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БЮЛЕТИН № 4/декември 2009 г. 

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

ДВ, бр.87 от 3 ноември 2009 г . 

 

ДВ, бр. 88 от 6 ноември 2009 г. 

 

ДВ, бр. 89 от 10 ноември 2009 г. 

 

ДВ, бр. 90 от 13 ноември 2009 г 

 

ДВ, бр. 91 от 17 ноември 2009 г 

 

ДВ, бр. 92 от 20 ноември 2009 г. 

ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на закона за държавна агенция "национална сигурност"  

ДВ, бр. 94 от 27 ноември 2009 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи; 

 Приетa е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на 

моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях; 

 Приета е Наредба за изменение и допълнение на наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни 

превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2009 

 

 Бюро „Съдимост” от Софийския районен съд се 

мести в зданието на бившия Нотариат на бул. 

„Патриарх Евтимий” № 2 от 30.11.09 г. с работното 

време 9.00-17.30 ч. без обедна почивка. 

 

 Решение на СЕО по дело C-204/08, C-402/07 I C-

432/07, Регламент (ЕО) № 261/2004 - Пътниците на 

отменени полети,както и пътниците на закъснели 

полети, когато достигат крайния пункт на пристигане 

три часа или повече след времето по разписание, 

могат да искат от авиокомпанията да заплати 

фиксираното обезщетение, освен ако закъснението не 

е причинено от извънредни обстоятелства. 

 от 1 до 31 декември възможност за промяна на личен лекар чрез попълване на регистрационна форма и 

представянето й на съответното лечебно заведение. 

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

доходите на физическите лица; 

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

 до 10 декември внасяне на осигурителните вноски от самоосигуряващите се лица чл. 7, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 на 

Кодекс за социално осигуряване 

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

 до 15 декември внасяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък от данъчно задължените лица, 

формирали данъчна печалба за предходната година. 

 до 31 декември 2009 г. периодът, за който се въвежда намаленото работно време по чл. 138а, ал. 1 КТ, може да 

бъде удължаван с още три месеца. 

 от 30 ноември до 31 декември работникът/служителят трябва да предостави на работодателя документи, за да бъде 

намалена годишната данъчна основа по реда на чл. 49, ал. 3. ЗДДФЛ 
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