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Изменения в Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение
Април 2020

Вчера, 09 април 2020 г., в извънреден брой на Държавен вестник, бяха
обнародвани промените в Закон за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13
март 2020 г. („Законът“).

Първоначално, Законът беше приет с цел да се предприемат спешни
мерки за смекчаване на  негативните последици за гражданите и
юридическите лица, до които доведе кризата с COVID-19.

С настоящите промени в Закона се целят не само допълнителни мерки в
тази посока, но също така и промяна в определени разпоредби, които през
последните седмици бяха предмет на широко обществено обсъждане.    

Измененията в Закона влизат в сила от 9 април 2020 г. Изключение прави
разпоредбата, предвиждаща да отпадне удължаването на сроковете по
определени производства (в това число, свързани с възлагане на
обществени поръчки, концесионните процедури и т.н.), като тя влиза в сила
след седем дни.

Акценти на някои от промените, както и съпоставка между предишната и
сегашната им редакция в Закона, може да откриете тук.

Акценти на промените въведени в Закона
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Как можем да помогнем?
Екипът на КПМГ остава на ваше разположение при въпроси или нужда от
съдействие относно тълкуването и прилагането на Закон.
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