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ПОЛЕЗНА БЛАНКА: 

Декларация за съгласие на родител децата 

му да пътуват самостоятелно извън 

България  

 

 

    ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Март 2014 г. 

ДО 14 МАРТ: 

ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни 

регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец 

февруари. 

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 

февруари. 

ЗСВТС – Подаване съгл.чл.11,ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –

пристигания/изпращания за месец февруари 2014 г. 

ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10,ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за 

неподаване на месечни декларации февруари 2014 г. 

ДО 20 МАРТ:  

ЗСВТС – Подаване съгласно  чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации – пристигания/изпращания за месец февруари 2014г., за 

новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо 

задължение. 

ДО 25 МАРТ: 

ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през 

месец февруари 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 

февруари са направени само частични плащания. 

ДО 31 МАРТ:  

ЗДЗП – Внасяне от застрахователите или данъчните представители на 

данъка върху застрахователните премии, дължими за предходния месец.. 

ЗКПО – Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на 

дължимия годишен корпоративен данък за 2013г. 

ЗКПО – Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на 

дължимия данък за 2013г. от бюджетните предприятия. 

ЗКПО – Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на 

дължимия данък за 2013г. от лицата, извършващи морско търговско 

корабоплаване, които за дейността си вместо с  корпоративен данък се 

облагат с данък върху дейността си от опериране на кораби.  

 

 

 

ДО 25 МАРТ : 

 

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. Февруари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. Февруари 

2014 г.  

 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 

изплатени след 25 Февруари 2014 г., отнасящи се за труд положен през м. Януари 2014 г. 

 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 

изплатени през м. Февруари 2014 г., отнасящи се за труд положен преди м. Януари 2014 г.  

 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м.Февруари 2014 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. Февруари 2014 г. 

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

Февруари 2014 г. 

 за морските лица, за положения труд през месец Февруари 2014 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 Февруари  възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 

Февруари 2014 г. 

 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО,върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 

изплатени след 25 Февруари 2014 г.., отнасящи се за труд положен през м. Януари 2014г.  

 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 

изплатени през месец Февруари 2014 г., отнасящи се за труд положен преди м. Януари 2014г.  

 за лицата в неплатен отпуск през м. Февруари 2014 г., които не са подлежали на осигуряване на друго 

основание. 

 за лицата, които през м. Февруари 2014 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. 

Февруари 2014 г.   

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

Февруари 2014 г.  

 за лицата, които през месец Февруари 2014 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). 

 За морските лица за положения труд през месец Февруари 2014г. 

 

 

 

ДАНЪЧНИ СРОКОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СРОКОВЕ 
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            ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2014 г. 

 
ДВ, Брой 10 от 04.02.2014г. 

ДВ, Брой 11 от 07.02.2014г. 

 Приет е Закон за допълнение на Закона за електронните съобщения.; 

 Приет е Закон за изменение на Закона за автомобилните превози; 

 Приет е  Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с 

корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение 

на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на 

Югоизточна Европа за борба с корупцията; 

 Приет е Закон за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие; 

ДВ, Брой 12 от 11.02.2014г. 

 Приет е Закон за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване; 

ДВ, Брой 13 от 14.02.2014г. 

ДВ, Брой 14 от 18.02.2014г. 

 

 

 
 

ДВ, Брой 15 от 21.02.2014г. 

 Прието  е Постановление № 22 от 13 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за 

финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за 

присъединяването на Република България към Шенгенското пространство; 

 Прието  е Постановление № 23 от 14 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по 

бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. за финансиране на дейностите по 

българското национално участие в ЕКСПО 2015 в Милано, Италия; 

ДВ, Брой 16 от 25.02.2014г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата; 

 Прието е Решение № 85 от 17 февруари 2014 г. за даване на съгласие за прехвърляне на права и 

задължения и за удължаване на срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ – 

подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок Провадия“, 

разположена на територията на Североизточна България – в площта „Блок Провадия“, разположена на 

територията на Североизточна България – областите Варна, Шумен, Търговище и и Разград; 

 

 

 

 

Дело срещу Върховния административен съд за вреди,причинени от нарушаване на правото на 

Европейския съюз. 

Софийският градски съд с решение по дело 1782/2013г. се е произнесъл по иск за реализиране на извъндоговорна отговорност на държавата за 

вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС. Въпреки че българското законодателство не съдържа правна уредба на иска, това не е пречка за 

процесуалната му допустимост - правното му основание се базира на  директно приложимото право на ЕС и особено на решенията по делата 

Francovich и Köbler. В тях СЕС извежда правилото, че всяка държава-членка е длъжна да поправи вредите от нарушение на правото на ЕС, 

извършени от държавен орган, включително от национален съд, действащ като последна инстанция. 

Производството по разгледания иск няма за предмет пререшаване на влязло в сила съдебно решение, а има за цел обезщетяване на претърпени 

вреди. Но в последните си решение Съдът в Люксембург вече говори за възобновяване и преразглеждане на делото при установен случай на 

нарушение на правото на ЕС. А това вече застрашава ценностите, които стоят зад принципа „сила на присъдено нещо“ – окончателност на 

правораздаването по конкретен спор, правна сигурност и стабилност. Не е трудно да се предвиди, че всяка държава-членка ще потърси 

вътрешноправен механизъм за противодействие на негативните икономически последствия от подобни искове. Подобен механизъм не е непознат 

на нашето право - съгласно АПК и ГПК решенията на Съда в Страсбург, установяващи нарушения на Конвенцията за защита правата на човека, са 

основания за отмяна на влязло в сила съдебно решение.Към момента съставът на СГС е отхвърлил иска на търговското дружество, претендиращо 

причинени вреди от Върховния административен съд като неоснователен поради липса на нарушение на европейското право от страна на ВАС, но 

по същественото е, че съдът е допуснал да разгледа по същество делото, което е прецедент за правната ни система.А също така решението на 

Софийски градски съд не е влязло в сила, а е в процес на обжалване и буди огромен интерес окончателният изход от него. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Дело срещу съд – Възможно ли е? 
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