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ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Октомври 2014 г. 

ДО 14 ОКТОМВРИ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри 
и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец септември. 
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 
септември. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –
пристигания/изпращания за месец септември 2014 г.   
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване 
на месечни декларации за септември 2014 г.    
ДО 15 ОКТОМВРИ:   
ЗКПО – Месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по 
ЗКПО.  
ДО 20 ОКТОМВРИ:    
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – 
пристигания/изпращания за месец септември 2014г., за новорегистрираните 
Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.  
ДО 25 ОКТОМВРИ:  
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец 
септември 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 септември са 
направени само частични плащания.  
ДО 31 ОКТОМВРИ:    
ЗДЗП – Внасяне от застрахователите или данъчните представители на 
данъка върху застрахователните премии, дължими за предходния месец. 

 

ДО 25 ОКТОМВРИ:   
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. Септември  възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Септември  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 Септември  2014 г., отнасящи се за труд положен през м. Август  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. Септември  2014 г., отнасящи се за труд положен преди м. Август  2014 г.   
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. 
Септември  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. Септември  2014 г.   
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Септември  2014 г.    
 за морските лица, за положения труд през месец Септември  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 Септември  възнаграждения, които се отнасят за труд, положен 
през м. Септември  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 Септември  2014 г., отнасящи се за труд положен през м. Август 2014г.  
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени 
или изплатени през месец Септември  2014 г., отнасящи се за труд положен преди м. Август 2014г.   
 за лицата в неплатен отпуск през м. Септември  2014 г., които не са подлежали на осигуряване на 
друго основание.    
 за лицата, които през м. Септември  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. 
Септември  2014 г.      
 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Септември  2014 г.   
 за лицата, които през месец Септември  2014 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 СЕПТЕМВРИ 2014 г. 

 
ДВ, Брой 73 от 02.09.2014г.   
ДВ, Брой 74 от 05.09.2014г. 
ДВ, Брой 75 от 09.09.2014г. 
ДВ, Брой 76 от 12.09.2014г. 
ДВ, Брой 77 от 16.09.2014г. 
 Прието е Постановление № 281 от 11 септември 2014 г. за изменение и 
допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 
на Министерския съвет от 2010 г.; 

ДВ, Брой 78 от 19.09.2014г. 
ДВ, Брой 79 от 23.09.2014г. 
 Прието е Постановление № 287 от 15 септември 2014 г. за 
изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския 
съвет; 

ДВ, Брой 80 от 26.09.2014г.  
ДВ, Брой 81 от 30.09.2014г. 
 Приета е Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2003 г. за 
свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал; 

Съгласно правната регламентация, владението може да бъде защитавано от всяко нарушение. Следва да се прави 
разграничение между защита на собствеността и защитата на владението. Правото на иск за защита на владението 
принадлежи на всеки владелец. Искът по чл. 75 от ЗС дава право на защита срещу всяко нарушение на владението върху 
недвижим имот или на вещно право върху такъв имот, включително и сервитут, което е продължило непрекъснато 
повече от 6 месеца. (Срок, броим по месеци изтича в съответното число от последния месец). Под нарушение на 
владението следва да се разбира всяко действие, с което е отстранена частично или изцяло властта върху вещта. 

Срокът за предявяване на иска по чл. 75 е шестмесечен от момента на нарушението, ако е еднократен акт или от 
последното нарушение при повтарящи се действия. Искът по чл. 76 от ЗС урежда правото на владелеца или държателя 
да иска връщането на вещта от лице, което я е отнело чрез насилие или по скрит начин. 

Съдебно се проверява единствено фактът на владението и фактът на нарушаването му, при доказването са допустими 
всички доказателствени средства. Владелческите искове по чл. 75 и чл. 76 от Закона за собствеността за защита и за 
възстановяване на нарушено владение и държане винаги са подсъдни на районния съд като първа инстанция. По 
отношение местната подсъдност – тя е по общите правила на ГПК. 

 

                     ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  Защита на нарушено владение 
В съда съдията 

разпитва една жена: 
– На колко години 

сте? 
Тя мълчи. 

– Ще ми кажете ли на 
колко години сте? 

Тя пак мълчи 
– Имайте предвид, че 

колкото повече 
мълчите, толкова по-

възрастна ставате. 


