи 
ДВ, Брой 101 от 22.12.2015г. 
 Приет е Закон за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух 
ДВ, Брой 102 от 29.12.2015г. 
 Приет е Кодекс за застраховането 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните 
вещества и смеси 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите 
ДВ, Брой 103 от 30.12.2015г./извънреден/ 
 

С договора за заем за послужване, заемодателят предоставя безвъзмездно на заемателя една определена вещ за временно ползуване, а 
заемателят се задължава да я върне. Заемателят е длъжен да се грижи за вещта като добър стопанин, като предпочита нейното запазване 
пред запазването на своите вещи. Той може да използува заетата вещ само съобразно договора, а когато ползуването не е уговорено - 
съобразно нейното предназначение, и не може да отстъпва другиму ползуването от вещта. При неизпълнение на тези задължения, 
заемателят дължи обезщетение и завредите, настъпили поради причини, за които той не отговаря, освен ако докаже, че те биха засегнали 
вещта и при неговата изправност. 
Ако вещта е дадена в заем на няколко лица - те отговарят солидарно. 
Заемателят понася обикновените разноски за поддържането,запазването и използуването на вещта. Той има право да иска от заемодателя да 
му заплати извънредните разноски, ако те са били необходими и неотложни. Когато заетата вещ е дала плодове, заемателят трябва да ги 
върне, освен ако е уговорено друго. Заемодателят дължи обезщетение за вредите, причинени на заемателя от скритите недостатъци на 
заетата вещ, ако умишлено или поради небрежност не ги е съобщил на заемателя. При заема за послужване намира съответно приложение 
чл. 233. С изтичане на уговорения срок или след ползуването, заемателят е длъжен да върне вещта. Но заемодателят може да иска връщането 
на вещта и преди това, ако сам неотложно се нуждае от нея, поради непредвиден случай или ако заемателят умре или не изпълнява 
задълженията си по чл. 244.  Ако времето или целта на ползуването не са определени с договора, заемодателят може всякога да поиска 
връщането на вещта. 
Заемът за послужване е съглашение между две лица , при сключването на което едното лице – заемодател , предава на друго лице – заемател 
определена вещ , като това лице се задължава след като я използва по предназначението и да я върне на заемодателя. Характеристиките на 
договора за послужване са: реален договор – имаме съглашение и предаване на вещта; винаги безвъзмезден, едностранен договор с 
възможност да се превърне, развие и приключи като двустранен несъвършен договор;  заемателя има само облигационно право да използва 
вещта по предназначение; неформален; 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  ЗАЕМ ЗА ПОСЛУЖВАНЕ – ПРАВНА УРЕДБА ЧЛ.243 – 249 ЗЗД. 
Мъж отишъл при адвокат 

за помощ. 

- Колко взимате? - попитал 
той. 

- Петдесет евро за три 
въпроса - отвърнал 

адвокатът. 

- Не е ли доста скъпо? 

- Възможно е - съгласил се 
адвокатът. - Е, какъв е 

третият ви въпрос? 


