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БЮЛЕТИН № 12/август 2010 г. 

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

ДВ, бр. 51 от 6 юли  2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за Националната агенция за приходите; 

 ДВ, бр. 52 от 9 юли  2010 г. 

 ДВ, бр. 53 от 13 юли  2010 г. 

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

  ДВ, бр. 54 от 16 юли  2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор; 

 Приет e  Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата  

  Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в 

публичния сектор; 

 Приет е Закон за изменение на Закона за защита на конкуренцията ; 

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

ДВ, бр. 55 от  20 юли 2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове; 

ДВ, бр. 56 от 23 юли 2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2010 г. 

ДВ, бр. 57 от 27 юли 2010 г. 

ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит; 

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

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2010 г. 

Производство за установяване на факти -Производството за 
установяване на факти е охранително удостоверително 
производство, с което се цели устоновяване на факти с правно 
значение (раждане, смърт, припознаване на дете, сключване на 
граждански брак) за които е предвидено издаването на официален 
документ. Производството е уредено е в чл. 542-548 от ГПК. 
Съществуват две хипотези – първата, когато документ не е бил 

изобщо съставен, втората е когато документът е бил съставен, но 
впоследствие е бил загубен или унищожен. Производството за 
установяване на факти започва по молба на заинтересованото лице 
съдържащо целта с която се иска да бъде установен 
интересуващия го факт, причините, поради които документът не е 
бил издаден или поради които той не може да бъде възстановен от 
организацията, компетентна да направи това, както и 
доказателствата, които подкрепят подлежащия на доказване факт. 

Молбата се подава до компетентния съд по постоянният адрес на 
молителя. Същата  се разглежда в открито заседание, като, освен 
молителят, по делото се призовават и заинтересованите лица и 
прокурорът. Съдът се произнася с решение. Актът на съда, с който 
молбата се уважава следва да съдържа точно описание на 
установения факт. С решението си съдът може да задължи 
съответна организация да издаде документа. 

   до 1 август - годишна справка-декларация на лицата, извършващи изнасяне на отпадъци- чл. 88 на Закон за управление на 

отпадъците; 

 до 10 август  - внасяне на данъци, удържани от платеца на дохода - чл. 65, ал. 10 на Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица; 

 до 10 август  - внасяне на данъка при касови плащания - чл. 50, ал. 1 на Закона за облагане на доходите на физическите лица; 

 до 10 август - данък върху доходи от трудови правоотношения- чл. 38, ал. 1 на Закон за облагане доходите на физическите лица 

 до 10 август - внасяне на здравноосигурителни вноски - чл. 40, ал. 1, т. 2 на Закона за здравното осигуряване; 

 до 10 август- внасяне на осигурителните вноски от самоосигуряващите се лица - чл. 7, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 на Кодексa за социално 

осигуряване; 

 до 14 август - подаване на справка-декларация за възстановяване на акциз - чл. 19, ал. 3 от Закон за безмитната търговия; 

 до 15 август - внасяне на данъка върху разходите - чл. 217, ал. 2 на Закон за корпоративното подоходно облагане; 

 до 15 август - 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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