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Съгласно чл. 156 от 
Закона за задълженията и 
договорите, договорът за 
залог е действителен, само 
ако заложената вещ бъде 
предадена на кредитора 
или на друго лице, 
избрано от него и 
залогодателя. Когато 
обезпеченото вземане е 
по-голямо от 5 лева, 
залогът не може да се 
противопостави на трети 
лица, ако няма писмен 
документ с достоверна 
дата, съдържащ означение 
на вещите и на вземането. 

 

 

        ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Юли 2017 г. 
ДО 14 ЮЛИ: 

ЗДДС - Подаване на справка-декларация, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период 
- месец юни. 
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 /включително получените авансови 
плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец юни. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 на Интрастат декларации –пристигания/изпращания за месец юни 2017 г.  
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за юни 2017 г.  
ДО 15 ЮЛИ: 
ЗКПО – Месечните авансови вноски за юли за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно 
облагане.  
- Тримесечните авансови вноски за второ тримесечие за корпоративния данък по Закона за корпоративното 
подоходно облагане. 
- Деклариране и внасяне на данъка за второ тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри 
в игрално казино. 
ДО 20 ЮЛИ: 
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец юни 2017г., за 
новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. 
ДО 25 ЮЛИ:   
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юни за доходи от трудови 
правоотношения.  
ЗДДФЛ – Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 върху брутния размер на 
сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец юни, когато пълният размер на 
начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 юли. 
ДО 31 ЮЛИ:   
 ЗКПО - Деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО за второ тримесечие. 
ЗМДТ - Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за третото тримесечие на текущата година. 
 ЗДДФЛ - Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие на годината за придобити доходи от стопанска 
дейност по чл. 29 и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на 
данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци. 
Предприятията и самоосигуряващите се лица внасят авансово данък за паричните доходи по чл. 35, придобити през 
второто тримесечие на текущата година и подават данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за 
този данък. 
Внасяне на окончателните данъци по глава шеста за второто тримесечие на годината и подаване на данъчната 
декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци. 
Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната декларират и внасят окончателния данък по чл. 38, 
ал. за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. юни. 
ЗДЗП - Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, 
дължим за предходното тримесечие.  
Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 за предходното тримесечие. 

 ДО 25 ЮЛИ: 
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.  Юни възнаграждения, които се отнасят за 
труд, положен през м. Юни 2017 г.  
 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност 
начислени или изплатени след 25 Юни 2016 г., отнасящи се за труд положен през м. Май 2017 
г. 
 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност 
начислени или изплатени през м. Юни  2017 г., отнасящи се за труд положен преди м. Май 
2017 г.  
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. 
Юни 2017 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. Юни 2017 г. 
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения 
през м. Юни 2017 г.   
 за морските лица, за положения труд през месец Юни 2017 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 Май възнаграждения, които се отнасят за 
труд, положен през м. Юни 2017 г.   
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност 
начислени или изплатени след 25 Юни 2017 г., отнасящи се за труд положен през м. Май 
2017г.  
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност 
начислени или изплатени през месец Юни 2017г., отнасящи се за труд положен преди м. Май 
2017г.  
 за лицата в неплатен отпуск през м. Юни 2017 г., които не са подлежали на осигуряване на 
друго основание. 
 за лицата, които през м. Юни 2017 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. Юни 2017г.     
 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения 
през м. Юни 2017 г.  
 за лицата, които през месец Юни 2017 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 Юни 2017 г. 

 ДВ, Брой 44 от 02.06.2017г. 
ДВ, Брой 45 от 06.06.2017г. 
 Прието е Решение за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията 

относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република 
България през 2016 г. 

 Прието е Решение по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 г. 
ДВ, Брой 46 от 09.06.2017г. 
ДВ, Брой 47 от 13.06.2017г. 
ДВ, Брой 48 от 16.06.2017г. 
ДВ, Брой 49 от 20.06.2017г. 

ДВ, Брой 50 от 23.06.2017г. 
ДВ, Брой 51 от 27.06.2017г. 
 
 
 
 

 

 
Търговски залог - обезпечение върху движима вещ или вземане. Заложният кредитор може да се удовлетвори от стойността на вещта или вземането по предпочитание пред останалите 

кредитори на длъжника. Трябва да има механизъм за обективно оценяване на вещта. Предимството, което дава залога е в две насоки : кредиторът ще счита, че вещта ще може да се използва за 
собствено удоволствие и освен това той има привилегии пред другите кредитори. За търговски се счита всеки залог, който обезпечава вземане по търговска сделка. 
Особености на търговския залог от гледна точка на учредяването му : 
1.Договорен - създава се чрез отделен договор или клауза в дружествения договор между залогоприемателя и залогодателя. 
2.Законен - по силата на изрична нормативна разпоредба определени кредитори имат заложно право за обезпечаване на техните вземания, без да е сключен договор или договорна клауза. Т.е. 
залогът възниква, без да е необходимо съгласието на залогодателя. ТЗ предвижда законен залог при : комисионен договор;спедиционен и превозен договор (само на товари); договор за банкова 
касетка;договор за публичен склад; 
Договорният залог в областта на търговкото право има няколко особености : договорът за залог е реален, сключва се с предаването на вещта във фактическата власт на залогоприемателя. Ако се 
предават ценни книжа, трябва първо да се извърши заложно джиро. Залогът възниква, когато съответната вещ излезе от фактическата власт на длъжника. Кредиторът е сигурен, че длъжникът няма 
да увреди вещта и винаги ще може да я продаде. 
Особени залози - при тях няма предаване на вещта във фактическата власт на кредитора. За да се обезпечи един кредит, се дава възможност да се учреди залог без предаване на вещта. Съществуват 
два вида особени залози : 
-твърд залог - заложните вещи остават във фактическата власт на залогодателя, но той няма право да ги използва при дейността си. 
-подвижен залог - удовлетворява специфичната потребност на длъжника да използва залога в своята дейност. Съществуват два вида : залог на материали в преработка и залог на стоки в оборот.  
Търговско право на задържане - идеята на правото на задържане е, че когато две лица си дължат взаимно неща, единият може да откаже  изпълнение, ако другият не изпълни задължението си. В 
областта на ГП двете насрещни задължения трябва да са елемент от едно и също правоотношение.В областта на ТП основната особеност е в неговата по-голяма допустимост - при положение, че и 
двете страни са търговци, които могат да упражняват права и задължения върху движимите вещи и ценните книжа на другата страна, независимо дали двете задължения са по едно и също 
правоотношение или не, ТП позволява правото на задържане да се използва като средство за заставяне на другата страна да изпълни задълженията си. То дава право на този, който го притежава да 
се удовлетвори от стойността на вещта или ценните книжа, които притежава, привилегировано. 
Отметнина.Понятието “отметнина” има няколко значения: 
1) Уговорка, по силата на която някоя от страните има право да се откаже от договора като губи онова, което е дала или обещала. 
2) Парична сума или вещ (която е предмет на уговорката), която една страна дава или се задължава да даде при сключване на договора, за да се запази правото да се откаже от договора. 
Отметнината има акцесорен характер, не може да съществува извън договора, по който може да се упражни правото. 
Отлика от задатъка: 
1) Във функциите. Задатъкът има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. да осигури изправната страна срещу неизпълнение и да я обезщети чрез предмета на задатъка. Отметнината има 
друга функция – да се даде възможност на страната да прекрати договора без наличие на други изисквания (напр. вина на другата страна). 
2) Отметнината няма реален, вещен характер; задатъкът за да породи действие трябва да има предаване; 
Различната функция ограничава и времето, в което може да се упражни правото при отметнината – само до започване на изпълнението, правото което поражда отметнината може да бъде 
упражнено е това, което е дадено или обещана се губи, но договорът се прекратява. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  Търговски залог.Търговско право на задържане.Задатък.Отметнина. 

В книжарницата: 

- Искам книгата 
"Как да забогатеем 

бързо". 

- Предлагаме я в 
комплект с 

Наказателния 
кодекс. 


