
• Посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ре- 
сторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе 
сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на 
банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеки-
те в тях

• Провежданията на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, кул-
турно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпо-
зиуми, СПА и спортни центрове, фитнес-зали и други).

• Учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата, уни-
верситетите и в другите обучителни институции и организации

• Посещенията на децата в детските ясли и детските градини

• Всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици

• На лицата до 60-годишна възраст да посещават хранителни магазини и аптеки 
всеки ден в периода от 8.30 ч до 10.30 часа

• Повече от двама възрастни души да се събират на открити и закрити обществени 
места

• Струпването на едно място на собственици на домашни любимци. Не е забранено 
тяхното извеждане 

• Посещението на паркове, градски градини, при спазване на правилата и 
мерките за безопасност

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

ПРАВИЛА И МЕРКИ

ЗАБРАНЯВА СЕ

ПРЕУСТАНОВЯВАТ СЕ

РАЗРЕШАВА СЕ

От 12 април носенето на защитна маска или друго средство,

покриващо носа и устата, е задължително



• Организира контролно- 
пропускателни пунктове на 
входно-изходните пътища 
на областните центрове и 
проверяват целта на пъту-

ването на гражданите. През КПП се 
пропуска преминаването на лица в 
случай на неотложно пътуване, обусло-
вено от доказана потребност от трудо-
во естество, здравословни причини, 

завръщане на собствения настоящ 
адрес, дом или постоянен адрес. Това 
се удостоверява със служебна бележ-
ка от работодателя, медицински доку-
мент или документ за самоличност

• Срокът на валидност на личните карти 
и свидетелства за управление на мотор-
но превозно средство, който изтича в 
периода от 13 март до 31 октомври, се 
удължава с 6 месеца

• От 13 март до края на 
извънредното положение 
спират да текат процесуал-
ните срокове по съдебни, 
арбитражни и изпълнителни 

производства, но са въведени изключе-
ния за 21 вида наказателни, 7 вида граж-
дански и търговски и 16 вида админи-
стративни дела

• Ограничаване на нотариалните удосто-
верявания до спешните и неотложни 
заверки. Нотариалната камара осигурява 
поне един дежурен нотариус за съответ-

ния район при спазване на ограниченията 
и санитарно-хигиенните изисквания

• Прекратяват се всички обявени проце-
дури по публична продан и във владение, 
обявени от държавните съдебни изпъл-
нители, частните съдебни изпълнители, 
като след приключване на извънредното 
положение тези производства се образу-
ват и обявяват отделно

• В затворите са забранени всички посе-
щения, както и извеждането на лишените 
от свобода в обекти извън местата за 
лишаване от свобода

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

ПРАВИЛА И МЕРКИ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

• Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да 
функционират по досегашния ред при строго спазване на санитар-
но-хигиенните изисквания
• На ресторанти и заведения за бързо обслужване се разрешават дос-
тавки на адрес при спазване на разпоредбите на РЗИ

РЕСТОРАНТИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ



• В зависимост от специ-
фиката и възможностите на 
съответната трудова дей-
ност да въведат дистан-
ционна форма на работа за 

служителите си. Когато това е невъз-
можно, да организират провеждането 
на засилени противоепидемични мер- 
ки в работните помещения, в т. ч. фил- 
тър, дезинфекция и проветряване, ин- 

структаж за спазване на лична хигие-
на на персонала и да не допускат слу-
жители или външни лица с прояви на 
остри заразни заболявания

• Няма да могат да пускат служителите 
си принудително в неплатен отпуск

• Могат да предоставят само платен 
годишен отпуск на служителите, до 
една втора от него без тяхното съгласие

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

ПРАВИЛА И МЕРКИ

РАБОТОДАТЕЛИТЕ

• Отменя временно почасо-
вото платено паркиране в 
„синя“ и „зелена“ зона

• Картите за пътуване в 
градския транспорт на хора с 

увреждания, които изтичат до 29 март, 
автоматично ще бъдат удължени без да е 

необходимо отиване до пункт на ЦГМ

• Засилена дезинфекция на всички пре-
возни средства на градския транспорт

• Преустановяват се плановите ремонти 
на ЧЕЗ и “Софийска вода”, които биха 
довели до временно спиране на ток и 
вода за гражданите 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

• ВиК операторите и ВиК 
дружествата преустано-
вяват снемането на пока-
зания на водомерите на 
битовите абонати с цел 

намаляване на контактите, както на 
инкасаторите с потребителите, така и 
с цел запазване живота и здравето 
на самите потребители

• Потребителите трябва да направят 
самоотчет на водомерите и да го съоб-
щят на ВиК операторите чрез интернет 
страницата, СМС или телефон. Където 

няма подаден самоотчет, ще се залагат 
и служебни резултати

• Срокът за плащане на сметките за 
ток се удължава от 10 на 20 дни, с 
опция за допълнително удължаване

• Препоръчва се сметките да се плащат 
чрез електронен превод, банково пла-
щане, "Български пощи", касите на 
ВиК-операторите или "Easypay"

• В помещенията, където са касите, 
ще се допускат определен брой хора

БИТОВИ СМЕТКИ



ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

ПРАВИЛА И МЕРКИ

• Не се прилагат запори 
на банкови сметки на фи-
зически лица и лечебни 
заведения, и запори вър- 
ху заплати и пенсии

• Гражданите и фирми с кредити към 
банки, фирми за бързи пари или с 
дългове към комуналните дружества 

ще бъдат облекчени по време на 
извънредното положение 

• Спират да текат последиците от 
забавеното плащане на изискуеми 
дългове, като лихви и неустойки. 
Това се отнася и за предсрочна изис-
куемост, разваляне на договори и 
изземване на вещи

ЗАПОРИ И НЕУСТОЙКИ

При заплатено, но отме-
нено поради обявеното 
извънредно положение 
пътуване, туроператорът 
може да предложи на пъ-

туващия ваучер за заплатената сума. 

Ако пътуващият не приеме ваучера и 
при липса на друго споразумение за 
туристически пакет, туроператорът 
трябва да възстанови сумата най – 
късно един месец след отмяна на 
извънредното положение

ПРОВАЛЕНИ ПЪТУВАНИЯ

• НОИ ще изплати 60% от 
осигурителния доход на 
тези работниците, за които 
работодателят е поискал и 
Агенцията по заетостта е 

одобрила

• Считано от 24 март т.г. подаването на 
документи, свързани с отпускане и 
изплащане на паричните обезщетения 
за безработица на хартиен носител, ще 
се извършва в дирекциите „Бюро по 
труда“. В НОИ ще се приемат само 
документи, подадени по електронен 
път с квалифициран електронен под- 
пис или с персонален идентификацио-
нен код (ПИК), издаден от осигурител-
ния институт

• Институтът ще преизчисли служебно 
пенсиите на около 258 хиляди работе-
щите пенсионери, които имат стаж 
след края на 2018-та година и които до 
момента не са подали заявления за 
преизчисляване

• Експертните решения от ТЕЛК и 
НЕЛК ще бъдат валидни до 2 месеца 
след края на извънредното положение

• Разширява се обхватът на социалния 
патронаж към хора с увреждания, така 
също и към семейства и хора, които са 
под карантина заради контакт със 
заразени от Covid-19

• До 12 месеца се чудължава се срокът 
за протоколите за скъпите лекарства

НОИ И ТЕЛК



• До 30 април 2020 г. се 
подават годишната данъч- 
на декларация и се внася 
данъкът по декларацията 
за физическите лица. Сро- 

кът за ползване на 5 % отстъпка от 
данъка за довнасяне е 31.03.2020 г.

• До 30 юни 2020 г. се удължава 
срокът за подаване на годишната де-
кларация за облагане на доходите на 
физическите лица, извършващи сто-
панска дейност като търговци по см. 
на Търговския закон, в т.ч. еднолични 
търговци, и за внасяне на дължимия 
от тези лица данък по декларацията.

• До 30 юни 2020 г. се удължава 
срокът за ползване на 5 % отстъпка 
от дължимите от физически и юриди-
чески лица данък върху недвижими-
те имоти и данък върху превозните 
средства при условие, че данъкът за 
цялата година се плати в този срок.

• Сроковете за подаване на годишни-

те финансови отчети се отлагат от 30 
юни на 30 септември. Срокът за пода-
ване на декларациите от предприяти-
ята, които не са извършвали дейност, 
се удължават от 31 март на 30 юни. 

• До 30 юни 2020 г. се удължават 
сроковете за/на:

- подаване на декларациите за обла-
гане с корпоративни данъци;

- внасяне на дължимия корпоративен 
данък по годишната декларация;

- деклариране и внасяне на данъка 
върху разходите по ЗКПО;

- деклариране и внасяне на данъка 
върху приходите на бюджетните 
предприятия;

- деклариране и внасяне на данъка 
върху приходите от помощни и 
спомагателни дейности по смисъ-
ла на Закона за хазарта;

- деклариране и внасяне на данъка 
върху дейността на кораби;

- подаване на годишния отчет за 
дейността

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

ПРАВИЛА И МЕРКИ

ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

• Който наруши или не 
изпълни въведени с акт 
на министъра на здравео-
пазването или директор 
на регионална здравна 

инспекция противоепидемични мер- 
ки, се наказва с глоба от 300 до 1000 
лв., а при повторно нарушение от 
1000 до 2000 лв.

• Когато нарушението е извършено 
от едноличен търговец или юридиче-

ско лице, се налага имуществена 
санкция в размер от 500 до 2000 лв., 
а при повторно нарушение от 2000 
до 5000 лв.

• Глобата за нарушаване на каранти-
ната е 5 хиляди лева

• Глобата за разходка в парка е 
между 300 и 1000 лева, при повтор-
но нарушение – между 1000 и 2000 
лева

Санкции за неспазване на меркиТЕ


