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  БЮЛЕТИН № 7/март 2010 г. 

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

 ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2010 г. 

 ДВ, бр. 10 от 5 февруари 2010 г. 

 ДВ, бр. 11 от 9 февруари 2010 г. 

 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005г. за 

съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от 

работодателите,осигурените за осигурените от тях лица, както и от 

самоосигуряващите си лица (ДВ, бр. 1 от 2006г.);  

 ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2010 г. 

 Приет е Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ; бр. 124 от 

1997г.); 

 Приет е Правилник за издаване на българските лични документи;  

 ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 59 от 2007г.);  

ДВ, бр. 14 от 19 февруари 2010 г. 

ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г. 

 Приет е Закон за дейностите по предоставяне на услуги; 

 Приет е Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решенията за налагане на 

финансови санкции; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на закона за социално подпомагане (ДВ, бр.56 от 1998г.) 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на закона за управление на етажната собственост (ДВ, бр. 6 от 2009 г.)  

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.) 

ДВ, бр. 16 от 26 февруари 2010 г. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2010 г. 

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ  

При сключването на трудовия договор за работа в държавната 

администрация и всяка година до 31 март, служителят е длъжен да 

декларира своето имотно състояние пред органа на държавната власт или 

от упълномощен от него заместник, или от главния секретар. 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА В 

ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА НАЦИОНАЛНАТА 

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ  

Всички лица, с изключение на лицата по чл. 40, ал. 5 ЗЗО, които по този 

закон имат задължението да внасят осигурителни вноски, са длъжни от 

възникване на основанието за здравно осигуряване ежемесечно да 

представят данни за осигурените лица в териториалните дирекции на 

Националната агенция за приходите с декларации по утвърден от 

Националната агенция за приходите и Националната 

здравноосигурителна каса образец. 

 

 до 1 март - моторните превозни средства задължително се движат с включени светлини за движение през деня или с 

къси светлини.- чл. 70, ал. 3, т.2  на Закона за движения по пътищата; 

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

физическите лица; 

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

 до 10 март - внасяне на осигурителните вноски от самоосигуряващите се лица - чл. 7, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 на Кодексa за 

социално осигуряване; 

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

 до 31 март - данъчно облекчение за кооперации – чл. 187, ал. 3 на Закона за корпоративното подоходно облагане. 

 до 31 март - годишната данъчна декларация – чл. 92, ал. 2 на Закона за корпоративното подоходно облагане; 

 до 31 март  - годишен финансов отчет на здравноосигурителните дружества – чл. 99м  на Закона за здравното 

осигуряване. 

 до 31 март - годишен финансов отчет на застрахователи и презастрахователи – чл. 99 на Кодекса за застраховането. 
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