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Декларация по чл. 45, ал. 
2, т. 4 ЗЮЛНЦ 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Ноември 2015 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 2015 г.   
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване 
на месечни декларации за октомври 2015 г.     
ДО 15 НОЕМВРИ:     
ЗКПО – Месечните авансови вноски за ноември за корпоративния данък по 
ЗКПО.  
ДО 20 НОЕМВРИ:     
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – 
пристигания/изпращания за месец октомври 2015г., 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 25 НОЕМВРИ:    
КСО - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително 
задължително пенсионно осигуряване:  
 за лицата по чл.4, ал.1 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  2015 г.     
 за лицата по чл.4, ал.1 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени след 25 Октомври  2015 г., отнасящи се за труд положен през м. Септември  2015 г.  
 за лицата по чл.4, ал.1 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени през м. Октомври  2015 г., отнасящи се за труд положен преди м. Септември  2015 г.   
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. Октомври  
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. Октомври  2015 г.    
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Октомври  2015 г.      
 за морските лица, за положения труд през месец Октомври  2015 г.   
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване:   
 за лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО, върху получените, включително начислените и неизплатените или 
върху неначислени през месец Октомври  възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Октомври  2015 г.      
 за лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени след 25 Октомври  2015 г., отнасящи се за труд положен през м. Септември 2015г.  
 за лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени през месец Октомври  2015 г., отнасящи се за труд положен преди м. Септември 2015г.   
 за лицата в неплатен отпуск през м. Октомври  2015 г., които не са подлежали на осигуряване на 
друго основание.     
 за лицата, които през м. Октомври  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. 
Октомври  2015 г.       
 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Октомври  2015 г.     
 за лицата, които през месец Октомври  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 ОКТОМВРИ 2015 г. 

 
ДВ, Брой 76  от 02.10.2015г.   
ДВ, Брой 77 от 06.10.2015г. 
ДВ, Брой 78 от 09.10.2015г. 
ДВ, Брой 79 от 13.10.2015г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки; 
 Приет е Закон за предучилищното и училищното образование; 
 Приет е  Закон за Държавна агенция „Разузнаване“; 
ДВ, Брой 80 от 16.10.2015г. 
 Приет е  Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците; 
ДВ, Брой 81 от 20.10.2015г. 
 Приет е Закон за ратифициране на Анекса за изменение на Меморандума за разбирателство за сътрудничество;  
 Приет е Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието 
на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България“; 
 Приет е Закон за ратифициране на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и и Република Ирак;  
 Приет е Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените 
американски щати относно обмен на информация за пътниците; 
 Приет е Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на 
информация по данъчни въпроси;  
 

 Приет е Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за 
избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество; 
 Приет е Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване 
на отклонението от облагане с данъци на доходите;  
 Приет е Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на 
Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ; 
 Приет е Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво; 
 Приет е Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България, 
Министерството на вътрешните работи на Унгария, Правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и обществената сигурност на 
Норвегия, Борда по миграция на Швеция, Министерството на правосъдието на Швеция и Международния център за развитие на миграционната политика; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия; 
 Приет е Закон за изменение на Закона за автомобилните превози; 
ДВ, Брой 82  от 23.10.2015г.   
ДВ, Брой 83 от 27.10.2015г. 
ДВ, Брой 84 от 30.10.2015г. 

 

                                        Производство по назначаване на особен представител при неизвестен адрес на ответника – физическо лице: 

Неизвестният адрес на ответника – физическо лице не следва да е пречка за ищеца, твърдящ, че е кредитор, да реализира правата си по съдебен ред. 
В противен случай би се допуснало, необосновано и несправедливо, неизправният длъжник да избегне съдебно преследване. За да защити в известна степен и 
правата на отсъстващия ответник, когато той е физическо лице, законът е уредил хипотезата, в която процесът може да се развие законосъобразно и без 
участието на ответната страна. Съгласно чл. 48, ал. 1 и чл. 58 ГПК, ако при завеждане на делото ответникът няма регистриран постоянен или настоящ адрес, 
по искане на ищеца съобщението до него за заведеното дело се извършва чрез публикация в неофициалния раздел на "Държавен вестник" (ДВ). Съдът 
разрешава връчването да стане по този ред, след като ищецът удостовери чрез справка, че ответникът няма адресна регистрация и ищецът потвърди с 
декларация, че не му е известен адресът на ответника в чужбина. Тази разпоредба възлага в тежест на ищеца да докаже, че ответникът няма адресна 
регистрация като представи пред съда справка и едновременно с това да декларира, че не знае негов адрес в чужбина. Според чл. 48, ал. 2 ГПК, ако въпреки 
публикацията, ответникът не се яви в съда, за да получи преписи от исковата молба и приложенията, съдът му назначава особен представител на разноски на 
ищеца. Най-често особеният представител е адвокат и извършва правни действия от името и за сметка на отсъстващия ответник. Обемът на представителната 
власт на особения представител е много ограничен - той се изчерпва с делото, по което същият е назначен. Тук важат и ограниченията на чл. 29, ал. 5 ГПК, а 
именно - особеният представител може само с одобрението на съда, пред който се води делото, да сключва спогодба, да намалява, да оттегля или да се отказва 
от иска, да признава исканията на другата страна, да получава пари или ценности, както и да извършва каквито и да е действия, представляващи 
разпореждане с предмета на делото. 

След като е назначен особен представител на ответника, който няма адресна регистрация, процесът може законосъобразно да се развие до своя край. 
Доколкото особеният представител няма връзка с представлявания от него ответник, то значително е ограничена възможността за представяне на 
доказателства, но въпреки това, на общо основание особеният представител може да изисква представяне на документи, издаване на удостоверения, да 
оспорва доказателства и пр. Не е пречка в хода на процеса ответникът, уведомен по някакъв начин за процеса, да изпрати свой упълномощен защитник или 
сам да поеме защитата си. В такъв случай особеният представител с определение на съда се освобождава от участие в производството. 

        ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  НАЗНАЧАВАНЕ НА ОСОБЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ 
В съда: 

- И така, когато се 
стигна до сбиването, 

подсъдимият 
държеше в ръце 

парче дъска, дълго 
метър и двадесет и 

пет. А вие какво 
държахте? 
- Жена му. 


