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ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО 

     
 
 
УТВЪРДEНИ  
със Заповед № 199 от 10 май 2019 г., 
изм. със Заповед № 508 от 02 декември 2019 г., 
изм. със Заповед № 133 от 24 март 2022 г. 
на Административния ръководител- 
председател на Окръжен съд - Габрово 

          
                   

 

ПРАВИЛА   
за изпращане на съобщения и призовки  

чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 38, ал. 2  
и следващите от Гражданския процесуален кодекс  

 
 

Чл. 1. (Изм. от 10.05.2019 г., изм. от 02.12.2019 г.) (1) Окръжен съд – 
Габрово обявява публично -  чрез интернет страницата си своя електронен 
пощенски адрес, чрез който ще изпраща съобщения и призовки по 
Гражданския процесуален кодекс, в рамките на своята компетентност и в 
зависимост от заявеното от страните по гражданските дела. 

(2) (Нова от 24.03.2022 г.) Връчването може да се извърши на избран 
от страната електронен адрес за връчване чрез: 

1. Единния портал за електронно правосъдие; 
2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), поддържана от 

Държавна агенция „Електронно управление“ ДАЕУ. 
(3) Когато не е избрана възможност за връчване по ал. 2, но страната е 

посочила адрес на електронна поща, връчването се извършва на посочения 
адрес. 

Чл. 2. Страната (или процесуалният ù представител), посочила адрес на 
електронна поща за получаване на съобщения и призовки, трябва да е 
заявила изрично, че желае същите да ù се връчват по този начин.  

Чл. 3. (1) (Изм. от 24.03.2022 г.) Съобщенията се смятат за връчени с 
постъпването им в посочения от страната електронен пощенски адрес.  

(2) (Отм. от 24.03.2022 г.).  
Чл. 4. (1) Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от 

електронния запис.  
(2) (Изм. от 24.03.2022 г.) Електронният запис е възпроизведеното на 

хартиен носител съобщение до страната, ведно с възпроизведения запис 
(съобщението) от системата на съда за факта на доставянето му.  

(3) (Отм. от 24.03.2022 г.).  
(4) Копие от електронния запис се прилага по делото.  
Чл. 5. (Изм. от 24.03.2022 г.) Когато не може да се извърши връчване 

по чл. 38, ал. 1 – 3 от ГПК, съобщението се връчва на настоящия адрес на 
страната, а при липса на такъв – на постоянния. 
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Чл. 6. Ако страната е посочила електронен адрес за връчване, но го е 
променила, без да уведоми съда, или е посочила неверен или несъществуващ 
електронен адрес, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за 
връчени.  

Чл. 7. 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. 8. (Изм. от 10.05.2019 г., изм. от 02.12.2019 г.) Всяка промяна в 
електронния адрес на Окръжен съд - Габрово се отразява незабавно на 
интернет страницата на съда. 

Чл. 9. (Изм. от 24.03.2022 г.) Процесуални действия по електронен 
път, освен връчване на съобщения и призовки, се извършват след 
разпореждане на съдията-докладчик. 

Чл. 10. (Изм. от 24.03.2022 г.) (1) При извършване на процесуално 
действие в електронна форма лицето може да се съгласи да приема 
електронни изявления и електронни документи от съда по делото в 
производството пред съответната инстанция или пред всички инстанции. 

(2) Лицето, извършило процесуално действие в Единния портал за 
електронно правосъдие, се съгласява да приема електронни изявления и 
електронни документи, съобщения, призовки и книжа в производството пред 
съответната съдебна инстанция и пред всички инстанции.  

(3) Съгласието по ал. 1 и 2 може да се оттегли по всяко време, като 
оттеглянето не засяга редовността на вече извършените действия. 

Чл. 11. (Отм. от 24.03.2022 г.).   
Чл. 12. (Изм. от 10.05.2019 г.) При промяна на изискванията и 

задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени, тези 
правила може да бъдат изменяни и допълвани от ръководството на съда. 

 
гр. Габрово, 24 март 2022 година 

 

 

ИЗГОТВИЛ: 

 
 
 
ВЕСЕЛИНА ГЪДЕВА 
Съдебен администратор  
на Окръжен съд – Габрово 
 

 


