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И З В А Д К И   О Т 

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение 

на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ, бр. 28/24.03.2020 г. - извънреден) 

 

 

Чл. 1. Този закон урежда мерките и действията по време на извънредното положение на 

територията на Република България. 

 

Чл. 2. Министърът на здравеопазването освен по Закона за здравето може да въвежда и други 

временни мерки и ограничения, определени в закон. 

 

Чл. 10. Военнослужещите от въоръжените сили имат право да: 

1. извършват проверки за установяване самоличност на лице; 

2. ограничават придвижването на лице до пристигане на органите на Министерството на 

вътрешните работи, за което има данни, че е отказало или не изпълнява мерките по чл. 61 и 63 

от Закона за здравето, като се съставя двустранен писмен протокол; 

3. спират превозни средства до пристигане на органите на Министерството на вътрешните 

работи; 

4. ограничават придвижването на лица и превозни средства на контролно-пропускателен пункт; 

5. използват физическа сила и помощни средства само когато това е абсолютно необходимо. 

 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 10. (1) Срокът на валидност на документите за пребиваване на чужденци, издавани съгласно 

чл. 59, ал. 2, т. 1а, 2, 2а, 3, 4, 5 и 6 от Закона за българските лични документи, както и на 

документите по чл. 59, ал. 3 от същия закон, издавани на членовете на семейства на граждани на 

Европейския съюз, на членовете на семейства на гражданите на държави – страни по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, на гражданите на Конфедерация 

Швейцария, които не са граждани на Европейския съюз, Европейското икономическо 

пространство и Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни 

договори с Европейския съюз имат право на свободно придвижване, и на документите, издавани 

съгласно чл. 59, ал. 4 от същия закон на гражданите на Европейския съюз, на гражданите на 

държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на 

гражданите на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори 

с Европейския съюз имат право на свободно придвижване, който изтича в периода от 13 март 

2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаване документите се 

смятат за валидни документи за пребиваване само на територията на Република България и 

удостоверяват само правото на пребиваване. По искане на лицето нов документ за пребиваване 

може да бъде издаден и преди изтичането на удължения 6-месечен срок. 

(2) Срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 

октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личната карта е валиден 

идентификационен документ за самоличност само на територията на Република България. По 

искане на лицето нова лична карта може да се издаде и преди изтичането на удължения 6-месечен 

срок. 

(3) Срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство, който 

изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. За срока на 

удължаването свидетелството за управление на моторно превозно средство е валиден 

индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на моторно 

превозно средство само на територията на Република България. По искане на лицето ново 



[2] 
 

свидетелство за управление на моторно превозно средство може да се издаде и преди изтичането 

на удължения 6-месечен срок. 

 

§ 11. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 

1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 

г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 

и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 

21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 

г., бр. 15, 33, 97, 101 и 103 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 14, 24, 56 и 77 от 2018 г., бр. 1, 24, 34, 

58 и 101 от 2019 г. и бр. 17 от 2020 г.) се правят следните допълнения: 

1. В чл. 24 се създава ал. 13: 

„(13) Чужденец с разрешено продължително пребиваване в Република България, на който срокът 

за пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение, може да подаде заявление за 

продължаване на пребиваването в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение, 

като срокът на обявеното извънредно положение не се счита за прекъсване, когато чужденецът 

подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване. Продължително пребиваващ 

чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявено 

извънредно положение, може да влезе на територията на Република България без наличие на виза 

в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.“ 

2. В чл. 40, ал. 1, т. 6 след думите „в случаите на“ се добавя „обявено извънредно положение или 

на“, а след думите „13 и 16;“ се добавя „за срока на обявено извънредно положение не се счита 

за отсъствие отсъствието на чужденеца, получил разрешение за дългосрочно или постоянно 

пребиваване, от територията на държавите – членки на Европейския съюз, за период от 12 

последователни месеца;“. 

 

§ 22. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., 

бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 

102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 

2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 

104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 

2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 

г. и бр. 23 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 61: 

а) алинея 2 се изменя така: 

„(2) Когато съществува заплаха за здравето на гражданите от болести извън посочените по ал. 1, 

министърът на здравеопазването може да разпореди задължителна изолация на болни, на 

заразоносители, на контактни лица и на лица, които са влезли на територията на страната от 

други държави.“; 

б) алинея 4 се изменя така: 

„(4) Изолация и лечение на лица по ал. 2 може да се осъществява в домашни условия след 

преценка на съществуващия епидемичен риск от лекуващия лекар или след консултация с 

епидемиолог или специалист по инфекциозни болести.“; 

в) създава се нова ал. 6: 

„(6) Обжалването по ал. 5 не спира изпълнението на заповедта.“; 

2. В чл. 63 се създават ал. 7 и 8: 

(8) При въведени противоепидемични мерки по ал. 1 или 2 контактните лица на болните от 

заразни болести не може да откажат извършването на изследване с цел установяване на 

носителство на заразна болест.“ 

4. Член 215 се изменя така: 
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„Чл. 215. Болен от заразна болест, посочена в чл. 61, както и контактно лице, което чрез 

изследване е с потвърдено носителство на заразна болест, посочена в чл. 61, който откаже или 

не изпълнява задължителна изолация и лечение, се наказва с глоба в размер на 5000 лв. Същото 

наказание се налага и на контактно лице, извън посоченото по изречение първо, както и на лица, 

които са влезли на територията на страната от други държави, които откажат или не изпълняват 

задължителна изолация, съответно лечение. Лицата, отказали да се явят доброволно за изолация 

и лечение, както и лицата, които не изпълняват задължителна изолация, се довеждат 

принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи по искане 

на органите на държавния здравен контрол, на ръководителя на лечебното заведение за болнична 

помощ или на лекаря, насочил лицето за хоспитализация.“ 

5. Създава се чл. 215а: 

„Чл. 215а. (1) Контактно лице по чл. 63, ал. 8, което откаже извършването на изследване с цел 

установяване на носителство на заразна болест, се наказва с глоба от 50 до 500 лв. 

(2) Лице по ал. 1, което отказва да се яви доброволно за извършване на изследване, се довежда 

принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи по искане 

на органите на държавния здравен контрол.“ 

 

 

24.03.2020 г.,  


