
 
  

З А П О В Е Д 
 

X

 
На основание § 4 от Заключителните разпоредби във връзка с чл. 1, ал. 1 от  

Постановление № 325 на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г. за определяне на 

условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в 

икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения 

за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена 

извънредна епидемична обстановка (обн. ДВ, бр. 101 от 2020 г., изм. и доп. ДВ, бр. 2 от 

2021 г.) и Заповед №№ РД-01-626/27.10.2020 г., РД-01-651/11.11.2020 г., РД-01-

655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г., РД-01-718/18.12.2020 г., РД-01-20/15.01.2021 

г., РД-01-52/26.01.2021 г., РД-01-132/26.02.2021 г. и РД-01-137/18.03.2021 г. на 

министъра на здравеопазването, Заповед № РД-01-396/10.03.2021 г., изм. и доп. със 

Заповед № РД-01-399/11.03.2021 г. и № РД-01-402/12.03.2021 г.  на директора на 

Регионална здравна инспекция – Благоевград, Заповед № РД-01-37/10.03.2021 г. на 

директора на Регионална здравна инспекция – Бургас, Заповед № РД-01-228/12.03.2021 

г. на директора на Регионална здравна инспекция – Добрич, Заповед № РД-01-

295/11.03.2021 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Кюстендил, Заповед 

№ РД-01-235/11.03.2021 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Пазарджик, 

Заповед № РД-01-90/10.03.2021 г., изм. и доп. със Заповед  № РД-01-103/ 12.03.2021 г. и 

Заповед РД-01-107/16.03.2021 г. на директора на Регионална здравна инспекция – 

Плевен, Заповед № РД-01-1437/12.03.2021 г. на директора на Регионална здравна 

инспекция – Русе, Заповед № РД-01-46/ 11.03.2021 г. на директора на Регионална здравна 

инспекция – Силистра, Заповед № РД-19-90/11.03.2021 г. на директора на Регионална 

здравна инспекция – Сливен,  Заповед №РД-01-48/11.03.2021 г. на директора на 

Регионална здравна инспекция – Смолян, Заповед № РД-01-112/11.03.2021 г. на 

директора на Столична регионална здравна инспекция, Заповед № РД-01-258/10.03.2021 

г. на директора на Регионална здравна инспекция – Хасково, Заповед № РД-01-

57/11.03.2021 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Шумен и Заповед № 

РД-01-137/10.03.2021 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Ямбол, 

 

 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

 

 

I. Списък с кодовете на икономически дейности, за които са въведени временни 

ограничения за осъществяването на дейност с акт на държавен орган в периода на 



 

 

обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, с 

решение на Народното събрание или на Министерския съвет, както следва:  

 

 

Код по 

КИД - 

2008 

Наименование на раздел/група/клас 

 На национално ниво 

 За периода от 29.10.2020 г. до 31.03.2021 г. 

49.39 

Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде (отнася се за 

провеждане на групови туристически пътувания с организиран транспорт в 

чужбина) 

56.3 Дейност на питейни заведения (отнася се за дискотеки, бар-клубове, пиано-

барове, бар-вариете, нощни барове) 

79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с 

пътувания и резервации (отнася се за провеждане на групови туристически 

пътувания с организиран транспорт в чужбина)  

 За периода от 29.10.2020 г. до 28.02.2021 г. 

49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде  - с 

изключение на групови туристически пътувания с организиран транспорт в 

чужбина 

56.3 Дейност на питейни заведения - с изключение на дискотеки, бар-клубове, 

пиано-барове, бар-вариете, нощни барове 

79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с 

пътувания и резервации  - с изключение на групови туристически пътувания с 

организиран транспорт в чужбина 

85.41 Професионално обучение след средно образование, но не висше* 

85.5 Други образователни дейности* - с изключение на дейности на детски 

центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца  

 За периода от 29.10.2020 г. до 30.04.2021 г. 

85.5 Други образователни дейности (отнася се за дейности на детски центрове, 

клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца) 

 За периода от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. 

96.01 Пране и химическо чистене** 

 За периода от 27.11.2020 г. до 03.01.2021 г. 

85.10 Предучилищно образование (частен сектор) 

88.91 Дневни грижи за малки деца (частен сектор) 

91.02 Дейност на музеи 

 За периода от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г. 

47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети**, с 

изключение на: 

47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини 

47.2 Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни 

стоки, напитки и тютюневи изделия 

47.73 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки  

47.74 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 

47.75 Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и 

тоалетни принадлежности (отнася се за дейности на дрогерии) 

47.76 Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни 

любимци и храни за тях (отнася се за дейности на зоомагазини) 



 

 

47.78 Търговия на дребно с други нехранителни стоки, 

некласифицирана другаде (отнася се за дейности на оптики) 

59.14 Прожектиране на филми 

93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих – с изключение на 

дейности на детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани 

групови услуги за деца  

95.29 Ремонт на други лични и домакински вещи** 

96.02 Фризьорски и козметични услуги** 

96.04 Поддържане на добро физическо състояние 

 За периода от 27.11.2020 г. до 28.02.2021 г. 

56 Ресторантьорство*** 

82.30  Организиране на конгреси и търговски изложения 

92 Организиране на хазартни игри (в игрални зали и казина) 

 За периода от 27.11.2020 г. до 30.04.2021 г. 

90.01 Изпълнителско изкуство (с изключение на театрите) 

90.02 Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство 

90.04 Експлоатация на зали за представления 

93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих (отнася се за 

дейности на детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани 

групови услуги за деца)  

 За периода 22.03.2021 г. – 31.03.2021 г. 

45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо 

обслужване и ремонт (отнася се за магазините с нетна търговска площ над 300 

кв. м.) 

45.2  Техническо обслужване и ремонт на автомобили** 

45.32 Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили** 

47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети (отнася се за 

магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м.) с изключение на: 

47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини 

47.2 Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни 

стоки, напитки и тютюневи изделия 

47.8 Търговия на дребно на открити щандове и пазари  

47.9 Търговия на дребно извън търговските обекти 

 

47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети**, с 

изключение на: 

47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини 

47.2 Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни 

стоки, напитки и тютюневи изделия 

47.73 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки  

47.74 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 

47.75 Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и 

тоалетни принадлежности (отнася се за дейности на дрогерии) 

47.76 Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни 

любимци и храни за тях (отнася се за дейности на зоомагазини) 

47.78 Търговия на дребно с други нехранителни стоки, 

некласифицирана другаде (отнася се за дейности на оптики) 

47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини (отнася се за търговски 

обекти на територията на училища) 



 

 

47.24 Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и сладкарски изделия (отнася се за 

търговски обекти на територията на училища) 

47.29 Търговия на дребно с други хранителни стоки (отнася се за търговски обекти 

на територията на училища) 

47.78 Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирани другаде 

(отнася се за дейности на галерии) 

49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде  

56 Ресторантьорство 

59.14 Прожектиране на филми 

78.30 Други дейности по предоставяне на работна сила** 

79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с 

пътувания и резервации  

82.30  Организиране на конгреси и търговски изложения 

85.10 Предучилищно образование (частен сектор) 

85.41 Професионално обучение след средно образование, но не висше 

85.5 Други образователни дейности  

88.91 Дневни грижи за малки деца (частен сектор) 

90.01 Изпълнителско изкуство (отнася се за театрите) 

91.01 Дейност на библиотеки и архиви (отнася се за библиотеки) 

91.02 Дейност на музеи 

92 Организиране на хазартни игри (в игрални зали и казина) 

93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих   

95.29 Ремонт на други лични и домакински вещи** 

96.02 Фризьорски и козметични услуги** 

96.04 Поддържане на добро физическо състояние 

 На областно ниво 

 Област Благоевград – за периода 11.03.2021 г. – 21.03.2021 г. 

59.14 Прожектиране на филми 

82.30  Организиране на конгреси и търговски изложения 

85.41 Професионално обучение след средно образование, но не висше 

85.5 Други образователни дейности  

90.01 Изпълнителско изкуство  

91.02 Дейност на музеи 

 Област Бургас – за периода 12.03.2021 г. – 21.03.2021 г. 

82.30  Организиране на конгреси и търговски изложения 

85.41 Професионално обучение след средно образование, но не висше 

85.5 Други образователни дейности  

 Област Добрич – за периода 13.03.2021 г. – 21.03.2021 г. 

82.30  Организиране на конгреси и търговски изложения 

85.41 Професионално обучение след средно образование, но не висше 

85.5 Други образователни дейности  

 Област Кюстендил – за периода 15.03.2021 г. – 21.03.2021 г. 

59.14 Прожектиране на филми 

82.30  Организиране на конгреси и търговски изложения 

85.41 Професионално обучение след средно образование, но не висше 

85.5 Други образователни дейности  

90.01 Изпълнителско изкуство  

91.02 Дейност на музеи 



 

 

 Област Пазарджик – за периода 12.03.2021 г. – 21.03.2021 г. и на 01.04.2021 

г. 

85.41 Професионално обучение след средно образование, но не висше 

85.5 Други образователни дейности  

 Област Плевен  

 За периода 11.03.2021 г. – 16.03.2021 г. 

47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети**, с 

изключение на: 

47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини 

47.2 Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни 

стоки, напитки и тютюневи изделия 

47.73 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки  

47.74 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 

47.75 Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и 

тоалетни принадлежности (отнася се за дейности на дрогерии) 

47.76 Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни 

любимци и храни за тях (отнася се за дейности на зоомагазини) 

47.78 Търговия на дребно с други нехранителни стоки, 

некласифицирана другаде (отнася се за дейности на оптики) 

56 Ресторантьорство** 

59.14 Прожектиране на филми 

90.01 Изпълнителско изкуство  

91.02 Дейност на музеи 

95.29 Ремонт на други лични и домакински вещи** 

96.01 Пране и химическо чистене** 

96.02 Фризьорски и козметични услуги** 

 За периода – 11.03.2021 г. – 21.03.2021 г. 

82.30  Организиране на конгреси и търговски изложения 

85.41 Професионално обучение след средно образование, но не висше 

85.5 Други образователни дейности  

93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих  

96.04 Поддържане на добро физическо състояние  

 Област Русе  – за периода 15.03.2021 г. – 21.03.2021 г. 

82.30  Организиране на конгреси и търговски изложения 

85.41 Професионално обучение след средно образование, но не висше 

85.5 Други образователни дейности  

 Област Силистра  – за периода 12.03.2021 г. – 21.03.2021 г. 

59.14 Прожектиране на филми 

82.30  Организиране на конгреси и търговски изложения 

85.41 Професионално обучение след средно образование, но не висше 

85.5 Други образователни дейности  

90.01 Изпълнителско изкуство  

93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих  

 Област Сливен  – за периода 12.03.2021 г. – 21.03.2021 г. и 01.04.2021 г. -

02.04.2021 г. 

85.41 Професионално обучение след средно образование, но не висше 

85.5 Други образователни дейности  

 Област Смолян  – за периода 12.03.2021 г. – 21.03.2021 г. 

85.41 Професионално обучение след средно образование, но не висше 



 

 

85.5 Други образователни дейности  

 Област София-град  – за периода 12.03.2021 г. –21.03.2021 г. и 01.04.2021 г. 

- 30.04.2021 г. 

49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде  

79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с 

пътувания и резервации  

85.41 Професионално обучение след средно образование, но не висше 

85.5 Други образователни дейности  

 Област Хасково – за периода 12.03.2021 г. – 21.03.2021 г. 

85.41 Професионално обучение след средно образование, но не висше 

85.5 Други образователни дейности  

 Област Шумен  

 за периода 12.03.2021 г. – 31.03.2021 г. 

47.8 Търговия на дребно на открити щандове и пазари 

 За периода 12.03.2021 г. – 21.03.2021 г. 

82.30  Организиране на конгреси и търговски изложения 

85.41 Професионално обучение след средно образование, но не висше 

85.5 Други образователни дейности  

93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих  

 Област Ямбол – за периода 11.03.2021 г. – 21.03.2021 г. и 01.04.2021 г. - 

02.04.2021 г. 

85.5 Други образователни дейности  
 

* Обученията за придобиване на правоспособност по професия са допустими в периода от 29.10.2020г. 

до 31.01.2021г.  
** Допустими, в случай че търговският обект се намира на територията на търговски център 

(представляващ една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски 

обекти) и търговски център тип МОЛ. 
*** Допустими в периода от 22.12.2020г. до 28.02.2021г., за лица наети в ресторанти извън територията 

на местата за настаняване.  
 

II. Настоящата заповед отменя Заповед № РД-06-6/15.03.2021 г. на министъра на 

труда и социалната политика.  
  

Заповедта да се доведе до знанието на изпълнителния директор на Агенцията по 

заетостта и да се публикува на интернет страницата на Министерството на труда и 

социалната политика.  

 

X
ДЕНИЦА САЧЕВА

Министър на труда и социалната политика

 
 


