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ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Август 2014 г. 

ДО 14 АВГУСТ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри 
и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юли. 
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 юли. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –
пристигания/изпращания за месец юли 2014 г.   
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване 
на месечни декларации за юли 2014 г. 
ДО 15 АВГУСТ: 
ЗКПО – Месечните авансови вноски за август за корпоративния данък по 
ЗКПО.  
ДО 20 АВГУСТ:  
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – 
пристигания/изпращания за месец юли 2014г., за новорегистрираните 
Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. 
ДО 25 АВГУСТ:  
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец 
юли 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 юли са направени 
само частични плащания. 
ДО 31 АВГУСТ:  
ЗДЗП – Внасяне от застрахователите или данъчните представители на 
данъка върху застрахователните премии, дължими за предходния месец. 

 

ДО 25 АВГУСТ: 
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. Юли възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. Юли 
2014 г.  
 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени след 25 Юли  2014 г., отнасящи се за труд положен през м. Юни  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. Юли  2014 г., отнасящи се за труд положен преди м.Юни 2014 г.  
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. Юли 2014 
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. Юли 2014 г. 
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Юли 2014 г.   
 за морските лица, за положения труд през месец Юли 2014 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 Юли възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Юли 2014 г.   
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени 
или изплатени след 25 Юли 2014 г., отнасящи се за труд положен през м. Юни 2014г.  
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени 
или изплатени през месец Юли 2014 г., отнасящи се за труд положен преди м. Юни 2014г.  
 за лицата в неплатен отпуск през м. Юли 2014 г., които не са подлежали на осигуряване на друго 
основание. 
 за лицата, които през м. Юли 2014 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. 
Юли 2014 г.     
 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Юли 2014 г.  
 за лицата, които през месец Юли 2014 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 
т. 1 от Закона за здравното осигуряване.    
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            ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2014 г. 

 ДВ, Брой 54 от 01.07.2014г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите; 
ДВ, Брой 55 от 04.07.2014г. 
ДВ, Брой 56 от 08.07.2014г. 
ДВ, Брой 57 от 11.07.2014г. 
ДВ, Брой 58 от 15.07.2014г. 
ДВ, Брой 59 от 18.07.2014г. 
  Приет е Закон за ратифициране на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една 

страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, подписано на 26 юни 2012 г. в Брюксел; 
 Приет е Закон за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна 
инфраструктура“ Международната банка за възстановяване и развитие от 25.10.2012г.; 
 Приет е Закон за ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Меморандума за разбирателство между 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ 
орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на 
публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна 
палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 
2007 – 2013 г; 

 Приет е Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на 
конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в 
хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на 
Република България и Международната банка за възстановяване и развитие 

 Приет е Закон за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз; 
ДВ, Брой 60 от 22.07.2014г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози; 
ДВ, Брой 61 от 25.07.2014г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите; 
 Приет е Закон за защита на растенията; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение; 
ДВ, Брой 62 от 29.07.2014г. 
• Приет е Закон за денонсиране на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или 

представляващи условен достъп; 
 Приет е Закон за ратифициране на Споразумението за създаване на Център за високи постижения в областта на 

финансите; 
 Приет е закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги 
 Приет е Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги ; 

Имущество и бъдещите вземания, които не могат да се отнемат по принудителен ред се наричат несеквертируемо имущество или доход и чрез него законът 
предоставя възможност за защита на осъденото лице, защото се счита за недопустимо физическото оцеляване на лице и неговите роднини да бъде поставено пред 
угроза, поради наличието на парично задължение. Несеквестируеми могат да бъдат доходите и вещите на длъжника, в зависимост от това върху какво е насочено 
принудителното изпълнение. В този ред на мисли длъжникът може да предложи изпълнението да бъде насочено върху друга вещ или вземане. В ГПК и по-конкретно 
чл.444 са посочени несеквестируемите вещи на длъжника. В него се гласи следното „Изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещи на длъжника – 
физическо лице: 1. вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, посочени в списък, приет от Министерския съвет; 
2. необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец, а за земеделските стопани – до нова реколта, или равностойността й в други земеделски 
произведения; 3.необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца; 4. машините, инструментите, пособията и книгите, необходими лично на 
длъжника, упражняващ свободна професия или на занаятчия за упражняване на неговото занятие; 5. земите на длъжника – земеделски стопанин: градини и лозя с 
площ общо до 5 дка или ниви или ливади с площ до 30 дка, и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за 
растителна защита и семето за посев – за една година; 6. необходимите две глави работен добитък, една крава, пет глави дребен добитък, десет пчелни кошера и 
домашните птици, както и необходимата храна за изхранването им до нова реколта или до пускането на паша; 7. жилището на длъжника, ако той и никой от 
членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него; ако жилището надхвърля жилищните 
нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на Министерския съвет, надвишаващата част от него се продава, ако са налице условията по 
чл. 39, ал. 2 от Закона за собствеността; 8. предвидените в друг закон вещи и вземания като неподлежащи на принудително изпълнение.”. 

Добре е да се знае обаче, че условието за несеквестируемост на вещите отпада, върху тях е учреден залог или ипотека и взискателят по делото е 
ипотекарния кредитор. Това означава, че вещите (движими или недвижими), предоставени на банката-кредитор при отпускането на заем не могат да бъдат 
несеквертируеми. 

Пълният списък с несеквестируеми вещи на длъжник по ал. 1 на чл. 444 се съдържа в Постановление № 113 на Министерски съвет от 2003 г.  

 

                     ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Несеквестируемо Имущество Разгневен месар влиза в офиса 
на адвокат и го пита: 

- Ако едно куче ти открадне 
половин шунка, неговият 

собственик трябва ли да плати? 
- Разбира се - отговорил 

адвоката. 
- Добре тогава, защото твоето 

куче, току що ми открадна 

шунка за 20 лв. 
- Ами, дай му и другата 

половина - отговорил адвоката. 
Това ще покрие таксата ти за 

консултацията. 


