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ПРАВЕН БЮЛЕТИН 

№ 81   
 

Май 2016 г. 

ДО 14 МАЙ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец април.  
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 април. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –пристигания/изпращания за месец април 2016 г.  
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за април 2016 г. 
ДО 15 МАЙ: 
ЗКПО – Месечните авансови вноски за  май за корпоративния данък по ЗКПО. 
ДО 20 МАЙ:  
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец април 2016г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо 
задължение. 
ДО 25 МАЙ:  
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец април 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, направени 
през месец април, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи  от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 май. 
 
ДО 25 МАЙ : 
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 неначислени през м. Април възнаграждения, които се отнасят 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 след 25 Април 2016 г., отнасящи се за труд положен през м. Март  г. 
 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или изплатени през м. Април 2016 г., отнасящи се за труд положен преди м. Март  г.  
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. Април  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. Април 2016 г. 
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м.Април 2016 г. 
 за морските лица, за положения труд през месец Април 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 Април възнаграждения, които се отнасят 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 след 25 Април  2016 г., отнасящи се за труд положен през м. Март 2016г.  
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или изплатени през месец Април 2016 г., отнасящи се за труд положен преди м. 
Март 2016г.  
 за лицата в неплатен отпуск през м. Април 2016 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание. 
 за лицата, които през м. Април  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. Април 2016 г.    
 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. Април 2016 г.  
 за лицата, които през месец Април 2016 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване.  

ПОЛЕЗНА БЛАНКА: 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.162 ЗСВ 
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            ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ  2016г. 

 ДВ, Брой 26 от 01.04.2016г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост; 
 Приет е акон за изменение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България; 
ДВ, Брой 27 от 05.04.2016г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма; 
ДВ, Брой 28 от 08.04.2016г. 
 Приет е Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране, укрепване на 

регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК между Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 23 февруари 2016 г.; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия; 

 Приет е  Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт; 
ДВ, Брой 29 от 12.04.2016г. 
  Приет е Закон за ратифициране на Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и 

на сертификата за принос на Република България с приложения към него график на плащанията; 
ДВ, Брой 30 от 15.04.2016г. 
 Приет е Закон за изменение на Закона за пътищата; 
ДВ, Брой 31 от 19.04.2016г. 
ДВ, Брой 32 от 22.04.2016г. 

 Приет е Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси; 

 Приет е  Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража; 
 Приет е  Закон за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд; 

 

 Приет е  Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република; 

 Приет е  Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федеративна република Бразилия за социална сигурност; 

 Приет е  Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на 
франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия 
и Допълнителната договореност към Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на 
франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия; 

ДВ, Брой 33 от 26.04.2016г. 

 Приет е  Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност; 

 Приет е  Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност; 

 Приет е  Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, 
изискващи задържане; 

 Приет е  Закон за равнопоставеност на жените и мъжете; 

 Приет е  Закон за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и 
неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна; 

 Приет е  Закон за ратифициране на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство 
(ЕИП), на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към споразумението; 

 Приет е Закон за ратифициране на Споразумението за финансиране между Република България и Европейския инвестиционен фонд, на 
Споразумението между кредиторите относно Инициативата за малки и средни предприятия (МСП); 

 

Участие на съдебни заседатели в наказателни дела 

Участието на съдебни заседатели в наказателното производство е основен принцип в наказателния процес на България. По общо 
правило, съдебните заседатели участват при първоинстанционно разглеждане на дела, но само за тези престъпления, за които е предвидено 
наказание повече от пет години лишаване от свобода или доживотен затвор. Съдебните заседатели се включват при формиране на 
съдебния състав, като са равноправна част от него. Те са форма на участие на обществеността в процеса, което е гаранция за публичност и 
справедливост. 

 Заседателите са граждани, които се определят от съответния общински съвет. Въпреки това те  са необвързани от този орган т и 
действат по вътрешно убеждение. Съдебни заседатели могат да бъдат само пълнолетни български граждани, които се ползват с добро име 
и с авторитет в обществото и не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления. Мандатът им  е 5 години от решението за 
тяхното назначаване. В този срок те се свикват за участие в съдебни заседания от председателя на съда най-много за 60 дни в рамките на една 
календарна година, освен ако разглеждането на делото продължи и след този срок (чл. 46 и 49 ЗСВ). За времето, през което изпълняват 
задълженията си, съдебните заседатели се смятат в служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж. За участието си в съдебни заседания 
съдебните заседатели, които са в отпуск и тези, които не са в служебно или трудово право¬отношение, получават възнаграждение от 
бюджета на съдебната власт. Това възнаграждение се определя за всеки заседателен ден. 

Съдебните заседатели имат еднакви права със съдиите. Съдиите и съдебните заседатели имат равен глас при постановяване на 
процесуалните актове, като същевременно НПК изисква винаги при формиране на състав на съда броят на съдебните заседатели да  е по-
голям от броя на съдиите, което е вид гаранция срещу евентуалното налагане на влияние от страна на професионалния съдия при 
вземането на решение. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  Съдебни заседатели в България Адвокат, индиец и евреин скитат из прерията. 
Замръкват и решават да поискат подслон в 

едно ранчо. 
- Няма проблем - казва стопанина - но стаята е 
само за двама души и единият от вас ще трябва 

да спи в обора. 
Отива в обора индиеца. След малко се връща и  

обяснява: 
- В обор - крава. Религията ми  забранява да 
спя в едно помещение със свещено животно. 

Отишъл евреинът. След малко и той се връща 
с думите: 

- В обора има свиня. Религията ми забранява 
да спя в едно помещение с такова 

нечистоплътно  животно… 
Нямало как - отишъл адвоката. След малко на 

врата се чука. 
Индиецът и евреинът отварят - и какво да 

видят - кравата и свинята… 

 


