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* Целта на този месечен Бюлетин е единствено и само да информира, без това да представлява изчерпателен преглед и/или правен анализ 

БЮЛЕТИН № 2/октомври 2009 г. 

ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2009. 

ДВ, бр. 71 от 4 септември 2009 г. 

 Приета е Наредба № Н-14 от 27 август 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на 

лицата, извършващи превози за собствена сметка 

ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (ДВ, бр. 68 от 1999 г.) 

 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните (ДВ, бр. 53 от 

2001 г.) 

ДВ, бр. 75 от 18 септември 2009 г. 

 Приета е Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ДВ, бр. 26 от 2000 г.) 

ДВ, бр. 76 от 25 септември 2009 г. 

 Приета е Наредба № 11 от 16 септември 2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите 

ДВ, бр. 77 от 29 септември 2009 г. 

 Приета е Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка 

 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 106 от 2006 г.) 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

РЕШЕНИЕ № 788 ОТ 19.01.2009 Г. ПО АДМ. Д. № 9039/2008 Г., V ОТД. НА ВАС  

Упражняването на трудова дейност не означава задължително да има сключен трудов договор. В случая, 

настоящият ответник не е сключвал трудов договор, но е упражнявал трудова дейност, получавал е доходи от 

изборна длъжност като общински съветник и е задължително осигурен за всички осигурени социални рискове, 

поради което не следва да ползва парично обезщетение за временна неработоспособност по реда на чл. 42, ал. 2 

от КСО.  

 

РЕШЕНИЕ № 1564 ОТ 12.02.2008 Г. ПО АДМ. Д. № 10336/2007 Г., VІ ОТД. НА ВАС  

Парично обезщетение за безработица се отпуска на лица с прекратено трудово правоотношение, които имат 

най-малко 9 месеца осигурителен стаж през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването. 

 от 1 октомври влиза в сила нов Семеен кодекс; 

 до 10 октомври – внасяне на данъци, удържани от платеца на 

дохода - чл. 65, ал. 10 на Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица; 

 до 10 октомври – внасяне на здравноосигурителни вноски - чл. 40, ал. 

1, т. 2 на Закона за здравното осигуряване; 

 до 15 октомври - внасяне на авансов данък - чл. 51, ал. 1 на Закона за 

облагане доходите на физическите лица; 

 от 31 октомври  - движение на МПС с включени светлини през деня - 

чл. 70, ал. 3 на Закона за движението по пътищата 
 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135644385
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135644385
http://lex.bg/laws/ldoc/2134673921
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135644636
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135644636
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135644947
http://94.156.102.51/bg/laws/ldoc/2135645671
http://94.156.102.51/bg/laws/ldoc/2135646150
http://94.156.102.51/bg/laws/ldoc/2135646151
http://www.noi.bg/content/s_pract/resh_788_ot_190109.html
http://www.noi.bg/content/laws/kodeks/kd1h4.html#kd1h4ch42
http://www.noi.bg/content/laws/kodeks/kd1h4.html#kd1h4ch42
http://www.noi.bg/content/s_pract/resh_1564_ot_12022008.html

