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Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции" 

А. В папка "Вещноправен режим на чуждестранните инвестиции. 
Нотариално производство", във връзка с изменението и допълнението на 
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ДВ, бр. 102 
от 31.12.2019 г.) са актуализирани процедури: 

1. Отдаване под наем на недвижими имоти частна държавна собственост; 
2. Учредяване на ограничени вещни права върху имоти - частна държавна собственост: 

право на ползване, право на строеж. 

Б. В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие. 
Неправителствени организации", във връзка с изменението и допълнението 
на Закона за защита на потребителите (ДВ, бр. 100 от 20.10.2019 г.) е 
актуализирана обзорната тема:  

 Обща характеристика на българската правна уредба в областта на защитата на 
потребителите. 

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България" 

А. В папка "Трудовоправен режим", във връзка с изменението и 

допълнението на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 
г., в сила от 1.01.2020 г.) е актуализирана обзорната тема: 

 Трудови правоотношения между чуждестранни инвеститори и работници и служители - 
чуждестранни или български граждани. 

Б. В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с изменението 

и допълнението на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 99 от 
17.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) са актуализирани процедури: 

1. Получаване на еднократна помощ при раждане на дете от български граждани, 
работещи в чужбина; 

2. Обезщетения по краткосрочното обществено осигуряване на чуждестранни лица, 
работещи по трудово правоотношение; 

3. Обществено осигуряване на български граждани, работещи в чужбина по трудово или 
по служебно правоотношение с български работодател. 

Във връзка с изменението и допълнението на Кодекса за социално 
осигуряване (ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) и влизането 
в сила на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, 
начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, 

осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите 
се лица (oбн., ДВ, бр. 1 от 3.01.2020 г., в сила от 3.01.2020 г.) са 
актуализирани процедури: 

1. Възникване, прекъсване, възобновяване и прекратяване на самоосигуряването при 
чуждестранни лица, извършващи търговска дейност в Република България; 

2. Обществено осигуряване на български граждани, изпратени на работа в чужбина чрез 
български посредник. 

Във връзка с допълнението на Закона за здравето (ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 
г., в сила от 17.12.2019 г.) е актуализирана процедура: 
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 Медицинска помощ, оказвана на чужденците в Република България. 

Във връзка с влизането в сила на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за 
съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни 

от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от 
самоосигуряващите се лица (oбн., ДВ, бр. 1 от 3.01.2020 г., в сила от 
3.01.2020 г.), в модула са въведени новите формуляри: 

1. Декларация "Данни за осигуреното лице" (Образец № 1); 
2. Декларация "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" 

(Образец № 3); 
3. Декларация "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски" (Образец № 

5); 
4. Декларация "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" (Образец № 6); 
5. Декларация "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни 

вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за 
здравното осигуряване" (Образец № 7); 

6. Декларация "Данни за внасяне осигурителни вноски на основание чл. 9а от Кодекса за 
социално осигуряване" (Образец № 8); 

7. Декларация "Данни за възстановяване на здравноосигурителни права на основание 
чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване" (Образец № 9); 

8. Заявление по чл. 3 от Наредба Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, 
начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите 
за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица; 

9. Протокол за предоставяна информация - Приложение № 9 към чл. 8, ал. 7 на Наредба 
Н-13. 

Въведен е превод на формуляр: 

 Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2020 г. 

В модула е въведен и превод на образец: 

 Задължителни осигурителни вноски за здравно осигуряване на чужденци, работещи в 
България. 

В. В папка "Данъчно облагане", във връзка с допълнението на Закона за 
акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 
1.01.2020 г.) е актуализирана процедура: 

 Издаване на лиценз за управление на данъчен склад по Закона за акцизите и 
данъчните складове. 

Въведени са новите формуляри: 

1. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. за доходите на 
физическите лица (образец 2001); 

2. Акцизен данъчен документ - Приложение № 14. 

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина" 

В папка "Пребиваване и емиграция в чужбина" е актуализиран списък: 

 Училища-членове на Асоциацията на българските училища в чужбина. 

Модул "Интернет справочник" 
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Актуализирани са всички интернет справочници. 
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