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ПОЛЕЗНА БЛАНКА: 

Заявление за достъп до обществена 
информация 

          ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Ноември 2013 г. 
ДО 14 НОЕМВРИ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни 
регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец 
октомври. 
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 октомври. 
ЗСВТС – Подаване съгл.чл.11,ал.1 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации –пристигания/изпращания за месец октомври 2013 г. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10,ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за 
неподаване на месечни декларации октомври 2013 г. 
ДО 15 НОЕМВРИ: 
ЗКПО - Месечните авансови вноски за ноември за корпоративния 
данък по Закона за корпоративното подоходно облагане. 
ДО 20 НОЕМВРИ:  
ЗСВТС – Подаване съгласно  чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации – пристигания/изпращания за месец октомври 2013г., 
за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо 
задължение. 
ДО 25 НОЕМВРИ: 
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан 
през месец октомври 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 октомври са направени само частични плащания. 
ДО 30 НОЕМВРИ:  
ЗДЗП – Внасяне от застрахователите или данъчните представители 
на данъка върху застрахователните премии, дължими за 
предходния месец.. 
 

ДО 25 НОЕМВРИ: 
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. Октомври възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Октомври 2013 г.  

 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени след 25 Октомври 2013 г., отнасящи се за труд положен през м. Септември 2013 г.  

 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени през м. Октомври 2013 г., отнасящи се за труд положен преди м. Септември 2013 г.  

 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. Октомври 2013 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. Октомври 2013 г. 
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 

Октомври  2013 г. 
 за морските лица, за положения труд през месец Октомври 2013 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 Октомври възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Октомври 2013 г. 

 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени след 25 Октомври 2013 г., отнасящи се за труд положен през м. Септември 2013г.  

 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени през месец Октомври 2013 г., отнасящи се за труд положен преди м. Септември 2013 г.  

  за лицата в неплатен отпуск през м. Октомври 2013 г., които не са подлежали на осигуряване на друго 
основание. 

  за лицата, които през м. Октомври 2013 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. 
Октомври 2013 г.   

  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Октомври 2013 г.  

  за самоосигуряващите се лица, които през м. Октомври 2013 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 лицата, които през месец Октомври 2013 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от 
Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).  
 

 

ДАНЪЧНИ СРОКОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СРОКОВЕ 
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                      ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2013 г. 

 
ДВ, Брой 86 от 01.10.2013г. 
ДВ, Брой 87 от 04.10.2013г. 
ДВ, Брой 88 от 08.10.2013г. 
 Прието е Постановление № 224 от 2 октомври 2013 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за 
държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на 
правосъдието, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г.; 
ДВ, Брой 89 от 11.10.2013г. 
ДВ, Брой 90 от 15.10.2013г. 
ДВ, Брой 91 от 18.10.2013г. 
 Приет е Закон за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане; 
 Приет е Закон за изменение на Закона за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно 

превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.; 
 Приет е Закон за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и 

Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V“); 

 Приет е Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията за 
забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на Организацията; 

 Приет е Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за 
гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена; 

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

ДВ, Брой 92 от 22.10.2013г. 
ДВ, Брой 93 от 25.10.2013г. 
 Прието е Решение за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя на 

територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 
2020 г.; 

ДВ, Брой 94 от 29.10.2013г. 
 Прието е Решение № 9 от 22 октомври 2013 г. по конституционно дело № 18 от 2013 г;. 

 

Европейският съд по правата на човека е международен съд със седалище в Страсбург, Франция. 

Целта на жалбата до съда в Страсбург и съответно на процеса е да се защитят ефективно и на наднационално ниво основните права и 

свободи, гарантирани от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, както и в допълващите я Протоколи № 1, № 4, 

№ 6, № 7 и № 11. Част от тях са: правото на живот, право на свобода и сигурност, право на справедлив съдебен процес, право на ефективни средства 

на правна защита, право да не бъде налагано наказание, непредвидено и определено в закон по време на извършване на деянието, забрана на 

лишаването от свобода за дълг, право на собственост, право на образование, право на свободни избори, забрана на дискриминацията. 

За да подадете жалба до Европейския съд по правата на човека, трябва да са изчерпани всички правни средства за защита в България, 

т.е. когато е постановено окончателно решение на последната инстанция. Жалбата Ви трябва задължително да се обосновава на нарушение на 

Конвенцията и Протоколите към нея, за целта е необходимо да се консултирате с юрист, който добре познава европейското законодателство. Ако 

подадете необоснована жалба рискувате тя да не бъде разгледана, да Ви бъде върната от Съда и да изпуснете срока, в който може да сторите това 

повторно. 

Срокът за подаване на жалба до Европейския съд в Страсбург е шест месеца от окончателното решение на национално ниво. След 

изтичането на този срок жалбата не се приема от Съда. 

Процедурата по гледане на жалбата от съда в Страсбург, Франция, е безплатна, т.е. не дължите държавни такси, така, както е по 

българското гражданско законодателство. Необходимо е да се предвидят средства за пощенски разходи, кореспонденция и адвокатски хонорар. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Жалбa до съда в Страсбург 

Известен адвокат 

застанал пред Свети 

Петър. Той започнал да 

протестира, че всичко 

това е грешка, той е само 

на 49 години и е 

прекалено млад за да 

умира. 

- Странно - казал Свети 

Петър, според часовете, 

които си таксувал, ти си 

на 119 години. 


