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До: 1.Председателя на Народното събрание на Република България 

                        2. Членовете на Комисията по правни въпроси в Народното събрание 

 

Копие: до Висшия съдебен съвет  

 

М О Т И В И   

към 

Законопроект за изменение и допълнение на ГПК    

и 

Законопроект за изменение и допълнение на ЗСВ      

 

 

Уважаема Г-жо Председател, 

Уважаеми Народни представители, 

 

В бр. 110 от 29.12.2020 г. на ДВ бе публикуван Закон за изменение и допълнение на 

Гражданския процесуален кодекс (ЗИДГПК) в опит да бъде въведено дългоочакваното от 

страните електронно правосъдие. Отразената в мотивите към законопроекта позиция за 

необходимостта от създаване на процесуални норми за реалното осъществяване на 

електронно правораздаване и улесняване на достъпа до правосъдие е стъпка в  

положителна посока, която  възприема нашите предложения, адресирани до Народното 

събрание, във връзка с внесения на 03.12.2020 г. Законопроект за изменение и допълнение 

на Гражданския процесуален кодекс. Друга част от  предложенията и критиките ни по 

законопроекта, обаче, не бяха възприети, въпреки че те предлагат балансиран подход, 

съобразен както с възможностите на съда, така и с интересите на страните.  

При прочит  на окончателния текст на приетия ЗИД ГПК /бр. 110 от 29.12.2020 г./ 
установихме сериозно нарушаване на баланса в процеса, както и на насрещните права и 
задължения по вертикалата съд – страни. Намираме за наложително да бъдат въведени в 
спешен порядък няколко законови промени, които да съпроводят новоприетата законова 
уредба в ГПК и да гарантират нейното законосъобразно прилагане и ефективност.  
 

I.Във връзка с процесуалната уредба, предоставяща възможност, но и вменяваща 
задължение за страните да получават призовки и съдебни книжа по електронен път, е  
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необходимо да бъде приета изрична разпоредба в Закона за съдебната власт, която да 
предвижда краен срок за присъединяване на всички съдилища в страната към Единния 
портал за електронно правосъдие (в това число административните съдилища и Софийски 
районен съд), да ангажира административните ръководители на съдилищата с конкретни 
срокове за снемане на електронен образ на висящите дела при тях, както и с изрично 
указан краен срок за внедряване на модула за електронна размяна на книжа и на модула 
за сигурно електронно връчване на адвокати с възможност за подаване на възражения 
при технически проблеми или при непълнота на електронното дело, както и да се 
предвиди краен срок за внедряване на модула за заявяване и регистриране предвидените 
дни за отсъствия /почивка или болест/ на адвокатите.   

 
В тази връзка предлагаме следните промени в ГПК и ЗСВ : 

- В разпоредбата на чл.360а от ЗСВ досегашния текст става ал.1 и се създават три 
нови алинеи -  ал.2, ал.3 и ал.4 със следното съдържание: 

 (ал.2)Административните ръководители на органите на съдебната власт  
създават необходимата организация и осъществяват контрол при изпълнение на 
задълженията по тази глава относно извършване на удостоверителни изявления, 
издаване на актове, връчване на съобщения  и призовки и извършване на всички 
предвидени в закона процесуални действия в електронна форма. 

  (ал.3)Административните ръководители на органите на съдебната власт се 
задължават в срок до 31.12.2022 г. да осигурят пълно и точно  съответствие между 
въведената информация в електронните дела с всички документи и информация, 
съдържащи се на хартиен носител.   

 (ал.4) Административните ръководители на съдилищата осигуряват на 
лицата, които имат право на достъп до делата, пълен отдалечен, непрекъснат и 
безплатен достъп по електронен път до цялата въведена информация в 
електронните дела посредством технологии и средства за достъп до електронните 
дела в помещенията, където се намират администрациите им, както и посредством 
отдалечен електронен достъп до електронните дела чрез електронна 
идентификация на лицата. 

 

- В разпоредбата на чл.360в  от ЗСВ се създава нова ал.4 със следното съдържание: 

(ал.4). Страните, техните представители по пълномощие и адвокатите имат 
право: 

1. на пълен, безпрепятствен, безплатен  и постоянен достъп до 
информацията, съдържаща се в поддържаните от органите на съдебната власт 
електронни дела и публични регистри, както и до функционалностите на единния 
портал за електронно правосъдие. 

2. да извършват удостоверителни заявления и процесуални действия в 
електронна форма. 
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3. да получават призовки и съобщения в електронен вид.   

4.да получават по електронен път извършените от органите на съдебната 
власт удостоверителни изявления и актове в електронна форма. 

5.да получават по електронен път  препис на  актовете, протоколите, 
документите, доказателствата  и останалата информация, съдържаща се в 
поддържаните от органите на съдебната власт електронни дела и публични 
регистри. 

 

- В разпоредбата на чл.360к от ЗСВ досегашния текст става ал.1 и се създават две 
нови алинеи - ал.2 и ал.3 със следното съдържание: 

 (ал.2) Пленумът на Висшия съдебен съвет се задължава в срок до 31.12.2022 
г. да създаде необходимата техническа и технологична организация за 
присъединяване на всички съдилища към единния портал за електронно 
правосъдие и в същия срок да осигури технологична и техническа възможност за 
достъп до пълното електронно дело на органите на съдебната власт, страните, 
техните процесуални представители и адвокатите. 

(ал.3) Пленумът на Висшия съдебен съвет се задължава в срок до 31.12.2022 
г. да създаде необходимата техническа и технологична организация за извършване 
на удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна форма, за 
връчване на съобщения и документи в електронна форма, както и за деклариране и 
отчитане отсъствията на адвокатите по чл.51, ал.2 от ГПК посредством единния 
портал за електронно правосъдие и чрез квалифицирана услуга за електронна 
препоръчана поща съгласно чл. 3, параграф 37 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната 
идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 
2014 г.). 

 
- В разпоредбата на чл.102б, ал.1 от ГПК след „са длъжни“ се добавя „да извършват 

и“  , като разпоредбата добива с следното съдържание:  

Чл. 102б, ал.1. Съдилищата са длъжни да извършват и да приемат процесуални 
действия в електронна форма. 

- В разпоредбата на чл.102б, ал.2 след „отказват“ се добавя „изпращането и“, като 
разпоредбата добива следното съдържание: 

Чл.102б, ал.2. Съдилищата не може да отказват изпращането и приемането на 
електронни изявления, с които се извършват процесуални действия, когато: 

1. са спазени изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за 
електронния документ и електронните удостоверителни услуги; 
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2. изявленията са подписани с квалифициран електронен подпис, когато законът 
изисква саморъчен подпис за валидността на определени изявления. 

 
Аналогични на предложените допълнения на чл.102б, ал.1, ал.2 от ГПК, които 

задължават другите държавни органи да извършват и да приемат за валидни процесуалните 

действия на страните, извършени в електронна форма, се съдържат в Закона за 

електронната идентификация и в Закона за електронното управление. Считаме, че редом до 

вменените с последните промени на ГПК задължения на страните и техните адвокати да 

получават съдебни книжа по електронен път, следва да бъде създадено реципрочно 

задължение за съда да извършва и да приема електронни изявления на страните, 

адресирани до него, както и да предоставя препис от документите по делото в електронен 

вид на страните при тяхното поискване. 

II. Новоприетата разпоредба на чл.50а от Закона за адвокатурата, която създава 
задължение за адвокатите да се регистрират и да поддържат профил в Единния портал за 
електронно правосъдие по чл.360в от Закона за съдебната власт и в информационната 
система за сигурно електронно връчване по чл.20, т.1, буква “а” от Закона за електронното 
управление, втората  функционално свързана с нея разпоредба на чл.38, ал.2 от ГПК, 
уреждаща връчването на съдебни книжа по електронен път, както и третата систематично 
свързана разпоредба на чл.38а от ГПК, регламентираща задължението за посочване на 
електронен адрес за връчване на съдебни книжа, следва да се приложат едва след 
привеждане на Единния портал за електронно правосъдие в пълно съответствие с нормите 
на Закона за съдебната власт и след осигуряване на пълен достъп на адвокатите до 
поддържаните от органите на съдебната власт електронни дела и публични регистри.  

 
В тази връзка предлагаме да се приеме нарочна разпоредба, която отлага 

влизането в сила на новоприетата разпоредба на чл.38, ал.2 от ГПК, предвиждаща 
връчване на страните на книжа и документи по електронен път, да се отложи влизането в 
сила на чл.38а от ГПК, вменяваща задължение за посочване на електронен адрес, както и 
да се отсрочи действието на разпоредбата чл.50а от Закона за адвокатурата,  уреждаща 
задължение за адвокатите да се регистрират в Единния портал за електронно правосъдие 
по чл.360в от ЗСВ, като  обвързващото действие на  посочените три разпоредби се 
синхронизира с крайния срок, в който се вменява нарочно задължение на председателите 
на всички съдилища за  присъединяване на съдилищата към Единния портал за 
електронно правосъдие, и едновременно с това се съобрази срокът, в рамките на който 
ще бъде осъществено пълно снемате електронния образ на висящите дела като 
необходимо условие преди да започне връчването по електронен път на призовки и 
съдебни актове на страните и техните процесуални представители. 

 
III.Разпоредбата на чл.38, ал.2 от ГПК, уреждаща връчване на съдебни книжа по 

електронен път, следва да бъде допълнена, като се предвиди възможност за подаване на 
възражение за нередовност на връчването, в случай че към електронната призовка или 
съобщение не бъде приложен в електронен вид  връчваният съдебен акт или заявление. 
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Неколкократно депозирахме пред Вас своето предложение да се предвиди законова 

възможност за повдигане на възражение от страната, спрямо която се осъществява 
електронното връчване, че електронното дело или изпратеният документ са непълни, като в 
такъв случай се регламентира задължение за съда връчването на съдебните книжа да се 
осъществи по конвенционалния ред – на настоящия адрес на страната, а при липса на такъв 
– на постоянния ѝ адрес. Респективно, ако се касае за адвокат, в тези случаи връчването 
спрямо него да се извърши отново по общия ред за връчване на адвокат.  

 

В тази връзка предлагаме в разпоредбата на чл.38 да се създаде нова ал.7  със 
следното съдържание: 

(ал.7). За редовност на връчването по електронен път по ал.1 - 3  се изисква 
към електронното съобщение да са приложени подлежащите на връчване актове, 
изявления и доказателства. Възражението за нередовност поради неприложен, 
нечетим или страдащ от друг порок електронен документ се предявява в тридневен 
срок от връчването му. При предявено възражение за нередовно връчване по 
настоящата алинея съобщението се връчва повторно по ал.1 – 3. 
 
IV. Следващата ал.3 на чл.38 от ГПК, уреждаща връчване на съдебни книжа по 

електронен път на посочен от страната имейл адрес, при липса на осъществен избор по 
предходната алинея,  създава риск за пораждане на разнопосочна съдебна практика, 
увреждаща интересите на страните, тъй като въвежда правило, съгласно което ако страната 
няма регистрация в ЕПЕП или не е избрала квалифицирана услуга за електронна 
препоръчана поща, а е посочила адрес на електронна поща, връчването да се осъществява 
на ПОСОЧЕНИЯ адрес. “Посочването” би могло да се интерпретира и като всяко инцидентно 
цитиране от нейна страна в представен в съда документ на електронен адрес, който тя 
ползва. Считаме, че горното не следва да се допуска и връчване на актове на съда следва 
да се извършва само и единствено на нарочно и съзнателно избран от страните 
електронен адрес за връчване на актове и книжа, а не на случайно посочен такъв и 
съдържащ се в някой от множеството документи, които страната е депозирала по делото. 
При сега приетата разпоредба ще е необходимо страните и техните процесуални 
представители да направят внимателна ревизия на всички производства, в които участват, и 
ако не желаят да бъдат сюрпризирани с нежелано връчване на електронна поща, която са 
посочили само за конкретно действие, да подадат изрично изявление, че не желаят по-
нататъшно връчване на инцидентно посочения електронен адрес. 

 
Настоящата редакция на разпоредбата на чл.38, ал.3 от ГПК е несъвместима с 

предходните две алинеи, както и с доброволния характер на връчването по електронен път, 
а така също с принципа за правна сигурност, нито е в интерес на правосъдието връчването 
на съдебни книжа да  се осъществява на произволно посочени имейл адреси на страните 
и/или техните процесуални представители, данни за които могат за бъдат извлечени от 
приложени заявления в кориците на делата, ако в същите заявления не се съдържа изрично 
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волеизявление на страните за съгласие да получават съдебни книжа по електронен адрес на 
изрично ИЗБРАНИЯ от страната или нейния процесуален представител имейл адрес.  
 

В тази връзка предлагаме следното  изменение и допълнение: 
1.В разпоредбата на чл.38, ал.1 от ГПК след думите „посочен” се добавя следния текст: 

„като адрес за връчване”, и разпоредбата добива следното съдържание: 
 

Чл.38 (ал.1). Съобщението се връчва на адреса, който е посочен като адрес за 
връчване по делото. 
 
 2. В разпоредбата на чл.38, ал.3 от ГПК след думите „адрес на електронна поща” се 

добавя запетайка и се добавя следния текст : „като адрес за връчване”, и разпоредбата 
добива следното съдържание: 

 

Чл.38 (ал.3). Когато не е избрана възможност за връчване по ал. 2, но 
страната е посочила адрес на електронна поща като адрес за връчване, връчването 
се извършва на посочения адрес. 

   
 3. В разпоредбата на чл.38а ал.3 от ГПК текстът „се съгласява” се заличава и се 

замества с „може да се съгласи”,  като разпоредбата добива следното съдържание: 

 (3) Лицето, извършило процесуално действие в единния портал за 
електронно правосъдие, може да се съгласи да приема електронни изявления и 
електронни документи, съобщения, призовки и книжа в производството пред 
съответната съдебна инстанция и пред всички инстанции. 

 
V. Действащата редакция на разпоредбата на чл.41а от ГПК предвижда връчването 

по електронен път да се отчита като редовно в момента на изтеглянето на призовката, 
съобщението или книжата от адресата. Практическото приложение на тази редакция вече 
породи проблеми в практиката, тъй като нерядко съобщенията се изпращат на 
електронните адреси на страните и техните адвокати без да е приложен към тях 
връчваният акт, което създава предпоставки за противоречиво тълкуване на разпоредбата 
дали е осъществено редовно връчване в този случай. За гарантиране правото на защита на 
страните в процеса по наше мнение следва да бъде прието изрично уточнение в закона, 
съгласно което електронното връчване се приема за извършено само в случай, че 
адресатът е потвърдил получаване на електронното съобщение, а информационната 
система за връчване съдържа информация за изтегляне на документа и изтегленият 
документ съдържа в пълнота както съобщението или призовката, така и съответния 
съдебен акт или книжа, които се връчват със съобщението. 

 
Приетата окончателна редакция на чл.41, ал.1 от ГПК влошава допълнително 

относимата правна уредба, уреждаща връчване на съдебни книжа по електронен път, 
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доколкото в чл. 41, ал. 1 се добавя ново второ изречение, неприсъстващо във внесения 
законопроект, със следното съдържание: 
„Чл. 41. (1) Страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по 
делото или на който веднъж и е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си 
адрес. Такова задължение има страната и когато тя е посочила електронен адрес за 
връчване. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и 
пълномощникът на страната.“ 
 

Според приетата редакция на чл.41, ал.1 от ГПК не само че посоченият – независимо 
кога, в каква връзка и по какъв начин – по делото електронен адрес може да се ползва за 
редовно връчване на всякакви съобщения, призовки и книжа по делото, но и ако страната 
или нейният представител пропусне да уведоми съда, че този електронен адрес е променен, 
не съществува, не се ползва, няма достъп до него и пр., ще се прилагат последиците по чл. 
42, ал. 2 от ГПК - при неизпълнение на задължението по ал. 1, както и когато страната е 
посочила електронен адрес за връчване, но го е променила, без да уведоми съда, или е 
посочила неверен или несъществуващ адрес, всички съобщения ще се прилагат към делото 
и ще се приемат за връчени. 

 
Същевременно, в периода на обявено извънредно положение и последвалата го 

извънредна епидемиологична обстановка подаването на изявления на страните до съда по 

електронен път, на негов официално обявен имейл адрес, стана обичайна практика  и доказа 

своята виталност като способ за извършване на процесуални действия, въпреки липсата на 

изрична законова правна уредба, която да го регламентира. До настоящия момент, обаче, 

модулът за сигурно връчване на книжа по електронен път към Единния портал за 

електронно правосъдие, както и вторият модул за депозиране на искови молби, заявления и 

доказателства в процеса по електронен път чрез ЕПЕП все още не функционират, поради 

което единствената възможност за електронна комуникация между съда и страните е чрез 

изпращане на съдебните книжа и заявления по имейл. В тази връзка намираме за 

наложително разпоредбата на чл.62, ал.4 от ГПК да се допълни, като се предвиди 

възможност за изпращане на заявления и доказателства по електронен път и до официално 

обявения имейл на съда, или както сме предложили: „с постъпването на заявленията в 

информационната система на имейла на съда, обявен на официалната му интернет 

страница". Предложеното допълнение на чл.62, ал.4 от ГПК ще осигури стабилност в 

процеса, като валидира извършените процесуални действия по електронен път по имейл на 

съда до този момент. 

За конкретизиране предпоставките за редовност и момента на връчване по 
електронен път предлагаме следните изменения и допълнения на ГПК: 

1. В разпоредбата на чл.38 от ГПК се създава нова ал.7  със следното съдържание: 

(ал.7). За редовност на връчването по електронен път по ал.1 - 3  се изисква 
към електронното съобщение да са приложени подлежащите на връчване актове, 
изявления и доказателства. Възражението за нередовност поради неприложен, 
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нечетим или страдащ от друг порок електронен документ се предявява в тридневен 
срок от връчването му. При предявено възражение за нередовно връчване по 
настоящата алинея съобщението се връчва повторно по ал.1 – 3. 
 
2. Разпоредбата на чл.41, ал.2 от ГПК се заличава и на нейно място се създава нова 

ал.2  със следното съдържание:   
 
Чл.41, ал.2. При неизпълнение на задължението по ал. 1,  когато страната е 

променила адреса си, без да уведоми съда, или е посочила неверен или несъществуващ 
адрес, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. Когато страната е 
посочила електронен адрес за връчване и го е променила, без да уведоми съда, се 
прилагат последиците по чл.41а, ал.1 и ал.2. За тези последици страната трябва да бъде 
предупредена от съда при връчване на първото съобщение.  

 
3.Към разпоредбата на чл.41а от ГПК се създава нова ал.3 със следното съдържание: 
Чл.41а (ал.3) При връчване чрез електронно съобщение последиците по ал.1 и ал.2 

настъпват само в случай че връчването е извършено на електронен адрес, посочен като 
адрес за връчване и не  е предявено възражение за нередовност по чл.38, ал.7. За тези 
последици страната трябва да бъде предупредена от съда при връчване на първото 
съобщение. 

 
4. В разпоредбата на чл.51, ал.1 от ГПК след „единния портал за електронно 

правосъдие“ се поставя запетая и се добавя „на посочен от адвоката електронен адрес по 
реда на чл.38, ал.1-3 и разпоредбата добива следното съдържание: 

Връчване на адвокат 

Чл. 51.  (1) Връчването на адвокат се извършва чрез единния портал за електронно 
правосъдие,  на посочен от адвоката електронен адрес по реда на чл.38, ал.1-3 или на 
всяко място, където той се намира по служба. 

 5.Разпоредбата на чл.51, ал.2 от ГПК, второ изречение, след думите „Съобщенията, 
изпратени в заявения период на отсъствие“ се добавя текст със следното съдържание:  „или 
временна неработоспособност, както и съобщения, срокът на които изтича в същия период,“. 
Трето изречение на същата разпоредба се допълва, като след думите „следващ изтичането 
на заявения период на отсъствие“ се добавя следния текст: „или временна 
неработоспособност.“ След промените разпоредбата добива следното съдържание: 

(2) Адвокатът може да заяви в портала по ал. 1, че отсъства и няма да приема 
съобщения за определени периоди от време, които в рамките на една календарна година 
не може да бъдат с обща продължителност повече от 60 дни, с изключение на дните на 
отсъствие поради временна неработоспособност, които също се заявяват. Съобщенията, 
изпратени в заявения период на отсъствие или временна неработоспособност, както и 
съобщения, срокът на които изтича в същия период, трябва да бъдат изтеглени в 7-дневен 
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срок, считано от деня, следващ изтичането на заявения период на отсъствие или временна 
неработоспособност. Съобщенията се смятат за връчени в деня на изтеглянето им или в 
случай че не бъдат изтеглени - с изтичането на срока за изтегляне. 

6. В разпоредбата на чл.51, ал.3 от ГПК се заличава последното изречение 
„Необоснованият отказ не засяга редовността на връчването.“ и разпоредбата добива 
следното съдържание: 

(3) Адвокатът не може да откаже получаване на съобщение на своя доверител, 
освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, 
както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията или 
производството, за които е уведомяването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се 
заявява по електронен път в единния портал за електронно правосъдие, съответно се 
отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя.  
 

7. В разпоредбата на чл.62, ал.1 от ГПК след края на второто изречение да се добави 

ново изречение: „При извършване на процесуално действие в електронна форма срокът 

изтича до края на двадесет и четвъртия час.“ и разпоредбата да добие следното съдържание: 

Чл.62, ал.1. Последният ден на срока продължава до края на двадесет и четвъртия 
час. Ако трябва да се извърши действие или да се представи нещо в съда, срокът изтича в 
момента на приключване на работното време. При извършване на процесуално действие в 
електронна форма срокът изтича до края на двадесет и четвъртия час. 

 
8. Разпоредбата на чл.62, ал.4 от ГПК да се допълни, като след думите „електронно 

правосъдие” се поставя запетая и се добавя текст със следното съдържание: „с постъпването 
му в системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция Електронно 
управление или с постъпването му в информационната система на електронния адрес на 
съда, обявен на официалната интернет страница“ и разпоредбата да добие следното 
съдържание: 

Чл.62, ал.4: „Електронното изявление, с което се извършва процесуално действие, се 
смята за получено от съда, до който е адресирано, с постъпването му в системата на 
единния портал за електронно правосъдие, с постъпването му в системата за сигурно 
електронно връчване на Държавна агенция Електронно управление или с постъпването му 
в информационната система на електронния адрес на съда, обявен на официалната му 
интернет страница“. 

VI. В становището си до Народното събрание ОСА принципно възрази срещу 
допълнението на чл. 42, ал. 2 от ГПК, като посочихме, че фингирано връчване на 
съобщения поради промяна на електронен адрес без уведомяване на съда не е удачно 
законодателно решение, тъй като при днешното бурно развитие на електронните 
комуникации, страните много често и динамично променят електронните си адреси и 
понеже това не е постоянен или настоящ адрес, страните не следят стриктно за това да 
уведомяват институциите за промяна в електронните си пощи. Още по-неоправдано е 
привързването на такива правни последици към инцидентно посочен по делото електронен 
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адрес – например електронен адрес, посочен някога в първата инстанция за получаване на 
препис от протокол или постъпил документ по делото, който впоследствие е закрит или не 
се ползва от страната, и на който неочаквано за страната ѝ се връчва въззивно решение, 
подлежащо на обжалване. На следващо място, посочване на неверен или несъществуващ 
адрес и връщане на съобщение с отговор за “сгрешен или несъществуващ адрес на 
електронната поща на получателя”, може и много често е резултат от инсталирани софтуери 
за защита от спам или вируси, забрани за получаване и изпращане на файлове с определена 
големина, автоматични настройки на поддържащите сървъри на електронни пощи за 
блокиране на определени изпращачи, а понякога и дори чисто технически проблеми с 
блокиране на конкретни IP адреси, блокиране или сриване на сървъри на големи 
доставчици на услуги за електронна поща и ред други причини, които са изцяло извън 
контрола на страната и нейния адвокат. 

 
VII.С приетите промени в чл. 50 от ГПК е предвидено, че връчването на кредитни и 

финансови институции, включително тези, извършващи събиране на вземания срещу 
потребители, застрахователни и презастрахователни дружества и търговци, които 
извършват доставка на енергия, газ, или предоставяне на пощенски, електронни 
съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги, нотариуси и частни съдебни 
изпълнители, държавни учреждения и общини се извършва само по реда на чл. 38, ал. 2 – 
чрез ЕПЕП или чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща, на посочен от 
тях електронен адрес. Подобно въвеждане на задължително призоваване по електронен 
адрес също намираме за крайно ограничително изискване, особено ако посочените 
дружества и търговци имат упълномощен адвокат по делото, поради което считаме, че 
следва да отпадне. Вярно е, че служителите в такива дружества и търговци обичайно ползват 
електронен подпис, осъществяват кореспонденцията си с Националната агенция по 
приходите по електронен път и имат опит, поради което за тях няма проблем да 
кореспондират така и със съдилищата, но по отношение на нито една друга държавна 
институция, НАП или административен орган не се предвижда ИЗКЛЮЧИТЕЛНО и САМО 
електронно призоваване. Навсякъде съществува като алтернатива и връчването на 
съобщения по общия ред. Същевременно, не са уредени последиците от нерегистриране в 
ЕПЕП, респ. неизползване на квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща от 
страна на посочените дружества и търговци. За разлика от адвокатите, за посочените 
организации не е предвидено нито изрично задължение, нито срок за това. 

 
В тази връзка предлагаме в разпоредбата на чл.50, ал.5 от ГПК след „частни съдебни 

изпълнители“ да се добави текста „може да“ и се заличава думата „само“,  след текста „по 
реда на чл.38, ал.2“ да се добави „или ал.3“, а след думите „на посочен от тях електронен 
адрес“ да се добави „като адрес на връчване“ и  разпоредбата да добие следното 
съдържание: 

 
Чл.50, ал.5. Връчването на кредитни и финансови институции, включително тези, 

извършващи събиране на вземания срещу потребители, на застрахователни и 
презастрахователни дружества и на търговци, които извършват доставка на енергия, газ 
или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и 
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канализационни услуги, на нотариуси и частни съдебни изпълнители може да се извършва 
по реда на чл. 38, ал. 2 или ал.3 на посочен от тях електронен адрес като адрес на 
връчване. 

 
VIII.Срещу вмененото на адвокатите и страните в процеса задължение да получават 

призовки  и съобщения по електронен път следва да бъде създадено реципрочно 
задължение на съда да приема изпратени от страните до съда по електронен път искови 
молби, заявления по образувани дела и други електронни документи, както и съдът 
следва да бъде задължен да изпраща на страните по тяхно искане по електронен път /на 
указания по делото имейл адрес/ съдебни книжа, протоколи от заседания, експертизи, 
съдебни актове и други документи, находящи се в кориците на делото. 

 
В тази връзка предлагаме следните изменения и допълнения: 

1.В чл.102б, ал.1 от ГПК след „са длъжни“ се добавя „да извършват и“  , като 
разпоредбата добива с следното съдържание:  

Чл. 102б, ал.1. Съдилищата са длъжни да извършват и да приемат процесуални 
действия в електронна форма. 

 2. В разпоредбата на чл.102б, ал.2 след „отказват“ се добавя „изпращането и“, като 
разпоредбата добива следното съдържание: 

Чл.102б, ал.2. Съдилищата не може да отказват изпращането и приемането на 
електронни изявления, с които се извършват процесуални действия, когато: 

1. са спазени изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за 
електронния документ и електронните удостоверителни услуги; 

2. изявленията са подписани с квалифициран електронен подпис, когато законът 
изисква саморъчен подпис за валидността на определени изявления. 

 
3. Предлагаме изменение и допълнение на разпоредбата на чл.102б, ал.1, ал.2 от 

ГПК, при което разпоредбите да добият следното съдържание: 

Чл. 102б, ал.1. Съдилищата са длъжни да извършват и да приемат процесуални 
действия в електронна форма. 

               ал.2. Съдилищата не може да отказват изпращането и приемането на 
електронни изявления, с които се извършват процесуални действия, когато: 

1. са спазени изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за 
електронния документ и електронните удостоверителни услуги; 

2. изявленията са подписани с квалифициран електронен подпис, когато законът 
изисква саморъчен подпис за валидността на определени изявления. 
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IX. Предлагаме изменение и допълнение на разпоредбата на чл.102з, ал.3 от ГПК, при 
което разпоредбата да добие следното съдържание:                  

Чл.102з, ал.3 Към електронни изявления преписи за страните не се представят. 
Съдът възпроизвежда изявленията и приложенията към тях в необходимия брой преписи 
на хартиен носител и ги изпраща на участниците в производството, които не са заявили, че 
желаят да получават електронни изявления от съда или не са задължени да получават 
такива. 

 
Промяната на разпоредбата на чл.102з, ал.3 от ГПК, от която да отпадне заверка на 

съда върху преписите за страните, се налага поради значителното оскъпяване на 

електронното правосъдие с настоящата редакция на разпоредбата, предвиждаща 

необходимост от заверка, а оттам – от заплащане на дължимите държавни такси за същата 

заверка по 2 лв. на първа страница и 1 лв. на всяка следваща в съответствие с действащата 

тарифа. 

X. С оглед възстановяване на нарушения принцип на равенство на страните в процеса 

намираме за наложително да бъдат синхронизирани новоприетите изменения в 

разпоредбата на чл.127, ал.1, т.2 от ГПК, уреждаща задължителното посочване от ищеца в 

исковата молба на електронен адрес за целите на връчване на документи по електронен път 

по чл.38 и чл.38а от ГПК, с разпоредбата на чл.131, ал.2, т.2 от ГПК, регламентираща 

пожелателното посочване на електронен адрес от ответника единствено в случай, че 

разполага с такъв. В тази връзка предлагаме разпоредбата на чл.127, ал.2 от ГПК да бъде 

допълнена в аналогичен смисъл и да придобие следната редакция: 

Чл.127, ал.1, т.2  : името и адреса на ищеца и ответника, на техните законни 

представители или пълномощници, ако имат такива, електронен адрес за връчване при 

условията на чл. 38 и 38а, ако разполага с  такъв, и заявление дали желае връчване на 

посочения електронен адрес, както и телефонен номер на ищеца и неговите 

представители или пълномощници, единния граждански номер на ищеца и номера на 

факса и телекса, ако има такива. 

XI. Нашето очакване е, че въвеждането на задължителна регистрация на адвокатите в 
ЕПЕП и връчването на съобщения основно през този портал ще създадат много потенциални 
проблеми, предвид следното: 

 
- Значителен брой адвокати нямат електронни адреси за кореспонденция, особено по-
възрастните колеги или колеги, които работят от дълги години в малки съдебни райони, 
където комуникацията със съда и деловодните служби е предимно лична и непосредствена; 
 
- При предвиждане на задължителна регистрация на адвокатите в ЕПЕП и задължително 
електронно връчване на адвокатите чрез нарочния модул в ЕПЕП, това следва да е 
обвързано с насрещни задължения на съдебните органи и администрацията да осигури 
непрекъсната и безпрепятствена работа с портала, възможности за регистрация в портала по 
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електронен път като адвокат (въведеният модул за електронна регистрация и към момента 
не предоставя възможност тя да се извърши чрез личен номер на адвокат) и промяна на 
профила по електронен път, възможности за електронно заявяване на достъп до делата и 
осигуряване на пълен електронен образ на делото, по което адвокатът е заявил електронно 
връчване на книжа; служебно предоставяне на достъп до електронното дело в по-горни 
инстанции в зависимост от предоставените пълномощия на адвоката за процесуално 
представителство в следващи съдебни инстанции. Подобна пълна функционалност на ЕПЕП 
понастоящем не е развита, нито е предоставен достъп на адвокатите до пълен електронен 
образ на висящите дела, по които предстои електронно връчване на книжа и документи. 
 

Ето защо, намираме, че задължението за посочване на електронен адрес за 
получаване на електронни изявления за адвоката, трябва да кореспондира с насрещни 
задължения на съда, чието изпълнение трябва също да е скрепено със срок (като 
предвидения срок за задължителна регистрация на адвокатите в ЕПЕП до 30 юни 2022 г.) .  

 
 Темата за електронното правосъдие изисква по- задълбочен прочит, при който 
Обединение на свободните адвокати се ангажира да продължи да изразява критични, 
отговорни и иновативни предложения, касаещи действащата законова уредба и 
необходимостта от последващи законодателни промени. Надяваме се да подходите 
отговорно, като преосмислите концепцията относно електронното правосъдие и  приемете 
в спешен порядък предложените по-горе допълнения и изменения на ГПК, ЗСВ и Закона за 
адвокатурата. 
 
 

                                 С уважение:  

                                 адв. Емил А. Георгиев, председател на  

                      УС на „Обединението на свободните адвокати“ 
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