Нова процедура за жалба до Европейския омбудсман; за
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В модул "Общи съдебни и административни процедури" са въведени три нови
процедури: "Подаване на петиции до Европейския парламент", "Подаване на жалба
до Европейския омбудсман", "Производство по оборване на презумпцията за съвместен
принос по чл. 21, ал. 3 и 4 от Семейния кодекс". Първите две касаят достъпа на
българите до съдействието, което посочените европейски институции могат да окажат
и са израз са на все по-зачестилите жалби и искания до тях, в същото време те са вече
и достатъчно популярни, вероятно и в немалка степен ефективни. Процедурата за
оборване на презумпцията за съвместен принос по чл. 21 от СК е също все по-често
използвана, както поради развитието на капитализма, така и поради съществени
промени в отношенията между хората, в частност и между съпрузите;
В модул "Общи съдебни и административни процедури" са актуализирани
шест процедури във връзка с промените в ГПК с ДВ, бр. 100 от 2019 г. Тези промени
бяха дълго обсъждани промени и касаят най-вече заповедното производство.
Измененията са свързани със защитата на потребителите и дори още сред основните
принципи на гражданския процес е регламентирано задължението на съда да следи
служебно за неравноправни клаузи с договорите с потребител. Изрично е записано, че
делата на и срещу потребители са граждански, а не търговски. В чл. 410 ГПК пък е
предвидено, че "когато вземането произтича от договор, сключен с потребител, към
заявлението се прилагат договорът, ако е в писмена форма, заедно с всички негови
приложения и изменения, както и приложимите общи условия, ако има такива". С
изменение в чл. 411 ГПК е регламентирано, че съдът ще отказва издаването на
заповед за изпълнение, ако "искането се основава на неравноправна клауза, сключена
с потребител". В полза на длъжника се предвиди, че срокът за изпълнение след
издаването на заповедта вече няма да е двуседмичен, а едномесечен. Заявленията за
издаване на заповеди за изпълнение срещу потребител вече няма да се подават до
районния съд по постоянния адрес на длъжника, а до този, в който се намира
настоящият му адрес;
В модул "Областна администрация" е въведена новата процедура "Провеждане
на местен референдум". Процедурата разяснява една от възможните форми за пряко
участие на гражданите в местното самоуправление. Референдумът се счита за найсилната форма на пряка демокрация. Характерно за него е, че гражданите отговорят с
"да" или "не" на един или няколко въпроса от обществен интерес и по правило
решението на населението е обвързващо за съответните компетентни органи;

Модул "Интелектуална собственост"
Във връзка с новия Закон за марките и географските означения (ДВ, бр. 98
от 13.12.2019 г.) са актуализирани следните процедури:
1. Отмяна и заличаване на регистрацията на търговска марка;
2. Международна регистрация на наименование за произход съгласно Лисабонската
спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна
регистрация;
3. Регистрация на географско означение. Вписване на ползвател на регистрирано
географско означение;
4. Производство по спорове в Патентно ведомство по Закона за марките и географските
означения;
5. Налагане на обезпечение върху правото върху марка;

6. Опозиция срещу регистрацията на марка;
7. Претендиране на приоритет и старшинство за търговска марка;
8. Определяне на марка за общоизвестна и марка, ползваща се с известност.

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"
Във връзка с приети изменения в Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване
и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (ДВ,
бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) са актуализирани три
формуляра:
1. Служебна бележка - Приложение № 1 към Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и
изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация;
2. Протокол за извършени услуги - Приложение № 4 към Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за
ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация;
3. Справка за приети/неприети данни от издадени протоколи за извършени услуги по
профилактика и рехабилитация.

Модул "Образование, наука и култура"
Във връзка с измененията в ЗДБРБ за 2020 год. (ДВ, бр. 100 от 20.12.2019
г.) и Постановление № 381 от 30 декември 2019 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2020 г. , както и във връзка с
публикуване на ОБЯВА на Министерството на образованието и науката за
конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за
стипендии за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина
през учебната 2020-2021 година (Обява/2020-2021) - р. II,
https://www.mon.bg/bg/12, OБЯВА на Българо-американската комисия за
образователен обмен "Фулбрайт" за конкурси за стипендии за български
граждани през академичната 2021-2022 г. (Обява/Фулбрайт 2021-2022) http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/, са
актуализирани следните процедури:
1. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни
изследвания в чужбина;
2. Конкурсно финансиране на научна или художествено-творческа дейност в държавните
висши училища;
3. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република
България;
4. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
5. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти;
6. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица,
завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни
висши училища;
7. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен
"доктор" в Република България;
8. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;
9. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на
академичния състав във висше училище;
10. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните
организации;
11. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;
12. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и
в научните организации;
13. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища;
14. Приемане на обучаеми във висшите военни училища;
15. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за
студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина;
16. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите
училища и научните организации;

17. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и
в научните организации;
18. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните
академии и висшите военни училища;
19. Начална и/или специална военна подготовка на студенти и подготовка на ученици от
средните училища.

Във връзка с изменението на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 102
от 31.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) са актуализирани следните
процедури:
1. Възлагане на обществена поръчка за графично оформление и отпечатване на
основните документи, издавани от висшите училища;
2. Издаване и доставяне на учебници и учебни помагала за системата на висшето
образование.

Модул "Общински административно-правни процедури"
Въведена е новата процедура:


Провеждане на местен референдум.

Модул "Финансови процедури"
Във връзка с изменението на Закона за данък върху добавената стойност
(ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) са актуализирани
процедурите:
1.
2.
3.
4.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;
Дерегистрация по ЗДДС;
Декларации по Закона за данък върху добавената стойност;
Извършване на продажби чрез електронен магазин.

Във връзка с изменението на Закона за данъка върху доходите на
физическите лица (ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) е
актуализирана следната процедура:


Ползване на данъчни облекчения по ЗДДФЛ.

Във връзка с изменението на ЗАДС (ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., в сила от
1.01.2020 г.) са актуализирани следните процедури:
1. Освобождаване от облагане с акциз на денатуриран по специален метод етилов
алкохол и енергийни продукти;
2. Отчетност и документация на лицензираните складодържатели и регистрираните по
Закона за акцизите и данъчните складове лица.

Във връзка с изменението на ЗКПО (ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., в сила от
1.01.2020 г.) са актуализирани следните процедури:
1. Ред за определяне на данък, удържан при източника;
2. Данъчно регулиране при трансфери между част на едно предприятие, разположена в
страната, и друга част на същото предприятие, разположена извън страната.

Във връзка с изменението на Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
(ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г.) са актуализирани процедурите:

1. Издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество;
2. Издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество.

Във връзка с измененията в ЗПФИ (ДВ, бр. 102 от 2019 г.) са актуализирани
процедурите:
1. Издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник;
2. Издаване на разрешение на пазарен оператор за организиране на многостранна
система за търговия;
3. Издаване на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар;
4. Одобрение на преобразуване на инвестиционен посредник;
5. Придобиване, последващо увеличаване и прехвърляне на квалифицирано участие в
инвестиционен посредник;
6. Прилагане на принудителни административни мерки спрямо поднадзорни лица,
техните служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или
сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, както и лица, притежаващи
квалифицирано участие в управляващо дружество.

Във връзка с последните промени в ЗМИП (ДВ, бр. 94 от 2019 г.) са
актуализирани следните процедури:
1. Събиране, съхраняване и разкриване на информация по Закона за мерките срещу
изпирането на пари;
2. Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и
финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпирането на пари;
3. Образец на "Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и
финансирането на тероризма".

Във връзка с обнародвани нови заповеди за утвърждаване на образци са
въведени като нови следните образци и формуляри:
1. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от други
източници по чл. 35 от ЗДДФЛ;
2. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от наем или
от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
3. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от друга
стопанска дейност;
4. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от трудови
правоотношения;
5. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от стопанска
дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от
ЗДДФЛ;
6. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. за доходите на
физическите лица (образец 2001);
7. Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с
туристически данък;
8. Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане
с данък при безвъзмездно придобиване на имущество;
9. Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване
от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение;
10. Декларация за предприятията, които не са осъществявали дейност през 2019 г. по
смисъла на ЗСч или са осъществявали дейност, но приходите и разходите за дейността
са под 500 лева;
11. Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите
данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда
завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея;
12. Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци
и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти;
13. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - необлагаеми
доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено
право на собственост по реда на нормативен акт (DOC-формат);

14. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - за преизчисляване
на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически
лица (DOC-формат);
15. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. предоставени/получени парични заеми (DOC-формат);
16. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - за ползване на
данъчни облекчения (DOC-формат);
17. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - за прилагане на
методите за избягване на двойното данъчно облагане (DOC-формат);
18. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - притежавани акции,
дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и
недвижима собственост в чужбина; данък подлежащ на приспадане по реда на чл. 78
от ЗДДФЛ (DOC-формат);
19. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от дейности,
подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на
пътници по реда на ЗМДТ (DOC-формат);
20. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от други
източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (DOC-формат);
21. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от
прехвърляне на права или имущество (DOC-формат);
22. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от наем или
от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (DOC-формат);
23. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от друга
стопанска дейност (DOC-формат);
24. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от стопанска
дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от
ЗДДФЛ (DOC-формат);
25. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от трудови
правоотношения (DOC-формат);
26. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 година (DOC-формат);
27. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. за доходи на починало
лице (образец 2001в) (DOC-формат);
28. Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2020 г.;
29. Сметка за изплатени суми за 2020 г. и Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ
30. Акцизен данъчен документ - Приложение № 14;
31. Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с
патентен данък.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"
Въведени са като нови следните процедури:
1. Подаване на петиции до Европейския парламент;
2. Подаване на жалба до Европейския омбудсман;
3. Производство по оборване на презумпцията за съвместен принос по чл. 21, ал. 3 и 4 от
Семейния кодекс.

Във връзка с изменението и допълнението на ГПК (ДВ, бр. 100 от 20.12.2019
г.) са актуализирани следните процедури:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обжалване на разноските по изпълнението;
Налагане на запор върху акции и дружествени дялове;
Претендиране на вземания по банков кредит в хипотезата на чл. 60, ал. 2 от ЗКИ;
Специфични случаи на разширяване субективните предели на изпълнителния лист;
Производство по оспорване на актове на частните съдебни изпълнители;
Предявяване на отрицателен установителен иск по чл. 424 от ГПК.

Модул "Търговци, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел"
Във връзка с обнародването на очакваната заповед на министъра на
финансите - Заповед № ЗМФ-1263 от 30.12.2019 г. за одобряване на образец

на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ДВ, бр. 2 от
7.01.2020 г.), е въведен като нов следния образец:


Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за предприятията, които
не са осъществявали дейност.

Във връзка с изменението на ЗОЗ (ДВ, бр. 102 от 2019 г.) са актуализирани
следните процедури:
1. Вписване на договор за особен залог;
2. Изпълнение върху заложеното имущество по договор за особен залог, сключен по реда
на Закона за особените залози.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"
Въведени са като нови следните образци и формуляри:
1. Протокол за предоставяна информация - Приложение № 9 към чл. 8, ал. 7 на Наредба
Н-13;
2. 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;
3. Декларация "Данни за възстановяване на здравноосигурителни права на основание
чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване" (Образец № 9);
4. Декларация "Данни за внасяне на осигурителни вноски на основание чл. 9а от Кодекса
за социално осигуряване" (Образец № 8);
5. Декларация "Данни за осигуреното лице" (Образец № 1);
6. Декларация "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет"
(Образец № 3);
7. Декларация "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" (Образец № 6);
8. 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);
9. Декларация "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски" (Образец №
5);
10. Указания за попълване на Декларация образец № 6 "Данни за дължими вноски и
данък по чл. 42 ЗДДФЛ";
11. Указания за попълване на Декларация образец № 5 "Авансово внесени социални и
здравноосигурителни вноски";
12. Указания за попълване на декларация образец № 3 "Данни за здравно осигуряване на
лица, осигурени от държавния бюджет";
13. Указания за попълване на Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице".

Във връзка с новия ЗБДОО за 2020 г. (ДВ, бр. 99 от 2019 г.) е актуализирана
процедурата:


Ред за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица.
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