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ВАЖНО! 

 Напомняме Ви, че предстои 
публикуването на Годишните 
финансови отчети в 
Търговския регистър като 
сроковете за търговците са, 
както следва:  
 

за дружествата с 
ограничена отговорност  
- в срок до 30 юни 2016 г.;  
 
за всички други търговци по 
смисъла на Търговския 
закон  

- в срок до 31 юли 2016 г. 

    ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Юни 2016 г. 
ДО 14 ЮНИ: 

ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни 
регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец май. 
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 май. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –
пристигания/изпращания за месец май 2016 г.  
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за 
неподаване на месечни декларации за май 2016 г.  
ДО 15 ЮНИ: 
ЗКПО – Месечните авансови вноски за юни за корпоративния данък по 
ЗКПО.  
ДО 20 ЮНИ:  
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации – пристигания/изпращания за месец май 2016г., за 
новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо 
задължение. 
ДО 25 ЮНИ:   
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през 
месец май 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 май 
са направени само частични плащания. 
ДО 30 ЮНИ:   
ЗМДТ – Плащане на ½  от данъка върху недв.имоти за текущата година. 
ЗМДТ - Плащане на ½ от данъка върху превозните средства за текущата 
година. 
 

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

 ДВ, Брой 34 от 03.05.2016г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове; 
 Приет е Закон за изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на животните; 
 Приет е Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Банката за развитие на 

Съвета на Европа в качеството на бенефициент и Република България в качеството на гарант; 
 Приет е Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки; 
ДВ, Брой 35 от 10.05.2016г. 
ДВ, Брой 36 от 13.05.2016г. 
 Приет е Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и 

правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните 
съответни територии; 
 

 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие; 

ДВ, Брой 37 от 17.05.2016г. 
ДВ, Брой 38 от 20.05.2016г. 
 Приет е  Закон за електронната идентификация; 
ДВ, Брой 39 от 26.05.2016г. (извънреден) 
 Приет е  Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс; 
ДВ, Брой 40 от 27.05.2016г. 
ДВ, Брой 41 от 31.05.2016г. 
 Прието е Решение за попълване състава на Комисията по труда, социалната и 

демографската политика; 
 Прието е Решение за попълване състава на Комисията по образованието и науката; 

 

Производството по търговски спорове е едно от особените искови производства, чиято правна уредба е дадена в гл. 32  ГПК. Особените правила обаче не 
заместват изцяло общите, а ги допълват, тъй като съгласно чл. 377 ГПК, доколкото няма особени правила за производството по търговски дела, се прилагат общите 
правила за производството пред първата инстанция. Същевременно този вид производство е приложимо само тогава, когато искът се разглежда от окръжния съд като 
първа инстанция,  а районният съд разглежда търговските дела по общия исков ред. В обхвата на понятието търговски спорове попадат делата с предмет право или 
правно отношение, породено или отнасящо се до: 1. търговска сделка, включително сключването, тълкуването, действителността, изпълнението, неизпълнението или 
прекратяването й, последиците от прекратяването й, както и за попълване на празноти в търговска сделка или приспособяването й към нововъзникнали 
обстоятелства; 2. приватизационен договор, договор за обществена поръчка, концесионен договор или договор за публично-частно партньорство; 3. участие в 
търговско дружество или в друго юридическо лице – търговец, както и за установяване недопустимост или нищожност на вписването и несъществуване на 
обстоятелство, вписано в търговския регистър; 4. попълване масата на несъстоятелността, включително и установителните искове на кредиторите; 5. картелни 
споразумения, решения и съгласувани практики, концентрация на стопанска дейност, нелоялна конкуренция и злоупотреба с монополно или господстващо 
положение. 

Спецификите на това производство се изразяват в двойната размяна на книжа.Същата се състои във възможността да се подаде допълнителна искова молба, 
която да уточни и прецизира първоначалната, както и в правото на ответника да депозира допълнителен писмен отговор. Срокът за тези действия е по-кратък 
(двуседмичен), като с изтичането на срока за тях се преклудират и голяма част от действия, които в общия исков процес могат да се извършват и в първото открито 
съдебно заседание, като изменението на иска от ищеца например.Особеност на този вид дела е възможността въпреки концентрационното начало възражение за 
прихващане да се прави и във втора инстанция. 

Другата специфична особеност, подчинена на идеята за постигане на бързо правосъдие, което да отговори на нуждите на търговския оборот, е възможността 
делата по търговски спорове да  приключат без изобщо да се провежда открито заседание с участие на страните. Това е допустимо, ако съдът приеме, че са налице 
всички необходими доказателства и страните поискат това. В такъв случай съдът посочва деня, в който ще обяви решението си, от който ден тече срока за обжалване. 

С изключение на горните акценти, производството по глава 32 ГПК не разкрива други съществени отлики от общия ред за гледане на делата. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  Производство по търговски спорове - Свидетелю, 
познавате ли 
подсъдимия? 

- Да, ваша светлост. 
Ние с него заедно 
работехме в една 

банка. 
- Кога беше това? 

- Датата не помня, но 
помня, че беше на 

разсъмване, около три 
часа... 


