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БЮЛЕТИН № 17/януари 2011 г. 

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

ДВ, бр. 95 от 3 декември 2010 г. 

ДВ, бр. 96 от 7 декември 2010 г. 

 Приет е Закон за допълнение на Закона за здравното осигуряване; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта; 

ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; 

 Приет е Закон за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители;  

ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси; 

 Приет е Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.; 

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

 Приет е Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г.; 

 Приет е Закон за Сметната палата; 

ДВ, бр. 99 от 17 декември 2010 г. 

 Приет е Закон за държавния бюджет на Република България за 2011 г.;  

ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис;  

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване;  

ДВ, бр. 101  от 28 декември 2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Търговския закон; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър; 

ДВ, бр. 102  от 30 декември 2010 г. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2011  г. 

 

УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР 

 С обнародвания в Държавен вестник, бр. 101 от 28 декември 2010 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за 

търговския регистър,  - § 4.  (1) Търговците и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър 

и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, са длъжни да се пререгистрират по този закон в срок до 

31 декември 2011 г. Държавна такса за пререгистрацията не се дължи. 

Субектите, подлежащи на пререгистрация, са всички търговци и клонове на чуждестранни търговци, вписани 

понастоящем в търговските регистри, водени от съответните окръжни съдилища, както и в регистъра на кооперациите. 

Процедурата по пререгистрация на субектите започва по тяхна инициатива с искане за издаване на удостоверение за 

актуално състояние от съответния окръжен съд по регистрацията им. След като се снабди с удостоверение за актуално 

състояние, търговецът, съответно клонът на чуждестранния търговец, чрез оправомощените по закон лица следва да 

заяви вписването си в Търговския регистър. Заявяването се извършва, чрез подаване на заявление по образец.  

Съгласно ЗТР пререгистрацията е безплатна. Ако обаче едновременно с пререгистрацията се заявява и вписване, 

заличаване или обявяване в търговския регистър за това заявяване следва да се внесе дължимата държавна такса.  

След извършване на пререгистрацията на търговеца, съответно клона на чуждестранния търговец, съдът незабавно 

предоставя на агенцията достъп за снемане на електронен образ на цялото фирмено дело. Създаването на електронен 

образ на фирменото дело на търговеца или клона на чуждестранен търговец, водено от съда, и въвеждането му в 

електронния търговски регистър цели да съхрани информация за документите, въз основа на които са извършвани 

вписванията, както и за представените по делото му актове, преди пререгистрацията. С оглед на това и за да се гарантира 

пълнотата и достоверността на информацията, и тук се извършва удостоверяване за идентичност между документите на 

хартиен носител от фирменото дело и тези от снетия им електронен образ, чрез полагане на електронен подпис от 

служител на агенцията. 

Една от последиците от пререгистрацията на търговците е изключването им от регистър БУЛСТАТ. Това изключване 

настъпва автоматично с пререгистрацията на търговеца или клона на чуждестранния търговец и ще се извършва по 

служебен път от агенцията, която води и двата регистъра – регистър БУЛСТАТ, съгласно Закона за регистър БУЛСТАТ, 

и търговския регистър по ЗТР. 

  
 

 до 1 януари - годишна справка-декларация на лицата, извършващи изнасяне на 

отпадъци - чл. 88 на ЗУО; 

 до 10 януари – данък върху доходи от трудови правоотношения- чл. 38, ал. 1 на 

ЗДДФЛ; 

 до 10 януари - внасяне на данъка при касови плащания - чл. 50, ал. 1 на ЗДДФЛ; 

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

ЗДДФЛ; 

 до 10 януари - внасяне на осигурителните вноски от самоосигуряващите се лица - 

чл. 7, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 на КСО; 

 до 10 януари - внасяне на здравноосигури телни вноски - чл. 40, ал. 1, т. 2 на ЗЗО; 

 до 15 януари - внасяне на данъка върху разходите - чл. 217, ал. 2 на ЗКПО; 

 до 15 януари - внасяне на авансовите вноски - чл. 90 на ЗКПО; 

 до 31 януари - внасяне на патентния данък - чл. 61п, ал. 1 от ЗМДТ; 

 до 31 януари - деклариране на данъка, удържан при източника - чл. 201, ал. 1 на 

ЗКПО; 

 до  31 януари - внасяне на данъка удържан при източника - чл. 202 на ЗКПО; 
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