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БЮЛЕТИН № 15/ноември 2010 г. 

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

ДВ, бр. 77 от 1 октомври  2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител; 

ДВ, бр. 78 от 5 октомври 2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за народната просвета;  

 Приет е Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и 

данъчните складове; 

ДВ, бр. 79 от 8 октомври 2010 г. 

ДВ, бр. 80 от 12 октомври 2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на 

земеделски продукти на Европейския съюз; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия;  

 Приет е Закон за допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“;  

ДВ, бр. 81 от 15 октомври 2010 г. 

ДВ, бр. 82 от 19 октомври 2010 г. 

 Приет е Закон за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република 

България и Европейската инвестиционна банка, подписано на 29 юли 2010 г.; 

ДВ, бр. 83 от  22 октомври 2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания; 

 Прието е Решение за избиране на омбудсман; 

ДВ, бр. 84 от 26 октомври 2010 г. 

ДВ, бр. 85 от 29 октомври 2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване; 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2010 г. 

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД 

       Записът на заповед е ценна книга - форма за писмено, доброволно и предварително 

уреждане на финансови отношенията между лица. Записът на заповед е уреден в глава 

31 от Търговския закон – чл.535 до чл.538.  

      В практиката е прието под запис на заповед да се разбира безусловно писмено 

обещание на едно лице-издател (платец) да плати на друго лице - поемател 

фиксирана сума пари на определен падеж или на негова заповед. 

     За да бъде един документ запис на заповед е достатъчно да бъдат изпълнени 

законовите изисквания за законоустановена форма и задължителни реквизити. Липсата 

на някой от реквизитите води до нищожност на волеизявлението. 

    Задължителните реквизити на записа на заповед са: 

 наименование - самият документ трябва да е назован „запис на заповед“, а 

освен това в самия текст на същия този документ трябва да стои изразът 

„запис на заповед“ ; 

 безусловно обещание да се плати определена сума - задължението може да 

бъде само в пари и без условия. Условие „ще се плати, ако ....“ води до 

нищожност.  

 сумата в записа на заповед може да е уговорена във валута, като в този 

случай се прилагат разпоредбите на чл. 494 ТЗ; 

 падеж - ако не е посочен, записът на заповед се счита платим на предявяване; 

  място на плащане - ако не е посочено такова, мястото на издаването се 

смята за място на плащането и за местожителство на издателя; 

 името на лицето, на което или на заповед на което трябва да се плати; 

  дата и място на издаване - записват се в горната лява страна на документа. 

Ако не е посочено място на издаване се смята, че е издаден в мястото, 

посочено до името на издателя; 

 подпис на издателя - без подпис записът няма правна сила. С подписа си 

издателят се задължава да плати определената сума на приемателя. 

 от 1 ноември- движение на МПС с включени светлини през деня - чл. 70, ал. 3 на Закон за движението по пътищата  

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

отпадъците; 

 до 10 ноември  -подаване на Интрастат – декларации 

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

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

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

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

 до 10 ноември - внасяне на осигурителните вноски от самоосигуряващите се лица - чл. 7, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 на КСО; 

 до 14 ноември – Подаване на справки по ЗДДС 

 до 14 ноември - подаване на акцизна декларациа - чл. 87, ал. 2 и ал. 3 на Закон за акцизите и данъчните складове;  

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

 до 15 ноември - внасяне на авансов данък - чл. 51, ал. 1 на Закон за облагане доходите на физическите лица; 

 до 15 ноември - внасяне на авансовите вноски - чл. 90 на Закона за корпоративното подоходно облагане; 

 до 30 ноември - такса за битови отпадъци- чл. 63, ал. 2 на Закон за местните данъци и такси; 

 до 31 ноември - внасяне на патентния данък- чл. 61п, ал. 1 от Закон за местните данъци и такси; 

 до 31 ноември - деклариране на данъка, удържан при източника - чл. 201, ал. 1 на Закон за корпоративното подоходно облагане; 

 до 31 ноември - внасяне на данъка удържан при източника - чл. 202 на Закон за корпоративното подоходно облагане; 
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