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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 № 10/юни 2010 г. 

ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2010 г. 

 ДВ, бр. 34 от 4 май  2010 г. 

 ДВ, бр. 35 от 11 май 2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн; 

 на 10 май влиза в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните 

съобщения; 

 на 12 май влиза в сила Закон за потребителския кредит; 

 ДВ, бр. 36 от 14 май 2010 г. 

 ДВ, бр. 37 от 18 май 2010 г. 

 ДВ, бр. 38 от 21 май 2010 г. 

 Приет  е Закон за развитието на академичния състав в Република България; 

 ДВ, бр. 39 от  25 май 2010 г. 

 ДВ, бр. 40 от 28 май 2010 г. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2010 г. 

РЕШЕНИЕ № 1393 от 11. 11. 2009 г. на Софийски апелативен съд, търговско отделение, 

6 с-в по фирмено гражданско дело № 1960 по описа за 2009 г. 

Представеният за вписване в АВ годишен финансов отчет трябва да е оформен съгласно разпоредбата 

на чл. 34, ал. 4, във вр. с ал. 3 от Закона за счетоводството, която изисква оформянето на отчета 

императивно да става по посочения в закона начин. 

Освен саморъчните подписи на съставителя и ръководителя на предприятието годишния финансов 

отчет трябва да съдържа и имената и фамилиите на тези лица. Законодателят е предвидил тези 

изисквания с оглед персонализация, евентуално, отговорността на лицата, съставили документа, при 

несъответствие на отразеното в него с обективната истина. 

Декларацията по чл. 13, ал. 4 ЗТР трябва да изхожда от лицето, което има интерес от вписването, което 

носи лично отговорност за неверни данни по чл. 313 от НК. Този извод е обусловен от обстоятелството, 

че наказателната отговорност е лична – за лицето, в чиито патримониум се очаква да настъпят 

съответните последици от заявяване подлежащото за вписване обстоятелство. 

РЕШЕНИЕ № 35 от 22.06.2009 г. на Пазарджишкия окръжен съд по т.д. № 3/ 2009 г., 

влязло в сила на 22.07.2009 г. 

Ако след смъртта на едноличния собственик на капитала на ЕООД, неговите наследници не желаят 

продължаване дейността на дружеството и не предприемат действия по неговата ликвидация, 

прокурорът е активно легитимиран да поиска прекратяване на дружеството. След прекратяване на 

дружеството по иск на прокурора се извършва производство за ликвидация. Ликвидаторът и срока на 

ликвидация се определят от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. 

 до 10 юни - внасяне на данъци, удържани от платеца на дохода - чл. 65, ал. 

10 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица; 

 до 10 юни - внасяне на данъка при касови плащания - чл. 50, ал. 1 на Закона за 

облагане на доходите на физическите лица; 

 до 10 юни - внасяне на здравноосигурителни вноски - чл. 40, ал. 1, т. 2 на 

Закона за здравното осигуряване; 

 до 10 юни - внасяне на осигурителните вноски от самоосигуряващите се 

лица - чл. 7, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 на Кодексa за социално осигуряване; 

 до 15 юни - внасяне на авансовите вноски - чл. 90 на Закона за корпоративното 

подоходно облагане; 

 до 30 юни – ПУБЛИКУВАНЕ ОТЧЕТИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА - ГФО – 

чл. 40, ал. 1 на Закона за счетоводството; 

 до 30 юни - здравноосигуреното лице може да избере друг личен лекар – чл. 7 

на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ; 

 до 30 юни – подаване на декларации по чл. 15 от Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд за 2009г; 

 до 30 юни – подаване на  декларации по чл. 14 от Закона за местните данъци и 

такси за облагане с данък на недвижимите имот; 
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