
Спиране на процесуални 

срокове по делата съгласно 

Закона за мерките и действията 

по време на извънредното 
положение 



Спиране на срокове 
Според окончателно 

приетия текст на чл. 3 от 

Закона за мерките и 

действията по време на 

извънредното положение, 

обявено с решение на 

Народното събрание от 13 

март 2020 г., за времето от 

13 март 2020 г. до 

окончателната отмяна на 

извънредното положение, 

спират да текат 

процесуалните срокове по 

съдебни, арбитражни и 

изпълнителни производства, 

с изключение на сроковете 

по наказателни 

производства, по Закона за 

екстрадицията и 

Европейската заповед за 

арест и производства, 

свързани с мерки за 

принуда.  
На това основание спират 

да текат и сроковете за 

обжалване на съдебни 

актове по производствата. 

Правилото се прилага, както 

по отношение на срокове, 

които са започнали да текат 

преди 13.03.2020 г., така и по 

отношение на сроковете по 

съдебни производства, 

започнали след тази дата. 

Ако срокът е започнал да 

тече преди 13 март 2020 г. и 

не е изтекъл към тази дата, 

след отмяната на 

извънредното положение 

правото може да бъде 

упражнено в оставащите 

дни от срока.  

В съдебната практика са 

застъпени две различни 

становища по въпроса за 

ефекта от спирането по 

време на започнал да тече, 

но все още неизтекъл срок. 

В случая по-скоро 

приложение следва да 

намери първото становище 

- по аналогия разпоредбите 

на чл. 61 ГПК и чл. 116 ЗЗД, а 

не това по чл. 63, ал. 2 ГПК и 

чл. 117, ал. 1 ЗЗД (че от 

отмяната започва да тече 

изцяло нов срок). Законът за 

мерките и действията по 

време на извънредното 

положение не предвижда, 

че срокът ще започне да 

тече отново и явно 

законодателят няма 

предвид, че започва да тече 

нов срок.  



Следователно приложение 

следва да намери общият 

принцип за действието на 

спирането и 

възобновеният срок може 

да се ограничи и до един-

два дни, защото след 

отмяната на извънредното 

положение започва да 

тече отново само 

остатъкът от срока. 
Законът не въвежда 

забрана за подаване на 

молби за упражняване на 

права по производствата 

през периода на 

спирането на сроковете. В 

този случай ще бъде 

налице предявяване на 

права след началото на 

законния срок, което не е 

процесуално недопустимо 

и подлежи на зачитане. С 

подаване на следваща 

молба до съда страната 

може дори да поиска 

продължаване на срока, а 

като уважителни причини 

могат да се посочат 

обстоятелства във връзка с 

извънредното положение и 

епидемията COVID-19. В 

условията на претоварени 

съдилища поради 

спрялата работа във 

връзка с извънредното 

положение е много 

вероятно съдиите да 

уважат молбите за 

продължаване на 

сроковете. Ето защо 

считаме, че по 

необходимост страните 

имат възможност да 

получат допълнително 

продължение на сроковете 

и след отмяната на 

извънредното положение. 
  

2. Извънредни мерки за 

работа на съдилищата 
Още преди да бъде приет 

Законът за мерките и 

действията по време на 

извънредното положение, 

Висшият съдебен съвет 

възложи на 

административните 

ръководители на 

съдилищата да ограничат 

достъпа до сградите и/или 

да въведат мерки за 

ограничаване 

разпространението на 

епидемията.  



Мерките бяха приети с 

решения на СК на ВСС по 

протокол № 9/15.03.2020 г., 

по протокол № 10/16.03.2020 

г. и бяха удължени на 

извънредното работно 

заседание от 26.03.2020 г.  

С цел опазване живота и 

здравето на гражданите 

Висшият съдебен съвет 

прие, че за периода на 

извънредното положение, 

се преустановява 

разглеждането на всички 

наказателни, граждански и 

търговски, както и 

административни дела, с 

изключение на 

неотложните 

производства, изрично 

посочени в решението 
(разглеждане на мерки за 

неотклонение в 

досъдебното производство, 

мерки за обезпечаване, 

разпити на свидетели и 

обвиняеми, делата, 

образувани по искания по 

Закона за специалните 

разузнавателни средства и 

чл. 159а от НПК и др.; делата 

за упражняване на 

родителски права само  

 

относно привременни 

мерки, разрешения за 

теглене на суми от детски 

влогове, делата за 

допускане на обезпечение 

по бъдещ и висящ иск; 

делата по чл.60 (по жалби 

срещу допуснато 

предварително изпълнение) 

и чл.166 (по искания за 

спиране на изпълнението) 

от Административно-

процесуалния кодекс, 

делата за обезпечаване на 

доказателства, делата по чл. 

75 и чл. 157 ДОПК и др.). 

Останалите дела бяха 

отсрочени за определени 

дати, като призовки за това 

не се връчват, а 

уведомяванията стават по 

телефон/електронен 

адрес. Пренасочените 
заседания са след 

крайната дата от периода 

на обявеното извънредно 

положение, но преди 

съдебната ваканция за 

настоящата година, която 
започва на 15 юли.  



Като допълнителни мерки 

СК на ВСС постанови да не 

се образуват в дела 

входираните книжа, 

иницииращи съдебни 

производства, с 

изключение на 

производствата, изрично 

посочени по-горе и 

подаването на всякакъв 

вид документи да се 

извършва по пощата или 

по електронен път. При 
справка в електронната 

система на Софийския 

градски съд например, 

екипът ни установи, че 

мярката на ВСС се спазва 

и в периода от 17.03.2020 г. 

до 30.03.2020 г. са 

образувани само две 

търговски дела. Няма 
пречка обаче страните да 

подават документи за 

образуване на дела, които 

получават входящ номер и 

следва да получат 

администриране чрез 

образуване на дело, 

непосредствено след 

отмяната на извънредното 

положение и/или след ново 

решение на ВСС, 

доколкото това е мярка, 

която не произтича от закон. 

Справките по дела се 

извършват само по 

телефоните, обявени на 

сайтовете на съдилищата 

или по електронен път на 

обявените от тях електронни 

адреси. 

На свое заседание на 

31.03.2020 г., СК на ВСС 

проведе допълнително 

обсъждане на 

организацията на работа 

на органите на съдебната 

власт. Поради 

необходимостта от 

ограничаване достъпа до 

съдебните сгради, с цел 

опазване живота и здравето 

на гражданите, СК на ВСС 

реши, че не следва да бъде 

разширен обхвата на 

делата, посочени с 

решения по протокол № 

9/15.03.2020 г., по протокол 

№ 10/16.03.2020 г. и от 

извънредното работно 

заседание от 26.03.2020 г.,  



с изключение на делата, 

свързани със защита 

срещу неоснователни 

действия и бездействия на 

администрацията, по реда 

на Глава петнадесета 

от  Административнопроце

суалния кодекс (бързи 

производства, които се 

разглеждат незабавно от 

съдия от административен 

съд по местоизвършване 

на действието). 
Съдийската колегия отмени 

решението си по т. 9 по 

Протокол № 9/15.03.2020 г., 

според която свидетелства 

за съдимост се издават 

само по електронен път, 

като издаването им следва 

да бъде съобразено с 

регламентираното в т. 15 от 

цитирания протокол, 

задължение на 

административните 

ръководители на 

съдилищата да организират 

извършването на всички 

административни услуги на 

принципа „едно гише“. 

Възможности за въвеждане 

на допълнителни мерки за 

електронно правосъдие по 

делата  
В резултат на решенията на 

СК на ВСС всички съдилища 

ограничиха достъпа до 

сградите и извършването на 

справки по делата, като 

дори по неотложните 

производства (например 

разглеждането на мерки за 

неотклонение, 

обезпечителни дела и др.), 

бяха ограничени в някаква 

степен. Софийският 

градски съд например, 

призова гражданите да не 

ходят в Съдебната палата, 

посочи че дела няма да се 

гледат, справки на място 

няма да се извършват и 

документи на ръка няма да 

се приемат. Страните бяха 

призовани да подават 

книжата по поща и по 

електронен път. Съдът 

обаче посочи, че мерките 

за неотклонение ще се 

гледат чрез Скайп, без да 

бъдат водени задържаните. 
В сградата ще се допускат 

само страни по спешните 

дела, посочени в 
решенията на ВСС. 



Във връзка с 

необходимостта от 

подобряването на работата 

на съдилищата във ВСС са 

постъпили писма, 

предложения и сигнали от 

Висшия адвокатски съвет; 

адвокати от Софийска 

адвокатска колегия; 

председателя на Софийска 

адвокатска колегия; 

административния 

ръководител на 

Административен съд – 

Бургас; „ЧЕЗ Електро 

България“, Български 

хелзинкски комитет и други 

субекти. Постъпилите 

документи съдържат 

аргументи за 

необходимостта от 

промяна на правилата за 

работа на съдилищата, 

въведени от ВСС, тъй като 

затрудняват работата на 

страните и адвокатите им.  
В условията на 

продължително извънредно 

положение след 13 април, 

считаме, че следва 

внимателно да се обмисли  

 

възможността за въвеждане 

по-ефективно използване на 

законодателни изменения 

за разглеждането на дела 

чрез електронна 

видеовръзка или телефон. В 

такъв случай принципите на 

състезателното начало, 

публичност и 

непосредственост могат да 

не бъдат  нарушени, защото 

техническите средства го 

позволяват (например 

излъчване онлайн в реално 

време на заседанията от 

линк на страницата на 

съда), а и защото 

електронната видеовръзка 

позволява на страните да 

задават въпроси и да 

получат отговори в реално 

време, което им гарантира 

състезателност и им 

позволява да реагират в 

защита на правата си 

веднага, разбира се под 

ръководството на съда. 

Подобен подход вече беше 

възприет в някои 

чуждестранни правни 

системи. 



Възможна мярка за подобряване на работата на 

съдилищата е по-ефективното използване и на Единния 

портал за електронно правосъдие, който за момента все 

още не работи в пълна степен с всички съдилища, както и 

на електронната размяна на книжа по делата с посочване 

на електронни адреси от страните към съдилищата.  

 

Екипът на „Пенков, Марков и партньори“ следи развитието 

на ситуацията с работата на съдилищата и ще Ви 

информира за новостите в режима на работа на 

съдилищата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

По други актуални сега теми, свързани със 

законодателството, уреждащо отношенията в 

извънредното положение, можете да намерите 

информация и на нашия уебсайт: www.penkov-markov.eu 

. Разбира се, можете да се обръщате към нас за 

допълнителна информация и съдействие и на 

lawyers@penkov-markov.eu Горното предоставя обща 

информация, свързана с приемането на Закона за 

мерките и действията по време на извънредното 

положение, като не е изчерпателно и служи за ориентир 

при тълкуване на новостите към 1 април 2020. 
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