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                                             К О М Е Н Т А Р  
                                                       на  
Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с решение от 13 март 2020г. на Народното  събрание 
(съкратен вариант, редакция ФНСЗ, 31.03.2020. Пълната версия е на сйта на 

КНСБ www.knsb-bg.org ) 
 
Законът за мерките и действията по време на извънредното положение 
(ЗМВИП), приет на 21.03.2020 г. от  Народното събрание и  обнародван в ДВ 
бр.28/24.03.2020г.  влиза в сила от 13 март 2020 г., и се прилага до отмяна на 
извънредното положение.   
 
Основната  цел на настоящия коментар е да подпомогнем широк кръг 
синдикален актив и синдикални организации към КНСБ при възприемането и 
прилагането на Закон за мерките и действията по време на извънредното 
положение, както и спрямо основните изменения в Кодекса на труда, 
Кодекса за социално осигурване, Закона за държавния служител и някои 
други.  
На коментар са поставени отделни текстове от закона, които имат пряко 
отношение към трудовоправните и осигурителни отношения и други, които 
по своето значение са близки до целите и задачите на работниците и 
служителте, вкл и на членовете на КНСБ.  
Коментарите по отелните текстове имат практико-приложен и 
разяснителен характер.  
 
І. Коментар по някои от основните текстове от Закона за мерките и 
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г.  
Законът е сравнително кратък, съдържа 21 основни члена. В неговите 
преходните и заключителни разпоредби, чрез отделни параграфи, са направени 
изменения и допълнения в няколко други закони. 

1. Чл. 1. Този закон урежда мерките и действията по време на извънредното 
положение на територията на Република България.  
Предмет на закона са мерки и действия, които се предприемат и осъществяват 
за времето, през което ще действа извънредното положение 

2. Чл. 7. (1) Работодателите и органите по назначаване в зависимост от 
специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване 
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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.  
Член 7, ал.1-ва съдържа съществена мярка спрямо съществуващите 
правотоношения, чрез които се осъществява правото на труд - трудови и т.нар. 
„служебни” правоотношения. Тоест приложение намира, както спрямо 
работещи по трудови, така и спрямо работещи по служебни 
правоотношения. Това личи и от адресатите на нормата - работодатели и 
органи по назначаване. 
 Текстът съдържа правна възможност от която могат да се възползват 
работодатели и органи по назначаване. Тя зависи от работдателите и 
органите по назначаване, като преценката им ще е в зависимост от:  

 от специфичния характер на работа и  
 възможността за нейното обезпечаване  

Няма пречка тя да се приложи и по инициатива на работниците и служителите 
отправено съответно до двете страни по съответните парвоотношения. Но 
крайната преценка е предоставена на работодателя и органа по назначаването.  
 

Важно! Новото, което дава тази мярка е, че допуска това да става едностранно 
от работодателя и от органа по назначаването по тяхна преценка и 
съобразно условията и спецификата на съответната трудова дейност. Ако те 
преценят за нужно и възможно следва да издадат заповед чрез която да уредят 
условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол. 
 
Втората алинея на чл.7 също представлява извънредна мярка. Тя 
предоставя на работодателя и органа по назначаване друга правна възможност с 
оглед обявеното извънредно положение.  
Страните по двете различни правоотношения (работодател и орган по 
назначаване) имат право да преценят и по тяхна воля, т.е. едностранно „..да 
предоставят” на работниците или служителите „ ..до една втора от платения 
годишен отпуск..”. Това става без съгласие на другата страна по съответното 
правоотношение.  
Този текст се прилага за времето на действие на обявеното с решение на 
Народното събрание извънредно положение!  
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Предоставянето на отпуск следва да стане със заповд на работодателя, респ. 
органа по назначване, чието основание е чл.7, ал.2 от ЗМИВП, а не на 
основание КТ или ЗДСл!  
Този текст се прилага за времето на действие на обявеното с решение на 
Народното събрание извънредно положение!  
3. 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.  
Член 8, ал.1-ва ЗМВИП навлиза основно в трудовите, но и в служебните 
правоотношения. Системата от правни нрми свързани с извънредния труд в КТ 
е относима и за държавните служители(чл.50а, ал.2 ЗДСл).  
 
ІІ. Изменения и допълнения в Кодекса на труда.  
 
Чрез § 4 от преходните заключителни разпоредби на ЗМВИП в Кодекса на 
труда са добавени няколко текста. Всички те са вече трайно включени в 
системата от членове на Кодекса на труда. Общото за тях е, че тяхното 
действие е възможно, само ако е обявено извънредно положение, по реда на 
Конституцията на РБългария. 
1. Нов чл.120б КТ  
„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.“ Алинея първа на 
новия чл. 120б КТ дава право на работодателят едностранно, т.е. без съгласие 
на работника и служителя при обявявено извънредно положение да му възлага 
да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние.  
Алинея 2-ра на чл120 б от КТ въвежда задължителните атрибути на заповедта 
на работодателя.  
ВАЖНО! Трудовото възнаграждение не може да бъде променяно, когато 
едностранно е въведена надомна или дистанционнадистанционна работа поради 
обявено извънредно положение.  
2.Нов чл. 120в 
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„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.“  
Текстът е предизвикан от въведеното в страната извънредно положение поради 
разпространението на вирус COVID-19 и предприетите от държавата 
противоепидемични мерки. Той урежда две хипотези на преустановяване на 
работата в предприятието поради обявено извънредно положение по смисъла 
на чл.84 т.12 от Конституцията на Република България:  
Първата хипотеза е уредена в алинея 1-ва. Тя представлява правна 
възможност за работодателя при обявено извънредно положение със заповед да 
„преустанови” работата за целия период или за част от него до отмяната на 
извънредното положение:  

 на предприятието(цялото),  
 на част от предприятието или  
 на отделни работници и служители  

Съществено е да отбележим, че работодателя трябва да издаде заповед за 
преустановяване на работа. 
Алинея 2-ра урежда по-различна хипотеза за преустановяване на работата – 
ако и когато работата на предприятието или на част от него е преустановена 
със заповед на държавен орган при обявено извънредно положение. 
Преустановяването на работата не е по инициатива на самия работодател, 
а е резултат на изпълнение на заповед на компетентен държавен орган. 
Това е първата разлика между двете алинеи. При тази хипотеза се 
преустановява дейността на всички работници и служители, или на 
някаква част от тях. 
  
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“;  
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в) досегашната ал. 3 става ал. 4.  
Чл. 138 КТ урежда непълното работно време. Новата ал. 2 в него, както всички 
останали добавени текстове в КТ, които коментираме, намира приложение само 
при обявено извънредно положение.  
Чрез нея по време на извънредно положение се осигурява възможност на 
работодателите едностранно да въведат непълно работно време за 
работниците/служителите, които работят на пълно работно време в 
предприятието. По този начин работодателите ще могат да организират 
работните процеси по начин позволяващ избягване на струпването на голям 
брой работници и служители на територията на предприятията.  
Новата ал. 2 представлява правна възможност за едностранно, не изискващо 
съгласие на работника, действие на работодателя. На са нужни и консултации с 
представители на синдикати в предприятието, или с представители на 
работниците и служителите по чл.7, ал.2 от КТ, за да се реализира тази 
възможност. Непълното работно време може да се въведе за част от периода 
на извнредното положение или за целия период. 
 
ВАЖНО!По време на извънредно положение продължителността на 
въведеното едностранно от работодателя непълно работно време не може да 
бъде по-малка от 4 часа на ден.  
 
4.Нов чл. 173а от КТ  
Ползване на отпуск при обявено извънредно положение  
173 а (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;  
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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.“  
Алинея 1 ва дава право на работодателя, 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. Това право 
може да се реализира, при следните обективни предпоставки:  
- обявено извънредно положение  
- заповед на работодателя за преустановяване на работата (чл.120в, ал.1 КТ нов)  
или  
- заповед на държавен орган за преустановяване на работата на предприятието, 
на част от предприятието или на отделни работници и служители(чл.120в, ал.2 
нов).  
Освен наличие на горните предпоставки, за да упражни тази нова възможност 
(право) за едностранно предоставяне на платен годишен отпуск на 
работниците/служителите, които на практика не могат да полагат труд е 
необходимо още работодателят да издаде заповед на основание чл.173а от КТ и 
да определи на кой работник, от кой момент и в какъв размер предоставя 
едностранно платения му годишен отпуск.  
ВАЖНО е да се отбележи, че работодателят ще може да предостави платен 
отпуск и на работници и служители, които нямат минимално необходимия 
трудов стаж, даващ им право да ползват платен годишен отпуск по общия 
ред. Най-важното е да се запази заетостта по време на извънредното 
положение, а през нея и възможността за доходи.  
Добре е да се знае, че предоставянето на платен годишен отпуск по чл.173а, 
ал.1 от КТ е обвързано с периода на преустановяване на работата.  
С алинея 2-ра на чл.173а от КТ се дава право и възможност на майките и 
осиновителките на деца до 12-годишна възраст, или на дете с увреждане, 
независимо от възрастта му, както и на работник или служител, който е самотен 
баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане 
независимо от възрастта му, да ползват платен или неплатен отпуск без да е 
необходимо да имат съгласието на работодателя. Очевиден е социалният 
подход на закондателя при създаването на тази алинея. 
В алинея 3-та с цел да се гарантират трудовите права на работниците и 
служителите е предвидено и указно, че ползваните отпуски по време на 
извънредно положение се признават за трудов стаж.  
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5. НОВ 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.“  
Текстът на новия чл.267а КТ се прилага за времето на преустановяване на 
работата в случаите по чл.120в КТ. Той урежда правото на брутно трудово 
възнаграждение за всеки работник и служител, на който е била преустановена 
работата поради извънредно положение по реда на чл.120в от КТ.  
В случая, когато не е предоставен платен годишен отпуск при обявено 
извънредно положение и работодателят е преценил да прекрати работата на 
предприятието или на част от него, без да има забрана за извършване на такава 
дейност, наложена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да 
изплати пълният размер на брутното трудово възнаграждение на наетото лице. 
Задължението за изплащане на брутното трудово възнаграждение на работника 
или служителя ще е гаранция за неговите трудови и осигурителни права и 
допълнителна превенция, срещу възможни опити за прехвърляне на 
негативните икономически последици единствено върху икономически по-
уязвимата страна вправоотношението.  
 
III.Изменения в Закона за държавния служител  
 
Чрез § 13 от ЗМВИП в Закона за държавния служител(ЗДСл)са приети два нови 
члена. 
1.Член 51а нов.  
Извършване на работа от разстояние  
Чл. 51а. (1) При обявено извънредно положение органът по назначаването 
може да възлага на служителя без негово съгласие работа от разстояние в 
домашна среда, като се съобразят характерът на работата и дейността на 
отделните звена ислужители съгласно функциите, определени в 
устройствените правилници и утвърдените длъжностни характеристики на 
служителите.  
(2) Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол на работата от 
разстояние се определят със заповед на органа по назначаване 
За разлика от КТ разпоредби за работа от разстояние до момента не 
съществуваха в ЗДСл. Новият чл.51а ЗДСл въвежда трайна, стабилна 
възможност за работа от разстояние, но само при условията на извънредно 
положение.  
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2. Създава се нов чл. 64а:  
„Ползване на отпуск при обявено извънредно положение  
Чл. 64а. (1) При обявено извънредно положение и когато не може да се въведе 
работа от разстояние в домашна среда по чл. 51а, органът по назначаването 
е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен 
отпуск по искане на:  
1. бременна служителка 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. служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна 
възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;  
4. служител с трайно намалена работоспособност 50 и над50 на сто;  
5. трудоустроен служител или служител, боледуващ от болест, определена в 
наредбата на министъра на здравеопазването по чл. 333, ал. 1, т. 3 от 
Кодекса на труда 
 
Приложението на тази член зависи от наличието на две условия:  
1. Да има обявено извънредно положение и  
2. Невъзможност да се въведе работа от разстояние(чл.51а ЗДСл) 
 
При едновременното наличие на тези обективни условия органът по 
назначаване е длъжен да разреши ползването на поискания отпуск. тоест по 
правната си същност член 61а ЗДСл въвежда задължение на органа по 
назначаването под условия.  
 
 

*** 


