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ТРУДОВО-ПРАВНИ АСПЕКТИ 
НОВИЯ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ И 
ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА 
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 
 

 
С оглед обнародването на Закона 

за мерките и действията по време 
на извънредното положение 
(ЗМДВИП) в ДВ №28/24.03.2020г., се 
налага актуализиране на информацията  
във връзка с трудовите 
взаимоотношения, като се посочат 
новите положения и се направи 
разграничение от предходните. В 
отделен, нов раздел, ще бъдат 
разгледани измененията и 
допълненията, които се правят в 
Кодекса на труда.  

 
В световен мащаб, поради 

разпространението на пандемия от 
Коронавирус (COVID-19), хората са 
изправени пред огромна заплаха за 
своето здраве и живот. Освен 
неизвестността от това докога ще 
продължи пандемията, колко точно 
“жертви” ще вземе тя, пред нас стои и 
въпросът за икономическите последици, 
които ще последват. От гледна точка на 
дейността на предприятията, към 
момента в някои сектори се наблюдава 
намаляване, а в други - увеличаване на 
обема на работата. 

 
I. Възможности пред 

работодателя: 

 

1. В случай на намаляване обема 

на работата: 

LABOR-LAW RELATED ASPECTS 
REGARDING THE NEW LAW ON 
MEASURES AND ACTIONS UNDER 
STATE OF EMERGENCY 
 
 
 
 
In view of the promulgation of the Law 
on Measures and Actions during the 
State of Emergency (MADSE) in the 
State Gazette No 28/24.03.2020, it is 
necessary to update the information 
related to the employment relations, 
specifying the new provisions and 
distinguishing them from the previous 
ones. A separate, new section will look 
at the amendments made to the Labor 
Code. 
 
Globally, due to the spread of the 
Coronavirus pandemic (COVID-19), 
people are facing a huge threat to their 
health and life. In addition to the 
uncertainty of how long the pandemic 
will last, how many “victims” it will 
take, we also have to ask about the 
economic consequences that will follow. 
At this moment, we witness decrease in 
certain sectors and at the same time 
increase in other regarding the volume 
of demand and work required. 
 
 
I. Opportunities for the employer: 
 
 
 
 
1. In case of reduction of workload: 
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Безспорно, по-голямата част от 
предприятията са засегнати от 
пандемията в посока намаляване обема 
на работата. Тъй като, обаче, при 
валидно сключен трудов договор, 
работодателят не може да се позове на 
създалата се макар и в огромен мащаб 
криза, за да не заплаща възнаграждения 
на своите служители/работници, то биха 
могли да се вземат някои от следните 
мерки:  

 
1.1. Работодателят би могъл да 

установи непълно работно време за 
своите служители/работници. По своята 
същност това е работно време с по-
кратка продължителност от 
законоустановената на нормалното и 
намаленото работно време. Според 
начина му на установяване и източника 
на волята за неговото въвеждане то бива 
два вида:  

 
1. Договорно установено; 

2. Едностранно въведено от 
работодателя. 

Първата хипотеза не поражда 
някакви особени въпроси – страните по 
трудовото правоотношение уговарят 
непълно работно време при сключване 
на трудовия договор или както нас по-
скоро ни интересува в конкретния 
случай, при възникнали по-късно 
причини, които да налагат това – с 
допълнително споразумение.  

“Намаляването обема на работата”, 
посочено в чл. 138а от Кодекса на 

труда (КТ) представлява 
икономическата основа, причина за 
появата на възможността едната страна 
по договора – работодателят, 
едностранно да вземе решение да 
намали работното време на 

Undoubtedly, the majority of 
businesses are affected by the 
pandemic towards reducing workload. 
In the case of a valid employment 
contract, the employer cannot rely on 
the crisis, no matter how enormous, in 
order not to pay his employees. In that 
regard some measures could be taken: 
 
 
 
1.1. The employer could establish part-
time work for his employees. In 
essence, it is shorter working hours 
than normal and reduced working 
hours. According to its mode of 
establishment and the source of its will, 
there are two types: 
 
 
 
1. Contractually established; 
 
2. Unilaterally introduced by the 
employer. 
 
The first hypothesis does not raise any 
particular issues - the parties to the 
employment relationship agree on a 
part-time basis at the conclusion of the 
employment contract. Otherwise, 
reasons that may require amending 
already concluded contract we shall 
consider an additional agreement. 
“Reducing the work volume” referred to 
in Art. 138a of the Labor Code (LC) is 
the economic basis, which causes the 
possibility for the employer to 
unilaterally make a decision to reduce 
the working time of the employees. 
Characteristic of the conditions under 



 
 

 

гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 31, ет. 1      стр. 3 от 23 
тел: 02/981-40-50, факс: 02/981-84-52 
е-mail: office@tzp.bg                

работника/служителя. Характерно за 
условията при чл. 138а от КТ е, че се 
очаква положението, което е довело до 
това намаляване обема на работата, да е 
преходно и дейността на работодателя 
да се върне към своя пълен обем и оттам 
- към пълно работно време (трайното 
намаляване обема на работата и нейните 
последици ще бъдат разгледани по-долу). 

Разбира се, както и при 
увеличаването на работното време, така 
и тук, “властта” на работодателя е 
рамкирана от някакви граници: за 
работниците и служителите в 
предприятието или в негово звено, които 
работят на пълно работно време, 
редуцирането се извършва за период 
до три месеца в една календарна 
година. Тази продължителност не може 
да бъде по-малка от половината от 
законоустановената за периода на 
изчисляване на работното време. 

  
1.2. Следваща възможност, която 

стои пред работодателя е едностранно 
да предостави на своя 

работник/служител платен годишен 

отпуск - чл.173, ал. 4 КТ:  
Работодателят има право да 

предостави платения годишен отпуск 

на работника или служителя и без 
негово съгласие по време на престой 

повече от 5 работни дни, при ползване 
на отпуска едновременно от всички 

работници и служители, както и в 
случаите, когато работникът или 

служителят след покана от 

работодателя не е поискал отпуска си 

до края на календарната година, за 

която се полага. 

Състоянието на престой представлява 
бездействие на работника/служителя, 
причинено от преустановяване на 
работа в даден участък или работно 
място, поради определени причини. При 

Art. 138a of the Labor Code is that it is 
expected that the situation which led to 
this decrease in the work volume is 
transient and that the activity of the 
employer will return to its full volume 
and hence to full working time (the 
permanent reduction of the volume of 
work and its consequences will be 
discussed below). 
Of course, as with the increase in 
working time and here, the "power" of 
the employer is framed by some 
boundaries: for employees in the 
company or in its unit who work full-
time, the reduction may take up to 
three months in one calendar year. 
This duration may not be less than half 
the statutory one for the calculation of 
working time. 
 
 
1.2. Another opportunity facing the 
employer is to unilaterally grant his 
employee a paid annual leave - Art.173, 
para. 4 CT: 
The employer shall be entitled to grant 
the paid annual leave to the worker or 
employee even without the latter’s 
written request or consent during an 
idling of more than 5 working days, 
where all workers or employees use 
leaves simultaneously, as well as in the 
cases, where the worker or employee, 
following an invitation by the employer, 
would have failed to request his/her 
leave by the end of the calendar year 
for which it is due.  
The state of residence is the inactivity 
of the employee caused by the 
termination of employment in a 
particular section or workplace due to 
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създалата се обстановка и обявеното 
извънредно положение в нашата 
държава, на 13.03.2020г. Министърът на 
здравеопазването издаде Заповед, с 
която се спря дейността на голяма част 
от търговските обекти за срок до 
29.03.2020г. (срокът е удължен до 
12.04.2020 г.). Очаква се много от тях, 
дори след това, да изпитват затруднения 
при възстановяване на нормалния 
работен процес.  
Новият закон приема обявеното 

извънредно положение за единствено и 
достатъчно условие за приложение на 
посочената хипотеза, като е предвидено 
едно ограничение при намеса в сферата 
на работника/служителя и то е, че той 
може да бъде задължен да използва само 
до една втора от платения си 
годишен отпуск (чл.7, ал.2 от 

ЗМДВИП).  
 Работникът/служителят НЕ МОЖЕ 

да бъде задължен от работодателя да 
използва неплатен отпуск! 

 
1.3. Като крайна мярка, при 

намаляване обема на работата, може да 
се пристъпи към прекратяване на 

трудовото правоотношение чрез 
уволнение. При създалата се ситуация се 
очаква много предприятия да бъдат 
закрити – изцяло или отчасти, да се 
прекратят определени щатни позиции 
или да не се закриват така обособени 
звена, но да се стигне до трайно 
намаляване обема на работата в цялото 
предприятие. Тези хипотези разглежда 
чл. 328, ал.1 от КТ в точки 1, 2 и 3. 

 
- Закриването на предприятието 

представлява пълно преустановяване на 
неговата производствена и служебна 
дейност. Тъй като трудовите 
правоотношения на работниците са били 
създадени именно с цел осъществяване 

certain reasons. In the current 
situation and declared state of 
emergency in our country, on 
13.03.2020 The Minister of Health has 
issued an Order, which stopped the 
activity of a large part of the 
commercial sites for a period up to 
29.03.2020 (the period has been 
extended to 12.04.2020). Many are 
expected to have difficulty rebuilding 
their normal workflow. 
The new law accepts the declared state 
of emergency as the sole condition for 
the application of this hypothesis, 
providing for a restrictive intervention 
in the sphere of the employee that is 
the latter may be obliged to use up to 
one-half of his/hes paid annual leave 
(art. 7, para 2 of MADSE). 
The employee CANNOT be obliged by 
the employer to take unpaid leave! 
 
 
1.3. As a last resort, when the amount 
of work is reduced, termination of 
employment may be terminated by 
dismissal. In the current situation 
many companies are expected to be 
closed down - in whole or in part, to 
terminate certain positions or not to 
close such separate units, but to result 
in a permanent reduction in the volume 
of work throughout the company. Art 
328, para 1, it.  1, 2 and 3 of LC 
considers these hypotheses. 
 
- The closure of the company is a 
complete cessation of its production 
and service activities. Since the 
employment relationship of the workers 
was created precisely for the purpose of 



 
 

 

гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 31, ет. 1      стр. 5 от 23 
тел: 02/981-40-50, факс: 02/981-84-52 
е-mail: office@tzp.bg                

на тази дейност, това налага тяхното 
уволнение. Необходимо е да бъде взето 
валидно решение от съответния 
компетентен орган, при спазване на 
съответната процедура, което решение 
трябва да посочва дата, от която 
предприятието ще се счита за закрито. 
Именно тази дата се явява и дата на 
прекратяване на трудовите 
правоотношения.  

- Закриване на част от 
предприятието, се различава от 
посоченото по-горе основание, 
единствено в количествено отношение. 
Тук дейността преустановява само едно 
звено на предприятието. Необходима 
предпоставка е това звено да е било 
обособено, което обособяване би могло 
да бъде различно при различните 
предприятия. 

- При съкращаването на щат се 
намаляват/премахват за в бъдеще 
отделни бройки от общия брой 
служители/работници. Решението, с 
което една щатна длъжност се премахва 
е въпрос на стопанска и управленска 
целесъобразност.  

- Намаляване обема на работата 
означава намаляване на 
производствената програма, спад в 
стокооборота. Това намаляване обема на 
работата трябва да има относително 
траен характер, а не да е краткотрайно – 
тук се разкрива разликата с 
намаляването обема на работата, което е 
основание за едностранно намаляване 
на работното време от страна на 
работодателя. За разлика от по-горе 
посочените основания, тук не е налице 
закриване на определено звено на 
предприятието, а общо и 
пропорционално намаляване на 
персонала на всички или определени 
поделения.  

При тези три хипотези, а и при 

carrying out this activity, it requires 
their dismissal. A valid decision must 
be taken by the relevant competent 
authority, following the appropriate 
procedure, which decision must 
indicate the date from which the 
undertaking will be considered closed. 
This date is also the date of termination 
of employment. 
- Closure of part of the company differs 
from the above-mentioned hypothesis 
only in quantitative terms. Here, only 
one unit of the enterprise is terminated. 
A necessary prerequisite is that this 
unit has been differentiated, which 
could be different in different 
companies. 
 
- In redundancies, individual units of 
the total number of employees will be 
reduced/eliminated in the future. The 
decision to remove a full-time position 
is a matter of economic and managerial 
expediency. 
 
- Reducing the volume of work means a 
decrease in the production program, a 
decline in turnover. This reduction in 
the volume of work should be relatively 
lasting and not short-lived - this reveals 
the difference with the decrease in the 
volume of work, which is the reason for 
the unilateral reduction of working time 
by the employer. Contrary to the 
reasons stated above, there is no 
closure of a particular unit of the 
enterprise, but a general and 
proportionate reduction of the staff of 
all or certain units. 
 
In these three hypotheses, as well as in 
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други определени в закона, които 
остават извън настоящия анализ, за 
работника/служителя се поражда право 
да получи обезщетение. Обезщетението е 
в размер на брутното му трудово 
възнаграждение за времето, през което е 
останал без работа, но за не повече от 1 
месец. С акт на Министерския съвет, с 
колективен трудов договор или с 
трудовия договор може да се предвижда 
обезщетение за по-дълъг срок (чл. 222 

КТ) . 
 

2. В случай на увеличаване обема 

от работа: 

От друга страна, за една част от 
браншовите организации се наблюдава 
увеличаване обема на работата - такива 
например са предприятия като 
лаборатории, болници, аптеки, 
предприятия за производство на 
защитни облекла, маски и други 
материали. За да могат да отговорят на 
нуждите на обществото, те трябва да 
съумеят да покрият необходимия обем от 
работа, посредством предоставените от 
закона механизми. За да бъде 
постигнато последното, пред 
работодателите стоят няколко 
възможности: 

 
2.1.Работодателят би могъл да 

прибегне до т.нар. удължаване на 

работното време в предприятието 
(чл.136а КТ). Удължено е това работно 
време, което има по-голяма 
продължителност от законоустановената 
– над 8 часа/дневно, респ. над 40 
часа/седмично.  

За да се избере тази възможност, 
трябва да са изпълнени няколко 
предпоставки:  

- На първо място, трябва 
производствени причини да налагат 

other statutory provisions that fall 
outside the present analysis, the 
employee is entitled to receive 
compensation. The compensation shall 
be the amount of his gross 
remuneration for the time during which 
he has remained out of work, but for no 
more than 1 month. An act of the 
Council of Ministers, a collective 
agreement or an employment contract 
may provide for compensation for a 
longer term (Article 222 of the Labor 
Code). 
2. In the case of an increase in 
workload: 
On the other hand, there is an increase 
in the volume of work for some part of 
the branch organizations - companies 
such as laboratories, hospitals, 
pharmacies, manufacturing of 
protective clothing, masks and other 
materials. In order to meet the needs of 
the community, they must be able to 
cover the required volume of work 
through the mechanisms provided by 
law. To achieve this, there are several 
options for employers: 
 
 
2.1. The employer could resort to the 
so-called extension of working time in 
the enterprise (Art. 136a LC). Working 
time is extended, when a longer 
duration than the statutory one is 
considered - more than 8 hours/day, 
respectively over 40 hours/week. 
In order to select this option, several 
prerequisites must be met: 
 
 
- First of all, production reasons must 
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удължаването на работното време. В 
настоящата световна конюнктура се 
забелязва растеж на интереса от 
закупуване на дезинфектиращи гелове, 
мокри кърпи, маски за лице, поради 
което се налага да се вземат мерки за 
увеличаване производството на тези 
продукти.  

- За да се удължи работното време 
в определено предприятие, на второ 
място, работодателят трябва да издаде 
писмена заповед. 

Свободата за удължаване на 
работното време, обаче, е ограничена от 
определени законови граници: то не 
може да надвишава 10 часа, а за 
работниците и служителите с намалено 
работно време - до 1 час над намаленото 
им работно време; продължителността 
на работната седмица не може да 
надвишава 48 часа, а за работниците и 
служителите с намалено работно време - 
40 часа. Третата алинея на чл. 136а КТ 
визира още две ограничения, а именно: 
Удължаването на работното време по 
ал. 1 и 2 се допуска за срок до 60 

работни дни през една календарна 

година, но за не повече от 20 работни 

дни последователно. 
 Смисълът на удълженото работно 
време е работодателят да успее да се 
справи с осъществяваната от него 
дейност при настъпили промени в 
условията, в които по принцип се 
развива, чрез по-интензивно използване 
на наличната работна сила.  
 Удължаването на работното време 
става задължително за 
работника/служителя. За него важат 
същите правила, каквито и при 
нормално работно време, вкл. той 
продължава да получава договореното в 
трудовия договор възнаграждение. 
Компенсацията се извършва чрез 
съответното намаляване на работното 

require an extension of working time. In 
the current global market, there is a 
growing interest in purchasing 
disinfecting gels, wet towels, face 
masks, and therefore it is necessary to 
take measures to increase the 
production of these products. 
- In order to extend working hours in a 
particular company, the employer must 
issue a written order. 
 
However, the freedom to extend 
working time is limited by certain legal 
limits: it may not exceed 10 hours, and 
for part-time workers up to 1 hour 
above their reduced working time; the 
length of the working week may not 
exceed 48 hours, and for part-time 
employees 40 hours. The third 
paragraph of Art. 136a of the Labor 
Code refers to two more restrictions, 
namely: Extension of the working hours 
under para. 1 and 2 shall be allowed 
for up to 60 working days in one 
calendar year, but for no more than 20 
working days in succession. 
 
The purpose of extended working hours 
is for the employer to be able to cope 
with his activities in the event of 
changes in the conditions in which he 
generally develops, through more 
intensive use of the available workforce. 
 
Extension of working time becomes 
mandatory for the employee. It is 
subject to the same rules as normal 
business hours, incl. the reception of 
the remuneration agreed in the 
employment contract. Compensation 
shall be effected by a corresponding 
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време в срок до 4 месеца за всеки 
удължен работен ден. Тук посоченото за 
непроменливостта на правата и 
задълженията на работника при 
удължено работно време също намира 
приложение. Той няма да получава по-
ниско възнаграждение, макар че ще 
работи по-малко часове. По този начин 
се постига изравняване на съответната 
удължена част от работното време при 
съответно намаляване на работното 
време през други дни.  
 
 2.2. Друга възможност, която стои 
пред работодателите, е служителите да 

полагат извънреден труд. 
Извънредният труд представлява труд, 
който се полага по разпореждане или със 
знанието и без противопоставянето на 
работодателя от работника/служителя, 
извън установеното за него работно 
време. Извънредният труд по правило е 
забранен. Изчерпателно изброени в 
закона хипотези го позволяват като за 
някои категории лица, дори при наличие 
на тези предпоставки, той не се допуска 
(напр. ненавършилите 18-годишна 
възраст; бременни 
работнички/служителки; майки с деца 
до 6-годишна възраст или с деца с 
увреждания, т.н.). 
 При създалата се на територията 
на Република България и в цял свят 
обстановка, пандемията би могла да се 
счете за природно бедствие, което има 
нужда от овладяване (чл.144, т.3), а 
така също и изискващо оказване на 
медицинска помощ събитие (т.4). 
 Извънредният труд се заплаща 
допълнително. 
 

Новият закон (ЗМДВИП) премахва 
ограниченията за полагащите 
извънреден труд и за неговата 
продължителност за 

reduction of working time up to 4 
months for each extended working day. 
The implication of the invariability of 
the rights and obligations of part-time 
employees also applies here. They will 
not receive a lower remuneration, 
though they will work less hours. In 
this way, equalization of the 
corresponding extended part of working 
hours is achieved, with corresponding 
reduction of working hours on other 
days. 
2.2. Another possibility facing 
employers is for employees to work 
overtime. Overtime is work that is done 
by order or with the knowledge and 
without opposition of the employer, 
outside the hours fixed for the 
employee. Overtime is generally 
forbidden. The hypotheses exhaustively 
enumerated in the law allow its use as 
in certain categories of employees, even 
in the presence of these prerequisites, 
it is not allowed (e.g. under 18 years of 
age; pregnant workers; mothers with 
children up to 6 years of age or with 
children with disability, etc.). 
 
In the situation created on the territory 
of the Republic of Bulgaria and around 
the world, the pandemic could be 
considered a natural disaster that 
needs to be managed (art. 144, item 3), 
as well as an event requiring medical 
assistance ( 4). 
Overtime is paid extra. 
 
 
The new law (MADSE) abolishes the 
restrictions on overtime employees and 
its duration for part-time workers who 
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работниците/служителите на намалено 
работно време, които оказват или 
подпомагат оказването на 
медицинска помощ, съответно за 
държавните служители, които по 
длъжностна характеристика или 
разпореждане на ръководител 
подпомагат оказването на медицинска 
помощ. 

 
2.3.Работодателят може да 

пристъпи към сключване на срочни 

трудови договори. Такъв договор се 
сключва за определен срок, който не 
може да бъде по-дълъг от 3 години, 

доколкото в закон или в акт на 

Министерския съвет не е предвидено 
друго (чл.68,ал.1, т.1), като целта на 
договора е да се изпълнят временни, 
краткотрайни или сезонни работи и 
дейности.  

Работодателят може да реши да 
пристъпи към сключване на такъв 
договор с цел завършване на точно 
определена работа (т.2). В този случай в 
трудовия договор следва да се посочи 
коя точно работа трябва да бъде 
довършена, тъй като при 
приключването й – договорът се 
прекратява. 
 Сключването на срочен трудов 
договор е много подходящ и при 
отсъстващи работници/служители (т.3). 
Тъй като немалка част от обществото е 
поставено под карантина, такива 
договори са много подходящи. 
 
 2.4.На следващо място, 
работодателят може едностранно да 

измени мястото и характера на 

работата на работника/служителя. 

Предпоставка за това е да е налице 
производствена необходимост или 
престой. Срокът може да бъде до 45 дни 
за една календарна година, а в случай 

support or provide the provision of 
medical care, respectively for public 
officials who, by virtue of their job 
descriptions or orders, facilitate the 
provision of medical assistance. 
 
 
 
 
2.3 The employer may proceed to 
conclude fixed-term employment 
contracts. Such a contract shall be 
concluded for a fixed term, which may 
not be longer than 3 years, unless 
otherwise provided by law or by an act 
of the Council of Ministers (Article 68, 
paragraph 1, item 1), the purpose of 
which shall be: the contract is to 
perform temporary, short-term or 
seasonal work and activities. 
The employer may decide to enter into 
such a contract in order to complete a 
specific job (item 2). In this case, the 
employment contract should indicate 
exactly which work should be 
completed, since at its conclusion the 
contract is terminated. 
 
The conclusion of a fixed-term 
employment contract is also very 
suitable in case of absent employees 
(item 3). As a considerable part of 
society is quarantined, such contracts 
are very appropriate. 
2.4. Next, the employer may 
unilaterally change the place and 
nature of the employee's work. A 
prerequisite for this is that there is a 
need for production or downtime. The 
term may be up to 45 days for one 
calendar year, and in the case of a stay, 
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на престой – докато последният 
продължава. Вземат се предвид 
квалификацията и здравословното 
състояние на работника/служителя, като 
квалификацията на 
служителя/работника може да бъде 
“пренебрегната”, ако това са налага от 

непреодолими причини(чл.120, ал.3). 

 

 
3. Надомна работа и работа от 

разстояние: 

В така посочените хипотези, 
разпространението на вируса не се 
разглежда като предпоставка за 
промяна обема на работата на 
предприятие, а като причина да се 
ограничи струпването на много хора на 
едно място, което може да е както 
работното място, така и място, 
непосредствено свързано с 
контактуването с други хора, което не 
може да бъде избегнато в процеса на 
работа (например използването на 
градски транспорт с цел пристигане до 
работното място). Пред работодателя тук 
стоят две възможности:  

Първата се отнася до изпълнение на 
трудови задължения, свързани с 
изработка на продукция и/или 
предоставяне на услуги. Това може да се 
извършва или в дома на 
работника/служителя, или в друго 
помещение извън работното място на 
работодателя. Необходимите средства и 
материали се предоставят от последния – 
надомна работа(чл. 107б КТ). 

Втората възможност е да бъде 
организирана работа, изнесена извън 
помещението на работодателя чрез 
използване на информационни 
технологии – работа от разстояние (чл. 

107з КТ). 
За разлика от досегашната уредба на 

for the duration of the calendar year. 
The qualification and health status of 
the employee shall be taken into 
account, and the qualification of the 
employee may be "neglected" if so 
required for compelling reasons (Art. 
120, Para. 3). 
 
 
3. Work at home and Remote work: 
 
 
In the above-mentioned hypotheses, 
the spread of the virus is not seen as a 
prerequisite for changing the volume of 
work of a company, but as a reason to 
limit the accumulation of many people 
in one place. This can be both a 
workplace and a place directly related 
to contacting other people that cannot 
be avoided during the work process (for 
example, using public transport to get 
to work). Here are two options for the 
employer: 
 
 
The first possibility is relates to the 
fulfillment of work obligations related to 
the production of products and/or the 
provision of services. This can be done 
either at the home of the employee, or 
in another premises outside the 
workplace of the employer. The 
necessary means and materials are 
provided by the latter - Work at home 
(Article 107b of the Labor Code). 
The second possibility is to organize 
work out-side of the employer's 
premises using information technology 
- Remote work (Art. 107h of the Labor 
Code). 
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работата от разстояние и надомната 
работа, където тези условия се 
уговаряха: 

 
1. При сключване на трудовия 

договор; 

или 
2. С допълнително писмено 

споразумение по чл. 119 КТ 

С така приетата разпоредба на чл. 7 
от новия закон (ЗМДВИП), преценката за 
възлагане на надомна работа/работа от 
разстояние се предоставя на 
работодателя. Съгласие от страна на 
работника/служителя не се изисква. 
Единственото условие е работата 
обективно да може да бъде 
осъществявана по този начин. За да 
възникне задължение за 
работника/служителя, работодателят 
или органът по назначаването е длъжен 
да издаде заповед, в която да се 
определят условията и реда за възлагане, 
изпълнение и контрол.  

В този случай се изменя само 
мястото на работа, без да се променят 
другите условия по трудовия договор. 

Тези две хипотези могат да бъдат 
разглеждани както в настоящия раздел, 
така и в следващия, тъй като, както бе 
споменато, а и се вижда на посочените 
по-долу интернет адреси, те 
представляват и своеобразни мерки за 
опазване на здравето на 
работниците/служителите, на самите 
работодатели, а така също и на всички 
останали членове на обществото, с които 
потенциално би могъл да бъде 
осъществен контакт и към които всеки 
човек има морален дълг.  

Изброените възможности, разбира се, 
не са изчерпателни, има и други, които в 
съответствие с характера на работата, 

Unlike the previous arrangements for 
remote work and work at home, where 
these conditions were agreed: 
 
1. Upon conclusion of the employment 
contract; 
or 
2. With an additional written agreement 
under Art. 119 CT 
 
The provision of Art. 7 of the new law 
(MADSE), the assessment of home at 
work/remote work is given to the 
employer. Consent from the employee is 
not required. The only condition is that 
the work can objectively be done in this 
way. In order to incur an obligation for 
the employee, the employer or the 
appointing authority is obliged to issue 
an order specifying the terms and 
conditions for the assignment, 
performance and control. 
 
 
In this case, only the place of work is 
changed, without changing the other 
conditions of the employment contract. 
These two hypotheses can be 
considered in this section as well as in 
the next one, since, there also specific 
measures for protecting the health of 
employees, to the employers 
themselves, as well as to all other 
members of society with whom 
potential contact can be made and to 
which each person has a moral duty. 
 
 
 
Of course, the options listed are not 
exhaustive; there are others that, 
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могат да бъдат приложени, напр. 
гъвкаво работно време, работа на смени, 
др.  

 
Специално внимание се обръща на 

работещите в сферата на образованието 
– както учителите и педагогическите 
специалисти, така и директорите на 
училищата, са освободени от 
задължението да сключват 
допълнително писмено споразумение 
по чл. 119 КТ, за да изпълняват своите 
задължения по трудовия си договор от 
разстояние.  

На Министъра на образованието 
и науката е предоставена възможността 
със заповед да въвежда временни 
правила във връзка с обучението и 
подкрепата за личностно развитие по ал. 
1, включително и относно работното 
място, работното време на директорите 
и педагогическите специалисти, 
техническите средства за организиране 
и провеждане на обучението и 
подкрепата за личностно развитие.  

 
 

II. Мерки за здравословни и 

безопасни условия на 

труд: 

Мерките за здравословни и 
безопасни условия на труд биха могли да 
се разделят на две групи: мерки, които 
по принцип са част от трудовия 
процес(ще ги наречем общ) и такива, 
които извънредното положение, 
причинено от разпространението на 
пандемията предполага да бъдат 
предприети(ще ги наречем специални). 

 
1. “Общи”: 

В допълнителните разпоредби на 
ЗЗБУТ се дава легална дефиниция на 

depending on the nature of the work, 
can be implemented, e.g. flexible 
working hours, shift work, etc. 
 
Special attention is paid to the 
employees in the field of education - 
both teachers and pedagogical 
specialists and school directors are 
exempted from the obligation to 
conclude an additional written 
agreement under Art. 119 LC to fulfill 
their obligations under their distance 
employment contract. 
The Minister of Education and Science 
has been given the opportunity by 
order to introduce provisional rules 
regarding training and support for 
personal development under para. 1, 
including on the workplace, the 
working hours of the teachers and 
pedagogical specialists, the technical 
means for organizing and conducting 
the training and support for personal 
development. 
 
II. Health and safety measures at work: 
 
 
 
Occupational health and safety 
measures could be divided into two 
groups: measures that are, in principle, 
part of the labor process (we will call 
them general) and those that the 
emergency caused by the spread of the 
pandemic implies (we will call them 
special). 
 
1. "General": 
The supplementary provisions of the 
Health and Safety Act provide a legal 
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здравословните и безопасни условия та 
труд, а именно: 

"Здравословни и безопасни условия 
на труд" са такива условия на труд, 
които не водят до професионални 
заболявания и злополуки при работа и 
създават предпоставка за пълно 
физическо, психическо и социално 
благополучие на работещите лица. 

Предметът на закрила на 
безопасните и здравословни условия на 
труд е човешкото тяло, което е източник 
на работната сила. Тези условия 
обхващат обкръжаващата работника 
среда, в която той полага своя труд.  

Правната уредба на безопасните и 
здравословни условия на труд e институт 
на трудовото право, който за разлика от 
останалите такива, има една особеност – 
възлагат се задължения на субекти, 
излизащи от кръга на страните по 
трудовото правоотношение.  
1. Държавата има като задължение 
да установи нормативна уредба на 
безопасните и здравословни условия на 
труд, както и да осъществява контрол за 
нейното спазване. Контролът се 
осъществява от Държавна инспекция по 
труда; 
2. За работодателя, задължението за 
осигуряване на здравословни и 
безопасни условия за труд произтича от 
две разпоредби на КТ. На първо място, 
това е чл.275, който гласи, че 
работодателят е длъжен да осигури 

здравословни и безопасни условия на 

труд, така че опасностите за живота и 

здравето на работника или служителя 

да бъдат отстранени, ограничени или 

намалени.  Това негово задължение, 
обаче, е регламентирано и от общата 
уредба на основните задължения на 
работодателя като страна по трудово 
правоотношение, а именно, че 
работодателят е длъжен да осигури на 

definition of health and safety at work, 
namely: 
"Healthy and safe working conditions" 
are those working conditions that do 
not lead to occupational diseases and 
accidents at work and create a 
prerequisite for the full physical, 
mental and social well-being of the 
employees. 
The subject of protection of safe and 
healthy working conditions is the 
human body, which is the source of 
labor. These conditions cover the 
environment of the employee where 
work is performed. 
The legal framework for safe and 
healthy working conditions is an 
institute of labor law, which, unlike the 
others, has one peculiarity - the 
obligations are imposed on entities in 
employment relationship. 
1. The state has an obligation to 
establish regulations for safe and 
healthy working conditions, as well as 
to monitor its compliance. The control 
is carried out by the State Labor 
Inspectorate; 
2. For the employer, the obligation to 
ensure healthy and safe working 
conditions stems from two provisions of 
the Labor Code. First, this is Art. 275, 
which states that the employer is 
obliged to ensure healthy and safe 
working conditions, so that the dangers 
to the life and health of the employee 
are eliminated, reduced or reduced. 
However, this obligation is also 
governed by the general regulation of 
the basic obligations of the employer as 
a party to the employment relationship, 
namely that the employer is obliged to 
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работника или служителя нормални 

условия за изпълнение на работата по 
трудовото правоотношение, за която се 
е уговорил, като му осигури 

здравословни и безопасни условия за 

труд. 
3. По-особено е положението на 
работниците/служителите. При тях 
никакъв нормативен акт пряко не ги 
задължава да предприемат някакво 
активно поведение за създаване на 
здравословни и безопасни условия за 
труд. За тях е налице задължението, 
обаче, последните, след като бъдат 
осигурени от държавата и от 
работодателя, да бъдат спазвани с цел 
незастрашаване здравето и живота 
както на самия работник/служител, така 
и на останалите лица от колектива.   
 

2. “Специални” 

С оглед разпространението на 
вируса COVID – 19, се наложи 
предприемането на допълни мерки за 
опазване на здравето и живота на 
хората. Световната здравна организация 
(СЗО) и Министерството на труда и 
социалната политика (МТСП) са извели 
препоръки към работодателите за 
предприемане на определени действия, 
които да ограничат, доколкото е 
възможно, опасността от 
разпространение на Коронавируса. Тези 
препоръки биха могли да се открият на 
следните два интернет адреса:  

https://www.who.int/docs/default
-source/coronaviruse/getting-
workplace-ready-for-covid-
19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6 ; 
https://www.mlsp.government.bg/

index.php?section=PRESS2&prid=1947
&lang 

Следователно, Държавата вече е 
изпълнила едно от своите задължения и 

provide the employee with normal 
conditions for the performance of the 
work for which he was employed. 
 
 
 
3. The situation of employees is 
peculiar. There is no legislature that 
directly obliges them to take any active 
behavior to create healthy and safe 
working conditions. However, for them, 
the obligation, once provided by the 
state and the employer, is to respect 
them in order not to endanger the 
health and life of both the employee 
himself/herself and the rest of the staff. 
 
 
2. "Special" 
 
Regarding the spread of COVID - 19 
virus, additional measures have to be 
taken to protect the health and life of 
humans. The World Health 
Organization (WHO) and the Ministry of 
Labor and Social Policy (MLSP) have 
made recommendations to employers to 
take specific actions to limit, as far as 
possible, the risk of Coronavirus 
spread. These recommendations could 
be found at the following two websites: 

https://www.who.int/docs/default
-source/coronaviruse/getting-
workplace-ready-for-covid-
19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6 ; 
https://www.mlsp.government.bg/

index.php?section=PRESS2&prid=1947
&lang 

 
 
Therefore, the State has already 
fulfilled one of its obligations and by 
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до края на вирусния период ще бъде 
длъжна да изпълнява и второто, а 
именно осъществяване на контрол за 
спазването на въведените със Заповедта 
на Министъра на здравеопазването 
изисквания, както и да следи, дали 
работодателите са взели предвид 
нейните препоръки и как ги прилагат. 

Работодателят е длъжен, с оглед 
спецификата на осъществяваната в 
предприятието дейност, да предприеме 
определени мерки, които счита за най-
подходящи, с цел постигането на най-
важната към момента цел, стояща пред 
всеки един от нас, а именно опазване на 
здравето и живота на хората.  

 
 

 
III. Изменения и допълнения в 

Кодекса на труда, 

съгласно ЗМДВИП: 
 

Видно от приетото в парг. 4 от 
преходните и заключителни разпоредби 
на ЗМДВИП, се правят следните 
изменени, уточнения и допълнения на 
определени разпоредби в КТ, а именно: 

-Във връзка с обявеното 
извънредно положение, на 
работодателят се дава възможност да 
издаде заповед, с която да 
преустанови работата на 
предприятието, на част от 
предприятието или на отделни 
работници и служители за целия период 
или за част от него до отмяната на 
извънредното положение. Когато 
работата на предприятието е 
преустановена със заповед на държавен 
орган, за работодателя възниква 
задължението да не допуска 
работниците или служителите до 
работните им места за периода, 
определен в заповедта. 

the end of the viral period it will be 
obliged to fulfill the second one, namely 
to exercise control over compliance with 
the requirements introduced by the 
Order of the Minister of Health, and to 
monitor whether employers have 
considered the recommendations and 
how they have implemented them. 
The employer is obliged, in view of the 
specificity of the activity carried out in 
the company, to take certain measures 
that he considers most appropriate, in 
order to achieve the most important 
objective currently facing each of us, 
namely the protection of health and life 
of people. 
 
III. Changes and additions to the 
Labor Code, in accordance with the 
MADSE: 
 
As is apparent from the provisions of 
para. 4 of the transitional and final 
provisions of the MADSE, the following 
amendments, clarifications and 
additions are made to certain 
provisions in the Labor Code, namely: 
-In connection with the declared state 
of emergency, the employer is given the 
opportunity to issue an order 
suspending the work of the company, 
its parts or individual employees (for 
the whole period or its parts) until the 
state of emergency is lifted. When the 
work of the company is terminated by 
an order of a state body, the employer 
is obliged not to allow the employees to 
do their jobs for the period specified in 
the order. 
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 -Във връзка с намаленото работно 
време, в чл. 138а КТ се създава нова 
ал.2, предвиждаща нова хипотеза, при 
която работодателят може да установи 
непълно работно време за своите 
служители, а именно в случаите на 
такова извънредно положение, като това 
може да стане за целия период на 
извънредното положение или за част от 
него, за цялото предприятие или за 
отделно негово звено.  
 -В хипотезата, при която е 
преустановена работата на 
предприятието, на част от 
предприятието или на отделни 
работници и служители поради 
извънредното положение, на 
работодателя се дава възможността да 
предостави на работника/служителя, 
включително на тези, които не са 
придобили 8 месечен трудов стаж, 
платения му годишен отпуск (в пълен 
размер) без негово съгласие. Тук 
законодателят изрично извежда трите 
основни хипотези, при които 
работодателят би могъл да навлезе в 
личната сфера на своя служител и да го 
задължи да използва целия си платен 
годишен отпуск, за разлика от чл.7, 
ал.2 от ЗМДВИП, където по правило 
важи ограничението за работодателя да 
наложи използването до ½ от платения 
годишен отпуск.  
 -Работодателят е длъжен да 
разреши ползването на платен годишен 
отпуск или неплатен отпуск при обявено 
извънредно положение по искане на 
някои изброени категории служители - 
бременна работничка или служителка, 
както и на работничка или служителка в 
напреднал етап на лечение ин-витро; 
майка или осиновителка на дете до 12-
годишна възраст или на дете с 
увреждане независимо от възрастта му;  
работник или служител, който е самотен 

-In connection with the reduced 
working hours, in Art. 138a of the 
Labor Code, a new para. 2 is created, 
providing for a new hypothesis, in 
which the employer may establish part-
time work for its employees, namely in 
cases of such a state of emergency, 
which may be the case for the whole 
period of the state of emergency or for 
part of it, for the whole company or for 
a separate unit. 
-In the event of termination of the work 
of the company, part of the company or 
individual employees due to the state of 
emergency, the employer is given the 
opportunity to provide the employee, 
including those who have not obtained 
8 months at the job, his/hers paid 
annual leave (in full) without his 
consent. Here the legislator explicitly 
states the three main hypotheses in 
which the employer could enter into the 
personal sphere of its employees and 
oblige them to use all their paid annual 
leave, unlike Article 7, paragraph 2 of 
the MADSE, where, as a rule, the 
restriction on the employer is to require 
up to ½ of the paid annual leave. 
 
 
-The employer is obliged to allow the 
use of paid annual leave or unpaid 
leave in case of declared state of 
emergency at the request of some of 
these categories of employees - a 
pregnant employee in advanced stage of 
in vitro treatment; mother or adoptive 
parent of a child up to 12 years of age 
or a disabled child, regardless of age; 
employee who is a single father or 
adoptive parent of a child up to 12 
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баща или осиновител на дете до 12-
годишна възраст или на дете с 
увреждане независимо от възрастта му, 
др. 
    

По време на действие на Закон за 

мерките и действията по време на 

извънредното положение,  но за срок 
не по-дълъг от 3 месеца, НОИ ще 
превежда 60 на сто от размера на 
осигурителни доход за месец януари 
2020г., за лица, осигурени по чл. 4, ал.1, 
т.1 от КСО от осигурители, отговарящи 
на критерии, определени с акт на МС.  

 
IV.ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРЖАВНА 
ПОМОЩ КЪМ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ВЪВ 
ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО НА 
13.03.2020г. от НС ИЗВЪНРЕДНО 
ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р 
БЪЛГАРИЯ: 

Така посочения въпрос е тема, 
която предстои да бъде доразвита и 
конкретизирана чрез Постановление на 
Министерския съвет. Проектът на 
посоченото постановление вече е 
изготвен и изпратен за съгласуване с 
работодатели и синдикати и следва 
неговото приемане в близките дни. По 
долу, в настоящото изложение ще 
развием основните моменти, уреждащи  
критериите, процедурата, 
документациията и всичко онова, което 
е важно за работодателят- кандидат за 
държавна помощ, с уточнението, че 
написаното е на проектна база, 
предстоящо да бъде окончателно прието.  

КРИТЕРИИ, НА КОИТО 
РАБОТОДАТЕЛИТЕ СЛЕДВА ДА 
ОТГОВАРЯТ: 

1.Както се сочи в парг. 6 от 

years of age or a disabled child, 
regardless of age, etc. 
 
 
During the validity of the Law on 
Measures and Actions during the State 
of Emergency, but for a period not 
exceeding 3 months, the National 
Social Security Institute (NSSI) shall 
transfer 60 percent of the amount of 
insurance income for January 2020 for 
persons insured under Art. 4, para. 1, 
item 1 of Social Insurance Code (SIC) 
by insurers meeting the criteria that is 
determined by an act of the Council of 
Ministers. 
 
IV. QUESTIONS RELATING TO THE 
PROVISION OF STATE AID TO 
EMPLOYERS, RELATING TO THE 
ANNOUNCED STATE OF EMERGENCY 
ON 13.03.2020 AT THE TERRITORY 
OF THE REPUBLIC OF BULGARIA: 
 
The above-mentioned issue is a topic 
that needs to be further elaborated and 
specified by a Council of Ministers 
Decree. The draft of that decree has 
already been prepared and sent for 
consultation with employers and 
unions and follows its adoption in the 
coming days. Below, in this 
presentation, we will develop the main 
points governing the criteria, 
procedure, documentation and all that 
is relevant to the applicant-employer 
regarding this State aid. The writing is 
on a project basis that is pending final 
adoption. 
CRITERIA TO WHICH EMPLOYERS 
SHOULD MEET: 
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Закона за мерките и действията по 
време на извънредно положение, 
Държавата, в лицето на Националния 
Осигурителен институт, ще покрива чрез 
фонд "Безработица" 60% от 
възнагражденията на служители, 
които иначе биха загубили работата си. 
Срещу тази помощ, работодателите се 
задължават да запазят работното място, 
да покрият останалите 40% от 
възнаграждението и да не съкращават 
тези служители в срок от 3 месеца след 
3-те месеца, в които са получавали 
компенсации. 

2. Право на подкрепа от 
Държавата ще имат само фирми, които 
са преустановили работа на най-
малко 50% от списъчния състав на 
персонала към датата на издаване 
заповедта за прекратяване на цялата 
дейност или на част от нея поради 
наложеното извънредно положение. 
Поне 50% от техните служители трябва 
да работят в една от 16 икономически 
дейности, посочени в таблицата по-долу 
(Приложение №1) . 

3. Друго условие към кандидатите 
е да не са правили съкращения в 
периода, в който ще получават 
компенсацията. Тя ще се дава за срок до 
3 месеца, а се предвижда 
постановлението да влезе в сила със 
задна дата от 13 март. Т.е. ако 
компанията ще иска пълна 
компенсация, не трябва да е 
освобождавала персонал от 13 март 
насам.  

4. От съществено значение е и 
обстоятелството, към посочената дата, 
компаниите да нямат задължения към 
бюджета, т.е. за данъци и осигуровки, 
към  общината, да не са обявили 

1. As stated in para. 6 of the MADSE, 
the State, represented by the National 
Social Security Institute, will cover, 
through the Unemployment Fund, 60% 
of the salaries of employees who would 
otherwise lose their jobs. Against this 
assistance, employers are obliged to 
retain their jobs, cover the remaining 
40% of the remuneration and not to 
dismiss those employees within 3 
months after the 3 months in which 
they received compensation. 
 
 
2. The right to support by the State will 
be granted only to companies which 
have ceased to operate at least 50% of 
their personnel on the date of issuance 
of the order that is ceasing all or part of 
the activity due to the state of 
emergency. At least 50% of their 
employees must work in one of the 16 
economic activities listed in the table 
below (Annex 1). 
 
3. Another condition for applicants is 
that they have not made redundancies 
in the period during which they will 
receive compensation. It will be given 
for a period of up to 3 months and is 
scheduled to take effect retroactively on 
March 13 i.e. if the company wants full 
compensation, it should not have fired 
staff since March 13. 
 
 
4. It is also essential that companies 
have no budgetary obligations at that 
date, meaning for taxes and 
insurances, to the municipality, not 
declared bankruptcy or are not in 
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несъстоятелност или да не са в 
производство по ликвидация, не трябва 
да получават средства по европейски 
програми или от бюджета, да нямат 
влязло в сила наказателно постановление 
от НОИ за последните 6 месеца и не 
трябва да са извършвали нарушения на 
трудовото законодателство. 

ПРОЦЕДУРА ПО 
КАНДИДАТСТВАНЕ: 
 

Изпълнителният директор на 
Агенцията по заетостта ще издаде 
заповед за откриване на процедура 
за кандидатстване на работодатели 
за изплащане на компенсациите. 
Информация за реда и условията за 
кандидатстване ще бъде публикува 
на интернет страницата на 
Агенцията по заетостта и на 
информационните табла в Дирекции 
„Бюро по труда“. 
 

1. Работодателят ще следва да 
представи, включително и по 
електронен път в дирекция "Бюро по 
труда", обслужваща територията по 
месторабота на работниците и 
служителите си, заявление за 
изплащане на компенсации по 
образец, утвърден от Изпълнителния 
директор на Агенцията по заетостта. 

Към заявлението следва да се 
приложат:  

- Заповед за преустановяване на 
работа, във връзка с 
извънредното положение;  

- декларация по образец, за 

това, че работодателят 
отговаря на определените 

liquidation proceedings, they must not 
receive funds under European 
programs or from the budget, have no 
penal decree entered into by the NSSI 
for the last 6 months and should not 
have committed violations of labor law. 
 
 
 
APPLICATION PROCEDURE: 
 
The Executive Director of the 
Employment Agency will issue an order 
to open a procedure for applying for 
employers to pay compensation. 
Information on the terms and 
conditions for applying will be 
published on the website of the 
Employment Agency and on the 
information boards in the Directorates 
of the Labor Office. 
 
 
1. The employer shall submit, including 
by electronic means, to the Directorate 
"Labor Office", servicing the territory of 
employment of his employees, an 
application for payment of 
compensations in accordance with a 
model approved by the Executive 
Director of the Employment Agency. 
 
The application shall be accompanied 
by: 
- Order for termination of employment 
in connection with a state of 
emergency; 
- a model declaration that the employer 
fulfills the conditions for applying; 
- a list of employees for whom an 
application for compensation is 
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условия за кандидатстване; 

- списък на работниците и 
служителите, за които се 
подава заявление за 
получаване на компенсации по 
реда на Постановлението на 
МС. Списъкът съдържа данни 
за лицата (трите имена и ЕГН) 
и броя работни дни за периода 
на преустановяване на работа. 

- декларация, съдържаща 
данни за платежна сметка на 
работодателя. 

 
2. Комисия, определена със 

заповед на директора на Дирекция 
„Бюро по труда”, следва да разгледа 
и провери представените документи 
в срок до 7 работни дни от подаване 
на заявлението. Комисията взема 
решение за съответствие или 
несъответствие на работодателя с 
изискванията за предоставяне на 
компенсации. 

Задължение на Директорът на 
Дирекция „Бюро по труда” е да 
изпрати в Агенцията по заетостта 
списък на работодателите, които 
отговарят на изискванията за 
предоставяне на компенсации, 
решенията на комисията и списъците 
на служителите, предоставени от 
работодателите. 

Агенцията по заетостта следва да 
изпрати по електронен път чрез СЕОС 
на ДАЕУ на Националния осигурителен 
институт обобщена информация за 
одобрените кандидати, а Дирекция 
„Бюро по труда” да уведоми 
работодателите за решението на 
Комисията. 

 

submitted in accordance with the 
Decree of the Council of Ministers. The 
list contains data on persons (three 
names and personal identification 
number) and the number of working 
days for the termination of 
employment. 
 
- a statement containing details of the 
employer's payment account. 
 
 
2. A committee appointed by an order 
of the Director of the "Labor Office" 
shall examine and verify the documents 
submitted within 7 working days of the 
submission of the application. The 
Commission shall decide on the 
compliance or non-compliance of the 
employer with the compensation 
requirements. 
 
It is the duty of the Director of the 
Labor Office Directorate to send to the 
Employment Agency a list of employers 
who meet the requirements for 
compensation, the decisions of the 
commission and the lists of employees 
provided by the employers. 
The Employment Agency should send 
electronically to the National Social 
Security Institute, a summary 
information on the approved 
candidates, and the Labor Office 
Directorate to inform the employers 
about the Commission decision. 
 
 
 
 
3. The National Social Security Institute 
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3. Националният осигурителен 
институт следва да изплаща на 
работодателите компенсациите въз 
основа на обобщената информация, 
предоставена от Агенцията по 
заетостта.  

 
ПОСЛЕДИЦИ: 

 
Задължение на 

работодателите е, в случай на 
възстановяване на работа през 
периода на изплащане на 
компенсациите, да уведомят в 
писмен вид, Агенцията по заетостта, 
в срок от 3 дни от датата на издаване 
на заповедта за възстановяване на 
работа.  

 
Също така, работодател, който 

е получил компенсации по реда на 
Постановлението на МС и не 
изпълни задължението си да запази 
заетостта на лицата, за които е 
получил компенсация, за период не 
по-малък от 3 месеца след изтичане 
на периода, за който се изплащат 
компенсациите и не изпълни 
задължението си да не прекратява 
трудови договори на работници и 
служители на основание чл. 328, ал. 
1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда за 
периода, за който се изплащат 
компенсации, следва да възстанови 
предоставените компенсации, 
ведно със законната лихва от 
момента на получаването до 
окончателното им изплащане.  

 
   (Приложение №1) . 

shall pay employers compensation on 
the basis of the summary information 
provided by the Employment Agency. 
 
 
CONSEQUENCES: 
 
It is the obligation of the employers, in 
the case of reimbursement of work 
during the period of payment of the 
compensation, to notify in writing the 
Employment Agency within 3 days from 
the date of issuance of the order for 
reinstatement of work. 
 
 
Also, an employer who has received 
compensations under the Decree of the 
Council of Ministers and has not 
fulfilled his obligation to keep the 
employment of the persons for whom 
he has received compensation for a 
period not less than 3 months after the 
expiry of the period for which he is paid 
compensations and fails to fulfill its 
obligation not to terminate employment 
contracts of employees on the grounds 
of Art. 328, para. 1, items 2, 3 and 4 of 
the Labor Code, for the period for which 
compensation is paid, shall reimburse 
the compensations provided, together 
with the statutory interest rate from the 
moment of receipt until their final 
payment. 
 
 
(Appendix № 1). 
 
List of economic activities under art. 2, 
item 2, according to the Classification 
of Economic Activities (NACE.BG-2008) 
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Списък на икономически дейности по 
чл. 2, т. 2, съгласно Класификацията 
на икономическите дейност (КИД -

2008) 
 
 
*Тема в развитие.  
 

 
 
 
 

 
Код 
по 
КИД-
2008 

Наименование на позицията  

47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети∗ 
с изключение на 47.11 (Търговия на дребно в неспециализирани 
магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи 
изделия) и 47.2 (Търговия на дребно в специализирани магазини 
с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия) 

49.1 Пътнически железопътен транспорт, междуселищен 
49.3 Друг пътнически сухопътен транспорт 
50.1 Пътнически морски и крайбрежен транспорт 
50.3 Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища 
51.1 Пътнически въздушен транспорт 
55.1 Хотели и подобни места за настаняване 
55.2 Туристическо и друго краткосрочно настаняване 
56.1 Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване 
56.3 Дейност на питейни заведения  
59.14 Прожектиране на филми 

79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности 
свързани с пътувания и резервации 

90 Артистична и творческа дейност 
91 Други дейности в областта на културата 
93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 
96.04 Поддържане на добро физическо състояние 
 
Code 
under 
NACE-
2008 

Title of the position 

47 Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles  except 
47.11 (Retail sale in non-specialized stores with food, beverages and 
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tobacco) and 47.2 (Retail sale in specialized stores of food, beverages 
and tobacco) 

49.1 Passenger rail transport, long distance 
49.3 Other passenger land transport 

50.1 Passenger sea and coastal transport 
50.3 Inland passenger water transport 

51.1 Passenger air transport 
55.1 Hotels and similar accommodation 

55.2 Tourist and other short-term accommodation 
56.1 Activity of restaurants and fast food establishments 

56.3 Activity of drinking establishments 

59.14 Film projection 
79 Travel agency and operator activity; other travel and booking 

activities 
90 Artistic and creative activity 

91 Other cultural activities 
93 Sports and other recreational activities 

96.04 Maintaining good physical condition 

 


