
 С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

 

С оглед влезлите в сила на 30.06.2021г. изменения в ГПК и НПК и 

измененията в ЗСВ, влезли в сила на 01.07.2021г. уведомяваме за следното: 

По граждански дела : връчването на съдебни книжа по образуваните в РС – 

Търговище граждански дела може да се извършва на избран от страната по 

делото електронен адрес за връчване чрез:  

- Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция 

„Електронно управление“, в която РС – Търговище е регистриран, 

съгласно чл. 38 ал.2 т.2 ГПК, като за 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, за нотариуси и частни съдебни изпълнители, 

както и за държавни учреждения и общини, това е единственият 

възможен начин за електронно връчване предвид изискванията на 

чл. 50 ал.5 ГПК и чл. 52 ал.2 ГПК, и с оглед липсващата към момента 

функционалност на ЕПЕП; 

- На посочен от страната по делото адрес на електронна поща, който е друг 

възможен начин за лицата, извън посочените в чл. 50 ал.5 ГПК и чл. 52 

ал.2 ГПК. 

 

Съгласно чл. 102б ал.2 ГПК се приемат електронни изявления, с които се 

извършват процесуални действия по граждански дела, 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. 

 

Подаването на документи за иницииране на граждански дела или по 

образувани такива до РСТ по електронен път следва да се осъществява само 

след подписването им с квалифициран електронен подпис от подателя по един 

от следните начини: 

- чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция 

„Електронно управление“, в която РС – Търговище е регистриран, с оглед 

липсващата към момента функционалност на ЕПЕП; 

- на следния адрес на електронна поща на РС – Търговище : 

delov_rs_tar@abv.bg.  /РСТ няма да приема документи, подадени на други 

електронни пощи, различни от посочената/ 

 

По наказателни дела: Съгласно чл. 180 ал.8 НПК призовки, съобщения и 

съдебни книжа по наказателни дела могат да се изпращат и по изрично 

заявление на лицето чрез Системата за сигурно електронно връчване на 

Държавна агенция „Електронно управление“, в която РС – Търговище е 

регистриран, както и на посочен от лицето адрес на  електронна поща съгласно 

чл. 180 ал.10 НПК.  
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