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БЮЛЕТИН № 13/септември 2010 г. 

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

ДВ, бр. 60 от 3 август  2010 г. 

ДВ, бр. 61 от 6 август  2010 г. 

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

ДВ, бр. 62 от 10 август  2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на 

репресирани лица; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на 

земеделските земи; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване; 

ДВ, бр. 63 от 13 август  2010 г. 

 Приет е Закон за изменение на Закона за управление на отпадъците; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие 

на химичните вещества и препарати; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване; 

ДВ, бр. 64 от 17 август  2010 г. 

ДВ, бр. 65 от 20 август  2010 г. 

ДВ, бр. 66 от  24 август 2010 г. 

ДВ, бр. 67 от 27 август 2010 г. 

ДВ, бр. 68 от 31 август 2010 г. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2010 г. 

        Експертиза се назначава, когато за изследване на даден въпрос са 

необходими специални знания, с каквито съдът не разполага. За разлика 

от свидетелите, които изнасят пред съда само факти, вещите лица дават 

освен сведения и изводи относно фактите по делото. Експертиза може да 

се назначи служебно или по инициатива на съда, като се възлага на вещо 

лице - специалист в съответната област. 

      Дори когато вещото лице се назначава служебно, разноските за 

експертизата се поемат от страните или от страната, която експертизата 

ползва. При невнасяне на депозита експертизата няма да бъде изслушана 

и по отношение на тази страна съдът ще приеме, че съответните факти, 

за чието установяване е била допусната експертизата са недоказани. 

Предмет на експертизата са специални знания извън областта на 

правото, чието приложение е от изключителната компетентност на съда. 

     Заключението се приема в съдебно заседание, в което вещото лице 

трябва да се яви лично и да заяви, че го поддържа, като отговори на 

поставените въпроси от съда и страните. Приемането на заключението 

означава само, че същото става част от доказателствата по делото, без 

обаче да обвързва съда. 

     Когато предметът на експертизата е сложен, съдът може да я възложи 

на състав от три вещи лица, като всяка страна посочва по едно от тях, а 

третото се определя от съда. На практика така се процедира винаги, 

когато някоя от страните заяви несъгласие със заключението на 

единичната експертиза  - т.е. оспори същата. При несъгласие и със 

заключението на тройната експертиза, може да се назначи нова тройна, 

която се възлага на други три вещи лица. 

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

отпадъците; 

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

физическите лица; 

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

 до 10 септември - данък върху доходи от трудови правоотношения- чл. 38, ал. 1 на Закон за облагане 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 осигурителните вноски от самоосигуряващите се лица - чл. 7, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 на Кодексa за 

социално осигуряване; 

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

 до 15 септември - 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; 

 до 30 септември - внасяне данък върху недвижимите имоти - чл. 28, ал. 1 на Закон за местните данъци и такси; 

 до 30 септември - внасяне на данък върху превозните средства - чл. 60, ал. 1 на Закон за местните данъци и такси; 
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