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ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Октомври 2015 г. 

ДО 14 ОКТОМВРИ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри 
и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец септември. 
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 
септември. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –
пристигания/изпращания за месец септември 2015 г.   
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване 
на месечни декларации за септември 2015 г.    
ДО 15 ОКТОМВРИ:   
ЗКПО – Месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по 
ЗКПО.  
ДО 20 ОКТОМВРИ:    
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – 
пристигания/изпращания за месец септември 2015г., за новорегистрираните 
Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.  
ДО 25 ОКТОМВРИ:  
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец 
септември 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 септември са 
направени само частични плащания.  
ДО 31 ОКТОМВРИ:    
ЗДЗП – Внасяне от застрахователите или данъчните представители на 
данъка върху застрахователните премии, дължими за предходния месец. 

 

ДО 25 ОКТОМВРИ:   
КСО - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително 
задължително пенсионно осигуряване:  
 за лицата по чл.4, ал.1 от КСО, върху получените, включително начислените и неизплатените или 
върху неначислени през м. Септември  възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Септември  2015 г.    
 за лицата по чл.4, ал.1 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или 
изплатени след 25 Септември  2015 г., отнасящи се за труд, положен през м. Август  2015 г.  
 за лицата по чл.4, ал.1 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или 
изплатени през м. Септември  2015 г., отнасящи се за труд, положен преди м. Август  2015 г.   
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. 
Септември  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. Септември  2015 г.   
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Септември  2015г.    
 за морските лица, за положения труд през месец Септември  2015 г.   
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване:   
 за лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО, върху получените, включително начислените и неизплатените или 
върху неначислени през месец Септември  възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Септември  2015 г.     
 за лицата по чл. 4, ал. 1  от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или 
изплатени след 25 Септември  2015 г., отнасящи се за труд, положен през м. Август 2015г.  
 за лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени през месец Септември  2015 г., отнасящи се за труд, положен преди м. Август 2015г.   
 за лицата в неплатен отпуск през м. Септември  2015 г., които не са подлежали на осигуряване на 
друго основание.    
 за лицата, които през м. Септември  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. 
Септември  2015 г.      
 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Септември  2015 г.   
 за лицата, които през месец Септември  2015 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 СЕПТЕМВРИ 2015 г. 

 ДВ, Брой 67 от 01.09.2015г.   
ДВ, Брой 68  от 04.09.2015г. 
ДВ, Брой 69 от 08.09.2015г. 
ДВ, Брой 70 от 11.09.2015г. 
ДВ, Брой 71 от 15.09.2015г. 
ДВ, Брой 72 от 18.09.2015г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения;  

ДВ, Брой 73 от 25.09.2015г. 
 Приет е Закон за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за 
подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за 
пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие на Република 
България и Международната банка за възстановяване и развитие от 4 април 2014 г.;  

ДВ, Брой 74 от 26.09.2015г (извънреден) 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства;  

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс; 

 Приет е Закон за изменение на Закона за Българската телеграфна агенция; 

ДВ, Брой 75 от 29.09.2014г. 

 

Когато страна в съдебен процес не упражни предоставено й процесуално правомощие в определения за това срок, за нея възникват 
неблагоприятни последици поради това й бездействие, тъй като процесуалните действия, извършени след като са изтекли установените срокове, не 
се вземат предвид от съда. Тези последици могат да бъдат отстранени чрез производството по възстановяване на пропуснат срок, ако се установи, че 
са били налице извинителни причини за неспазване на срока. Като урежда сочената процедура, законът допуска на страната да се даде нова 
възможност да упражни валидно правата си, тъй като поради наличие на уважителни причини, лишаването й от тези права би било несправедливо. 

Производството започва по  писмена молба на заинтересованото лице, което е пропуснало да упражни някое свое правомощие в 
установения от закона или определения от съда срок. В молбата се посочват всички обстоятелства, които я обосновават, посочват се и всички 
доказателства за основателността й. Молбата се подава пред съда, пред който е следвало да се извърши съответното действие и подаването й не 
спира хода на делото. Молбата следва да бъде депозирана в съда или по пощата в едноседмичен срок от съобщението, че срокът е пропуснат. 
Молбата се подава с преписи за другите страни. Съдът изпраща преписите на всички останали участници в производството, за да се запознаят с нея. 
Те могат да дадат отговор в едноседмичен срок. 

Съдът насрочва открито заседание за разглеждане на молбата. За да уважи молбата и да възстанови пропуснатия срок, съдът следва да 
установи, че пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства. В закона не се съдържа легална дефиниция на това понятие, но същото 
е получило своята характеристика от практиката. Приема се, че такива обстоятелства са тези, които поради характера си не са могли да бъдат 
съобразени и предвидени от страната, и които са й попречили, противно на волята й, да спази срока за извършването на процесуалното действие. 
Особените непредвидени обстоятелства следва да не са могли да бъдат преодолени от страната . 

По молбата съдът се произнася с определение, като постановява срокът да бъде възстановен или отказва да възстанови същия. 
Определението, с което се отказва възстановяване на срока подлежи на обжалване по общия ред с частна жалба пред по-горната инстанция. Ако 
съдът възстанови срока, извършеното от страната процесуално действие се счита като своевременно и валидно извършено.  

 

                     ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  Възстановяване на пропуснат срок по ГПК 
Мъж се събужда в три през 

нощта и не се чувства 
добре, вика доктора.  

Дошъл докторът, 
прегледал го внимателно и 

казал:  
- Моля, да повикате децата 
си, адвоката си и нотариус! 
- Толкова ли съм зле? Ще 

умра ли?  
- Не, просто не искам да 

съм единственият глупак, 
който е събуден в три през 

нощта без причина!. 


