
№/Приоритет* Проблем Описание Възможно решение Необходими нормативни мерки Отг. Бележки
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Сложност / 
цена

Необходимост от хартиено 
заявление

Както за регистрация на потребител, така 
и за разрешаване на достъп до конкретно 
дело е необходима изрична молба на 
хартиен носител. (Има възможност за 
онлайн подаване с КЕП /не е тествана/, 
но само на първоначална регистрация и 
то само на физическо лице /не и адвокат/. 
На практика заявление за достъп до дело 
може да се подава и подписано с КЕП 
през ССЕВ или имейл (ако се приеме, че 
са нормативно допустим начин за 
общуване със съда), но се използва 
общият формуляр, който е неудачен.)

1) Регистрацията да става с КЕП не само за ФЛ, но и за 
другите видове потребители. 2.1.) Добавянето на нови дела 
към съществуващ профил (разрешаването на електронен 
достъп до тях) да става от профила в ЕПЕП чрез попълване 
на електронен формуляр и след автоматична проверка, дали 
заявилият е страна или адвокат по делото и дали делото не 
е предварително маркирано като такова с ограничен достъп, 
системата сама да дава достъпа. (Така както за достъп до 
хартиено дело от страна в деловодство не се изисква 
резолюция на съдия.) 2.2.) Само когато потребителят досега 
не е участвал по делото (новоупълномощен адвокат, адв. 
дружество, а е участвал адвокат) или достъпът е ограничен, 
да се подава електронно заявление, подписано с КЕП, и 
електронно одобрение от Съда. По всяко дело се подава 
отделно заявление (а не 1 заявление до съда за достъп по 
30 дела на различни докладчици). Евентуален отказ трябва 
да е мотивиран. 2.3.) В профила в ЕПЕП да има е-
формуляри и за заличаване на дела (прекратяване на 
достъп), активиране и редакция на е-връчване, които да се 
процедират автоматично, без съдия. 2.4) Е-формуляр и за 
отказ от е-връчване и за съобщение за нередовност при 
връчването (налагат преценка от съдия). 3) Достъпът до 
делото се унаследява и по делата пред следващите 
инстанции, вкл. по частни жалби (в ЕИСС да се отбелязва 
дали пълномощното е ограничено до една инстанция). 4) Да 
уведомява за свързани дела (напр. за новият номер, когато 
делото е пренесено пред друга инстанция).

Първично законодателство - няма 
необходимост
Вторично - Текст в нова Наредба. 
(Вж. и Правилата за достъп...)

Ако съдилищата настояват да има 
хартиено копие по делата, те биха 
могли да (го генерират и) 
разпечатват.

Идентификация на потребителите 
и сигурност

В момента се влиза само с парола и 
имейл. 

1) Различни нива за достъп (пасивен и активен). За 
извършване на процесуални изявления да се изисква 
идентификация чрез КЕП или чрез двуфакторна 
идентификация (например парола + СМС, или както е за ТР). 
КЕП, издаден "по изключение" на юридическо лице 
(адвокатско дружество или напр. дружество за комунални 
услуги) може да служи само за пасивен достъп до фирмен 
профил (виж Проблем 5), но не и за извършване на 
процесуални действия. 2) Интеграция с единния регистър на 
адвокатите, поддържан от ВАдС: доколко един профил може 
да стане адвокатски; доколко един профил продължава да е 
адвокатски (дали е вписан, действащ или адвокат с 
временно или окончателно отнети адвокатски права). 
Идентификацията в ЕПЕП следва да се осъществява по 
съвместим начин (ЕГН или дата на раждане, личен номер на 
адвокат). 

Първично законодателство - няма 
необходимост
Вторично - Текст в нова Наредба.

Ако се направи по модела на ТР, 
би могло да се използват същото 
решение + да бъде обществено 
приемливо. Върбанова: Регл. 
910/2014 допуска КЕП само на 
физически лица (не ЮЛ и органи). 
Наредба №6 на ВСС предвижда 
ЕПЕП да има интегрирана 
електронна идентификация. Някои 
от доставчиците на 
квалифицирани услуги поддържат 
и своя схема за електронна 
идентификация, която би могла да 
замени липсващата по Закон за 
електронната идентификация. Към 
момента се обсъжда Регламент, 
който да обхване електронната 
идентификация и който да 
създаде т.нар. дигитален 
електронен портфейл на 
идентичност (European Digital 
Identity Wallet). Търговският 
регистър не е добър модел, 
защото той осигурява достъп с 
регистрация до ограничен обем от 
данни в регистъра, ако субектът 
желае пълен достъп това става 
само чрез електронна 
идентификация с КЕП или с ПИК 
на НАП.
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Интегрално дело В момента в ЕПЕП се качват само някои 
документи, които са различни според 
съдилищата и дори съставите. (При дела 
в ЕИСС се твърди, че няма съществени 
проблеми.) Макар законодателството да е 
ясно, не всичко е разпоредено на 
съдебните служители.

За да има смисъл от системата е необходимо да се качва в 
ЕПЕП всичко постъпило по делото - на практика то да е 
точно копие на хартиеното дело. Да включва всички 
документи на страните, актове на Съда, резолюции и тн.- Да 
се сканират и досъдебните производства (като се използва 
вече дигитализираната част в системата на ПРБ).Да се 
качват в електронното дело  призовките /съобщенията за 
връчване и отрязъците към тях на хартиен носител, 
приложени в кориците на хартиеното дело (успоредно с 
предложенията по т. 7 и 17). Да се качват в електронното 
дело всички резолюции и определения на съда, в това число 
постановените на ръка върху подадените заявления на 
страните. Да бъде нормативно въведен кратък срок за 
попълване на електронното дело с новопостъпващите 
документи по делото  /заявления с доказателства, 
експертизи, актове на съда, протоколи от осз/и за включване 
в ЕПЕП на всички съдилища, с механизъм за контрол в 
реално време по показател интегралитет на електронното 
дело, т.е. съответствие между  качените документи в ЕПЕП, 
ЕИСС и в кориците на хартиеното дело. Особен проблем 
съществува с документи, които не постъпват на регистратура 
- разписки от призовки, документи, подадени в о.с.з., както и 
с въззивни жалби.

Първично законодателство - няма 
необходимост
Вторично - Текст в нова Наредба.

Вж. проблем 31 относно яснотата. 
Вероятно има ограничение в 
обема на файловете, които могат 
да се качват, което препятства  
качването в електронното дело на 
обемисти експертизи /примерно от 
по 100 страници/ или пълен 
комплект от подадените искови 
молби с приложени 
доказателства. Този проблем 
също следва да бъде отстранен, 
като се обмисли използване на 
ресурсите за съхраняване на 
съдържание в т. нар. “държавен 
облак”.

Функционалност за уведомление 
на потребителите по настъпили 
събития по техните дела

В момента е необходимо потребителите 
постоянно да проверява системата - няма 
система за уведомление на настъпили 
събития.

Да бъде направена система за уведомления по имейл (и 
СМС евентуално), за да може да има смисъл от системата и 
страните винаги да знаят, когато нещо се случва по делото 
(постановяването на акт от съда, за качването на протокол, 
за всеки входящ или изходящ документ). Същото е полезно 
за съдиите и деловодителите. 

Първично законодателство - няма 
необходимост
Вторично - Текст в нова Наредба.

Пак може да се използва моделът 
на ТР - има вариант за 
атвоматични уведомления и по 
имейл (новата система) и по СМС. 
Може да се заимства от 
Системата за сигурно електронно 
връчване, където отварянето на 
документ от получателя му (може 
да) генерира съобщение до 
подателя.

Различни видове потребителски 
профили

В момента има само два вида профили - 
за физическо лице и за адвокат. Дори 
прокуратурата не може да чете 
електронните дела.

Нуждите (съответно правата за достъп) на различните 
участници в производството трябва да са различни. Това 
предполага и достъп на повече лица за една страна 
(например двама-трима адвокати, двама адв. сътрудници, 
секретарка, самата страна). 1) Например да има и профили 
като за: (а) Вещи Лица (само за четене), (б) за адвокатските 
сътрудници или секретарки (да могат да се дават от адвокат 
по делото, за да правят справки или свалят документи, но 
без да могат да качват), (в) фирмени профили (на масови 
страни) (г) профили на адвокатски дружества, (д) за 
прокурор/ прокуратура; (е) профил за съдии (само за четене 
на чужди дела). 2) Възможност за промяна на профила (от 
юрисконсулт на адвокат и обратно).

Първично законодателство - няма 
необходимост
Вторично - Текст в нова Наредба.

Адвокатският профил да дава 
достъп и до личните дела на 
адвоката.

Стандарти относно форматите на 
качените документи

В момент съм виждал документи 
в .doc, .pdf, .jpeg, .tiff, .png, .rtf и други. 
Освен това, към момента съществува 
порочна практика – при постъпване на 
електронен документ в съда, същият се 
отпечатва като хартиен препис, който 
препис се дигитализира и се качва в 
ЕПЕП.  Качването на дигитализирано 
копие на хартиения препис практически 
лишава страните по делото от 
възможността да извършат валидиране 
на подадения в съда електронен 
документ.

Да се разработи поотделно, но синхронизирано
(а) за съдебните актове и
(б) за потребителите на ЕПЕП.
Документите трябва да бъдат в някакъв стандартен формат, 
например пдф, който съдържа автоматични данни кога, от 
кого и от къде е свален.
 Да се опишат: - размер на файловете
- брой на файловете
- Версии на програмните продукти (не се четат)
- кои актове се качват.
При постъпване в съда на електронен документ в 
електронното дело следва да се качи същият в оригинал, а 
не като дигитализирано копие на хартиен препис.

Първично законодателство - няма 
необходимост
Вторично - Текст в нова Наредба.

Това е съвсем лесно тех. решение 
- пдф е безплатен отворен 
формат, широко използван. 
Стандартите трябва да бъдат 
съгласувани с ЕИСС и Единния 
регистър на съдебните дела, за да 
бъде възможна и лесна 
интеграцията. (Вж. проблем 31 
относно яснотата.) При избора на 
стандарт следва да се държи 
сметка, че някои формати не се 
поддържат от смарт устройства – 
например tiff.
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Уведомления за течащи срокове 
(за вс. страни)

В момента не става ясно от системата 
дали и от кога текат процесуални 
срокове.

Да бъде добавено приложение, от което е видно дали текат 
процесуални срокове, ако да - за кого (например за 
насрещната страна), от кога (Да е посочена датата например 
на връчване), до кога (това може да се изчисли автоматично) 
и на какво основание (напр. текст от закона, разпореждане и 
тн). Това следва да е интегрирано  в системата, но да може и 
да има уведомления за страната по имейл и СМС - например 
при началото на срока и 24ч преди изтичането му. Също 
така, е редно всяка страна да знае дали за другата текат 
срокове.

Първично законодателство - няма 
необходимост
Вторично - Текст в нова Наредба.

Това е технически една идея по-
трудно и ще трябва да се 
определи кое лице задава тези 
срокове (вероятно в допълнително 
приложение в самата система). 
Част от сроковете могат да са 
автоматични (например след 
уведомяване), част да се задават 
ръчно от деловодител (или съдия) 
- например при указания в 
заседание и т.н. Т.е. налага се и 
промяна в ЕИСС.

Възможност за пакетно сваляне 
на документи

В момента документите трябва да се 
свалят един по един.

С оглед правната сигурност и удобство, е редно страна да 
може да свали всички документи по дадено дело на куп (като 
един zip file). Това би позволило на страна да си прави 
"снимки" на делото към даден момент, или на вещо лице да 
свали всичко, което му трябва за целите на експертиза и тн.

Първично законодателство - няма 
необходимост
Вторично - Текст в нова Наредба.

Полезно е да се генерира файл и 
да се изпраща имейл на страната, 
която го е поискала - така да има 
изходящ номер на документ ида 
се знае кой кога какво е свалял. 
(Подобна функционалност има и в 
ЕИСС, като към електронната 
папка се сваля и html файл - 
съдържание с линкове.)

Връзка между делата на 
различни инстанции

В момента в ЕПЕП всяко дело е само за 
себе си, няма взаимовръзки. (В 
търсачката има опция за търсене на 
свързани дела, но тя не е софтуерно 
обезпечена.)

Да се създадат връзки между делата по свързани 
производства (например обезпечение и основно 
производство) или на различни инстанции (хиперлинкове  
към свързаните първоинстанционни и второинстанционни 
дела и касационни дела).

Първично законодателство - няма 
необходимост
Вторично - Текст в нова Наредба.

В ЕИСС такава свързаност 
съществува и може да се 
използва. Когато делата са в 
различни деловодни системи, че 
трябва да се провери, дали те 
поддържат такъв тип данни и 
евентуално да се доработят.

Връзка с ЕИСС Не са ясни отношенията между ЕИСС и 
ЕПЕП. (Актовете от ЕИСС се качват 
автоматично в ЕПЕП, на опашка; други 
деловодни системи актуализират един 
път дневно или ръчно. ЕПЕП все още не 
поддържа подаване на изявления, които 
да се регистрират директно в ЕИСС.)

Да се извърши техническо обследване от специалисти. Да се 
генерира еднопосочна или двупосочна връзка между ЕПЕП и 
ЕИСС, с оглед осиуряване на изменения в реално време и 
кохерентни за всички съдилища.

Първично законодателство - няма 
необходимост
Вторично - Текст в нова Наредба.

За да е възможна връзката, най-
добре би било файловете да са в 
съвместим формат и еднакъв 
стандарт.

Връзка с регистъра на съдебните 
актове

В момента в ЕПЕП и Регистрите на 
актовете има различни номера и дати на 
едни и същи актове.

Да се генерира еднопосочна връзка между ЕПЕП и ЕИСС, с 
оглед осиуряване на изменения в реално време и 
кохерентни за всички съдилища.

Първично законодателство - няма 
необходимост
Вторично - Текст в нова Наредба.

За да е възможна връзката, най-
добре би било файловете да са в 
съвместим формат и еднакъв 
стандарт.

Криптиране/защита на връзката В момента връзката с ЕПЕП е със 
стандартно ниво на криптиране.

Да се извърши технически анализ и при нужда да се 
използва по-високо ниво на криптиране.

Първично законодателство - няма 
необходимост
Вторично - Текст в нова Наредба.
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Модул за изпращане на съдебни 
книжа чрез ЕПЕП. Възможност за 
подаване на документи и 
автоматично генериране на 
входящ номер и потвърждение

В момента в противоречие с чл. 102б - 
102е ГПК ЕПЕП е само пасивна система и 
няма възможност чрез нея да се подават 
документи по делата. Има само зле 
функциониращо електронно заявление по 
чл. 410 ГПК.

1) Да се разработи модул за изпращане на 1.1.) иницииращи 
документи като искови молби, жалби, заявления за издаване 
на заповеди за изпълнение, заявления за допускане на 
предварителни обезпечителни мерки, други иницииращи 
заявления по искови и охранителни производства, 1.2.) както 
и заявления по висящи дела, 1.3.) ведно с възможност 
(бутони) за избор на адресат /съд, до когото е адресирано 
иницииращото заявление, искова молба, жалба/, бутон за 
избор на вида документ (молба, искане за препис, защита, и 
тн) подписване на заявлението с КЕП, бутон за прикачане на 
документи, бутон за удостоверяване с КЕП верността на 
прикачените документи и бутон за изпращане. 2) интеграция 
с деловодните системи на съдилищата - документът да се 
качва автоматично в тях; 3) при подаване автоматично да се 
генерира входящ номер и да се изпраща съобщение на 
имейла на лицето, което го е подало, с вх. № и с прикачен 
документа с интегриран time stamp и ел. удостоверение на 
докуметна кога от кого и къде е подаден, 4) автоматично да 
се качва в делото в графа "очакващи резолюция" или "на 
доклад"  5) да има възможност и за подаване на документи 
във формуляр на ЕПЕП със структурирани данни (страни, 
вид на искането), които да се използват наготово в 
деловодната система на съда.

Първично законодателство - промени 
в ГПК, НПК и АПК.Вторично - Текст в 
нова Наредба.

Вж. проблем 6 относно 
стандартите. Документите подт. 4 
- да е видно, че е подадено, но 
само страната, която го е подала 
да може да го свали, преди да го 
обработи съда. (Обратно, ОСА:  
На адвокатите -  процесуални 
представители на страни в 
процеса често им налага да се 
запознаят с подадени от 
насрещната страна документи, по 
които съдията е решил да се 
произнесе в осз, непосредствено 
преди делото, за да вземат 
становище по същите заявления с 
приложени доказателства по 
време на осз. Достъпът до тези 
документи, подадени на хартиен 
носител и намиращи се в кориците 
на хартиеното дело /макар все 
още неномеровани и 
непрошнуровани/ е свободен, 
поради което няма причина 
достъпът до електронния вариант 
на подадените заявления по 
делото да бъде ограничен. По 
тези съображения е разумно и 
двете страни да имат достъп до 
електронния вариант на 
подадените документи, които 
чакат произнасяне от съда и са 
качени в папка"очакващи 
резолюция" или "на доклад" и 
всяка една от страните да може 
да ги разпечатва. Ограничение 
може да бъде въведено само за 
специфични заявления, налагащи А. Единен стандарт за 

подписване на документи от 
страните. Б. Единен стандарт за 
подписване на документи от съда

В момента въобще не е ясно кои 
документи са подписани, за повечето не е 
ясно от кого, и как. В момента някои са (1) 
с подпис на ръка, (2) други с КЕП с 
функцията на Adobe (certificates), (3) други 
с DocuSign, (4) други с .pkcs7 отделен 
файл, а (5) други с интегриран  pkcs7 
подпис в пдф файла. Това пречи на 
проверката и прави сложна работата на 
системата.   Документите в ЕИСС се 
подписват в пидиеф на сървъра. За 
призовки, актове и пр. в други системи 
действат разнообразни правила.

1) Да се извърши технически анализ. 2) Да приеме единен 
препоръчителен начин за подписване на документите от 
страните. Може би най-добре е да има интегрирарана 
функция за подписване в ЕПЕП (вж. по-горе при подаване в 
структурирани формуляри) и проверка както на 
математическата валидност на подписа, така и на регистрите 
за анулирани подписи. Извън това, някои от приложенията 
към изявленията до съда, също трябва да бъдат подписани. 
2) Също така желателно е документите да съдържат Time 
Stamp или такъв да се дава при входирането им. 3) ЕПЕП да 
се интегрира със сайта на Държавна агенция за електронно 
управление с цел да се осигури възможност за автоматична 
проверка на автентичността и валидността на положения 
електронен подпис с КЕП чрез функционалността, 
предоставена в сайта на ДАЕУ - система за електронно 
валидиране, находяща се на следния адрес: 
https://evalidation.egov.bg/ . 3.1.) Валидацията на документите 
е задължение на съда (валидацията от страната не носи 
гаранции), да се извършва автоматизирано. 3.2.) като такава 
интегрирана проверка да може да прави всяка страна за 
всеки качен документ. 4) Да се уреди стандартът за 
подписване  на документи от съда, вкл. съпроводителни 
писма от служители.

Първично законодателство - няма 
необходимост
Вторично - Текст в нова Наредба.

Може да се взаимства от ТР или 
НАП - например да може да бъдат 
подписвани няколко документа 
наведнъж, да може да има 
различни варианти за подписване 
(КЕП на флашка, КЕП чрез 
облачна услуга и тн).
Върбанова: Не всички доставчици 
на КЕП поддържат електронен 
времеви печат, както и не при 
всички той е интегриран с КЕП. 
Двете услуги са съвсем различни, 
а ГПК изисква за страните само 
КЕП, което от гледна точка на 
технологията и регламента е 
правилно.

Лог на влизанията от всеки 
потребител

В момента не може да се проверя кой 
кога от къде е влизал в ЕПЕП.

Да може всеки да си провеи дали е логнат, от къде кога и с 
какъв браузър е влизал, както и да има автоматично 
уведомяване по имейл на потребителя при влизане от ново 
устройство или необичайна локация. 

Първично законодателство - няма 
необходимост
Вторично - Текст в нова Наредба.

Това е за да се гарантира 
сигурност.

Избор за изглед на интерфейса - 
Вид документи, но и 
хронологичен

В ЕПЕП изгледът е по вид документи - (1) 
Заседания, (2) Актове, (3) Страни по 
делото, (4) Протокол за разпределение, 
(5) Входящи документи.

Да се направи възможност за хронологичен изглед - събития 
по делото по реда на постъпване, както беше досега 
системата на СГС.

Първично законодателство - няма 
необходимост
Вторично - Текст в нова Наредба.
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Да се възстановят възможностите за справки по страни.
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Лог на качвания и сваляния
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Модул за връчване на съдебни 
книжа чрез ЕПЕП. Възможност за 
уведомяване с автоматично 
генериране на дата на връчване и 
дата на изтичане на срок. 

ЕПЕП е основно пасивно в момента. При 
изпращане на съобщение през ЕПЕП към 
него не се прикача връчвания акт, а често 
го няма качен и в електронната папка в 
ЕПЕП. В системата няма информация 
кога ответната страна е получила даден 
акт по електронен или хартиен способ.

1) страната получава съобщение по имейл/смс, че има 
документ по делото, за който да се уведоми; 2) страната има 
срок (указан и в съобщението) - напр. 14 дни, да се уведоми. 
Ако се уведоми в този срок, започва да и тече срокът от 
момента на сваляне на документ. Ако не се уведоми - 
започва да тече от последния ден на срока; 3) Като се 
уведоми, страната получава имейл с документа (освен 
достъпа в самото ЕПЕП) с дата, номер на уведомление, 
приложим срок, от кога тече, и кога изтича. 4) Разписката от 
е-връчването да се пренася в ЕИСС, като отделно се 
отразява и самата дата на връчване; 5) Датата на връчване 
да се отразява и в ЕПЕП. 6) За другите страни също трябва 
да е видно, че страната се е уведомила, и кога и изтича 
срока (вж. проблем 7). 7) Е-формуляр за обратна връзка при 
проблеми с уведомяване (неприкачен, непълен, неотварящ 
се; вж. и проблем 1). 8) да се отразяват и датите на 
хартиените връчвания. 9) Срокът да се счита за спазен до 
24-ия час (чл. 62 ал. 1  ГПК и другите закони). 10) Когато 
страната е подала електронно документи, но другата страна 
трябва да ги получи хартиено, те да се отпечатват от съда, 
без да се извършва официална заверка за вярност на 
преписа.

Първично законодателство - промени 
в ГПК, НПК и АПК.
Вторично - Текст в нова Наредба.

 В чл.38, ал.2 от ГПК да се 
предвиди възможност за подаване 
на възражение за нередовност на 
връчването, в който случай се 
връчва по конвенционалния ред. 
Според ОСА чл.38, ал.1 от ГПК 
трябва да се измени така: 
"Съобщението се връчва на 
адреса на страните, който е 
посочен по реда на чл.127, ал.1, 
т.2 и чл.131, ал.2, т.2 от ГПК.", за 
да се изключи възможността ал. 3 
да се интерпретира като 
възможност за връчване на 
инцидентно посочена по делото 
електронна поща. (Евентуално - 
да има нужда от потвърждение на 
получаването в този случай, което 
отразява поемането на риска от 
страната.)
По т. 10 в чл. 102з ал. 3 ГПК да 
отпадне "след заверка от 
служител на съда " (Такава 
заверка не се прави и при 
хартиеното връчване; излишна е, 
тъй като документът идва към 
призовка от съда; заобикаля реда 
за нотариални заверки на чужд 
документ; създава затруднения за 
администрацията и ненужно и 
високо таксуване за страната, 
която действа електронно. При 
отпадане ще се дължи такса 5 ст./ 
стр., която подлежи на 
присъждане на спечелилата 
страна.)

Възможно (за адвокати) за 
справки по имена на страни или 
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ за дела

ЕПЕП въобще не предоставя такава 
възможност, а тя е основополагаща за 
прозрачността на съдебната система и 
възможността ефективно да се следят 
производствата и да се правят справки.

Първично законодателство - няма 
необходимост
Вторично - Текст в нова Наредба.

Предлагаме ал.3 на чл.38 от ГПК 
изцяло да отпадне, тъй като 
същата разпоредба 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 волеизявление 
на страните за съгласие да 
получават съдебни книжа по 
електронен адрес на изрично 
ИЗБРАНИЯ от страната или 
нейния процесуален представител 
имейл адрес. .Независимо от 
способа за електронно връчване 
считаме, че следва да бъде 
приета законова разпоредба 
съгласно която електронното 
връчване се счита 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, както и 
само в случай, че електронното 
дело, по което се извършва 
връчването, е изцяло налично и 
достъпно за страната или нейния 
адвокат в Единния портал за 
електронно правосъдие. Приетата 
окончателна редакция на чл.41, 
ал.1 от ГПК влошава 
допълнително относимата правна 
уредба, уреждаща връчване на 
съдебни книжа по електронен път, 
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. Предлагаме 
разпоредбата на чл.41 от ГПК да 
се допълни с нова ал.3, в която 
изрично се уточнява, че 
последиците по чл.41, ал.2 от ГПК 
за фингирано връчване на 
съдебни книжа и документи чрез 
прилагането им по делото 
настъпват единствено ако 
изпращането им по електронен 
път е извършено на имейл на 
страната или нейния процесуален 
представител, посочени в 
заявление с изрично депозирано 
съгласие на страните за връчване 
на съдебни книжа и документи по 
електронен път по реда на чл.127, 
ал.1, т.2 и чл.131, ал.2, т.2 от ГПК. 
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.

Единен номер на всеки документ 
в системата

Свалените от системата документи нямат 
номера.

За да няма злоупотреби и потенциални обърквания, следва 
всеки документ в системата да има индивидуален номер и 
сертификат за авторство и дата.

Първично законодателство - няма 
необходимост
Вторично - Текст в нова Наредба.

В ЕПЕП не знаем кое кога от кого е 
качено, както и дали един документ не е 
заменен от следваща версия.

За всяко дело да има лог кога и от кого са качвани 
документи, дали такива са премахвани (изтривани) и от кого 
и кога какво е сваляно.

Първично законодателство - няма 
необходимост
Вторично - Текст в нова Наредба.

Задължение за подаване чрез 
ЕПЕП

Няма задължение нито за употреба на 
ЕПЕП, нито за подаване чрез нея.

Да бъдат задължени постепенно повече лица (например 
търговци, синдици, адвокати, вещи лица и тн) да подават 
чрез ЕПЕП, или по вид дела (например заповедно или 
охранителни производства, производства за обезпечения, 
несъстоятелности и тн).

Първично законодателство - промени 
в ГПК, НПК и АПК.
Вторично - Текст в нова Наредба.

Както се видя с ТР, това не е 
проблем. АД та отдавна може 
само електронно да се подават 
заявления. Задължението по 
видове дела обаче не може да се 
отнася до граждани, които са 
непрофесионалисти.
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Няма в ЕПЕП възможност.
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Не е ясно къде и как ЕПЕП се съхранява.
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Няма в ЕПЕП.
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Небалансирана нормативна уредба Изменение на чл.127, ал.1, т.2 от ГПК

30

В момента липсва

Отчитане на отсъствие и 
ангажираност.

Налагат се синхронизирани промени в ЕПЕП и ЕИСС: 1) Да 
могат да отразяват периоди/ събития като: 1.1.) 
регистрирания период на почивка на адвоката по чл. 51 ал. 2 
ГПК; 1.2.) отсъствието на адвоката поради временна 
неработоспособност (пак там); 1.3.) други дълготрайни 
отсъствия на адвокат или на страна, когато могат да бъдат 
въведени (болест, дълго пътуване) да може да има 
автоматично  уведомление в системата и съдията да 
прецени как да процедира (дали може да удължи срока или е 
спешно); 1.4.). ангажираност на адвоката по други вече 
насрочени дела (за деня, ако е в друг град, иначе за час 
преди и 2 часа след заседанието, примерно). 2) В същото 
време трябва да се отразяват събития като: 2.1.) връчване; 
2.2.) насрочване, 2.3.) течащи срокове. 3) Трябва да се 
изготви матрица за разрешенията при сечението на всеки от 
случаите по т. 1 и 2 и то в зависимост от процесуалното 
качество на участника (страна, адвокат). Доколкото е 
възможно, системата сама да избягва съвпадение, в 
противен случай да извежда предупредително съобщение за 
съда. Така напр. по т. 1.1. и 2.1. съобщенията, изпратени 
през почивката следва да бъдат изтеглени в определн срок 
след изтичане на почивката, след което се считат връчени. 
Напр. по 1.4. и 2.2. да предупреждава съда за конфликта на 
ангажименти. По т. 1.2. и 2.3. трябва да се помисли дали 
временната неработоспособност е основание за спиране 
автоматично (екс леге и в самата система) на сроковете - от 
една страна това е улеснение, от друга създава 
неравнопоставеност със страните, които не ползват ЕПЕП и 
трябва да искат продължаване на срок, а и необходимостта 
от проверка на доказателствата, за да няма шиканиране. 4) 
Съответно трябва да бъде въведен е-формуляр в ЕПЕП, в 
който да се въвеждат периодите по т. 1 и да прикачат 
доказателства /болничен лист, призовка по друго дело/. 5) 
Интеграция с модулите за връчване и насрочване.

Първично законодателство - промени 
в ГПК, НПК и АПК.
Вторично - Текст в нова Наредба.

Мисля, че за ВАС това беше 
основно изискване. 

Защитена и дублираща се 
физическа инфраструктура

Де бъде уредено къде и как ще са сървърите и data farms на 
ЕПЕП, с необходимия дублаж, както и верни копия на 
различни локации - например в градовете, където има 
апелативни съдилища да има сървъри, които през 5 мин 
правят копия на ЕПЕП, или през определени различни 
интервали от време, тройно и четворно дублиращи се 
връзки, и тн.

Първично законодателство - няма 
необходимост
Вторично - Текст в нова Наредба.

Това би изисквало инвестиции във 
физическа и линейна 
инфраструктура. 

Интеграция с основните системи 
за календари (Outlook, Google 
Calendar)

Да може събития (заседания, изтичащи срокове) да бъдат 
автоматично експортирани в основните формати за 
календари.

Първично законодателство - няма 
необходимост
Вторично - Текст в нова Наредба.

Задължения на съда във връзка 
с ЕПЕП

Оскъдна нормативна уредба. При липса 
на функциониращ ЕПЕП, съдилищата са 
посочили имейли, на които получават 
изявления делата; приемат се и такива 
през ССЕВ. 

Да се уреди изрично задължение на съда да приема 
заявления и документи, подадени по електронен път чрез 
ЕПЕП - такова има в чл. 102Б ГПК, считано от юли 2021 г. Да 
се провери и за другите процеси.

Според ОСА съдът 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. (Трябва 
обаче да се предвиди и такса за 
тази допълнителна услуга на 
администрацията, особено когато 
тези книжа ги има в ЕПЕП.) 

Реципрочни задължения по ЕПЕП 
за всички страни

Възстановяване равенството на страните в процеса във 
връзка  с връчване на призовки и съобщения чрез ЕПЕП - за 
ищци, ответници, прокуратура, държавни органи.

Имейл адрес // телефонен номер 
за докладване на проблеми с 
ЕПЕП и оказване на помощ за 
страни или техните адвокати

Ползвателят на ЕПЕП да може да получава помощ при 
затрдунения с достъпа и ползването по начин, по-удобен от 
понастоящем наличната форма за конталт.

Първично законодателство - няма 
необходимост. Вторично - Текст в 
нова Наредба.
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Не са необходими. 
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Да сложат мейл за контакт.
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Изтегляне на списък с дела

36
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модул за видеоконферентна връзка чл. 135а ГПК да се редактира

*Легенда:

Липса на ясни указания какво се 
качва в системата, в какъв вид и 

кога.

Системата не позволява създаването на 
цялостен уъркфлоу, чрез който адвокатът 
по определено дело да бъде наясно и, 
по-същественото, да е сигурен какво се 
случва чрез преглед в нея. Не всички 
актове се качват, но по-големият проблем 
е, че дори няма яснота кои актове се и не 
се качват. Т.е. освен с опит от първа 
ръка, човек няма как да знае за в бъдеще 
какво да очаква от системата. Актове не 
могат да се свалят.

В случай че не е възможно качване на някои актове, да бъде 
посочено в някакво поле за работа със системата кои актове 
заинтересованите лица да не очакват да бъдат качени, за да 
знаят да си ги търсят на друго място.

Проблемите са не толкова в 
самата система (макар че и такива 
има), колкото в начина, по който в 
момента се ползва. Обучение и 
достатъчно ресурси за 
служителите на съдилищата би 
следвало да са достатъчни. (Вж. 
проблем № 6 относно самите 
стандарти, № 3 относно 
интегралността.)

Дата на издаване е всъщност дата 
на качване

Системата подава грешна информация 
като в "дата на издаване" всъщност се 
поставя датата на качване в ЕПЕП на 
документа или информацията за неговото 
издаване.

Или да се коригира името на колоната на "дата на качване" 
или да се вписва действителната дата на издаване. 
Евентуално да се въведе втора колона за дата на 
действителното издаване.

Липсва контакт с лицето, което 
качва актове в системата 
(деловодителя)

(по-старите дела)

Влизаш в системата, откриваш, че даден 
акт само е маркиран, но не е качен и до 
тук. Не можеш да се свържеш с човека, 
отговорен за качването на акта и по 
някакъв начин да ескалираш, за да 
разбереш какво съдържанието или какви 
са пречките този акт да не намира място 
в системата.

Трудно е, защото служителите са 
в текучество, ротират се. Освен 
това връзка може да се 
осъществи чрез телефонния 
указател на сайта на съответния 
съд.

Подобно на проблем №8, не може да се 
ползват в машинно четим вид данните от 
системата, относно това какви дела има 
потребителя в системата и те на какъв 
етап са.

Да може да се експортват в машинно четим вид списък с 
делата, филтрирани по определен показател с няколко 
колони още.

електронно плащане на държавни 
такси

Към момента страните в процеса не 
могат да упражнят правото си по чл.73, 
ал.4 от ГПК, а именно за намаляване на 
държавната такса с петнадесет на сто, 
тъй като тази „отстъпка“ е предвидена 
само при подаване на електронни 
документи и осъществяване на 
процесуални права чрез ЕПЕП, но не и по 
друг начин (чрез имейл или друга система 
за връчване)

Да се изгради модул с 2 варианта:
- плащане от сметка на страната или адвокатска сметка 
директно през ЕПЕП;
- генериране на платежно нареждане или само на код за 
плащане, който после лесно да бъде отнесен към 
иницииращия документ или към делото в ЕПЕП.
- възможност адвоката да изпрати на страната само 
формуляра за плащане в ЕПЕП.
Необходимо е да не направи единна сметка на съдилищата 
за електронно плащане в ЕПЕП.

изискването за специално оборудвана 
зала в съдилищата създава затруднения

Да може в някои хипотези (напр. за самите адвокати) да се 
достъпва и от други места;
- проверката на самоличността на участниците в нея да се 
осъществи чрез електронна идентификация
- да се гарантира и че страните и свидетелите се намират на 
място, където сигурността им не е застрашена и изявленията 
им не са предварително съставени.

Критичен проблем, който компрометира съществуването на 
системата

Критичен проблем, който драстично засяга нормалното 
функциониране на системата

Проблем от значение за нормалното функциониране на 
системата
Проблем от значение за подобряване на функционалността 
и удобството на системата

ОСА: 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 влязат в сила 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.


