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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 № 9/май 2010 г. 

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

 ДВ, бр. 26 от 6 април 2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс; 

 Приет е Закон за изменение на Закона за българските лични документи; 

 Приет е Закон за изменение на Закона за здравното осигуряване; 

 ДВ, бр. 27 от 9 април 2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения; 

 ДВ, бр. 28 от 13 април 2010 г. 

 ДВ, бр. 29 от 16 април 2010 г. 

 ДВ, бр. 30 от 20 април 2010 г. 

 ДВ, бр. 31 от 23 април 2010 г. 

 ДВ, бр. 32 от 27 април 2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Наказателно – процесуалния 

кодекс; 

 ДВ, бр. 33 от  30 април 2010 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за българското 

гражданство; 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2010 г. 

 ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЧЕТИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА – чл. 40, ал. 1 на Закон за счетоводството 

 В срок до 30 юни предприятията трябва да публикуват годишния си финансов отчет, приет от общото събрание на 

съдружниците / акционерите или от съответния управляващ орган, както следва:  

1. търговците по смисъла на ТЗ - чрез заявяване и представяне за обявяването им в Търговския регистър; 

2. юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност  - чрез 

заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по 

реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

3. останалите предприятия - чрез икономическо издание или чрез Интернет. 

 РЕШЕНИЕ № 3909 ОТ 24.03.2010Г. ПО АДМ. ДЕЛО № 13704/2009 НА ВАС 

 ВАС потвърждава решението на АС - София град, с което се отменя заповедта на директора на СДВР за наложена 

принудителна административна мярка „забрана за напускане на страната”. 

 Неплащането на парични задължения дори в големи размери към физически лица не е въздигнато в административно 

нарушение. Цитира се Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да 

се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки.  

 РЕШЕНИЕ № 96 ОТ 14.04.2005 Г. ПО ГР. Д. № 348/2004 Г., ТК, II Т. О. НА ВКС 

 Възможността вземането по запис на заповед да бъде обезпечено както лично, чрез менителнично поръчителство (авал), 

така и чрез реално обезпечение, учредено със сключването на договор за особен залог, произтича от търговския характер на 

тази едностранна сделка. 

 

 до 10 май - внасяне на данъци, удържани от платеца на дохода - чл. 65, 

ал. 10 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица; 

 до 10 май - внасяне на данъка при касови плащания - чл. 50, ал. 1 на Закон 

за облагане на доходите на физическите лица; 

 до 10 май - внасяне на здравноосигурителни вноски - чл. 40, ал. 1, т. 2 на 

Закона за здравното осигуряване; 

 до 10 май - внасяне на осигурителните вноски от самоосигуряващите 

се лица - чл. 7, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 на Кодексa за социално осигуряване; 

 до 15 май - внасяне на авансовите вноски - чл. 90 на Закона за 

корпоративното подоходно облагане; 

  до 31 май - годишна информация за общественополезната дейност за 

юридическите лица с нестопанска цел – чл. 46, ал. 1 на Закон за 

юридическите лица с нестопанска цел; 

 до 31 май - годишна вноска на застрахователите в обезпечителния 

фонд - чл. 311и, ал. 2 от Кодекс за застраховането. 
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