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Следва преглед на разпоредбите на 
Закона за мерките и действията по време 
на извънредното положение, обявено с 
Решение на народното събрание от 13 
март 2020, обн. в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 
г.,  наричан по-долу за краткост 
„ЗМДВИП“ или „Законът“, които се 
отнасят до правната и финансова сфера на 
дружествата и физическите лица.  Законът 
влиза в сила от 13 март 2013 г., с 
изключение на някои разпоредби, които 
влизат в сила от датата на обнародването 
му (посочени в текста по-долу). 

Below is our brief overview of the provisions 
of the Law on the Measures and Actions 
During the State of Emergency Declared by 
A Resolution of the Parliament of 13 March 
2020 further referred to as “LMADSE” or 
“The Law” which are relevant to the 
business, tax and financial status of 
companies and individuals.  The Law entered 
into force retroactively with the exception of 
few provisions which are effective of today, 
24 March 2020 (as indicated in the main text 
below). 

  
ТРУДОВОПРАВНИ ВЪПРОСИ 

 
EMPLOYMENT ISSUES 

  
 Със заповед работодателите могат 

да възлагат надомна работа/работа 
от разстояние на служителите си и 
без тяхно съгласие, освен ако това 
е невъзможно. 

 By an order of the employer the 
employees may be assigned to work 
from home without being asked for 
consent. 

 Работодателите могат да 
предоставят до ½ /една втора/ от 
платения годишен отпуск без 
съгласие на служителите, 
независимо дали предприятието е 
преустановило работа или не. 

 The employer may, without the 
consent of employees, to send them 
in paid leave for a term of up to half 
the term of the paid leave they are 
entitled to, regardless of whether the 
company ceased its activities or is 
working. 

 Когато поради извънредното 
положение е преустановена 
работата на цялото предприятие, 
част от него или отделни 
работници/служители (вижте по-
долу), работодателят има право да 
предостави без ограничения целия 
платенягодишен отпуск на 
работника или служителя и без 
негово съгласие, включително на 

 Only in companies which ceased their 
work (see below) employers may, 
without the consent of the employees, 
send them in paid leave for the 
maximum term they are entitled to 
use , and such option applies also to 
employees who served less than 8 
months which is a minimum term 
entitling them to paid leave. 

ЗАКОН 
ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА  
ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО 

ПОЛОЖЕНИЕ,  
ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ  

ОТ 13 МАРТ 2020 г. 

LAW  
ON THE MEASURES AND ACTIONS 

DURING THE STATE OF 
EMERGENCY DECLARED  

BY A RESOLUTION OF THE 
PARLIAMENT DATED  

 13 MARCH 2020 
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работник или служител, който не е 
придобил 8 месеца трудов стаж. 

 Във всеки един случай 
работодателят не може да откаже 
ползването на платен или неплатен 
годишен отпуск на определени 
категории служители, като 
бременни и майки/самотни бащи и 
осиновители на деца до 12 години, 
лица до 18 години, трудоустроени, 
лица, които се ползват със 
защитата по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 
от Кодекса на труда (КТ).  Времето 
на отпуска се признава за трудов 
стаж. 
 

 In no case the employer is allowed to 
refuse paid/unpaid leave to certain 
employees among them are pregnant 
women, mothers of children below 
age of 12 or single fathers/adopters, 
employees who are certified as 
suffering certain chronic diseases and 
employees wo are protected under 
Article 33, par. 1, p. 2 and 3 of the 
Labor Code.  The term of the paid 
leave is taken into account in 
calculating total term of service of 
the employee. 

 До отмяната на извънредното 
положение със заповед 
работодателят може да 
преустанови работата на част или 
цялото предприятие. В този 
случай работниците и 
служителите имат право на 
пълното си брутно трудово 
възнаграждение. 
 

 By the date state of emergency is 
revoked the employer may order that 
the company’s activity is suspended 
partially or entirely. During the term 
of suspension the employees are 
entitled to the full amount of their 
gross salaries.   

 До отмяната на извънредното 
положение със заповед 
работодателят може да установи 
непълно работно време за част или 
цялото предприятие. 

 By the date the state of emergency is 
revoked the employer may order that 
part or the whole company’s 
employees work under reduced 
working hours. 

  
ДАВНОСТНИ И ДРУГИ 

ИЗВЪНПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ  
STATUTE OF LIMITATION AND 
OTHER OUT-OF-COURT TERMS 

  
 От 13 март 2020 г. до отмяна на 

извънредното положение спират да 
текат давностните срокове, с които 
се погасяват права или се пораждат 
задължения с изключение на 
сроковете по Наказателния кодекс 
и Закона за административните 
нарушения и наказания. 
 

 Starting from 13 March 2020 until the 
revocation of the state of emergency 
is suspended statute of limitation for 
extinction of rights or imposture of 
liabilities, except for the terms under 
the Penal Code and the Law on 
Administrative Offenses and 
Penalties. 

 От 13 март 2020 г. до отмяна на 
извънредното положение не се 
прилагат последиците от забава за 
плащане на задължения на 

 Starting from 13 March 2020 until the 
revocation of the state of emergency 
legal implications of delayed 
payments of any civil subjects’ 
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частноправни субекти, включително 
лихви и неустойки за забава, както и 
непаричните последици като 
предсрочна изискуемост, разваляне 
на договор и изземване на вещи.  
Спорен текст, който вероятно 
ще претърпи промяна, като се 
ограничи до последиците от 
забава по договори за банков 
кредит, лизинг и други подобни 
задължения. 
 

monetary liabilities shall not apply, 
including default interest and 
liquidated damages, creditors may not 
declare debt immediately due, rescind 
the contract or retain any assets.  The 
above legal provision is very 
controversial and most probably will 
be changed soon and its scope 
limited to bank loans, lease and the 
like financial contracts. 

 Удължават се с 1 /един/ месец от 
датата на отмяна на извънредното 
положение всички срокове (извън 
изрично удължените със ЗМДВИП) 
, определени в закон, които изтичат 
по време на извънредното 
положение и са свързани с 
упражняване на права или 
изпълнение на задължения на 
частноправни субекти. 
 

 Any statutory terms which expire 
during the state of emergency and 
which relate to rights and obligations 
of the civil subjects are extended until 
expiry of 1 /one/ month after 
revocation of the state of emergency. 

 Удължава се с 1 /един/ месец от 
датата на отмяна на извънредното 
положение действието на 
административните актове, което е 
ограничено със срок и изтича по 
време на извънредното положение. 

 Validity of administrative acts which 
expires during the state of emergency 
shall be prolonged until expiry of 1 
/one/ month after revocation of the 
state of emergency. 

  
СЪДЕБНИ СРОКОВЕ И 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА 

COURT TERMS. FORECLOSURE AND 
EVICTIONS 

  
 От 13 март 2020 г. до отмяна на 

извънредното положение спират 
процесуалните срокове по съдебни, 
арбитражни и изпълнителни 
производства, с изключение на 
сроковете по наказателни 
производства, по Закона за 
екстрадицията и Европейската 
заповед за арест и производства, 
свързани с мерки за принуда. 

 From 13 March 2020 until the 
revocation of the state of emergency 
all terms under civil court suits, 
arbitrage suits and bailiff collection 
procedures are suspended except for 
criminal court cases terms and terms 
under the Extradition Law and 
European Order of Arrest forced 
measures terms. 

 От 13 март 2020 г. до отмяна на 
извънредното положение се спират 
всички обявени публични продани и 
въводи във владение, обявени от 
държавните и частните съдебни 

 From 13 March 2020 until the 
revocation of the state of emergency 
all foreclosures and evictions shall be 
suspended. After the revocation of the 
state of emergency the 
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изпълнители. След отмяна на 
извънредното положение 
публичните продани и въводите във 
владение се насрочват наново, като 
не се дължат нови такси и разноски. 
Разпоредбата се прилага от 
датата на обнародване на 
закона. 

foreclosure/evictions are renewed 
without additional fees and costs for 
the creditors. 

 
 

Above provision shall apply as of the 
date of promulgation of the Law (not 
retroactively).

 Не се налагат запори на банкови 
сметки на физически лица и на 
лечебни заведения, запори върху 
трудови възнаграждения и пенсии, 
обезпечителни мерки върху 
медицинска апаратура и 
оборудване, както и извършването 
на описи на движими вещи и 
недвижими имоти, собственост на 
физически лица, освен за 
задължения за издръжка, за вреди от 
непозволено увреждане и за 
вземания за трудови 
възнаграждения.  Следва да се има 
предвид, че спирането на запорите 
се отнася само до сметки на 
физически лица, но не и на 
търговски дружества и други 
търговски субекти.  
Разпоредбата се прилага от 
датата на обнародване на 
закона. 
 

 During the state of emergency bailiffs 
may not freeze bank accounts of 
individuals and medical institutions, 
block salaries and pensions, block 
any medical equipment and also 
make inventory of assets and real 
estate owned by individuals except 
for collection of alimonies, 
compensation for damages and for 
unpaid salaries. Please note that 
above limitation of bailiff actions 
apply only to debts of individuals and 
medical institutions and not to 
companies’ and other business 
entities’ debts.   
Above provision shall apply as of the 
date of promulgation of the Law (not 
retroactively). 

ПУБЛИЧНОПРАВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 

PUBLIC LIABILITIES 

Закон за корпоративното 
подоходно облагане (ЗКПО) 

 

Corporate Income Tac Act (CITA) 

 До 30 юни 2020 г се удължават 
сроковете по Закона за 
корпоративното подоходно 
облагане (ЗКПО) за подаване на 
годишната данъчна декларация и 
внасяне на данъка, в това число за 
внасяне на данъка върху разходите, 
за подаване на годишен отчет в 
НАП.   

 30 June 2020 shall be the extended 
term for submission of tax return and 
payment of corporate income tax and 
tax on expenses as well as for filing 
of annual financial statement to the 
National Revenue Agency. 

 През 2020 г. авансовите вноски по 
ЗКПО се правят, както следва: 

- когато до влизането в сила на този 

 Advance corporate income tax shall 
be paid in 2020 as follows: 

- Advance payments shall be as 
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закон е подадена годишната 
данъчна декларация за 2019 г., 
авансовите вноски се правят в 
размер съгласно декларираното; при 
необходимост лицата могат да 
подадат коригираща декларация по 
реда на чл. 88 от Закона за 
корпоративното подоходно 
облагане; 

- когато до 15 април 2020 г. е 
подадена годишната данъчна 
декларация за 2019 г., авансовите 
вноски се правят в размер съгласно 
декларираното; 

- когато до 15 април 2020 г. не е 
подадена годишната данъчна 
декларация за 2019 г., авансовите 
вноски се декларират с образеца на 
годишната данъчна декларация до 
15 април 2020 г., като се попълва 
само тази част от нея, касаеща 
декларирането на авансови вноски 
за текущата година. 
 

declared in the annual tax return if it 
has been filed already but the 
taxpayers may file a corrective 
declaration as per Art. 88 of CITA; 

- If the annual tax return is filed by 15 
April 2020 the advance payments 
shall be declared there; 

- If the annual tax return is not filed by 
15 April 2020 the advance payments 
shall be declared in the respective 
part of the annual tax return standard 
template without filing the tax return 
itself. 

Закон за данъците върху доходите на 
физическите лица (ЗДДФЛ) 

Personal Income Tax Act (PITA) 

 Сроковете за деклариране и 
плащане на данъка върху доходите 
на физическите лица остават 
непроменени, освен за физическите 
лица по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, 
които извършват дейност като 
търговци. 

 Terms for submission of annual tax 
returns and payment of tax by 
individuals shall not be changed 
except those applicable to individuals 
under Art. 51, par. 1 of the PITA 
performing commercial activities. 

 До 30 юни 2020 г. се удължава 
срока за подаване на годишна 
данъчна декларация и заплащане 
на данъка само на физическите 
лица по чл. 51., ал. 1 от ЗДДФЛ, 
които извършват дейност като 
търговци. 
 

 Term for personal income tax return 
filing and payment of personal 
income tax is extended until 30 June 
2020 only for individuals under Art. 
51, par. 1 of the PITA performing 
commercial activities. 

 Данъкът се заплаща с отстъпка от 
физическите лица по чл. 51., ал. 1 
от ЗДДФЛ, които извършват 
дейност като търговци, ако до 31 
май 2020 г е подадена годишна 
данъчна декларация и е заплатен 
дължимият данък. 

 Discount to personal income tax of 
individuals under Art. 51, par. 1 of 
the PITA performing commercial 
activities shall be applicable if the tax 
return is filed and the tax is paid by 
31 may 2020. 
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Закон за местните данъци и такси 
(ЗМДТ) 

 

Local Taxes and Fees Act 
(LTFA) 

 Отстъпката от 5% при 100% 
предплащане на данъка върху 
недвижимите имоти се ползва ако 
данъкът се плати до 30 юни 2020 г. 
 

 5% discount is available if tax on real 
estate and vehicles is paid by 30 June 
2020. 

Кодекс за социалното осигуряване 
(КСО) 

 

Social Security Code  
(SSC) 

 Не е предвидено удължаване на 
срокове за заплащане на 
осигурителни вноски. 
 

 Term for payment of social security 
contributions is not extended. 

 До отмяната на извънредното 
положение спират сроковете по 
част I, Глави 4-8 от КСО. 
 

 By the revocation of the state of 
emergency terms under Part I, 
Chapters 4-8 of the SSC are 
suspended. 
 

Данъчно-осигурителен процесуален 
кодекс (ДОПК) 

 

Tax and Social Security Procedure Code 

 Абсолютната десетгодишна 
давност за погасяване на 
публичноправни задължения не 
„не се прилага“ до отмяната на 
извънредното положение – 
терминът не е правно издържан и 
вероятно ще създаде затруднения в 
прилагането. 

 Absolute 10 years statute of 
limitations for public liabilities “shall 
not apply” until the revocation of the 
state of emergency – the text is not 
clear and most probably will lead to 
implementation difficulties. 

 Давността за погасяване на 
публичноправни задължения спира 
за срока на извънредното 
положение. 

 All public liabilities’ statute of 
limitation shall be suspended during 
the state of emergency. 

 До отмяната на извънредното 
положение не се образуват 
изпълнителни производства по 
ДОПК, освен когато това е 
необходимо, за 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. 

 No forcible execution of public 
liabilities shall be initiated during the 
state of emergency unless such 
collection is necessary for protection 
of common interests or the collection 
may be seriously impeded or the 
suspension may cause serious and 
irreparable damage. 
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 До отмяна на извънредното 
положение спира принудителното 
изпълнение по ДОПК; 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. 

 Forcible collection measures shall be 
suspended but measures imposed 
before 13 March 2020 shall be valid.  
The public bailiff may not impose 
new measures for debt collection but 
may impose collateral measures and 
distribute already collected amounts. 

 Преди изтичането на срока на 
извънредното положение 
изпълнителното производство по 
ДОПК се възобновява с 
разпореждане на публичния 
изпълнител по искане на длъжника, 
за изпълнение върху вземания и 
парични средства от банки; 
вземания от трети лица; вложени 
ценности в трезори, включително и 
върху съдържанието в сейфове; след 
реализиране на изпълнението 
изпълнителното производство се 
спира. 

 

 Before revocation of the state of 
emergency forcible collection 
procedure may be renewed only by 
request of the debtor for collection 
from bank accounts, third parties’ 
receivables and assets deposited in 
bank safes. After collection the 
procedure is suspended. 

 Спират се въводите във владение 
от публичния изпълнител. 
 

 Property evictions are suspended. 

Годишни финансови отчети и 
независим финансов одит 

 

Annual Financial Statements and Audit 

 Срокът за публикуване на 
годишните финансови отчети в 
Търговския регистър се удължава 
до 30 сепетмври 2020 г.; 
 

 The term for announcement of 
Annual Financial Statements in the 
Company Register is extended to 30 
September 2020. 

 Срокът за деклариране на липса на 
дейност от страна на търговските 
предприятия се удължава до 30 
юни 2020 г. 
 

 The term for declaring lack of 
business activities on behalf of the 
commercial entities is extended to 30 
June 2020. 

 Годишните финансови отчети 
могат да се подписват с електронен 
подпис от съставителя, 
ръководителя и одитора.  В този 
случай не е необходим печат на 

 Annual Financial Statements may be 
signed by the company’s 
management, accountant and auditor 
by electronic signature and in this 
case no stamp of the auditor is 
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одитора, а се посочва неговия 
регистрационен номер. 
 

required. 

ПОДПОМАГАНЕ НА 
РАБОТОДАТЕЛИ В ЗАСЕГНАТИ ОТ 
ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ 

СФЕРИ 

GOVERNMENT ASSISTANCE OF 
ADVERSELY AFFECTED BUSINESSES 

  
 По време на действието на този 

закон, но за срок не по-дълъг от 3 
/три/ месеца, Националният 
осигурителен институт  (накратко 
„НОИ“) 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.  

 During the term of validity of the 
Law but not longer than 3 /three/ 
months the National Social Security 
Institute (briefly NSSI) shall pay 60% 
of the income representing base for 
social security payment for January 
2020 of employees covered as per 
Art. 4, par. 1, p. 1of the SSC. Eligible 
employers shall be defined in a 
Regulation of the Council of 
Ministers. 

 Критериите, залегнали в проекта на 
Министерски съвет се обсъждат и 
засега не са публикувани.  Ще Ви 
държим в течение с процедурата и 
критериите за подпомагане. 

 The criteria for eligibility of 
employers are still under 
consideration.  We will keep you 
updated with regard to the procedure 
for assistance. 

  
При всички случаи вземането на решения 
при условията на извънредно положение 
изисква да бъдат съобразени множество 
аспекти от икономически и юридически 
характер. Препоръчваме комплексен 
анализ и консултации със специалисти в 
съответната сфера.  

In any case, decision making in a state of 
emergency requires a number of economic 
and legal aspects to be taken into account. 
We recommend comprehensive analysis and 
advising professionals in the relevant field. 

Можете да се свържете с нас на 
пососочените по-долу телефони, по 
електронна поща, както и по viber, skype 
или друг избран от Вас начин за 
дистанционна комуникация.  Ако случаят 
го налага, имаме възможност да 
осигурим място в нашия офис за лична 
среща при спазване на всички изисквания 
за здравословна среда и общуване. 

You may reach us on the phones and 
electronic addresses envisaged below and 
also by viber, skype or any other way of 
distance communication upon your 
convenience.  If necessary we can arrange a 
personal meeting in our office adhering to all 
requirements for health and safe 
communication. 
 

 
С уважение, 
 

адвокат Антония Спасова, 
Управляващ съдружник, 
ИНТЕЛЕГИС  

 
Sincerely yours,  
 

Antonia Spasova, Attorney at Law 
Managing Partner 
INTELEGIS LAW FIRM 

 


