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ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Ноември 2016 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 2016 г.   
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване 
на месечни декларации за октомври 2016 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 2016г., 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, направени през месец октомври, 
когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово 
правоотношение за този месец не е изплатен от работодателя до 25 
ноември.  
. 

 

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  2016 г.     
 за лицата по чл.4, ал.1 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени след 25 Октомври  2016 г., отнасящи се за труд положен през м. Септември  2016 г.  
 за лицата по чл.4, ал.1 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени през м. Октомври  2016 г., отнасящи се за труд положен преди м. Септември  2016 г.   
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. Октомври  
2016 г.    
 за трудоустроените лица, на които през месец Октомври 2016 г. се полага обезщетение, тъй като не 
им е предоставена подходяща работа.    
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Октомври  2016 г.      
 за морските лица, за положения труд през месец Октомври  2016 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  2016 г.      
 за лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени след 25 Октомври  2016 г., отнасящи се за труд положен през м. Септември 2016г.  
 за лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени през месец Октомври  2016 г., отнасящи се за труд положен преди м. Септември 2016 г.   
 за лицата в неплатен отпуск през м. Октомври  2016 г., които не са подлежали на осигуряване на 
друго основание.     
 за лицата, които през м. Октомври  2016 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 и отпуск 
за осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по реда на 164б,, ал. 1 и 4 от КТ.       
 за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО за м. 
Октомври  2016 г.       
 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Октомври  2016 г.     
 за лицата, които през месец Октомври  2016 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 2016 г. 

 
ДВ, Брой 77  от 04.10.2016г.   
ДВ, Брой 78 от 06.10.2016г. 
 Приет е Закон за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на „Национална електрическа 
компания“ – ЕАД; 
 Приет е Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти; 
ДВ, Брой 79 от 07.10.2016г. 
 Приет е  Закон за ратифициране  на Двустранния договор между правителството на Република България и 
Секретариата на инициативата ЕВРИКА за участие в съвместната програма „Евростарс-2“; 
 Приет е  Закон за ратифициране на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия 
ДВ, Брой 80 от 11.10.2016г.  
 Приет е  Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето 
ДВ, Брой 81 от 14.10.2016г. 
 Приет е  Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи 
ДВ, Брой 82 от 18.10.2016г. 
ДВ.Брой 83 от 21.10.2016г. 
 Приета е Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и 
кадастралните регистри; 

 

 Прието е  Постановление № 264 от 14 октомври 2016 г. за приемане на Наредба за критериите и реда за определяне наличието 
на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви „а“, „е“ и „ж“ и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, 
които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за обществена поръчка или при провеждане на конкурс за проект; 
ДВ, Брой 84  от 25.10.2016г. 
 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските 
възнаграждения 
 Прието е Постановление № 265 от 20 октомври 2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 116 на Министерския 
съвет от 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни 
мерки за 2016 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство 
 Прита е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на 
допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за 
специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия 
ДВ, Брой 85  от 28.10.2016г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс  
 Прието е Постановление № 267 от 21 октомври 2016 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за 
държавната собственост, приета с Постановление № 26 на Министерския съвет от 2011 г. 

 

 
       

Съдебната спогодба представлява договор, потвърден от съда по висящо дело, с който се урежда със сила на присъдено нещо правния спор или част 
от него, и по този начин съдът се десезира от разглеждането му. Има значението на влязло в сила съдебно решение, без да е съдебен акт. 
Включва три елемента- договор между страните, охранителен акт /определението на съда за одобряване на спогодбата/ и определение за 
прекратяване на делото. За да се одобри спогодбата, съгласието на страните трябва да не противоречи на закона и морала. 
          Процесуални изисквания: 
1. Съдът е длъжен да напъти страните към спогодба, когато естеството на спора позволява това и въз основа на фактическите им твърдения установи, 
че  такава е възможна /чл.234 ГПК/. Отбелязва се в протокола, че страните са напътени към спогодба, но ако това се пропусне, решението не е 
опорочено. 
2. Съдът е длъжен не просто да напъти страните към спогодба, но и към възможните способи за постигането й, т.е. да прояви активност при 
определяне на условията, действайки като своеобразен “посредник” между страните. 
3. Когато страните заявят, че са в процес на преговори за постигане на спогодба, делото следва да се отложи , като основанието за отлагане  трябва да 
се посочи в протокола. 
4. Страните по договора за спогодба трябва да са легитимирани да се разпореждат със спорното право. 
5. За сключване на спогодба, за намаляване, оттегляне или отказ от иска, за признаване на исканията на другата страна, за получаване на пари или на 
други ценности, както и за действия, представляващи разпореждане с предмета на делото, е  необходимо изрично пълномощно. /чл. 34, ал. 3 ГПК/ 
Според чл.234, ал.1 ГПК съдът одобрява спогодбата, ако намери, че  не  е  налице съществен порок. Това означава, че самото съглашение не следва да 
е нищожно като договор по смисъла на чл. 26 ЗЗД. Макар и да не е указано изрично, договорът не следва и да е унищожаем /т.е. не следва волята на 
някоя от страните да е опорочена - поради грешка, заплашване, разстройство на съзнанието и пр./- защото при унищожаване на спогодбата би се 
възобновила висящността на процеса, а това не съответства на целите на института. Когато спогодбата се отнася само за част от спора, съдът 
продължава разглеждането на делото за неспогодената част. 
        Когато съгласието на страните противоречи на закона, налице  е  нищожност на одобрения от съда договор, но не и на самата съдебна спогодба, 
която, макар и порочна, обвързва страните със силата на съдебно решение. Действието на съдебната спогодба ще отпадне едва след като с влязло в 
сила съдебно решение бъде установена нищожността на съглашението. 

        ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  СЪДЕБНА СПОГОДБА В ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС 
 

– Oбвиняeми, ĸaĸ ce 
ocмeлиxтe дa влeзeтe в 
чyждa ĸвapтиpa пocpeд 

нoщ? – питa cъдиятa. 
 

– Koгaтo минaлия път мe 
cъдиxтe, ми ĸaзaxтe:  

 
"Oбвиняeми, ĸaĸ ce 

ocмeлиxтe дa влeзeтe в 
чyждa ĸвapтиpa пocpeд 

бял дeн?" 
 

E, aз ĸoгa дa paбoтя? 
 


