
Приложение  № 27 

 

О  К  Р  Ъ  Ж  Е   Н     С  Ъ  Д   -    Р  У  С  Е 

 

УТВЪРДИЛ: ………………. 

/Д.Алексиева/ 

 

Правила за изпращане на съдебни актове и книжа  

по електронна поща от Окръжен съд – Русе 

Чл. 1. Настоящите правила се отнасят единствено и само за кореспонденция на Окръжен съд 

– Русе със страните по делата и не касаят другите инстанции в съдебното производство.  

Чл. 2. Съдът обявява публично чрез своята интернет страница адреса на електронната поща, 

от който ще изпраща съобщения и призовки по Гражданския процесуален кодекс, както и 

протоколи, определения, разпореждания и решения, в рамките на своята компетентност и в 

зависимост от заявеното от страните по гражданските и търговските дела. По наказателни дела 

могат да бъдат изпращани електронно единствено незаверени преписи на протоколи, определения, 

разпореждания, решения, присъди и мотиви в зависимост от заявеното от страните. 

Чл. 3. Страната или процесуалният й представител, посочила електронен адрес за получаване 

на съобщения, призовки, съдебни актове и книжа трябва изрично да е заявила, че желае те да й се 

връчват по този начин, за което следва да бъде запозната с настоящите Правила, удостоверяването 

на което става с подписването на заявление на хартиен носител Приложение №1, заведено в 

регистратурата.  

Чл. 4. При подаване на заявлението, на страната се генерира случайна парола, отговаряща на 

минималните критерии за сигурност (дължина 8 знака, комбинация от малки и големи букви и 

цифри). Тази парола се предоставя на заявителя на бланка по образец Приложение №2 и 

същата се прилага към заявлението и важи само за конкретните документи изброени в него.  

Чл. 5. Заявлението за осъществяване на кореспонденцията по електронен път може да бъде 

подадено от страните по всяко време в хода на съдебния процес.  

Чл. 6. След подаване на заявление, съдебните служители са задължени да изпращат всички 

документи, упоменати в заявлението, до приключване на производството, по електронен път. 

Получаване на протоколи по електронен път става след нарочна молба /включително и по 

електронна поща/ и резолюция на съда. Всеки документ изпращан на страната се защитава със 

съответната  парола, приложена към заявлението, с права за четене на документа.  

Чл. 7. След получаване на такова заявление от страна или процесуален представител, същото 

се прилага по делото, като на корицата му се поставя печат със следното съдържание: 

Кореспонденция по електронен път!  

Чл. 8. (1) Съобщенията и призовките се смятат за връчени с постъпването им в 

посочената от страната информационна система /чл. 42, ал. 4 от ГПК/. Връчването на 

електронен адрес, посочен от страната се удостоверява с копие от електронния запис и екземпляр от 

призовка/съобщение подписан от съдебен служител.  



 (2) Потвърждаване на получаването на електронно изявление не е необходимо, за да се 

смята, че е получено от адресата /чл. 8, ал. 1 от ЗЕДЕП/.  

 (3) Информационната система на адресата е тази на посредника при електронно изявление, 

който по възлагане на страната, приема, изпраща или съхранява електронни заявления /например, 

ако електронната поща на страната е abv.bg, това е информационната система на дружеството 

посредник, управляващо и администриращо сървъра за електронна поща на abv.bg и предоставящо 

услугата електронна поща/.  

 (4) Копието на електронният запис е възпроизведеното на хартиен носител електронно 

съобщение изпратено до страната, включващо адреса за електронна поща на съда, дата и час на 

изпращане, адреса за електронна поща на получателя, тема-идентификатор на съобщението в 

пощенския сървър, обслужващ съда и списък на изпратените документи, което се прилага по делото.  

(5) Изпращането на електронен адрес, посочен от страната по наказателни дела се 

удостоверява единствено с копие от електронния запис. 

Чл. 9. Ако, поради технически причини или поради характера или обема на съответното 

съобщение или призовка, изпращане чрез електронната поща не е възможно, те се изпращат на 

посочения от страната съдебен адрес, чрез призовкар или по друг начин. Съдът известява 

електронно страната или адвоката, избрали уведомяване чрез електронен адрес, за причината 

книжата да се изпращат по друг начин. Същото се удостоверява с копие от електронния запис. В 

този случай, процесуалните срокове започват да текат от момента на получаването им.  

Чл. 10. Ако страната е посочила неверен или несъществуващ адрес за електронна поща, 

същото се удостоверява с копие от електронния запис, съобщенията и призовките се изпращат на 

настоящия адрес, а при липса на такъв – на постоянния (чл.38 ГПК).  

Чл. 11.  (1) Ако страна е променила електронния си адрес, който е съобщила по делото или на 

който веднъж й е било връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си електронен 

адрес (чл.41, ал. 1 ГПК).  

(2) При неизпълнение на задължението по ал. 1 всички съобщения се прилагат към делото и се 

смятат за връчени (чл.41, ал. 2 ГПК).  

Чл. 12. Ако съдът промени своя електронен адрес, е длъжен да уведоми за това страната 

по конкретното дело, по което вече е започнало връчване на съобщения и призовки по електронен 

път.  

Чл. 13. Всяка промяна в електронния адрес на съда се отразява незабавно на интернет 

страницата на съда.  

Чл. 14. Изпратените по граждански, търговски и наказателни дела протоколи, определения, 

разпореждания, решения, присъди и мотиви се считат за издадени незаверени копия на 

съответните съдебни актове.  

Чл. 15. Електронни изявления от страните по дела не се приемат и направените такива ще се 

считат за неприети.  

Адрес за електронна поща: courtruse@gmail.com  

Интернет страница: www.justice-ruse.org  



Приложение №1 

 

 

До     

Окръжен съд – Русе  

Гр. Русе 7000    

Ул. Александровска №57    

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

от ..................................................................................................... 

(трите имена на лицето) 

Адрес: 

обл. .........................., общ. .........................., гр./село .........................., 

ул./ж.к. ............................................. № ......., бл. ......., ет. ......., ап. ....... 

в качеството си на ............................................ 

по .................................................. дело № ..................../ ............... г. 

 

 

Заявявам,  че желая да получавам на електронен адрес 

............................................................@................................... следните съдебни актове:  

� Протоколите от съдебните заседания в ОС – Русе /само с изрична молба от 

страната за конкретен протокол/;  

� Определенията на ОС – Русе по делото /подлежащи на съобщаване/;  

� Разпорежданията на ОС – Русе по делото /подлежащи на съобщаване/;  

� Решенията на ОС – Русе по делото;  

� Присъди и мотиви на ОС – Русе по делото;  

� Всички съобщения и призовки по делото, заедно с приложенията по 

граждански и търговски дела.  

/ Отбележете съдебните актове, които желаете да получавате./ 

 

Декларирам, че съм запознат с Правилата за изпращане на съдебни актове и 

книжа чрез електронен пощенски адрес от Окръжен съд – Русе. Получих парола за достъп 

до електронните документи. 

 

Дата:.........................г.   .................................... 

(подпис) 



Приложение №2 

 

ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ 

 

 

Настоящата парола за достъп до електронни документи се предоставя въз основа 

на чл. 28, ал. 1 от Наредба № 1 от 7.02.2007 г. за минималното ниво на технически и 

организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни. 


