
РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

В И С Ш    С Ъ Д Е Б Е Н    С Ъ В Е Т 

 

И З В Л Е Ч Е Н И Е 

от  ПРОТОКОЛ  № 26 

от заседанието на Комисията по правни въпроси към 

Пленума на  Висшия съдебен съвет, 

проведено на 23 ноември 2020 г. 

 

 

1. ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на 

Гражданския процесуален кодекс. 

 МОТИВИ:   Полученият от министъра на правосъдието проект на 

Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 

(ЗИД на ГПК) е бил разгледан от Комисията по правни въпроси към 

Пленума на Висшия съдебен съвет (КПВ) на заседание, проведено на 

16.11.2020 г. С решение по т. 1 от протокол № 25/16.11.2020 г. на КПВ е 

отложено произнасянето със становище по законопроекта, като е посочено, 

че такова ще бъде изразено, в рамките на съгласувателната процедура по 

чл. 27 от Закона за нормативните актове ще бъде изразено, след 

провеждане на обществените консултации и след отчитане на постъпилите 

предложения.  

 Видно от приложения доклад от министъра на правосъдието, в 

процесуалните закони следва да намерят място основните правни норми, 

регулиращи правилата за упражняване на процесуални права в електронна 

форма, доколкото със Закона за изменение и допълнение на Закона за 

съдебната власт (обн., ДВ, бр. 62 от 2016 г.) са регламентирани общите 

правила относно удостоверителните изявления и процесуални действия в 

електронна форма. Същевременно, необходимостта от законодателни 

изменения в процесуалните закони е свързана и с предстоящото въвеждане 

на единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), както и 

функционалностите на единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП).  

 Посочено е, че с регламентацията в чл. 360е, ал. 1, т. 7 от ЗСВ, чл. 34, 

ал. 1 от Наредба № 6 от 2017 г. за извършване на процесуални действия и 

удостоверителни изявления в електронна форма, и чл. 75, ал. 1 от 

Правилника за администрацията в съдилищата, поставя основите за 

извършване на процесуални действия в електронна форма, но същата се 

явява недостатъчна по отношение на института на електронното 

призоваване, поради което се предлагат съответните изменения в ГПК и 

Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). 

 Предложените изменения и допълнения в ГПК са за създаване на 

регламентация в следните насоки: 

 - Подробни правила за връчване на съобщения и призовки на 

електронен адрес, като изменението в чл. 62, чрез създаване на нова ал. 4: 
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Приложение към решение по т. 1. от протокол № 26/23.11.2020 г. на КПВ 

 

        

 

ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН 

КОДЕКС 

(обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на 

Конституционния съд от 2008 г. — бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12,19, 32 

и 42 от 2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 47 от 2009 г.; изм., 

бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2010 

г. - бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 

2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 15 и 43 от 2016 г., бр. 8, 13, 63, 86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 42 

и 65 от 2018 г., бр. 38, 83 и 100 от 2019 г. и бр. 68 и 98 от 2020 
г.) 

§ 1. Член 38 се изменя така: 

„Адрес за връчване 

Чл. 38. (1) Съобщението се връчва на адреса, който е посочен по делото. 

(2) Връчването може да се извършва на избран от страната електронен адрес 

за връчване: 

1. чрез единния портал за електронно правосъдие; 

2. чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща съгласно 

Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 

година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при 

електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB 

L 257 от 28 август 2014 г.), наричан по - нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“.“ 

(3) В случай че не са налице предпоставките по ал. 2, ако страна е посочила 

адрес на електронна поща, връчването по отношение на същата се осъществява по този 

начин. Връчването по този начин е редовно, ако адресатът потвърди изрично 

получаването. 

(4) Съгласието може да се оттегли по всяко време, като оттеглянето не засяга 

редовността на вече извършените действия. 

(5) В случай на невъзможност да се извърши връчване по предходните 

алинеи, съобщението се връчва на настоящия адрес на страната, а при липса на такъв - 

на постоянния. 

(6) Страната може да посочи електронен адрес за връчване по електронна 

поща на вещо лице, свидетел и трето лице, задължено да представи намиращ се у него 

документ. Връчването по този начин е редовно, ако адресатът потвърди изрично 

получаването.“ 

Предложението е с цел уеднаквяване на режима по ал.3 и ал.6, предвиждащи 

получаване на съобщения по обикновена електронна поща. Подробно 

регламентиране на реда за изпращане на потвърждение е предвиден в чл.41а, 

ал.3 от ГПК. 

§ 2. Създава се чл. 38а: 

„Задължение за посочване на електронен адрес 

Чл. 38а. (1) Лицето, което е извършило процесуално действие в електронна 

форма, е длъжно да посочи електронен адрес за уведомяване за удостоверяване на 

получаването на електронното изявление и за резултата от техническата проверка на 

извършеното действие. 

(2) При извършване на процесуалното действие в електронна форма лицето 
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може да се съгласи да приема електронните изявления от съдилищата в 

производството пред съответната инстанция или пред всички инстанции до 

приключването му. 

(3) Лицето, което е извършило процесуално действие в единния портал за 

електронно правосъдие, се съгласява по това производство да приема електронните 

изявления, съобщения, призовки и книжа в него пред всички инстанции до 

приключването му.  

(4) Съгласието по ал.2 и ал.3 може да се оттегли по всяко време, като 

оттеглянето не засяга редовността на вече извършените действия.“ 

Предложението е с цел уеднаквяване на режима  и действието на отказа по 

ал.2 и ал.3. 

§ 4. Създава се чл. 41а: 

„Връчване чрез електронно съобщение 

Чл. 41а. (1) Когато връчването става чрез единния портал за електронно 

правосъдие или чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща, 

съобщението се смята за получено в деня на изтеглянето му от адресата. Страната 

следва да изтегли съобщението в едноседмичен срок от изпращането му. 

(2) В случай че страната не е изтеглила акта съобщението в едноседмичен срок 

от изпращането на съобщението по реда на в срока по ал. 1, съобщението се смята за 

връчено с изтичането на едноседмичен срок, считано от деня, следващ изтичането на 

едноседмичния срок от изпращане на съобщението. 

(3) Когато връчването става на посочен от страната адрес на електронна поща, 

денят на изпращането на съобщението се счита за деня на постъпване на съобщението 

в информационната система съответния електронен адрес на страната до доказване на 

противното. Страната следва да потвърди получаване на съобщението в 7-дневен срок 

от получаването му в посочената информационна система посочения електронен 

адрес. Съобщенията се считат за връчени от датата на изпращане на потвърждението 

от страната.” 

Предложението е с цел прецизиране режима на връчване чрез електронно 

съобщение. Промените в ал.2 са с оглед въвеждането на срок, с изтичането  на който 

се презумира редовността на връчването. 

 

§ 9. Член 51 се изменя така: 

„Връчване на адвокат 

Чл. 51. (1) Връчването на адвокат се извършва чрез единния портал за 

електронно правосъдие или на всяко място, където той се намира по служба. 

(2) Адвокатът може да заяви по електронен път в единния портал за 

електронно правосъдие, че отсъства и не приема съобщения за определени периоди от 

време, които общо не могат да бъдат по-дълги с обща продължителност повече от 45 

календарни дни в рамките на една календарна година. Съобщенията, връчени в 

заявения период на отсъствие, се смятат връчени в първия ден след края му. 

(3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението 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, за която е призоваването. 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. Отказът не засяга редовността на връчването. 

Предложените изменения целят: 

В ал.1 премахване на неяснотата на предвидения текст. 

В ал.2 прецизиране на срока дали е в работни или календарни дни. 
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В ал.3 предвиденият текст на изречение трето обезсмисля изключенията, 

посочени в изречение първо. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 34. В 12-месечния срок по § 39 на адвокатите, които не са се регистрирали в 

едининия портал за електронно правосъдие, връчването се осъществява по досегашния 

ред. 

§ 35. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г., бр. 46 и 

109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12,27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32, 101 от 

2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г., Решение № 10 на Конституционния съд от 

2011 г. - бр. 93 от 2011 г.; бр. 19,20,25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 

21 от 2014 г., бр. 14,24,41,42,60,74 и 79 от 2015 г., бр. 32,39,62,81 и 95 от 2016 г., бр. 

13,63,101 от 2017 г., бр. 7,44, Решение № 14 на Конституционния съд от 2018 г. - бр. 87 

и 96 от 2018 г., бр. 7, 16 и 83 от 2019 г. и бр. 98 от 2020 г.) се правят следните изменения 

и допълнения: 

1. В чл. 64: 

а) в ал. 2 се създава изречение второ: „При обявено извънредно положение, 

военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства, които 

налагат това или при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник, 

обвиняемият може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в тези случаи 

самоличността му се удостоверява от началника на затвора или началника на ареста 

или от определен от тях служител.” 

б) в ал. 7 се създава изречение трето: „При обявено извънредно положение, военно 

положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства, които налагат 

това или при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник, 

обвиняемият може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в тези случаи 

самоличността му се удостоверява от началника на затвора или началника на ареста 

или от определен от тях служител.” 

В чл. 270, ап. 2 се създава изречение второ: „При обявено извънредно 

положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни 

обстоятелства, които налагат това или по писмено искане на подсъдимия и неговия 

защитник и по преценка на съда, подсъдимият може да участва в делото и чрез 

видеоконференция, като в тези случаи самоличността му се удостоверява от началника 

на затвора или от негов представител.” 

Предложените промени са с аргумент, че използването в законопроекта на 

термина „форсмажорни обстоятелства“ не е коректно. Понятието е чуждица, 

привнесена от старото ни гражданско законодателство от френски език, а в 

българския език има собствено значение, известно като „непреодолима сила“. В 

съвременните Наказателно право и Наказателнопроцесуално право думата 

„форсмажор“ няма самостоятелно значение, тя е чужда за теоретичната мисъл и 

не се използва в съдебната практика. 

§ 39. Законът влиза в сила при условията, реда и сроковете на § 216 и § 229, т. 4 

от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 62 от 2016 г.) с изключение на § 9 и § 37, 

които влизат в сила дванадесет месеца след влизането в сила на изтичане на 

сроковете по § 216 и § 229, т. 4. 

Предложените промени са с оглед прецизиране на текста, тъй като §216 и 

§229, т.4 са влезли в сила и съответно срокът на отлагателното действие започва 

с изтичането на сроковете, предвидени в тях. 


