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С настоящия бюлетин Ви информираме за вече приетия 
ЗАКОН 
за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 
март 2020 г. 

 Представяме Ви извадка на част от текстове, които пряко са 

касаят дейността Ви: 

........ 

Чл. 7. (1) Работодателите и органите по назначаване в зависимост от 
специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване може 

да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и 
служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно. Условията и 

редът за възлагане, изпълнение и контрол се определят със заповед на 
работодателя или органа по назначаване. 

 
 



 
(2) Работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една 

втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово 
съгласие. 

Чл. 8. (1) Въведените ограничения за полагане на извънреден труд и за 
неговата продължителност не се прилагат за работниците и 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. 

........................ 
От Преходни и заключителни разпоредби: 

.................... 

§ 4. В Кодекса на труда се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се чл. 120б: 

„Възлагане на надомна работа и работа от разстояние при обявено извънредно 
положение 

Чл. 120б. (1) Работодателят може при обявено извънредно положение да 
възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно 

надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само 

мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор. 
(2) Промяната по ал. 1 се извършва със заповед на работодателя, в която се 

определят условията по чл. 107в, ал. 2 и/или чл. 107и, ал. 2.“ 
2. Създава се чл. 120в: 

„Преустановяване на работата при обявено извънредно положение 
Чл. 120в. (1) При обявено извънредно положение работодателят може със 

заповед 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. 
(2) Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или 

на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е 
длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за 

периода, определен в заповедта.“ 
3. В чл. 138а: 

а) създава се нова ал. 2: 

„(2) В предприятието или в негово звено работодателят може да установи за 
целия период на обявено извънредно положение или за част от този период 

непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно 
работно време.“; 

б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „по ал. 1“ се добавя „и по 
ал. 2“; 

в) досегашната ал. 3 става ал. 4. 
4. Създава се чл. 173а: 

„Ползване на отпуск при обявено извънредно положение 
Чл. 173а. (1) Когато поради обявено извънредно положение със заповед на 

работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на 
предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, 

работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника 



или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, 
който не е придобил 8 месеца трудов стаж. 

(2) Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен 
отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на: 

1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или 
служителка в напреднал етап на лечение ин-витро; 

2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с 
увреждане независимо от възрастта му; 

3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-
годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му; 

4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст; 
5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на 

сто; 

6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, 
т. 2 и 3. 

(3) Времето, през което се ползва отпуск по ал. 1 и 2, се признава за трудов 
стаж.“ 

5. Създава се чл. 267а: 
„Трудово възнаграждение при преустановяване на работата при обявено 

извънредно положение 
Чл. 267а. За времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в 

работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.“ 
............................. 

§ 5. В Кодекса за социално осигуряване се правят следните допълнения:     
1. Създава се чл. 3а: 

„Изпълнение на задължения при обявено извънредно положение 
Чл. 3а. (1) При обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от 

Конституцията на Република България: 

1. нормативно определените срокове, предвидени за осигурените лица и 
пенсионерите, във връзка с прилагането на част първа, глави четвърта – осма 

спират да текат; 
2. заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения, 

помощи и пенсии се подават по електронен път по реда на Закона за електронния 
документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален 

идентификационен код, или чрез лицензиран пощенски оператор; 
3. непроизнасянето в срок на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 

1 и чл. 98, ал. 1 по причини, дължащи се на извънредното положение, не се 
смята за мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от Административно-

процесуалния кодекс. 
(2) Документите по ал. 1, т. 2, подадени от осигурените лица и пенсионерите 

до 14 дни след отмяната на извънредното положение в съответното териториално 
поделение на Националния осигурителен институт, се смятат за подадени в срок.“ 

2. В чл. 54а, ал. 3 накрая се добавя „подадено по електронен път с 

квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код в 
Националния осигурителен институт, или на хартиен носител в съответната 

дирекция „Бюро по труда“. 
§ 6. (1) По време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три 

месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на 
осигурителния доход за месец януари 2020 г. за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, 

т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на 



критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по 
банков път на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на 

предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация. 
(2) Средствата, превеждани по реда на ал. 1, са за сметка на фонд 

„Безработица“ на държавното обществено осигуряване. 
(3) В случай че осигурителят не изплати пълния размер на трудовото 

възнаграждение на работниците и служителите, за които са получени средствата 
по ал. 1, той ги възстановява. 

§ 26. През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 
юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху 

превозните средства за цялата година. 
§ 27. (1) През 2020 г. срокът по чл. 47, ал. 2 от Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица се удължава до 30 юни. 

(2) През 2020 г. срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 
50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. и за 

внасяне на дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна основа от 
лицата по чл. 51, ал. 1 от същия закон се удължава до 30 юни. 

(3) През 2020 г. отстъпката по чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица се ползва от лицата по чл. 51, ал. 1 от същия 

закон, ако декларацията е подадена и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 
31 май 2020 г. 

§ 28. Лицата по чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица прилагат съответно § 25, като срокът за подаване на 

декларацията по ал. 2 от същия параграф е до 30 април 2020 г. 
§ 29. До отмяната на извънредното положение:                       

1. срокът по чл. 171, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се 
прилага; 

2. освен в случаите по чл. 172, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс давността спира да тече и за времето на обявеното извънредно 
положение; 

3. срокът по чл. 193, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
спира да тече; 

4. не се образува изпълнително производство по Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс, освен когато е необходимо да се защитят особено важни 

държавни или обществени интереси или може да бъде осуетено или сериозно 
затруднено изпълнението на акта, или ако от закъснението на изпълнението 

може да последва значителна или трудно поправима вреда; 
5. принудителното изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

се спира; извършените до спирането действия запазват силата си; след 
спирането публичният изпълнител не може да извършва нови изпълнителни 

действия, но може да извършва действия по обезпечаване на вземането, както и 
разпределение на суми, постъпили по изпълнителното дело; изпълнителното 

производство се възобновява след изтичането на срока, за който е обявено 

извънредното положение; преди изтичането на срока на извънредното положение 
изпълнителното производство се възобновява с разпореждане на публичния 

изпълнител по искане на длъжника, за изпълнение върху: 
а) вземания и парични средства от банки; 

б) вземания от трети лица; 
в) вложени ценности в трезори, включително и върху съдържанието в сейфове; 



6. след реализиране на изпълнението по т. 5, букви „а“, „б“ и „в“ 
изпълнителното производство се спира; 

7. срокът по чл. 246, ал. 10 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

спира да тече. 

При наличие на допълнителна информация по всички въпроси свързани със 

заетостта и дейността Ви и прилагането на текстове от Закона, ще Ви 

информираме своевременно.  

                                                                                                                             

                      

       

Връзка с нас  на e-mail:  dbt-zlatograd@mbox.is-bg.net както и на 

телефони: 03071/2243; 03071/2189; филиал Неделино 03072/3788 

Мобилни телефони: Д. Алендаров – 0882824908; Д. Гочева – 

0898720684; С.Симеонова – 0882824906; Р.Башева – 0879 005885; 

Е.Драганова- 0878 405819; Е. Русева – 0879005883- филиал Неделино 
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