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ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Ноември 2014 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 2014 г.   
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване 
на месечни декларации за октомври 2014 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 2014г., 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 30 НОЕМВРИ:     
ЗДЗП – Внасяне от застрахователите или данъчните представители на 
данъка върху застрахователните премии, дължими за предходния месец. 

 

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

 ДВ, Брой 82 от 03.10.2014г.   
ДВ, Брой 83 от 07.10.2014г. 
ДВ, Брой 84 от 10.10.2014г. 
ДВ, Брой 85 от 14.10.2014г. 
ДВ, Брой 86 от 17.10.2014г. 
 Прието е Постановление № 321 от 10 октомври 2014 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 
2014 г.; 
ДВ, Брой 87 от 21.10.2014г. 

 

ДВ, Брой 88 от 24.10.2014г. 
 Приет е Указ № 238 за свикване на първо заседание на новоизбраното 
Четиридесет и трето Народно събрание на 27 октомври 2014 г. от 14:00 ч.; 

ДВ, Брой 89 от 28.10.2014г. 
 Прието е Решение за избиране на председател на Четиридесет и третото 

Народно събрание; 
ДВ, Брой 90 от 31.10.2014г. 
 Прието е Решение за създаване на Временна комисия по бюджет и 
финанси 

Новият Семеен кодекс, който е в сила от 01.10.2009 година, предвижда уреждането на имуществените отношения между съпрузите по три начина: 
                                                         1)законов режим на общност;  2) законов режим на разделност; 3) договорен режим – с брачен договор. 

Действащият преди 2009 година Семеен кодекс познаваше единствено режима на съпружеската имуществена общност, в основата на която е презумпцията за 
съвместния принос на съпрузите в придобиването на недвижимите и движимите вещи, които, ако са придобити възмездно по време на брака, стават обща бездялова 
собственост на съпрузите. Сега действащият Семеен кодекс дава и други възможности за уреждане на имуществените отношения между съпрузите както при бъдещи, 
така и при заварени бракове. Ако съпрузите – бъдещи или настоящи – не предприемат никакви действия, прилага се уреденият от закона режим на съпружеска 
имуществена общност, добре познат досега. Той ще бъде прилаган и по отношение на тези имуществени отношения, които не са уредени в брачния договор, когато 
такъв е сключен. Съпрузите могат да подпишат декларация за избор на режим на разделност, с която да изразят волята си всяко имущество, придобито по време на 
брака на името на единия от съпрузите, да бъде считано за негова лична собственост. Тази декларация се заверява от нотариус, представя се пред органите по 
гражданско състояние в общината по местосключването на брака и се отразява в акта за граждански брак, след което се вписва в Агенцията по вписванията. Тази 
процедура е по-опростена и по-евтина в сравнение със сключването и вписването на брачен договор, но не може да уреди различни по характер и предмет 
имуществени отношения и действа само „занапред” – засяга само имуществата, придобити след датата на вписване на декларацията. 

Най-гъвкаво уреждане на имуществените отношения между съпрузите и най-пълно отразяване на тяхната воля предлага институтът на брачния договор. В 
основата му стои свободата на договарянето в рамките на закона. Договорът може да бъде сключен преди или по време на брака. Когато се сключва по повод на 
предстоящо сключване на брак, договорът ще породи действие, ако и от момента, в който бракът бъде сключен. Правният режим на брачния договор е уреден в раздел 
ІV, чл. 37 – 43 от Семейния кодекс (СК). Чл. 38 от СК изрично разпорежда, че брачният договор може да съдържа уговорки само относно имуществени отношения, 
като: правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака; правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака; 
начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище; участието на страните в разходите и задълженията; имуществените 
последици при развод; издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод; издръжката на децата от брака. Чл. 38 от СК не регламентира изчерпателно 
това, което страните могат да уговорят с брачния договор. Няма пречка да се уговори например при какви условия единият съпруг може да сключва сделки с личното 
си имущество, как ще се ползва дадена вещ в случай на развод и подoбни въпроси. Всички клаузи на брачния договор обаче трябва да се отнасят само до въпроси с 
имуществен характер. Недопустимо е с брачен договор да се уреждат личните отношения между съпрузите, упражняването на родителските права и личните 
отношения с децата, последиците от смърт на някой от съпрузите и др. неимуществени отношения. 

        ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  Имуществени отношения между съпрузите 
Адвокат на ищеца: 

- Ти си отвратителен 
лъжец! 

Адвокат на 
обвиняемия: 

- А ти си невероятен 
мошеник! 
Съдията: 

- И така, след като 
адвокатите се 

идентифицираха, 
нека продължим... 


