
СЪОБЩЕНИЕ 

 
 Във връзка със създадената извънредна епидемиологична обстановка и 

увеличаващия се брой на заразените с КОВИД-19, Ви информираме, че Държавна 

агенция „Електронно управление“ е създала възможността, чрез която всички 

съдилища могат максимално да ограничат необходимостта от физическо присъствие, 

като осъществяват комуникацията със страните по дела, адвокати, вещи лица и др. чрез  

системата за сигурно електронно връчване. 

 Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира Система 

за сигурно електронно връчване, която предоставя услуга за електронна препоръчана 

поща по смисъла на чл. 3, т. 36 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и 

удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна 

на Директива 1999/93/ЕО. 

Уведомяваме Ви, че Държавна агенция „Електронно управление“ има готовност 

да осигури достъп на съдилищата до Системата за сигурно електронно връчване за 

изпращане и получаване на призовки и документи до регистрираните в нея участници.  

 С разпоредбата на чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс, в сила от 

10.10.2019 г., на административните органи, органите на съдебната власт, лицата, 

осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги 

се вменява задължение да осигурят техническа възможност, с която да осигурят на 

заявителите на сигнали и предложения, жалби, протести, молби, искове и 

приложенията към тях, възможност да подават съответните документи и съобщения по 

електронен път по реда на Закона за електронното управление, съответно по Закона за 

съдебната власт.   

Към момента в системата са регистрирани 86 091 броя физически лица, 4 471 броя 

юридически лица, 5 893 административни структури, както и лица осъществяващи 

публични услуги, като 21 профили а адвокати и адвокатски дружества, 26 ЧСИ и др. 

Момента на изпращане и момента на получаване на съобщение (който се счита и 

за момент на узнаване на съдържанието), както и съдържанието на съобщението и 

прикачените към него документи, имат неоспорима правна стойност, чрез 

удостоверяване с квалифициран електронен печат и времеви печат от ДАЕУ. 



Районен съд – Асеновград е регистриран в Системата за сигурно електронно 

връчване и може да осъществяват комуникацията със страните по дела, адвокати, вещи 

лица при желание от тяхна страна.  

Информацията за услугата и начините за присъединяване към Системата са 

уредени в Общите условия за присъединяване към и използване на Системата за 

сигурно електронно връчване, публикувани на официалната интернет страница на 

Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес: https://e-

gov.bg/wps/portal/agency/systems/info-systems/e-delivery  

 

 


