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БЮЛЕТИН № 6/февруари 2010 г. 

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

 ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010 г. 

 ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г. 

 Прието е Постановление № 326 от 30 декември 2009 г. за определяне размер на 

минималната работна заплата за страната; 

ДВ, бр. 3 от 12 януари 2010 г. 

ДВ, бр. 4 от 15 януари 2010 г. 

 Приет е Устройствен правилник на Министерството на външните работи; 

ДВ, бр. 5 от 19 януари 2010 г. 

ДВ, бр. 6 от 22 януари 2010 г. 

 Приет е Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху 

добавената стойност; 

ДВ, бр. 7 от 26 януари 2010 г. 

ДВ, бр. 8 от 29 януари 2010 г. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2010 г. 

 

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА 

АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Срокът за актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни се 

удължава до 15 февруари 2010 г. КЗЛД напомня за задължението на 

администраторите на лични данни по чл. 18, ал. 3 от ЗЗЛД да уведомяват 

Комисията за всяка промяна на регистрираните обстоятелства преди нейното 

настъпване. 

 

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ЛИЧНИТЕ КАРТИ И 

СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС С ИЗТИЧАЩ СРОК НА 

ВАЛИДНОСТ ПРЕЗ 2010 Г. 

Съгласно §21а и §21б на ЗБЛД, срокът на валидност на личните карти (ЛК) и 

свидетелствата за управление (СУ) на МПС, с изтичащ срок на валидност през 

2010 г. се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването на ЛК е валиден 

идентификационен документ за самоличност, съответно за СУ на МПС е валиден 

индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на 

МПС само на територията на РБ.  

 

 до 1 февруари - отстъпка по годишната данъчна декларация - чл. 41, ал. 3 на Закона за облагане 

доходите на физическите лица; 

 до 1 февруари - отстъпка от окончателния годишен (патентен) данък - чл. 53, ал. 2 на Закона за 

облагане доходите на физическите лица; 

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

данъците върху доходите на физическите лица; 

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

осигуряване; 

 до 10 февруари - внасяне на осигурителните вноски от самоосигуряващите се лица - чл. 7, ал. 4, 

ал. 5 и ал. 6 на Кодексa за социално осигуряване; 

 до 10 февруари - отстъпка по годишната данъчна декларация - чл. 53, ал. 2 на Закона за данъците 

върху доходите на физическите лица; 

 до 15 февруари - внасяне на авансовите вноски - чл. 90 на Закона за корпоративното подоходно 

облагане. 
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