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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.38 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, 
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. 

 
Пар.4. 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. 
Пар.5. 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.6. 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. 

 
 
Пар.7. 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.8. В разпоредбата на чл.51, ал.1 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. 

 

 

 Пар.9. Разпоредбата на чл.51, ал.2 , 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 
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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 
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. 

 

 Пар.10. В разпоредбата на чл.51, ал.3 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.  

 
 
Пар.11. 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.12. 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 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“. 
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Пар.13. 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.10. 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. 

 

 Пар.14. 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. За възпроизвеждането страната, извършила действието в електронна форма, 
заплаща предварително такса на брой страници, определена с тарифата по чл. 73, ал. 3, 
освен в случаите по чл. 83. 

 

Пар.15. 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 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. 
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Предложител: 

СНЦОП „Обединение на свободните адвокати“ 
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