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БЮЛЕТИН № 11/юли 2010 г. 

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

ДВ, бр. 41 от 1 юни  2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от 

Българската служба за акредитация; 

ДВ, бр. 42 от 4 юни  2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето; 

ДВ, бр. 43 от 8 юни  2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор; 

ДВ, бр. 44 от 11 юни  2010 г. 

 Приет е Правилник за устройството и дейността на Националния институт за обучение 

и квалификация в системата на образованието; 

ДВ, бр. 45 от 15 юни  2010 г. 

ДВ, бр. 46 от 18 юни  2010 г. 

 Приет е Закон за допълнение на Закона за държавния служител; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда; 

ДВ, бр. 47 от 22 юни  2010 г. 

 Приет е Закон за изменение на Закона за радиото и телевизията; 

 Приет е Закон за изменение на Закона за народните читалища; 

ДВ, бр. 48 от 25 юни  2010 г. 

ДВ, бр. 49 от 29 юни  2010 г. 

 Приет е Закон за допълнение на Кодекса за социално осигуряване; 

 Приет е Закон за изменение на Закона за независимите оценилители. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2010 г. 

 

Решение от 05.01.2007 г. по ВАД № 20/2006 на Арбитражния съд при БТПП 

Клауза за забава, която определя ежедневен процент на неустойка, без да лимитира горна граница, открива 

възможност неустойката да достигне размери от порядъка на десетки, стотици, хиляди, та дори и повече 

процента. Такива размери на неустойката са несъвместими с добрите нрави по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗЗД. 

 

Решение № 28 от 09.02.2006 г. по т. д. № 245/2005 г., І Т. О. на ВКС 

Изискуемост на вземането не поставя автоматично длъжника в забава. Изискуемостта определя момента, от 

който кредиторът може да изисква изпълнение от длъжника, но за да бъде поставен длъжникът в забава, 

изпълнението трябва да бъде поискано от кредитора. Ако вземането е срочно, покана за изпълнение не е 

необходима, достатъчно е да е настъпил срокът за изпълнение. Когато, обаче, няма определен ден за 

изпълнение, длъжникът изпада в забава едва след като бъде поканен от кредитора. 

 

Решение № 663 от 05.12.2005 г. по гр. д. № 444/2005 г., I Г. О. на ВКС 

При плащане без основание, вземането на платилия без основание става изискуемо от момента на плащането 

и от същия момент започва да тече погасителната давност. 

 

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

ал. 10 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица; 

 до 10 юли - внасяне на данъка при касови плащания - чл. 50, ал. 1 на 

Закона за облагане на доходите на физическите лица; 

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

Закона за здравното осигуряване; 

 до 10 юли - внасяне на осигурителните вноски от самоосигуряващите 

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

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

корпоративното подоходно облагане; 

 от 15 юли 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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