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ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Декември 2014 г. 
ДО 14 ДЕКЕМВРИ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и 
внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец ноември. 
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 ноември.  
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –
пристигания/изпращания за месец ноември 2014 г.   
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на 
месечни декларации за ноември 2014 г.     
ДО 15 ДЕКЕМВРИ:     
ЗКПО – Месечните авансови вноски за декември и тримесечните авансови 
вносни за трето тримесечие за корпоративния данък по ЗКПО.   
ДО 20 ДЕКЕМВРИ:       
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – 
пристигания/изпращания за месец ноември 2014г., за новорегистрираните 
Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.   
ДО 25 ДЕКЕМВРИ:   
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец 
ноември 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 ноември са направени 
само частични плащания.  
ДО 31 ДЕКЕМВРИ:     
ЗДЗП – Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка 
върху застрахователните премии, дължими за предходния месец. 
ЗМДТ -Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране 
и сметоизвозване на имоти, които няма да се ползват през следващата година.  

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

 ДВ, Брой 91 от 04.11.2014г.   
ДВ, Брой 92 от 07.11.2014г. 
ДВ, Брой 93 от 11.11.2014г. 
ДВ, Брой 94 от 14.11.2014г. 
ДВ, Брой 95 от 18.11.2014г. 
ДВ, Брой 96 от 21.11.2014г. 
 Приет е Закон за ратифициране на Конвенцията за основаване на Европейски 
университетски институт, подписана във Флоренция на 19 април 1972 г., изменена 
с Конвенцията за ревизия от 18 юни 1992 г. ; 

ДВ, Брой 97 от 25.11.2014г. 
 Приет е Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.; 
ДВ, Брой 98 от 28.11.2014г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на 

територията; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2014 г.; 

 

Припознаването е метод да се установи произхода на дете, който се свързва и с волята на родителя. Припознаването може де се 
определи като извънсъдебен правен акт, който притежава качествата едностранност, формалност, чрез който дадено лице съобщава, че 
определеното дете произхожда от него. Според Чл. 64 от Семейния кодекс всеки родител има правото да припознае детето си. Това може да 
се извърши и от двамата родители. 

Условия за припознаване на дете  
Според чл. 61 от Семейния кодекс се позволява припознаване на лице, чийто произход не се е установил все още със свидетелство за 

раждане чрез презумпцията за бащинство или друг начин. Това се осъществява по съдебен ред или с ранно припознаване. Съществува 
възможност установен вече произход да бъде оспорен и да се извърши ново припознаване. Законодателят не е поставил ограничения по 
отношение на това кой може да се припознае. Възможно е да се извърши припознаване на малолетни, непълнолетни и пълнолетни. 
Припознаването на вече заченато дете се извършва под отлагателно условие, защото до времето, в което то се роди все още не съществува 
годен за припознаване субект. В този случай припознаването засяга всяко дете, което ще се роди в определен момент в бъдещето, а 
фактическото припознаване ще придобие действие от момента на самото раждане. 

Припознаването е акт с формален характер. То може да се извърши по някой от начините, описани подробно в чл. 65, Ал.1 от 
Семейния кодекс. Това може да се извърши чрез личното заявление от припознаващия, което се адресира до длъжностно лице по 
гражданско състояние. Друг начин да се извърши припознаване е чрез писмена декларация, имаща нотариална заверка на подписа на 
припознаващия. Тя се подава до длъжностното лице по гражданското състояние. Трети начин е чрез заявление, което се подава чрез 
директора на заведението, в което е родено детето. 

Лицето по гражданско състояние е компетентния орган, чрез който се извършва припознаването. В съгласие с чл. 35, Ал.3 от Закона 
за гражданската регистрация длъжностното лице по гражданското състояние на територията на общината е нейния кмет. Заявители са 
припознаващите детето. 

 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  Припознаване на дете 
Двама се разхождат 

из гробищата и 
четат надгробните 

плочи: 

- Иван Петров, 1945-
1995. Адвокат и 

добър човек. 

- Пфу, двама човека 
в един гроб 
погребали.  


