
 

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА 
МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПРИ 

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ 

Настоящият анализ, обхваща 
въпросите, свързани със Закона за 
изменение и допълнение на Закон 

за мерките и действията по 
време на извънредното 

положение, обявено с решение 
на Народното събрание на 
13.03.2020г. (ЗИДЗМДВИП) 

С обнародваните на 09.04.2020г. 
промени в закона бяха изменени 
някои от най-коментираните в 

обществото разпоредби. Какви 
конкретни промени прие 
законодателят: 

  

I.        Срокове 

 1.   Законът предвижда 
спиране на някои процесуални 

срокове 

1.1. До този момент бяха спрени 
процесуалните срокове по 
съдебни, арбитражни и 

изпълнителни производства, с 
изключение на сроковете по 

наказателни производства и 
производства по Закона за 
екстрадицията и Европейската 

заповед за арест. С измененията 
се уточни кръга на делата, по 

които срокове текат, като в 
приложение към закона същите 
бяха изрично изброени.* 

1.2. До този момент бяха спрени 
давностните срокове и други, 
предвидени в нормативни актове, 

с изтичането на които се погасяват 
или прекратяват права или се 
пораждат задължения за 

частноправните субекти, с 
изключение на сроковете по 
Наказателния кодекс и Закона за 

административните нарушения и 

AMENDMENTS OF THE ACT FOR 
MEASURES AND ACTIONS 

DURING THE STATE OF 
EMERGENCY 

This analysis covers issues related to 
the adoption of Act for amending of 
the Act for measures and actions 

during a state of emergency, declared 
by the National assembly on 13th of 
march 2020. 

 
 

With the promulgated on 09.04.2020 
amendments of the Act some of the 
most commented by the society 

provisions have been changed. What 
specific changes have been adopted: 

 
 
I. Time-limits 

1. The law provides for the 
suspension of certain procedural 
time-limits. 

 
1.1. Up to now procedural time-

limits for judicial, arbitration and 
enforcement proceedings, except for 
criminal proceedings and 

proceedings under the Extradition 
Act and the European Arrest 
Warrant were suspended. The 

amendments clarifyed the cases on 
which time limits are in force, as they 

were explicitly listed in an annex of 
the Act. * 
 

 
1.2. Up to now the limitation 

periods and other time-limits, 
provided for in normative acts, with 
the expiry of which rights are 

prescribed or terminated or 
obligations arise for individuals, with 
the exception of the terms under the 

Criminal Code and the 
Administrative Violations and 

Sanctions Act were suspended. Upon 
the amendments only the limitation 



наказания. След изменението, 
спрени остават единствено 
давностните срокове, с 

изтичането на които се 
погасяват или придобиват права 
от частноправните субекти. 

Останалите срокове, 
предвидени в нормативен акт, 

които изтичат по време на 
извънредното положение и са 
свързани с упражняване на права 

или изпълнение на задължения на 
частноправни субекти и за които не 

е предвидена изрична уредба, се 
удължават с един месец от 
отмяната на извънредното 

положение, съгласно л. 4 от 
ЗМДВИП. 

1.3. Първоначалният текст на 

закона предвиждаше спиране на 
сроковете за изпълнение на 
указания, дадени от 

административен орган на страни 
или участници в производства, с 

изключение на производствата по 
Закона за управление на 
средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни 
фондове. С Изменението на 
закона, обаче, тази точка 

отпадна и тези срокове ще 
текат. 

1.4. С измененията се предвиди, че 
сроковете по чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 
104, ал. 2 и 4, чл. 106, ал. 4 и 5 и § 
6, ал. 1 и 2 от преходните и 

заключителните разпоредби на 
Закона за мерките срещу 

изпирането на пари спират да 
текат до отмяната на извънредното 
положение. Лицата по чл. 4, т. 28 от 

Закона за мерките срещу 
изпирането на пари, които не 

попадат и в друга категория 
задължени субекти по чл. 4 от 
същия закон, за които е 

възникнало задължението за 
изготвяне на оценка на риска по 

periods, with the expiry of which 
rights are prescribed or terminated 
or obligations arise for individuals 

remain suspended. Other time 
limits, provided in normative acts, 
which expire during the state of 

emergency and are related to 
exercising of rights or fulfilling of 

obligations by private entities and 
individuals and for which no explicit 
provision exists, shall be extended by 

one month after the end of the state 
of emergency in accordance with 

article 4 of the Act. 
 
 

1.3. At first the text of the Act stated 
suspension of the time-limits for 
implementation of instructions given 

by an administrative authority to 
parties or participants in 

proceedings, except proceedings 
under the European Structural and 
Investment Funds Management Act. 

However, with the amendment of the 
law, this point was dropped and 

these time-limits remain active. 
 
 

 
1.4. The amendments stipulate that 
the time-limits under Art. 102, para. 

1 and 2, Art. 104, para. 2 and 4, Art. 
106, para. 4 and 5 and § 6, para. 1 

and 2 of the transitional and final 
provisions of the Law on Measures 
against Money Laundering shall be 

suspended until the state of 
emergency is canceled. The 

individuals under Art. 4, item 28 of 
the Law on Measures against Money 
Laundering, which do not happen 

upon another category of obligated 
persons under Art. 4 of the same law, 
for which the obligation to prepare a 

risk assessment under Art. 98, para. 
4 of the same law, adopt the rules 

under Art. 101 of the same law 
within 4 months after the 



чл. 98, ал. 4 от същия закон, 
приемат правилата по чл. 101 от 
същия закон в срок до 4 месеца от 

отмяната на извънредното 
положение. 
1.5. Новост е и разпоредбата, 

съгласно която През 2020 г.  

сроковете по чл. 77з, ал. 1, т. 5, 
сроковете по чл. 100б, ал. 8, чл. 
100е, ал. 1, т. 2, чл. 100о, ал. 1 и 2, 

чл. 100о1, ал. 1 и 2, чл. 115, ал. 1 и 
чл. 139, ал. 2, предложение второ от 

Закона за публичното предлагане 
на ценни книжа се удължават до 30 
септември 2020 г.; 

 
1.6. Сроковете по Закона за 

пазарите на финансови 

инструменти, Закона за 
публичното предлагане на ценни 

книжа, Закона за дейността на 
колективните инвестиционни 
схеми и други предприятия за 

колективно инвестиране, Закона 
за дружествата със специална 
инвестиционна цел, Закона за 

Комисията за финансов надзор, 
Кодекса за застраховането и част 

втора от Кодекса за социално 
осигуряване не се променят, освен 
в случаите по § 8 и § 44 – 47 от 

ЗМДВИП.“ 
1.7. През 2020 г. декларациите по 

чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за 
противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно 

придобитото имущество и по чл. 
175в, ал. 1, т. 2 от Закона за 
съдебната власт се подават в срок 

до един месец от отмяната на 
извънредното положение. 

 
 
Важно е да се отбележи, че 

Сроковете, които бяха спрени, 
съгласно досегашната 
редакция, от обявяването на 

извънредното положение до 
влизането в сила на 

cancellation of the state of 
emergency. 
1.5. Another new provision is the one 

stating that during 2020, the time 
limits under art. 77з, para. 1, p. 5, 
time limits under art. 100б, para. 8, 

art. 100e, para. 1, p.2, art. 100o, 
para. 1 and 2, art. 100о1, para.1 and 

2, art. 115, para. 1 and art. 139, para 
2, second suggestion of the Public 
offering of securities Act are extended 

to 30th of September 2020. 
 

1.6. The terms of the Financial 
Instruments Markets Act, the Public 
Offering of Securities Act, the Law on 

the Activities of Collective Investment 
Schemes and Other Collective 
Investment Enterprises, the Special 

Purpose Investment Companies Act, 
the Financial Supervision 

Commission Act, the Insurance Code 
and Part Two of the Social Security 
Code shall not be modified, except in 

the cases under § 8 and § 44 - 47 of 
the Act for measures and actions 

during a state of emergency.  
 
 

1.7. In 2020 the declaration under 
art. 38, para 1, point 2 of the Anti-
corruption and seizure of illegally 

acquired property Act and under art. 
175в, para.1, p. 2 of the Law of the 

judiciary shall be filed within one 
month after the cancelation of the 
state of emergency. 

 
 

 
 
It is important to note that time 

limits, that used to be suspended 
upon the previous edit of the Act, 
within the declaration of the state of 

emergency and the amendments, 
continue to run after 7 days from the 

publication of the amendments, thus 
those time limits will continue to run 



измененията, продължават да 
текат след изтичането на 7 дни 
от обнародването на промените, 

т.е. сроковете ще продължат да 
текат след 16.04.2020г. 
Извършените действия от 

обявяването на извънредното 
положение до влизането в сила 

на Закона за изменение и 
допълнение запазват силата си. 

 

2.   Съгласно първоначалната 
редакция на закона удължени 
бяха се с един месец от отмяна 

на извънредното положение 

2.1. Сроковете, определени в 
закон, извън горепосочените, 

които изтичат по време на 
извънредното положение и са 
свързани с упражняване на права 

или изпълнение на задължения на 
частноправни субекти; 

2.2. Действието на 
административните актове, 
което е ограничено със срок и 
изтича по време на извънредното 

положение; 

 

С приемане на ЗИДЗМДВИП 
изрично се предвиди, че това 

удължаване не засяга 
производствата, свързани с 

възлагане на обществени поръчки, 
концесионните процедури, 
производствата по Закона за 

управление на средствата от 
Европейските структурни и 
инвестиционни фондове, 

производствата по глава трета от 
Закона за държавната собственост 

и по глава трета от Закона за 
общинската собственост, 
производствата по Закона за 

подпомагане на земеделските 
производители, производствата по 

Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, 

after 16th of April 2020. Actions 
executed within the period of the 
declaration of state of emergency up 

to the entry into force of the 
Amendment act, shall remain in 
force. 

 
 

 
Upon the previous edit of the Act the 
following time limits were extended 

with a month after the cancelation of 
the state of emergency: 

 
2.1. The time-limits defined by law, 
other than the above, which expire 

during a state of emergency and 
relate to the exercise of the rights or 
obligations of individuals and private 

entities; 
2.2. The effect of administrative acts, 

which is limited in time and expires 
during a state of emergency; 
 

 
 

 
With the entry into force of the 
Amendment Act, it was explicitly 

provided that this extension does not 
affect proceedings related to public 
procurement, concession 

procedures, proceedings under the 
European Structural and Investment 

Funds Management Act, proceedings 
under Chapter Three of the State 
Property Act and Chapter Three of 

the Law on municipal property, 
proceedings under the Farmers 

Support Act, proceedings under the 
Ownership and Use of Agricultural 
lands Act, procedings under the 

Forest Act, procedings under the Act 
for implementing the Common 
Organization of the Markets in 

Agricultural Products of the 
European Union, proceedings under 

the Veterinary Medicine Act, 
proceedings under the Territory 



производствата по Закона за 
горите, производствата по Закона 
за прилагане на Общата 

организация на пазарите на 
земеделски продукти на 
Европейския съюз, 

производствата по Закона за 
ветеринарномедицинската 

дейност, производствата по 
Закона за устройство на 
територията и производствата по 

Закона за защита на 
конкуренцията, както и 

производствата по съответните 
подзаконови нормативни актове. 

  

II.        Неизпълнение на 

парични задължения 

Чл. 6 от ЗМДВИП бе дин от най-
обсъжданите в обществото, тъй 
като разпоредбата му обхващаше 

изключително широк кръг от 
договорни взаимоотношения и 

интереси. Съгласно първоначалния 
текст на разпоредбата до отмяна 
на извънредното 

положение нямаше да се 
прилагат последиците от забава 

за плащане на задължения на 
частноправни субекти, 
включително лихви и неустойки за 

забава, както и непаричните 
последици, като предсрочна 
изискуемост, разваляне на договор 

и изземване на вещи. Съгласно 
приетите промени, се ограничи 

кръга на договорите, спрямо които 
се разпростира действието на 
разпоредбата, до договори за 

банков кредит, задължения по 
различни форми на финансиране и 

договори за лизинг. Действащата 
разпоредба гласи: До отмяната на 
извънредното положение при 

забава за плащане на задължения 
на частноправни субекти, 
длъжници по договори за кредит 

и други форми на финансиране 

Planning Act and proceedings under 
the Competition Act, and 
proceedings under the protection of 

Competition Act, as well as 
proceedings under the relevant 
regulations. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
II. Default  

 
Art. 6 of the Act was one of the most 
discussed in the society, since its 

provision covered an extremely wide 
range of contractual relationships 

and interests. According to the 
original wording of the provision, the 
effects of late payment on the 

obligations of individuals, including 
interest and penalties for late 

payment, as well as non-monetary 
consequences, such as early 
payment, contract termination and 

seizure of property, would not apply. 
In accordance with the adopted 
amendments, the scope of the 

contracts to which the provision 
extends is limited to bank credit 

agreements, obligations under 
various forms of financing and 
leasing contracts. The provision now 

states: Until the cancellation of the 
state of emergency in case of delay in 

payment of obligations of private 
entities, debtors under credit 
agreements and other forms of 

financing (factoring, forfeiting and 
others) provided by banks and 
financial institutions under Art. 3 of 

the Law on Credit Institutions, 
including when the receivables are 

obtained from other banks, financial 
institutions or third parties, and 



(факторинг, форфетинг и други), 
предоставени от банки и 
финансови институции по чл. 3 от 

Закона за кредитните институции, 
включително когато вземанията са 
придобити от други банки, 

финансови институции или трети 
лица, и по договори за лизинг, не 

се начисляват лихви за забава и 
неустойки, задължението не може 
да бъде обявено за предсрочно 

изискуемо и договорът не може да 
бъде развален поради 

неизпълнение, както и не може да 
бъдат изземвани вещи. 

В случай, че по време на 
действието на досегашната 

разпоредба, дадено парично 
задължение по договор е станало 

изискуемо и не е платено, то не би 
следвало да се прилагат 
негативните последици от забавата 

за периода от 13.03.2020г. до 
влизане в сила на ЗИДЗМДВИП 

(09.04.2020г.) 

III.        Принудително 
изпълнение 

С изменението на закона изрично 

бе предвидено, че Не се спира 
изпълнението на задължение за 
предаване на дете или за 

последващо връщане на детето по 
реда на Гражданския процесуален 
кодекс. Останалите разпоредби 

във връзка с принудителното 
изпълнение не претърпяха 

промени. 
Изменена бе и разпоредбата в 
ДОПК, която определя 

имуществото, подлежащо на 
принудително изпълнение – чл. 

213. Бе променен размерът на 
несеквестируемост на някои от 

имуществата, а именно на 
трудовото възнаграждение, 
обезщетението по трудово 

правоотношение, всяко друго 
възнаграждение за труд, пенсията 

under leasing contracts, no interest 
and penalties are charged, the 
obligation cannot be declared early 

due and the contract cannot be 
terminated due to default, and no 
items can be seized. 

 
 

 
 
 

 
 

In case, during the validity of the 
previous provision, a monetary 
contractual obligation has become 

due and has not been paid, then the 
negative consequences of the delay 
for the period between 13.03.2020 

and the entry into force of the 
amendments (09.04.2020) should 

not apply.  
 
 

III. Enforcement 
 

The amendment of the Act explicitly 
stipulated that the fulfillment of the 
obligation to transfer a child or the 

subsequent return of the child under 
the Civil Procedure Code shall not be 
suspended. The other enforcement 

provisions have not been amended. 
 

 
 
 

The provision in the TSCC, which 
defines the property subject to 

enforcement - was also amended - 
Art. 213. The amount of the non-
securitization of some of the assets, 

namely wages, employment benefits, 
any other remuneration for work, 
pension or scholarship, has been 

changed to a total amount of up to 
the minimum monthly salary. 

 
 



или стипендията – в общ размер до 
минималната работна заплата 
месечно. 

 

IV.        Трудови 
правоотношения 

С изменението на закона се 

предвиди възможност за времето 
на извънредното положение 

трудовите договори по чл. 114а, ал. 
1 от Кодекса на труда за 
краткотрайна сезонна 

селскостопанска работа да може да 
се сключват за повече от един ден, 
като това време не се признава за 

трудов стаж. 
Такъв трудов договор може да се 

сключва и от регистрирани 
тютюнопроизводители за 
обработка на насажденията и 

прибиране на реколтата от тютюн. 
При сключване и при 

прекратяване на трудовия договор 
не се прилагат чл. 62, ал. 3 и 4, чл. 
127, ал. 1, т. 4 и чл. 128а, ал. 3 от 

Кодекса на труда. Трудовият 
договор се изготвя по образец, 
утвърден със заповед на 

министъра на труда и социалната 
политика, и се публикува на 

електронната страница на 
Изпълнителната агенция „Главна 
инспекция по труда“. 

Работодателят – регистриран 
земеделски стопанин по реда на 
Закона за подпомагане на 

земеделските производители или 
регистриран тютюнопроизводител 

по реда на Закона за тютюна, 
тютюневите и свързаните с тях 
изделия, може да получи 

регистрирани образци на тези 
трудовите договори. Образците на 

трудовите договори може да се 
получат в съответната дирекция 
„Инспекция по труда“ от 

регистрирания земеделски 
стопанин или 

 
 
 

IV. Employment relationships 
 
The amendment to the Act provides 

the possibility for concluding 
employment contracts under art. 

114a, para. 1 of the Labor Code for 
short-term seasonal agricultural 
work for more than one day during 

the state of emergency, and this time 
is not recognized as work experience.  

Such an employment contract may 
also be concluded by registered 
tobacco growers for the cultivation of 

crops and the harvesting of tobacco. 
Upon conclusion and termination of 
the employment contract shall not 

apply Art. 62, para. 3 and 4, Art. 127, 
para. 1, item 4 and art. 128a, para. 3 

of the Labor Code. The employment 
contract shall be prepared in the 
form approved by an order of the 

Minister of Labor and Social Policy 
and shall be published on the 

website of the Executive Agency 
"General Labor Inspectorate". The 
employer - a registered farmer under 

the Agricultural Producers Support 
Act or a registered tobacco producer 
under the Tobacco, Tobacco and 

Related Products Act, may receive 
registered samples of these 

employment contracts. The samples 
of employment contracts can be 
obtained from the registered farmer 

or tobacco producer in the relevant 
Labor Inspectorate in person or 

electronically. The remuneration is 
paid on the day of expiry of the 
employment contract against a 

receipt, an integral part of it. Where 
the duration of the employment 
contract is longer than one month, 

the salary shall be paid every month, 
but no later than the 5th day of the 

month following the month in which 
the work was performed. Social 



тютюнопроизводител лично или по 
електронен път. Трудовото 
възнаграждение се изплаща в деня 

на изтичане на срока на трудовия 
договор срещу разписка, 
неразделна част от него. Когато 

срокът на трудовия договор е по-
дълъг от един месец, трудовото 

възнаграждение се изплаща всеки 
месец, но не по-късно от 5-о число 
на месеца, следващ месеца, в който 

е положен трудът. Осигурителните 
вноски за социално и здравно 

осигуряване за лицата по чл. 114а, 
ал. 1 от Кодекса на труда се внасят 
от осигурителите, сключили такива 

договори, в сроковете по чл. 7, ал. 
1 от Кодекса за социално 
осигуряване и по чл. 40, ал. 1 от 

Закона за здравното осигуряване. 
Предвидено е, че срокът по чл. 36, 

ал. 4 от Кодекса на труда спира да 
тече до отмяната на извънредното 
положение. Това е срокът подаване 

на искания от организации на 
работници и служители да бъдат 

признати за представителни, който 
срок тече от обявленито за начало 
на процедурата от страна на 

Председателят на Националния 
съвет за тристранно 
сътрудничество .Организациите на 

работниците и служителите и на 
работодателите, признати за 

представителни на национално 
равнище с решение на 
Министерския съвет до влизането 

в сила на този закон, запазват 
своята представителност до 

приключване на процедурата по 
чл. 36 от Кодекса на труда.   

 

V. Договори за наем 

Съгласно новият Чл. 6б от 
Закона до отмяната на 

извънредното положение по 
решение на Министерския съвет 
министрите, областните 

security and health insurance 
contributions for the persons under 
Art. 114a, para. 1 of the Labor Code 

shall be paid by the insurers who 
have concluded such contracts 
within the time limits under Art. 7, 

para. 1 of the Social Security Code 
and under Art. 40, para. 1 of the 

Health Insurance Act.  
It is provided that the term under 
Art. 36, para. 4 of the Labor Code 

ceases to run until the state of 
emergency is canceled.  

This is the term for submitting 
requests for employee organizations 
to be recognized as representative, 

which runs from the announcement 
of the start of the procedure by the 
Chairman of the National Council for 

Tripartite Cooperation. Employee 
organizations and employers 

recognized as representative at the 
national level, by a decision of the 
Council of Ministers, pending the 

entry into force of this law, retain 
their representativeness until the 

procedure under Art. 36 of the Labor 
Code. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

V. Rental contracts 
According to the new Art. 6b of the 
Act until the end of the state of 

emergency by a decision of the 
Council of Ministers, the ministers, 

regional governors and heads of 
other agencies, who have leased or 



управители и ръководителите на 
други ведомства, предоставили 
под наем или за ползване имоти – 

държавна собственост, или 
общинските съвети, предоставили 
под наем или за ползване имоти – 

общинска собственост, може да 
приемат решения, съответно 

издадат заповеди за намаляване 

размера на вноските за наем и за 

ползване или за освобождаване 
от заплащането им изцяло или 

частично от физически и 
юридически лица – наематели 
или ползватели, които са 

ограничили или преустановили 
дейността си вследствие на 
мерките и ограниченията, 

наложени по време на 
извънредното положение.“ 

Разпоредбата касае единствено 
договори за наем или право на 
ползване по отношение на 

държавна или общинска 
собственост. 

 

 

VI.        Компенсации, 
предоставяни от Държавата за 
работодатели  

По отношение на размера на 
компенсациите за работодатели, 
предвидени със ЗМДВИП, с 

измененията бе предвидено, че 

НОИ ще изплаща, 60 на сто от 

размера на осигурителния 

доход за месец януари 2020г. и 

дължимите осигурителни вноски за 
сметка на осигурителя.  

  

VII.        Здравеопазване 

1. Със ЗИДЗМДВИП изрично се 
предвиди, че на предварително 

изпълнение подлежат актовете на 
Министъра на здравеопазването, с 
които се въвеждат временни 

мерки и ограничения. 

submitted for use state-owned real 
estate, or the municipal councils that 
leased or submitted for use 

municipal-owned property may 
decide, respectively, issue orders to 
reduce the amount of rent and 

remuneration for use installments or 
to exempt them from payment in 

whole or in part by individuals and 
legal entities - tenants or users who 
have limited or ceased their activities 

due to the measures and restrictions, 
imposed in the period of the state of 

emergency." This provision only 
concerns leases or rights of use in 
respect of state or municipal 

property. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
VI. Compensations provided by the 
State to employers 

With regard to the amount of 
employers' compensation provided 
for by the Act, the amendments 

stipulated that the NSSI would pay 
60 percent of the amount of the 

insurance income for January 2020. 
And of the contributions due from 
the insurer. 

 
 

 
 
VII.Health care 

1. The Act for amending of the Act for 
measures and actions during a state 
of emergency explicitly stipulates 

that the acts of the Minister of 
Health, which introduce temporary 

measures and restrictions, are 
subject to prior implementation. 



2. До отмяната на 
извънредното положение 
Националната 

здравноосигурителна каса и 
Българският лекарски съюз, 
съответно Българският 

зъболекарски съюз, може да 
подпишат анекс към съответния 

национален рамков договор, който 
съдържа заплащане за работа при 
неблагоприятни условия по време 

на обявеното извънредно 
положение на изпълнителите на 

медицинска помощ, съответно на 
дентална помощ, условия и ред за 
заплащането и методика за 

определяне размера на сумите. 

 

  

VIII.       ДЕЙНОСТ 
НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ 

Във връзка с дейността на 
държавните органи, ЗИДЗМДВИП 

предвижда, че:  
- До отмяната на извънредното 

положение държавни и местни 

органи, съвети, комитети, 
комисии, включително органи на 

управление или контрол на 
фондове, сметки и други, които не 
са юридически лица, може да 

провеждат заседания от 
разстояние, като се осигурява 
пряко и виртуално участие при 

спазване изискванията за кворум 
и лично гласуване, или да приемат 

решения неприсъствено. За 
проведеното заседание се изготвя 
протокол. За неуредените въпроси 

се прилагат специалните закони и 
актовете по прилагането им. 

- До отмяната на извънредното 
положение откритите съдебни 
заседания, включително 

заседанията на Комисията за 
защита на конкуренцията, може да 
се провеждат от разстояние, като 

се осигурява пряко и виртуално 

 
2. Until the state of emergency is 
canceled, the National Health 

Insurance Fund and the Bulgarian 
Medical Union, respectively the 
Bulgarian Dental Union, may sign an 

annex to the respective national 
framework contract containing the 

remuneration for work in 
unfavorable conditions during the 
declared emergency situation of the 

providers of medical assistance, 
respectively dental care, payment 

terms and procedure and 
methodology for determining the 
amount. 

 
 
 

VIII. ACTIVITIES OF STATE 
AUTHORITIES 

In relation to the activity of the state 
bodies, the Act for amending of the 
Act for measures and actions during 

the state of emergency provides that: 
- Until the state of emergency is 

canceled, state and local authorities, 
councils, committees, commissions, 
including the management or control 

bodies of funds, accounts and other, 
which are non-legal entities, may 
hold remote meetings, ensuring 

direct and virtual participation with 
regard to the requirements of 

quorum and personal vote, or to take 
decisions in absentia. 
A record shall be drawn up for the 

meeting. For outstanding issues, 
special laws and implementing acts 

apply. 
 
- Until the state of emergency is 

canceled, open court hearings, 
including those of the Competition 
Commission, may be held remotely, 

ensuring the direct and virtual 
participation of parties and 

participants in the proceedings and 
procedure respectively. Record shall 



участие на страните и участниците 
в процеса, съответно 
производството. За проведените 

заседания се изготвя протокол, 
който се публикува незабавно, а 
записът от заседанието се 

съхранява до изтичането на срока 
за поправка и допълване на 

протокола. Съдът, съответно 
Комисията за защита на 
конкуренцията уведомява 

страните, когато заседанието ще се 
проведе от разстояние.“ 

 

 

  

IX.        ТУРИСТИЧЕСКИ БРАНШ 
Туроператор, който трябва да 

възстанови заплатена сума от 
пътуващ за туристическо 
пътуване, когато е било отменено 

поради обявеното извънредно 
положение, може да предложи на 

пътуващия ваучер за заплатената 
сума. Ако пътуващият не приеме 
ваучера и при липса на друго 

споразумение за туристически 
пакет – заместител, между 

туроператора и пътуващия, 

туроператорът възстановява не 

по-късно от един месец, 
считано от датата на отмяната 

на извънредното положение, 

всички плащания, които е получил 

от пътуващия или от негово име. 
Срокът предвиден в Закона за 
туризма до този момент бе 14 дни, 

като по отношение на прекратени 
договори, поради извънредното 
положение, този срок е променен 

на 1 месец считано от отмяната на 
извънредното положение.  

  

  

X.        Наказания за 
нарушителите на установените 
мерки 

be drawn up for the meetings held 
and shall be published without delay 
and the recording of the meeting 

shall be kept until the deadline for 
amendment and completion of the 
minutes. The court or the 

Competition Commission, 
respectively, shall inform the parties 

when the hearing will be held at a 
distance. " 
 

 
 

 
 
 

IX. TOURISM SECTOR 
A tour operator who has to 

reimburse a traveler for a paid trip 

when canceled due to the state of 
emergency may offer the traveler a 

voucher for the amount paid. If the 
traveler does not accept the voucher 
and, in the absence of another 

agreement for a replacement travel 
package, between the tour operator 

and the traveler, the tour operator 
shall reimburse not later than one 
month from the date of the 

cancellation of the state of 
emergency any payments received 
by the traveler or on his behalf. 

The time limit provided for in the 
Tourism Act has been 14 days so far, 

with respect to terminated contracts 
due to the state of emergency, this 
period has been changed to 1 month 

from the cancellation of the state of 
emergency. 
 

 

 
 

 
 

X. Penalties for violators of 
established measures  

   An amendment was also 
introduced in the Health Act, 



Промяна бе въведена и в Закона 
за здравето, във връзка с размера 
на глобите за, нарушение или 

неизпълнение на въведените от 
министъра на здравеопазването 
или директора на регионална 

здравна инспекция 
противоепидемични мерки. 

Размерът на глобата бе намален 
от 5000лв. на глоба в размер от 

300 до 1000лв., а при повторно 

нарушение от 1000 до 2000 лева. 

 
 

* Производства и дела, по които 

сроковете не спират да текат 

I. Наказателни съдебни 
производства 

1. Делата по чл. 64 и чл. 65 от 
Наказателно-процесуалния кодекс 
и по чл. 270 от Наказателно-

процесуалния кодекс; 
2. Делата по чл. 66 от 

Наказателно-процесуалния кодекс; 
3. Делата по чл. 67 от 

Наказателно-процесуалния кодекс; 

4. Делата по чл. 68 от 
Наказателно-процесуалния кодекс; 

5. Делата по чл. 69 от 

Наказателно-процесуалния кодекс; 
6. Делата по чл. 70 от 

Наказателно-процесуалния кодекс; 
7. Мерките по чл. 72 и чл. 73 от 

Наказателно-процесуалния кодекс; 

8. Разпит на обвиняем пред 
съдия по чл. 222 от Наказателно-

процесуалния кодекс; 
9. Разпит на свидетел пред съдия 

по чл. 223 от Наказателно-

процесуалния кодекс; 
10. Делата по чл. 427 от 

Наказателно-процесуалния кодекс; 

11. Делата по глава пета, раздел 
II от Закона за здравето; 

12. Делата по Закона за 
екстрадицията и Европейската 
заповед за арест по искания за 

задържане или предаване на лица; 

regarding the amount of fines for, 
breach or non-implementation of 
anti-epidemic measures introduced 

by the Minister of Health or the 
director of a regional health 
inspection. The amount of the fine 

was reduced by BGN 5,000 to a fine 
in the amount of BGN 300 to 1000, 

and in the case of a repeated 
violation of BGN 1000 to 2000. 
 

 
 

* Proceedings and cases in which 
time limits remain in force 
 

I. Penal proceedings 
 
1. The cases under Art. 64 and Art. 

65 of the Penal Procedure Code (PPC) 
and under Art. 270 of the PPC;  

 
2. The cases under art. 66 of the PPC;  
 

3. The cases under art. 67 of the PPC; 
4. The cases under art. 68 of the PPC;  

 
5. The cases under art. 69 of the PPC;  
 

 
6. The cases under Art. 70 of the 
PPC;  

7. The measures under Art. 72 and 
Art. 73 of the PPC;  

8. Interrogation of an accused before 
a judge under Art. 222 of PPC;  
 

9. Examination of a witness before a 
judge under Art. 223 of the PPC;  

 
10. The cases under Art. 427 of the 
PPC;  

11. The cases under Chapter Five, 
Section II of the Health Act; 
12. Cases under the Extradition Act 

and the European Arrest Warrant on 
requests for the detention or transfer 

of persons;  



13. Делата по Закона за 
признаване, изпълнение и 
изпращане на съдебни актове за 

налагане на наказание лишаване 
от свобода или на мерки, 
включващи лишаване от свобода; 

14. Делата по чл. 7 от Указа за 
борба с дребното хулиганство; 

15. Делата по чл. 225, ал. 6 от 
Наказателния кодекс; 

16. Делата по чл. 326, ал. 2 от 

Наказателния кодекс; 
17. Делата по чл. 355 от 

Наказателния кодекс; 
18. Делата, образувани по 

искания по Закона за специалните 

разузнавателни средства и чл. 159а 
от Наказателно-процесуалния 
кодекс; 

19. Процесуалните действия по 
реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 

164 и чл. 165 от Наказателно-
процесуалния кодекс; 

20. Делата по обжалване или 

протестиране на наказателни 
постановления, издадени при или 

по повод извънредното положение; 
21. Делата по чл. 437 от 

Наказателно-процесуалния кодекс 

за предсрочно освобождаване по 
чл. 70 и 71 от Наказателния кодекс. 

II. Граждански и търговски 

съдебни производства 
1. Делата за упражняване на 

родителски права само относно 
привременни мерки; 

2. Делата по Закона за защита от 

домашното насилие само относно 
заповед за незабавна защита или 

изменение на същата, както и в 
случаите на отхвърляне на молбата 
за защита; 

3. Разрешения за теглене на суми 
от детски влогове; 

4. Обезпечителните 

производства; 
5. Делата за обезпечаване на 

доказателства; 

13. Cases under the Law on 
Recognition, Enforcement and 
Submission of Judgments for 

Imprisonment or Measures Including 
Imprisonment;  
14. The cases under art. 7 of the 

Decree on Combating Petty 
Hooliganism;  

15. The cases under art. 225, para. 6 
of the Penal Code;  
16. The cases under art. 326, para. 2 

of the Penal Code;  
17. The cases under art. 355 of the 

Penal Code;  
18. The cases initiated on the 
requests under the Special 

Intelligence Assistance Act and Art. 
159a of the PPC; 
19. The procedural actions pursuant 

to Art. 146, Art. 158, Art. 161, Art. 
164 and Art. 165 of the PPC; 

20. Cases for appeal or protest of 
criminal decrees, issued in case of or 
in connection with a state of 

emergency; 
21. The cases under art. 437 of the 

Code of Criminal Procedure for Early 
Release under Art. 70 and 71 of the 
Penal Code. 

 
II. Civil and commercial litigation 
 

1. Cases for exercising parental 
rights only in respect of interim 

measures;  
2. Cases under the Domestic 
Violence Protection Act only 

concerning an order for immediate 
protection or amendment thereof, as 

well as in cases where the request for 
protection is rejected;  
3. Permits for withdrawal of child 

deposits;  
4. Collateral proceedings;  
 

5. Cases for securing of evidences;  
 

6. Requests under the Electronic 
Communications Act and Art. 19, 



6. Искания по Закона за 
електронните съобщения и чл. 19, 
ал. 6 във връзка с ал. 5 от Закона 

за търговския регистър и 
регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел във връзка с чл. 

536 от Гражданския процесуален 
кодекс; 

7. Делата по чл. 62, ал. 3 от 
Закона за кредитните институции. 

III. Административни 

съдебни производства 
1. Делата по чл. 60 и чл. 166 от 

Административнопроцесуалния 
кодекс; 

2. Делата по чл. 75 и чл. 157 от 

Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс; 

3. Делата по чл. 72 от Закона за 

Министерството на вътрешните 
работи; 

4. Обезпечителните 
производства; 

5. Делата за обезпечаване на 

доказателства; 
6. Делата по чл. 111 от Закона за 

изпълнение на наказанията и 
задържането под стража; 

7. Делата по чл. 252 от 

Административнопроцесуалния 
кодекс; 

8. Делата по Закона за 

обществените поръчки; 
9. Делата по Закона за 

концесиите; 
10. Делата по Закона за 

управление на средствата от 

Европейските структурни и 
инвестиционни фондове; 

11. Делата по глава трета от 
Закона за държавната собственост 
и глава трета от Закона за 

общинската собственост; 
12. Делата по Изборния кодекс; 
13. Делата по оспорване на 

актове за установяване на 
публични вземания; 

14. Делата по чл. 215 от Закона 
за устройство на територията, 

para. 6 in connection with para. 5 of 
the Law on the Commercial Register 
and the Register of Non-Profit Legal 

Entities in connection with Art. 536 
of the Code of Civil Procedure;  
 

7. The cases under Art. 62, para. 3 of 
the Credit Institutions Act. 

 
III. Administrative court 
proceedings  

1. The cases under Art. 60 and Art. 
166 of the Code of Administrative 

Procedure; 
2. The cases under art. 75 and Art. 
157 of the Tax and Social Insurance 

Procedure Code;  
3. The cases under art. 72 of the 
Ministry of the Interior Act;  

 
4. Collateral proceedings;  

 
5. Cases for securing of evidences;  
 

6. The cases under Art. 111 of the 
Law on Execution of Sentences and 

Detention;  
7. The cases under Art. 252 of the 
Administrative Procedure Code;  

 
8. The cases under the Public 
Procurement Act;  

9. The cases under the Concessions 
Act;  

10. Cases under the European 
Structural and Investment Funds 
Management Act;  

11. The cases under Chapter Three 
of the State Property Act and Chapter 

Three of the Municipal Property Act; 
 
12. Electoral Code Cases; 

 
13. Actions for challenging acts for 
establishing public claims; 

14. The cases under art. 215 of the 
Spatial Planning Act, related to 

contesting acts for issued building 
permits and for approved and / or 



свързани с оспорване на актове за 
издадени разрешения за строеж и 
за одобрени и/или изменени 

подробни устройствени планове; 
15. Делата по обжалване или 

протестиране на административни 

актове, издадени при или по повод 
извънредното положение; 

16. Делата по глава тринадесета 
от Административнопроцесуалния 
кодекс.“ 

 
 

amended detailed development 
plans; 
15. Cases for appeal or protest of 

administrative acts issued in case of 
or in connection with a state of 
emergency; 

16. The cases under Chapter 
Thirteen of the Code of 

Administrative Procedure. " 
 

 

  

 


