
До 
Министъра на правосъдието

Препис до 
ид Председателя на Народното събрание

Предложение за промяна на ГПК в частта 
за връчване на съдебни книжа на адвока-
ти

От 

„ОБЕДИНЕНИЕ  НА  СВОБОДНИТЕ
АДВОКАТИ“, ЕИК 205846611, 

представлявано от адв. Емил А. Георгиев –
председател на УС

Уважаеми Дами и Господа, 

Считано от 30.06.2022 г. влиза в сила редакцията на чл.51 от ГПК, приета с
изменение на закона,  обнародвана в  ДВ,  бр.  110 от  2020 г., съгласно която:  „(1)
Връчването на адвокат се извършва чрез Единния портал за електронно правосъдие
(ЕПЕП) или на всяко място, където той се намира по служба.“

При отчитане степента на завършеност на ЕПЕП, новото техническо задание
за неговата доработка, непълното окомплектоване на електронните дела в ЕПЕП от
всички съдилища, липсата на разработен модул към ЕПЕП, който да позволява пода-
ване на заявления по електронен път, техническите пропуски при разработване на
системата, без предоставена възможност за връчване по електронен път на  подле-
жащите на връчване съдебни актове и книжа (понастоящем чрез модула за призовки
и съобщения се изпраща информация единствено относно призовките/съобщенията,
без прилагане на линк, чрез който да се достъпват подлежащите на връчване съ-
дебни книжа), а така също пропускът на ЕПЕП да отчита, съхранява и визуализира
информация относно датата на осъщественото връчване на призовки и съобщения,

възразяваме срещу въведеното ограничение / задължение на адвокатите да
приемат книжа единствено по електронен път, без същото да е скрепено с насрещно
задължение  на  съда  да  осигури  своевременно  и  пълно  окомплектоване  на
електронните дела в ЕПЕП, а така също без въведени законови гаранции относно
правната сигурност на страните, предвидимост и проследимост при връчване на съ-
дебни актове и книжа.

С оглед на това предлагаме в спешен порядък да бъде прието изменение
на горецитираната разпоредба,  като законодателят върне предходната й ре-
дакция, съгласно която: чл.51, ал.1 „Връчването на адвокат става лично в него-
вата кантора или на всяко място, където той се намира по служба. Връчването
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в кантората може да се извърши на всяко лице, което работи или сътрудничи
на адвоката. При удостоверяване на връчването връчителят посочва името и
качеството на получателя.“

Друг възможен законодателен подход, който да гарантира правната сигурност
при  връчване  на  съдебни  актове  и  книжа,  предполага  по-сериозна  ревизия  на
последните  промени  в  ГПК,  обнародвани  в  ДВ,  бр.  110  от  2020  г.,  свързани  с
електронното правосъдие. 

В тази връзка предлагаме следния проект за изменение и допълнение на
ГПК:

Пар.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.

 Пар.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.

Пар.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:

Чл.38 (ал.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.

Пар.4. Разпоредбата на чл.41,  ал.2 се заличава и се създава нова ал.2 на
нейното място 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. 
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Пар.5. Към разпоредбата на чл.41а от ГПК се създават нови ал.3 и ал.4 със
следното съдържание:

Чл.41а (ал.3) Връчването по чл.38, ал.2 е редовно, ако в съобщението по
ал.1 е посочен подателят, входящият номер и датата на постъпване в съда на
връчваните съдебни книжа, и едновременно с това подлежащите на връчване
съобщения, призовки и съдебни книжа са достъпни за изтегляне в електронна
среда. 

Чл.41а (ал.4) Възражението за нередовност на връчването по чл.38, ал.2
поради липса на предпоставките по ал.3 се предявява в тридневен срок от
деня на изтеглянето на съобщението по ал.1.  При предявено възражение за
нередовно връчване по настоящата алинея съобщението се връчва повторно
по реда на чл.38, ал.1 – 3.

Пар.6.  В  разпоредбата  на  чл.50,  ал.5  от  ГПК  след  „частни  съдебни
изпълнители“ се добавя текста „може да“ и се заличава думата „само“,  след текста
„по реда на чл.38,  ал.2“  се  добавя „или ал.3“,  а  след думите „на посочен от  тях
електронен  адрес“  се  добавя  „като  адрес  на  връчване“  и   разпоредбата  добива
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 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.

Пар.7. В разпоредбата на чл.51, ал.1 думите „единния портал за електронно
правосъдие“ се заличават и на тяхно място се добавя  „на избран от него адрес за
връчване по чл.38“ , като разпоредбата добива следното съдържание:

Чл. 51.  (1) Връчването на адвокат се извършва на избран от него адрес
за връчване по чл.38 или на всяко място, където той се намира по служба.

Пар.8. В  разпоредбата  на  чл.62,  ал.1  след  края  на  второто  изречение  се
добавя ново изречение:  „При извършване на процесуално действие в електронна
форма срокът изтича до края на двадесет и четвъртия час.“  и разпоредбата добива
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.

Пар.9. Разпоредбата на чл.62, ал.4 се допълва, 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
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Електронно  управление  или  с  постъпването  му  в  информационната  система  на
електронния  адрес  на  съда,  обявен  на  официалната  интернет  страница“  и
разпоредбата добива 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“.

Пар.10.  В  разпоредбата  на  чл.62  се  добавя  нова  ал.5  със  следното
съдържание:

Чл.62,  ал.5  Срокът  по  чл.41а,  ал.1  не  се  смята  за  пропуснат,  когато
изтичането  му  е  станало  по  време  на  заявения  период  на  отсъствие  на
адвоката по чл.51, ал.2. В този случай срокът изтича в 7-дневен срок, считано
от деня, следващ изтичането на заявения период на отсъствие.

Пар.11. 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.

Пар.12. 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 ина 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.

Пар.13. В чл.102з,  ал.3 се заличават думите „след заверка от служител на
съда“, като разпоредбата добива 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.

Пар.14. В разпоредбата на чл.127, ал.2 от ГПК след думата „електронен адрес
за връчване при условията на чл. 38 и 38а ” се поставя запетайка и се добавя текст
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със  следното  съдържание  :  „ако  притежава  такъв”,  и  разпоредбата  придобива
следното съдържание:

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 притежава 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.

Предложител:

СНЦОП „Обединение на свободните адвокати“
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