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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 № 8/април 2010 г. 

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

 ДВ, бр. 17 от 2 март 2010 г. 

 ДВ, бр. 18 от 5 март 2010 г. 

 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2002 г. за 

условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за 

управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на 

разрешение за тяхното обучение 

 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2006 г. за 

изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове 

    ДВ, бр. 19 от 9 март 2010 г.  

 Приет е Закон за достъп до пространствени данни 

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

ДВ, бр. 20 от 12 март 2010 г. 

 

ДВ, бр. 21 от 16 март 2010 г. 

ДВ, бр. 22 от 19 март 2010 г. 

 Приет е Закон за закриване на Социалноинвестиционния фонд 

 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на 

строежите 

 Приета е  Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на 

МВР при издаване на българските лични документи 

ДВ, бр. 23 от 23 март 2010 г. 

ДВ, бр. 24 от  26 март 2010 г. 

ДВ, бр. 25 от  30  март 2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми 

 Приета е Тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на околната среда и водите 

 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2010 г. 

РЕШЕНИЕ № 1732 ОТ 30.11.2001 Г. ПО ГР. Д. № 276Б/2000Г., III Г. О. 

НА ВКС - Прекратяването на трудово правоотношение се извършва с 

връчване на писмено заявление  в предвидената от Кодекса на труда форма. 

Вписването в Трудовата книжка съставлява техническо отразяване на вече 

извършено уволнение. То не съставлява изискващо се от закона писмено 

изявление.   

 

РЕШЕНИЕ № 1121 ОТ 19.10.2007 Г. ПО ГР. Д. № 2614/2004 Г., III Г. О. 

НА ВКС – Работодателят може с оглед нуждите на извършената работа да 

промени изискванията за образувание и квалификация, но за всеки 

конкретен случаи трябва да е установено в какво се изразяват тези промени. 

 

РЕШЕНИЕ № 844 ОТ 22.05.2006 Г., ІІІ Г.О. НА ВКС - За времето от 

уволнението до отмяната му по съдебен ред и възстановяване на работника 

или служителя на работа, макар и този период да се признава за трудов 

стаж, не възниква право на платен годишен отпуск и не се дължи 

обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. 
 

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

за данъците върху доходите на физическите лица; 

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

здравното осигуряване; 

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

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

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

облагане. 

 до 30 април – годишна данъчна декларация за доходите на ФЛ – чл. 53, ал. 1 на Закон за 

облагане доходите на физическите лица. 

до 30 април  - внасяне на патентен данък за второто тримесечие – чл. 61п, ал.1 на от Закон за 

местните данъци и такси; 
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