
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД - ХАСКОВО 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

                                                                            УТВЪРЖДАВАМ:/П/ 

                                                                  Адм. ръководител-Председател  

                                                               на АС-Хасково:Теодора Точкова 

                                                                                            21.09. 2011 г. 
      

ПРАВИЛА  

за изпращане на съобщения и призовки 

 чрез електронен пощенски адрес  

по реда на чл. 137, ал. 2 от АПК 
 

Общи положения 

 

1.  (1) Настоящите правила имат за цел да регламентират процедурата по изпращане 

на съобщения и призовки чрез електронен адрес по реда на чл. 137, ал. 2 от АПК, по 

разглежданите от Административен съд – Хасково дела. 

    (2) Извършването на други процесуални действия по електронен път от съда, 

освен връчване на съобщения и призовки, са недопустими. 

 

2. (1) Административен съд – Хасково обявява публично – чрез интернет 

страницата си и чрез информационния център, настоящите Правила и своя електронен 

пощенски адрес, чрез който ще изпраща съобщения и призовки по Административно – 

процесуалния кодекс, в рамките на своята компетентност и в зависимост от изявеното от 

страните по делата желание да се възползват от възможността по чл. 137, ал. 2 от АПК. 

     (2)  Всяка промяна в настоящите Правила или в електронния пощенски адрес на 

съда се отразява незабавно на интернет страницата на съда и чрез информационния 

център. 

 

Процедура 

 

3. (1) При подаване на жалба или след образуване на дело в Административен съд- 

Хасково, страната или представителят й могат да заявят желанието си да се ползват от 

предвидената в чл. 137, ал. 2 от АПК възможност, чрез изрично писмено искане, в което се 

посочва валиден електронен пощенски адрес.  

    (2) В случаите по ал.1, когато искането за призоваване чрез електронен адрес се 

подава на място в регистратурата на съда, деловодителят в регистратурата уведомява 

страната или представителят й  за настоящите Правила, за удостоверяване на което се 

подписва декларация / Приложение № 1/ , която се прикрепя към съответната преписка 

или дело. При отказ да се подпише декларация /Приложение № 1/, съобщенията и 

призовките се връчват по реда на т. 6 от настоящите Правила. 

    (3) В случаите, извън посочените в ал. 2, на посочения електронен пощенски 

адрес, заедно с първото изпратено съобщение или призовка по делото, се изпраща и копие 

от настоящите Правила, с което действие страната или представителят й се смятат за 

уведомени за същите. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 4. (1) Съобщенията и призовките се смятат за редовно връчени с постъпването им в 

посочената от страната информационна система. 

     (2) „Информационна система на адресата” е тази на посредника при 

електронното изявление, който по възлагане на страната приема, изпраща или съхранява 

електронни известия / например ако електронната поща на страната е в abv.bg- това е 

информационната система на дружеството-посредник/ или тази на адресата, ако такъв 

посредник няма /ако лицето само поддържа сървър за електронна поща/. 

 

 5. (1) Връчването на съобщения и призовки по разглежданите от Административен 

съд- Хасково дела на електронен пощенски адрес, се удостоверява с копие от електронния 

запис за това. Същият се прилага към  делото от съответния деловодител.  

      (2) „Електронен запис” е възпроизведено на хартиен носител съобщение до 

страната, ведно с възпроизведен запис (електронното съобщение) от системата на съда за 

факта на доставянето му.  

                  (3) Страната, посочила електронен пощенски адрес е длъжна да върне незабавно 

потвърждение с електронно писмо за получаване на съобщението или призовката. 

                  (4) Съобщението или призовката се считат връчени от датата на изпращане на 

отговора по aл.3 до електронната поща на Административен съд- Хасково.                 

      (5) Ако в рамките на три работни дни в съда не се върне електронно писмо с 

потвърждение от страната за получаване на електронното призоваване съобщенията и 

призовките се връчват по реда на т. 6 от настоящите Правила. 

                  (6) Съдебният служител, изпращащ призовка или съобщение по електронен път 

отговаря за вярното въвеждане на електронния адрес, с оглед недопускане на възможност 

електронното писмо да бъде получено от друг адресат. 

   

 6. Когато поради технически причини или поради характера или обема на 

съответното съобщение или призовка изпращането към посочения електронен пощенски 

адрес не е възможно, те се изпращат на посочения от страната съдебен или друг адрес. В 

този случай, процесуалните срокове започват да текат от момента на получаване на 

книжата чрез призовкар или по друг законопредвиден начин. 

 

            7. Ако страната или представителят й са посочили неверен или несъществуващ 

електронен пощенски адрес, съобщенията и призовките се изпращат на адрес, на който е 

била призована за последен път в производството пред административния орган, освен ако 

по делото е посочен друг, различен от електронния  адрес. 

 

 8. (1) Страна или неин представител, които са заявили желанието си да се 

възползват от предвидения в чл. 137, ал. 2 от АПК ред за връчване на съобщения и 

призовки чрез електронен пощенски адрес, могат да се откажат да получават съобщения и 

призовки по този начин.  

     (2) В случаите по ал. 1 страната или представителят й подават по конкретното 

дело изрична писмена молба до Административен съд- Хасково, като посочват адрес, на 

който съобщенията и призовките по делото да бъдат връчвани. 

     (3) Когато в молбата по ал. 2 не бъде посочен адрес и по делото страната или 

представителят й не са посочили друг адрес, съобщенията и призовките се изпращат на 

адреса, на който е била призована за последен път в производството пред 

административния орган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение №1 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХАСКОВО 

 

 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

 

 

 

Долуподписаният/та .................................................................................................... 
      (трите имена) 

 

ЕГН:................................, ЛК № …………………, изд. от ……. – гр. ..………..……….., 

 

с адрес: ................................................................................…, тел.:.................................... 

 

в качеството си на ………………………………………... по ……………………......... 
   (страна / процесуален представител)  (вид, номер и година на делото) 

 

 

 

 

 С настоящото декларирам, че съм запознат/а с Вътрешните правила за 

изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес, 

утвърдени от Административния ръководител на Административен  съд  –  

Хасково и при получаване на електронна призовка или съобщение, незабавно 

ще върна потвърждение за получаването. 

 

 
 

 

Дата: ..................  Подпис: ...................................  

 

 


