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ПОЛЕЗНА БЛАНКА: 

Декларация за съгласие на родител децата 
му да пътуват самостоятелно извън 

България 

    ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Декември 2013 г. 
ДО 14 ДЕКЕМВРИ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни 
регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец 
ноември. 
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 
ноември. 
ЗСВТС – Подаване съгл.чл.11,ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –
пристигания/изпращания за месец ноември 2013 г. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10,ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за 
неподаване на месечни декларации ноември 2013 г. 
ДО 15 ДЕКЕМВРИ: 
ЗКПО - Месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък 
по Закона за корпоративното подоходно облагане. 
ЗКПО –Тримесечните авансови вноски за трето тримесечие за 
корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.. 
ДО 20 ДЕКЕМВРИ: 
ЗСВТС – Подаване съгласно  чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации – пристигания/изпращания за месец ноември 2013г., за 
новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо 
задължение. 
ДО 25 ДЕКЕМВРИ: 
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през 
месец ноември 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 
ноември са направени само частични плащания. 
ДО 31 НОЕМВРИ:  
ЗДЗП – Внасяне от застрахователите или данъчните представители на 
данъка върху застрахователните премии, дължими за предходния месец.. 
ЗДДФЛ – Подаване на декларацията по чл.29а (4) по ЗДДФЛ за 
упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната 
данъчна основа по чл.28 от ЗДДФЛ 

ДО 25 ДЕКЕМВРИ (първият работен ден след 25 Декември 2013 е 27 Декември 2013): 
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. Ноември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. Ноември 
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 Ноември 2013 г., отнасящи се 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 през м. Ноември 2013 г., отнасящи се за труд положен преди м. Октомври 2013 г. 

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

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

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

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

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

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

 за самоосигуряващите се лица, които през м. Ноември 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 Ноември 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). 
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            ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2013 г. 

 
ДВ, Брой 95 от 01.11.2013г. 
ДВ, Брой 96 от 05.11.2013г. 
ДВ, Брой 97 от 08.11.2013г. 
 Приет е Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.; 
ДВ, Брой 98 от 12.11.2013г. 
 Приет е Закон за ратифициране на Протокола по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от 

Лисабон; 
 Приет е Закон за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между 

Република България и Международната банка за възстановяване и развитие; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; 
ДВ, Брой 99 от 15.11.2013г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на 

Европейския съюз; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност; 

 

ДВ, Брой 100 от 19.11.2013г. 
 Приет е Закон за допълнение на Закона за счетоводството; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане; 
ДВ, Брой 101 от 22.11.2013г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове; 
 Приет е Закон за ратифициране на договори за прехвърляеми заеми с фиксирани лихвени проценти между Република 

България в качеството на Кредитополучател и ДойчеБанкАкциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност; 
ДВ, Брой 102 от 26.11.2013г. 
 Приет е Закон за ратифициране Изменението на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски 

комуникационен офис (ЕКО), прието от Съвета на ЕКО на 23 ноември 2011 г. в Копенхаген; 
ДВ, Брой 103 от 29.11.2013г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за водите; 
 Приет е Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на 

Федерална република Германия за взаимно предоставяне на собственост върху поземлени имоти в Берлин и София; 
 

ПРИЕМАНЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ОПИС 

Една от възможностите лицата да се предпазят  от  риска да наследят повече пасиви отколкото активи е да приемат наследството по опис. Наследник, който е 
приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство.  

За да се  получи наследство по опис, е необходимо да се заяви пред районния съд в тримесечен срок от узнаването, че наследството е открито (то се счита 
открито в деня на смъртта на наследодателя). Наследникът е длъжен да посочи на районния съд всички известни нему имоти, за да бъдат вписани в описа, иначе губи 
изгодите от приемането по опис. В повечето случаи посочените имоти се оценяват от вещо лице, назначено от съдебен изпълнител, на което районният съдия е 
възложил оценката на имуществото. 

Приемането на наследството по опис се вписва в нарочен, особен регистър. По този начин наследникът се подсигурява, че няма да се наложи да плаща 
задължения на наследодателя над стойността на полученото имущество като наследство. 

Поради благоприятните последици на приемането по опис обаче, законът установява лицата, които задължително приемат наследството по опис. Те са 
посочени в разпоредбата на чл. 61, ал. 2 ЗН: недееспособните, държавата и обществените организации. По смисъла на закона и с оглед разпоредбите на чл. 3, 4 и 5 ЗЛС 
недееспособни са малолетните и непълнолетните, както и поставените под пълно или ограничено запрещение. Държавата приема по опис както в хипотезата на чл. 11 
ЗН, така и когато получава наследство по завещание. Под обществени организации се разбират юридическите лица с нестопанска цел, посочени в чл. 1, ал. 2 на Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел, а именно: сдружения и фондации. 

Важно е също да се посочи, че приемането на наследството по опис от един от наследниците ползува и останалите наследници, но не лишава последните да 
го приемат изцяло ( в който случай са неограничено отговорни за задълженията на наследодателя, дори да не са знаели за тях) или пък да се откажат от него.. 

Ограничения 
Наследникът по опис обаче не може да отчуждава недвижимите имущества до 5 години от приемането на наследството, а движимите - до 3 години, освен с 

изричното разрешение на районния съдия. Ако тази забрана бъде нарушена, наследникът отговаря за задълженията на наследодателя неограничено, тоест все едно не 
е приел наследството по опис.  
 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: ПРИЕМАНЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ОПИС 

        Млад прокурор се явява в 
съда по делото на жена, която 
била обидена от своята съседка. 
Прокурорът моли жената да 
повтори обидните думи, с 
които я е нарекла съседката. 
- Извинете, господин прокурор, 
но аз не мога да повторя тези 
думи! – отговаря потърпевшата. 
– Това бяха толкова гадни думи, 
че не подобава на никой 
порядъчен човек да ги чуе… 
- Ами тогава се приближете - 
предлага прокурорът - и ги 
прошепнете в ухото на 
съдията… 


