Настоящият правен анализ съдържа конфиденциална информация, като самият той или част от
него, не може да бъде предоставян, копиран или разкриван по какъвто и да е друг начин, без
предварителното писмено одобрение на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“.
Анализът е изготвен в съответствие с приложимото законодателство, съдебна и административна
практика към посочената по-горе дата и е ограничен до изложените в него въпроси, като всички
дадени примери и направени изводи не бива по никакъв начин да се отнасят към други въпроси, които
не са предмет на настоящия анализ.
В случай, че анализът бъде предоставен на трети лица, дори и със съгласието на Адвокатско
дружество „Гугушев и партньори“, последното не носи никаква отговорност в никоя юрисдикция по
отношение на трети лица, без значение от основанието, на което се търси тази отговорност –
договор, договор в полза на трето лице, груба небрежност, некомпетентност или друго.
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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият документ предоставя обобщен анализ на основните промени, въведени с
приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено
с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година (Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение или Закона), обнародван в Държавен вестник, бр. 28 от
24.03.2020 година (извънреден).
Настоящият анализ e актуален към дата към 24 март 2020 година и отразява всички въведени с
окончателно обнародвания закон новости. Анализът е изготвен от юридическите специалисти
на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ и е предназначен да бъде ползван единствено
с информативна цел. Никаква част от този документ не представлява правен съвет/становище
и няма да се счита за професионално-обвързващ по отношение на Адвокатско дружество
„Гугушев и партньори“.
За повече информация и отговори на конкретни въпроси, свързани с предоставената настояща
информация, можете да се свържете с нас на електронната ни поща office@gugushev.com или
на телефон 00359 2 815 75 10, както и чрез страниците ни във Facebook и LinkedIn.

II.

ИЗМЕНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРОЦЕСУАЛНИ
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

СРОКОВЕ,

СЪДЕБНИ

И

Съгласно окончателния текст на Закона, за времето от 13 март 2020 година до отмяната на
извънредното положение, следните срокове се променят както следва:
1. Процесуални срокове
Спират да текат процесуалните сроковете по съдебни, арбитражни и изпълнителни
производства, с изключение на сроковете по наказателни дела за налагане на мерки за принуда
и по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. Това означава, че всички
съдебни производства спират с изключение на тези, свързани с най-тежките нарушения на
обществения ред, изискващи наказателно преследване.
2. Давностни срокове
Спират да текат давностните сроковете с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и
Закона за административните нарушения и наказания – т.е. единствените срокове, които не
спират, са тези по отношение на наказателна и административнонаказателна отговорност.
3. Срокове за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни
или участници в производства
Спират да текат сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на
страни или участници в производства с изключение на производствата, свързани с управление
на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Спират сроковете,
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дадени на участниците в производства по възлагане на обществени поръчки, регистрации на
търговски дружества, издаване на лицензи и разрешения за извършване на нормативно
предвидени дейности и други.
4. Срокове по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество
Спират да текат сроковете по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество свързани с подаването на декларации за несъвместимост и
за имущество и интереси от лицата, заемащи висши публични длъжности, както и по
отношение на производствата по установяване на конфликт на интереси и отнемане в полза на
държавата на незаконно придобитото имущество, в това число и налагането на обезпечителни
мерки за обезпечение на бъдещ иск за отнемане на имущество. Изключение от спирането се
предвижда само по отношение на ежегодната декларация за имущество и интереси, чийто
срок остава до 15 май (за предходната календарна година).
5. Сроковете по Закона за съдебната власт
Спират да текат сроковете по Закона за съдебната власт, касаещи подаването на различни
видове декларации магистрати – съдии, прокурори и следователи пред Инспектората към
Висшия съдебен съвет. Изключение от спирането отново се предвижда само по отношение на
ежегодната декларация за имущество и интереси, чийто срок остава до 15 май (за предходната
календарна година).
Извън сроковете, които подлежат на спиране, с 1 (един) месец, считано от отмяната на
извънредното положение, се удължават сроковете, определени в закон, които изтичат по време
на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на
задължения на частноправни субекти, както и действието на административните актове, което
е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.
Спират се всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните
и частните съдебни изпълнители, като след отмяна на извънредното положение няма да се
дължат нови такси и разноски за повторното им насрочване.
По време на извънредното положение няма се налагат запори на банкови сметки на физически
лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни
мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и няма да се извършват описи на
движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за
издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.
Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива. Законът предписва
Нотариалната камара да осигури дежурни нотариуси при съотношение най-малко един
нотариус на 50 000 жители за съответния район.
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До отмяната на извънредното положение няма да се прилагат последиците от забава за
плащане на задължения на ФЛ и ЮЛ, включително лихви и неустойки за забава, както и
непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на
вещи, което означава, че банките няма да могат да обявяват кредитите си за предсрочно
изискуеми поради забава в плащанията от страна на кредитополучателите или да налагат
допълнителни наказателни лихви.

ОБОБЩЕНИЕ
С приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се
спират всички процесуални срокове, започнали да текат преди обявяването на извънредното
положение, по висящите съдебни и административни производства, с изключение на
наказателните.
Законът предвижда и спиране на материалните давностни срокове, както и удължаване на
сроковете, свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на физическите
лица (ФЛ) и юридическите лица (ЮЛ), които изтичат по време на извънредното положение.
Освен това с него се прекратяват и всички публични продани и въводи във владение и се
въвежда ограничение на нотариалните производства, с изключение на неотложните такива.
До отмяната на извънредното положение няма да се прилагат последиците от забава за
плащане на задължения на ФЛ и ЮЛ, т.е. банките няма да могат да начисляват наказателни
лихви за забава, нито да обявяват кредитите си за предсрочно изискуеми.

Оставаме на Ваше разположение при възлагане на последващо съдействие, включително на
искане за становище с посочените характеристики.

С уважение,
Екипът на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“
Виктор Гугушев – Партньор
Цветина Стефанова – Консултант
Илиян Трифонов – Консултант
24 Март 2020г.
гр. София
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