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БЮЛЕТИН № 16/декември 2010 г. 

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

ДВ, бр. 86 от 2 ноември 2010 г. 

 Приет е Закон за данък върху застрахователните премии; 

ДВ, бр. 87 от 5 ноември  2010 г. 

 Приет е Закон за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост; 

ДВ, бр. 88 от 9 ноември  2010г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи; 

ДВ, бр. 89 от 12 ноември 2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол; 

ДВ, бр. 90 от 16ноември 2010 г. 

ДВ, бр. 91 от 19 ноември 2010 г. 

ДВ, бр. 92 от  23 ноември 2010 г. 

ДВ, бр. 93 от 26 ноември 2010 г. 

ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Законa за корпоративното подоходно облагане; 

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

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност; 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2010 г. 

СВИДЕТЕЛСКИ ПОКАЗАНИЯ / Раздел II –чл.163 – 165 ГПК/   

Свидетелят е трето, чуждо на правния спор лице, което се призовава 

по едно гражданско дело, за да даде на съда информация за възприятията  

си относно правно и доказателствено релевантни факти. Качеството 

свидетел е несъвместимо с качествата: съдия по делото, страна или 

повереник на страна по делото, всяко друго лице може да бъде свидетел, 

даже недееспособно или заинтересовано. 

Всеки, който е призован като свидетел, е длъжен да се яви по 

делото, да обещае, че ще говори истината и да даде истински 

показания. За неверни показания свидетелят носи наказателна 

отговорност. Лицата, които могат да откажат да свидетелстват са:  

- роднините на страните по права линия, съпругът, братята и сестрите и 

роднините по сватовство от първа степен; 

- лицата, които със своите отговори биха причинили на себе си или на 

свои роднини, посочени ио-горе, непосредствена вреда, опозоряване 

или наказателно преследване; 

- лицата, които със своите отговори биха издали държавна тайна. Може 

да откаже и повереникът за факти, които страната му е доверила. 

Свидетелските показания са устни доказателствени средства, които се 

събират в съдебно заседание и имат значение само по делото, по което са 

били дадени. 

Със свидетелски показания могат по правило да се доказват всякакви 

факти, освен за правни сделки, за действителността на които се изисква 

писмен акт. Тази забрана важи не само за сделки, но и за всички други 

правни актове, за които се изисква писмена форма за действителност. Ако 

такъв документ е бил съставен валидно, но е изгубен или унищожен не по 

вина на страната, свидетелски показания се допускат. 

ДО 10 ДЕКЕМВРИ: 

   КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ:    

  Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Ноември 2010 г. 

   ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ:   

  Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Ноември 2010 г.  

  Внасяне от възложителя на дължимите за Ноември 2010 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения. 

  Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Ноември 2010 г. са подлежали на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване. 

    ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА:  

  Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец ноември за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.   

   ДО 14 ДЕКЕМВРИ: 

   ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ:  

  Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец ноември. 

  Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец ноември. 

ДО 15 ДЕКЕМВРИ: 

   ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ  

  Месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане. 

  Внасяне на данъка върху приходите за месец ноември от бюджетните предприятия. 

ДО 31 ДЕКЕМВРИ: 

   ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ:  

  Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през 2011 г., ако такова основание и ред са предвидени в наредбата по чл. 9 ЗМДТ  на 

съответния общински съвет. 

   ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ:  

  Внасяне на данъците при източника по  ЗКПО. 

                          ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА: 

  Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ. 

  Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през ноември са 

направени само частични плащания. 

   КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ:   

  Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху 

неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Ноември 2010 г. 

  ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ:    

  Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през 

месец Ноември 2010 г. 
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