
           

 

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

    Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д – Б А Л Ч И К 

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ, 

 

Уведомяваме Ви, че подаването на документи до Районен съд – 

Балчик по електронен път, подписани с Квалифициран електронен 

подпис, освен чрез Единния портал за електронно правосъдие вече 

може и чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна 

агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Съгласно измененията на 

ГПК, НПК, ЗСВ и др. нормативни актове, обнародвани в ДВ 

бр.110/2020г., считано от 30.06.2021 г., магистратите от Районен съд – 

Балчик извършват процесуални  действия и постановяват своите актове 

в електронна форма, като за целта се образуват електронни дела.  

Запазва се възможността до Районен съд – Балчик да се подават 

документи на хартиен носител, които ще се обработват и въвеждат в 

Единната информационна система на съдилищата. 

 

        ИНФОРМАЦИЯ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

Във връзка с чл. 52, ал. 2 от ГПК, изменен със Закон за изменение 

и допълнение на ГПК, обнародван в ДВ, бр. 110 от 29.12.2020г., в сила 

от 30.06.2021г.,  връчването на съобщения, призовки и документи по 

граждански дела на държавните учреждения и на общините ще се 

извършва само по реда на чл. 38, ал. 2 от ГПК, на посочен от тях 

електронен адрес. 

Във връзка с чл. 50, ал. 5 от ГПК, изменен със Закон за изменение 

и допълнение на ГПК, обнародван в ДВ, бр. 110 от 29.12.2020г., в сила 

от 30.06.2021г., връчването на съобщения, призовки и документи по 

граждански дела на кредитни и финансови институции, включително 

тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, 

застрахователни и презастрахователни дружества, търговци, 

извършващи доставка на енергия, газ или предоставяне на пощенски, 

електронни, съобщителни или водоснабдителни и канализационни 
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услуги, нотариуси и ЧСИ, ще се извършва само по реда на чл. 38, ал. 2 

от ГПК, на посочен от тях електронен адрес. 

 

        ИНФОРМАЦИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

Иницииращите документи, даващи основание за образуване на 

наказателни дела – обвинителни актове, частни тъжби, жалби по ЗАНН 

и др., могат да бъдат подавани само чрез Единния портал за електронно 

правосъдие, за което към настоящият момент няма създадена 

функционалност. Ето защо иницииращи документи, даващи основание 

за образуване на наказателни дела, депозирани чрез Системата за 

сигурно електронно връчване на ДАЕУ, няма да бъдат 

администрирани. 

По висящи наказателни производства, електронни документи, 

съпровождащи документи, жалби и др. могат да бъдат подавани чрез 

Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ, подписани с 

квалифициран електронен подпис. 

Призоваване и връчване на съобщения по електронен път по 

наказателни дела до стартиране функционалностите на ЕПЕП ще бъдат 

извършвани чрез Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ.   
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