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ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗСВ 

 

Пар.1.В разпоредбата на чл.360а 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. 

 

Пар.2.В разпоредбата на чл.360в  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. 

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. 
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Пар.3. В разпоредбата на чл.360к 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.). 

 

 

Предложител: 

СНЦОП „Обединение на свободните адвокати“ 
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