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В Държавен вестник бр. 44 от 13.05.2020 г. беше обнародван Закон за
изменение и допълнение на Закона за здравето („Закона“). Законът
урежда мерките за ограничаване на разпространението на епидемията
и преодоляване на последиците от нея, които ще се прилагат на
територията на страната след отмяната на извънредното положение,
т.е. след 13.05.2020 г. Регламентирани са както изцяло нови, различни
по своя характер мерки, така и промени във вече въведените такива.
Освен промени в Закона за здравето, с новия Закон са предвидени
изменения и в много други действащи закони като: Закона за мерките
и действията по време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., АПК, Кодекса на
труда, Закона за акцизите и данъчните складове и други.
Разпоредбите на Закона влизат в сила от 14.05.2020 г. с някои
изключения.
На 14.05.2020 г. президентът оспори част от въведените със Закона
промени пред Конституционния съд. Оспорените разпоредби ще се
прилагат до обявяването им за противоконституционни.
По-долу представяме обобщение на някои от по-съществените
промени, въведени със Закона.

Противоепидемични мерки за периода след отмяната на
извънредното положение и санкции за тяхното
неизпълнение
Законът предвижда правото на Министерски съвет да обявява
извънредна епидемична обстановка на територията на страната при
непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите от
разпространението на заразна болест. Уреждат се и условията, които
следва да са изпълнени, за да бъде въведена такава обстановка.
Във връзка с горното, със свое Решение № 325 от 14.05.2020 г.
Министерски съвет обяви извънредна епидемична обстановка на
територията на страната за периода от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г.
Законът предвижда въвеждането на временни противоепидемични
мерки, включително (i) спиране или ограничаване на работата на
различни обекти, както и на предоставянето на различни услуги за
гражданите, (ii) ограничаване на придвижването в страната и (iii)
забрана за влизане на чужденци на територията на страната, с
изключение на лица, които имат разрешение за постоянно,
дългосрочно или продължително пребиваване, и членовете на техните
семейства.
Мерките се въвеждат със заповед на министъра на здравеопазването
или на друг компетентен орган.
С новите промени се урежда и редът за задължителна изолация и
лечение на болни лица, както и за поставяне под карантина на лица,
които са били в контакт с болни, а също и на лица, които са влезли на
територията на страната от други държави.
На 14.05.2020 г. министърът на здравеопазването издаде четири
заповеди за въвеждане на конкретни противоепидемични мерки, както
и относно реда за поставяне на лица под изолация, лечение и
карантина. В заповедите са посочени и случаите, при които забраната
за влизане в страната и задължителната карантина не се прилагат.
Запазват се предвидените към момента санкции за неизпълнение на
противоепидемичните мерки – глоба от 300 до 1,000 лв. за физически
лица и имуществена санкция от 500 до 2,000 лв. за еднолични
търговци и юридически лица. За неизпълнение на наложена
задължителна изолация, лечение или карантина се предвижда глоба в
размер на 5,000 лв.

Възобновяване на спрените нормативни срокове
Възобновяват се всички процесуални срокове по съдебни, арбитражни
и изпълнителни производства, давностни и други срокове, които са
спрели да текат по силата на Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците. Тези
срокове ще започнат да текат след изтичането на седем дни от датата
на обнародване на Закона.

Промени, свързани с отношенията между работодатели и
служители
По силата на Закона всички права, които бяха предоставени на
работодателите за срока на извънредното положение, се запазват и за
срока на обявената в страната извънредна епидемична обстановка.
За периода до 14.06.2020 г. без съгласието на служителите,
работодателите имат правото да: (i) възлагат извършването на работа

от разстояние и надомна работа; (ii) преустановят работата на цялото
предприятие, на отделна част от него или само на определени
служители; (iii) въведат непълно работно време по отношение на
заетите лица, които работят при условията на пълно работно време;
(iv) предоставят ползването на платен годишен отпуск на служителите.
Времето, през което служителите са ползвали неплатен отпуск по чл.
160, ал. 1 от Кодекса на труда до 60 работни дни през 2020 г., се
зачита за трудов и осигурителен стаж.
Съгласно новите изменения, компенсации по механизма 60/40 ще се
изплащат за периода от 13.03.2020 до 30.06.2020 г., но за срок, не подълъг от три месеца.

Нови правила за туроператорите
Срокът за туроператорите да възстановят сумите за пътувания,
отменени поради извънредното положение, се удължава на 12 месеца
от датата на неговата отмяна.
Предвижда се и възможност за туроператорите да получат държавна
субсидия при използване на услугите на въздушен превозвач за
изпълнение на чартърни полети до Република България с цел
туризъм. Условията за получаване на субсидията ще бъдат уредени с
акт на министъра на туризма.

Други важни промени
За срок до 14.07.2020 г., включително се забранява налагането на
запори по банкови сметки на физически лица, запори върху пенсии и
трудови възнаграждения, както и описи на движими и недвижими
вещи, собственост на такива лица, освен в изрично посочени случаи.
Ограничава се приложното поле на закрилата при забава за плащане
на задължения по договори за кредит и други форми на финансиране,
съгласно която при такава забава не се начисляват лихви и неустойки,
задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и
договорът не може да бъде развален. Съгласно новите промени тази
закрила се прилага за срок от два месеца след отмяната на
извънредното положение и отнася само до случаи на неизпълнение на
задължения по договори, сключени с финансови институции, но не и с
банки.

Как можем да помогнем?
Екипът на КПМГ остава на ваше разположение при въпроси или нужда
от съдействие относно тълкуването и прилагането на новите промени.
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