
 

 
 

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ – ОСНОВНИ ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ 
STATE OF EMERGENCY – MAIN LEGAL CONSEQUENCES 

 

 
 
На 13 март 2020 г. с решение на 

Народното Събрание в България беше 
обявено извънредно положение.  

С него се цели въвеждането на 
комплекс от мерки с временен характер, чрез 
които да се предотвратят външни и/или 
вътрешни заплахи за националните 
интереси. Държавните и местните органи 
преминават в особен режим на работа, чиято 
цел е да се неутрализират или минимизират 
отрицателните последствия за интересите на 
хората, на обществото или на държавата. 

От обявяване на извънредното 
положение до момента бяха въведени 
редица мерки за опазване на здравето на 
българските граждани. Част от тези мерки 
оказаха пряко влияние върху икономическия 
живот в страната и засегнаха съществено 
бизнеса.  

С приемането на Закона за мерките и 
действията по време на извънредното 

положение бяха въведени и икономически 
мерки, целящи да намалят финансовия удар, 
който понасят бизнесът, съответно - наетите 
и самонаетите лица. Мерките са насочени 
към работодателите, към работниците, към 
гражданите като задължени лица, към 
възложителите на обществени поръчки, към 
банките, към потребителите на стоки и услуги 
и други. Беше прието и Постановление No 55 
от 30.03.2020 г. за определяне на условията и 
реда за изплащане на компенсации на 
работодатели с цел запазване на заетостта 
на работниците и служителите при 
извънредното положение. 

Този документ обобщава 
информационните материали, които 
Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и 
Партньори” публикува във връзка с тези 
промени, като предоставя и връзка към 
техния пълен текст.  

 
On 13.03.2020, with a Parliament 

decision, a state of emergency was declared in the 
Republic of Bulgaria. 

 
 

This declaration is aimed at introducing a 
package of temporary measures to prevent 
external and/or internal threats to the national 

interests. The State and Local Authorities switch to 
a special work regime, aimed at neutralizing or 
minimizing the negative consequences to the 
interests of the people, the society or the State. 

  
 

From the date of the declaration of the 
state of emergency, a number of remedies to 
protect the health of the Bulgarian citizens have 
been implemented. Part of those remedies had a 
direct impact on the country’s economy life and 

strongly affected the business. 
 
 

With the adoption of the Law on the 
Measures and Actions during the State of 
Emergency, a number of economic measures to 
minimize the financial impact, endured by the 
business and respectively the employed and self-
employed individuals, were introduced. The 
measures are directed to Employers, workers, 
citizens as obliged individuals, assignors of public 
procurement procedures, banks, consumers of 

goods and services and others. Decree of the 
Council of Ministers No. 55 of 30.03.2020 was 
adopted, setting up the conditions and the 
procedure for payment of compensation to 
employers, in order to maintain the employment of 
workers under the state of emergency. 

 
 

This document summarizes the 
information which Popov, Arnaudov and Partners 
Law Office has published to reflect these changes, 

while also providing link herewith to their full 
content. 

Web: https://popovarnaudov.bg/en/ / Facebook  / Linked-in 
 

https://popovarnaudov.bg/en/
https://www.facebook.com/PopovPartners/?epa=SEARCH_BOX
https://www.linkedin.com/company/popov&partners-law-office/?viewAsMember=true


   

               Трудовоправни отношения: този 
материал дава отговор на въпросa какво се 
промени в уредбата на трудовите 
правоотношения със Закона за мерките и 
действията по време на извънредното 
положение, в т.ч.: надомната работа, 
възможностите за въвеждане на непълно 
работно време, преустановяването на работа 
на предприятието или на отделно звено от 

него, принудителния отпуск.  
 
Мерки за запазване на заетостта: за 

възможността на работодателите да ползват 
компенсации от страна на българската 
държава за запазване на заетостта по време 
на извънредното положение.  
 

Частноправни отношения: за 
последиците от въвеждането на извънредно 
положение в отношенията между търговци, 
включително: има ли основания за 
позоваване на форсмажор, стопанска 
непоносимост и други.    

 
Данъчни задължения: за 

въведените облекчения в сферата на 
данъчните задължения за хората и бизнеса.  

 
Ценообразуване и защита на 

потребителите: за специфичните изисквания 
и санкции, свързани с определяне на цените 
в условията на извънредно положение, както 
и съответните права и  задължения на 
потребителите.  

 
Обществени поръчки: за промените, 

които настъпват в уредбата на обществените 
поръчки в сферата на извънредното 
положение.   

 
Извънредното положение и 

банковия сектор: този материал отговаря на 
въпроса, кога в условията на извънредно 
положение се приема, че един кредит става 
необслужван. Разглеждат се и изпълнението 
на някои регулаторни изисквания за банките 
и финансовите институции.   

 
Екипът на Адвокатското дружество  

има готовност да отговори на конкретни 
запитвания във връзка с извънредното 
положение, предприетите от държавата 
мерки и последиците от тях.  

 

 Labor law relations: this publication 
answers the question what changed in the legal 
framework of labor law relations upon the adoption 
of the Law on the Measures and Actions during the 
State of Emergency, including: home office, part 
time work schedule implementation, suspension of 
work activity of the enterprise or an enterprise unit, 
compulsory paid/unpaid leave. 
 

 
Measures for employment protection: 

the Employers’ opportunities to make use of 
compensations, provided by the Bulgarian state, 
for the preservation of employment numbers 
during the state of emergency. 

 

Private law relations: the consequences 
of the state of emergency implementation on 
commercial relations, including: is there ground for 
claiming force majeure, economic intolerance and 
others. 

 
 
Tax obligations: the introduced relief 

options in the sphere of tax obligations of the 
people and the business. 

 

Pricing and consumer protection: the 
specific requirements and sanctions, related to 
price formation under the conditions of the state of 
emergency and the respective rights and 
obligations of the consumers. 

 
Public procurement: the changes to the 

public procurement procedure under the conditions 
of the state of emergency. 

The state of emergency and the 
banking sector: this article answers the question 
when a loan is considered non-performing under 
the conditions of the state of emergency. The 
fulfillment of certain regulatory conditions of the 
banks and financial institutions is also discussed. 

 
The team of Popov, Arnaudov & Partners is 

prepared to answer any specific questions, related to 
the state of emergency, the state-adopted measures 
and their consequences.                                      
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