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ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Септември 2015 г. 

ДО 14 СЕПТЕМВРИ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри 
и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец август. 
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 август. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –
пристигания/изпращания за месец август 2015 г.   
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване 
на месечни декларации за август 2015 г.  
ДО 15 СЕПТЕМВРИ:  
ЗКПО – Месечните авансови вноски за септември за корпоративния данък 
по ЗКПО.  
ДО 20 СЕПТЕМВРИ:   
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – 
пристигания/изпращания за месец август 2015г., за новорегистрираните 
Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.  
ДО 25 СЕПТЕМВРИ:  
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец 
август 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 август, когато 
пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово 
правоотношение за този месец не е изплатен до 25 септември.  

ДО 25 СЕПТЕМВРИ:  
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. Август  възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Август  2015 г.   
 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени след 25 Август  2015 г., отнасящи се за труд положен през м. Юли  2015 г.  
 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени през м. Август  2015 г., отнасящи се за труд положен преди м.Юли 2015 г.  
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. Август  
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. Август  2015 г.  
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Август  2015 г.   
 за морските лица, за положения труд през месец Август  2015 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 Август  възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Август  2015 г.    
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени 
или изплатени след 25 Август  2015 г., отнасящи се за труд положен през м. Юли 205г.  
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени 
или изплатени през месец Август  2015 г., отнасящи се за труд положен преди м. Юли 2015г.  
 за лицата в неплатен отпуск през м. Август  2015 г., които не са подлежали на осигуряване на друго 
основание.   
 за лицата, които през м. Август  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. 
Август  2015 г.      
 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Август  2015 г.  
 за лицата, които през месец Август  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 АВГУСТ 2015 г. 

 ДВ, Брой 59 от 04.08.2015г.   
ДВ, Брой 60 от 07.08.2015г.  
 Приет е Закон за ратифициране на Изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата 

конвенция на Обединените нации по изменение на климата; 
 Приет е   Закон за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави 

членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното 
изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия за втория 
период на задължения по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по 
изменение на климата; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците ; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за горите; 
ДВ, Брой 61 от 11.08.2015г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност; 

 

 Приет е Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната 
сигурност; 
 Приет е Закон за Националната служба за охрана; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи; 
ДВ, Брой 62 от 14.08.2015г. 
 Приет е Закон за гарантиране на влоговете в банките; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда; 
 Приет е Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и 

инвестиционни посредници; 
ДВ, Брой 63 от 18.08.2015г. 
ДВ, Брой 64 от 21.08.2015г. 
ДВ, Брой 65 от 25.08.2015г. 
ДВ, Брой 66 от 28.08.2015г. 
 

Предвидената в закона възможност за сключване на договор в полза на трето лице е изключение от правилото, че договорът поражда действие само между страните по него. Това е вид сделка, 
пораждаща действие в правната сфера на трето лице, различно от договарящите.Правната уредба на договора в полза на трето лице се съдържа в чл. 22 ЗЗД и съгласно съдържащата се там регламентация 
този договор може да бъде определен като съглашение, по силата на което две лица – уговарящ (стипулант) и обещател (промитент) договарят, че едно трето за договора лице (бенефициер) ще придобие 
някакво право.Най-разпространените договори в полза на трето лице са застрахователните, но те не изчерпват приложното му поле. Клауза в полза на трето лице може да се включи в почти всички 
договори. 

Страни по договора в полза на трето лице са уговарящият и обещателят.Уговарящият договаря вместо на него, дължимата по договора престация да се престира на третото лице 
(бенефициера).Обещателят се ангажира да престира определено благо на третото лице.Освен страните, значение за изследване на природата на този договор има и фигурата на бенефициера – третото 
лице, в чиято правна сфера настъпва положителна промяна в резултат на съглашението между уговарящия и обещателя. Не е задължително към момента на сключване на договора третото лице да е 
определено с неговите индивидуализиращи белези, достатъчно е да е определяемо.Относно предмета на договора в полза на трето лице няма предвидени законови ограничения - прехвърляне на вземания, 
право на собственост и ограничени вещни права (включително върху недвижим имот), както и други права.Договорът в полза на трето лице трябва да отговаря на общите изисквания, които ЗЗД поставя 
към действителността на договорите, като освен тях, той трябва да съдържа уговорката, че от него права придобива някое трето лице, различно от страните по договора. Законът допуска наред с клаузата в 
полза на трето лице, уговарящият и обещателят да се договорят, че с едностранно изявление уговарящият има право да отмени уговорката в полза на трето лице или да замени третото лице с 
друго.Клаузата в полза на трето лице не е определяща за формата на договора. 

В резултат от сключването на договора в полза на трето лице, то придобива вземане към обещателя за правото, за което той се е задължил към уговарящия да му престира. Това вземане 
преминава в патримониума на третото лице директно по силата на договора, без да преминава през правната сфера на уговарящия - направо и непосредствено. Посочената особеност има важно значение 
от гледна точка на данъчното облагане – уговарящ, който е кредитор на парична престация по определен договор на едно лице и длъжник на парична престация по втори договор на друго лице, може да 
договори клауза в първия договор, с която да направи бенефициер по него своя кредитор по втория договор. По този начин ще изпълни задължението си към своя кредитор със сумата, която му дължи 
неговия длъжник, без от това да е нараснал данъчно облагаемия му доход – нещо, което би станало, ако беше получил паричната престация по първия договор, преди да изпълни своето задължение по 
втория. Докато третото лице не заяви на една от страните по договора, че ще се ползва от уговорената в договора престация в своя полза, уговарящият може да я отмени с едностранно волеизявление. Т. е. 
докато то не приеме да получи уговореното в своя полза, било чрез изрично волеизявление, било чрез конклудентни действия, станали известни на някоя от страните, не го придобива окончателно. 
Независимо дали третото лице е заявило, че иска да се ползва от уговорката в своя полза, ако при сключване на договора уговарящият си е запазил правото да отмени уговорката в полза на трето лице или 
да замени третото лице с друго, до изпълнението на договора ще съществува вероятност третото лице да загуби правото, което е придобило. Третото лице разполага с възможност да откаже да се ползва от 
клаузата в своя полза. Третото лице разполага с правото да отправи претенция за изпълнение към обещателя. На третото лице, отправило иск за изпълнение на задължението срещу обещателя, могат да 
бъдат направени всички възражения, с които последния разполага срещу уговарящия, произтичащи от договора, Ако договорът бъде атакуван от кредиторите на уговарящия и съдът го отмени, третото 
лице е длъжно да върне само онова, което уговарящият е дал по договора – чл. 22, ал. 3 ЗЗД. 

 

                     ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  ДОГОВОР В ПОЛЗА НА ТРЕТО ЛИЦЕ  

Съд. Съдят тъща за кражба от 

супермаркет. 

Съдията: 

- И какво откраднахте? 

- Компот от праскови. 

- Колко праскови имаше вътре? 

- Шест, Ваша чест 

- Шест дена в затвора! 

От задните редове в залата се 

чува гласът на зетя: 

- Ваша светлост, тя открадна и 

един буркан с грах!! 


