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* Целта на този месечен Бюлетин е единствено и само да информира, без това да представлява изчерпателен преглед и/или правен анализ 

БЮЛЕТИН № 1/септември 2009 г. 

ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2009. 

ДВ, бр. 62 от 4 август 2009 г. 

 Приета е Наредба № 3 от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти; 

 Приета е Наредба № 13 от 16 юли 2009 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове; 

 Приета е Наредба № 22 от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър; 

ДВ, бр. 63 от 7 август 2009 г. 

 Приета е Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол; 

ДВ, бр. 64 от 11 август 2009 г. 

 Приета е Инструкция № 5 от 21 юли 2009 г. за водене, съхраняване и достъп до регистъра на регистрите и данните; 

ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г. 

 Изменена е Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.); 

 Изменена е Наредбата за работното време, почивките и отпуските; 

 Изменена е Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж; 

 Изменена е Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

РЕШЕНИЕ № 767 ОТ 19.01.2009 Г. ПО АДМ. Д. № 8050/2008 Г., VІ ОТД. НА ВАС 

Видът на осигуряването се определя от самото самоосигуряващо се лице чрез подаване на заявление до 

териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Към датата на настъпване на осигурителния 

риск – временна неработоспособност, е необходимо лицето да е било осигурявано за този риск и да има 

минимум шест месеца осигурителен стаж като осигурен за него. В противен случай, той не ще има право на 

парични обезщетения за временна неработоспособност, а ако е получил такива, те подлежат на връщане ведно 

със законната лихва. 

РЕШЕНИЕ № 2948 ОТ 05.03.2009 Г. ПО АДМ. Д. № 15214/2008 Г., VІ ОТД. НА ВАС  

Ако едноличният търговец не упражнява лично трудова дейност, той упълномощава друго лице да управлява 

фирмата му. Едноличният търговец няма право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност в 

качеството на работник в своята фирма. Като самоосигуряващо се лице той, не може да бъде наето на работа 

лице във фирмата си. 

 до 10 септември – внасяне на данъци, удържани от платеца на 

дохода - чл. 65, ал. 10 на Законa за данъците върху доходите на 

физическите лица; 

 до 10 септември – внасяне на здравноосигурителни вноски - чл. 40, ал. 

1, т. 2 на Закона за здравното осигуряване; 

 до 10 септември – внасяне на данъка при касови плащания - чл. 50, ал. 

1 на Законa за облагане на доходите на физическите лица; 

 до 15 септември - дни, в които не се свиква общо събрание на 

собствениците - чл. 13, ал. 8 на Закона за управление на етажната 

собственост; 
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