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МИЧЕВ

/Утвърдени със заповед Рд-08-429/14.09.2015 г.!

ПРАВИЛА
ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕНПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 42, АЛ.4 И СЛ. ОТ ГПК

Общи положения

1. Съдът обявява публично — чрез интернет страницата си i.гаггасi.соФЬс.ог,чрез информационните табла и информационния центьр, своя електронен пощенскиадрес, чрез който ще изпраща съобщения и призовки поГражданския процесуален кодекс, в рамките на своята компетентност и в зависимост отзаявеното от страните по гражданските дела.
2. (1) Страната (или процесуалният й представител), посочила адрес наелектронна поща за получаване на съобщения и призовки трябва да е заявила изрично,че желае по този начин да й се връчват те.
(2) С подаването на заявление страната поема задължение да отговаря в срок наизпратените й по електронен път съобщения;
(З) Допуска се възможност страната да подаде заявление или да се откаже от негона всеки етап от процеса, вкя. по електронен път чрез използване на електронен подпис.
3. (1) Подлежащите на връчване съобщения, призовки и други книжа да сеизготвят във формат Уогсi, а цифровите копия на подлежащите на връчване подписанидокументи - във формат ТIР или РЕ6. В името на файловете да се включна номерът наделото и наименованието на документа, изписано на латиница. Като предмет наелектроните писма да се посочва номерът на делото и наименованието на изпращанитедокументи, изписано на латиница.

(2) Изпратените протоколи, разпореждания, решения, определения се считат заиздадени незаверени копия на съответните съдебни актове.
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4. (1) Съобщенията се смятат за връчени с постьпването им в посочената отстраната информационна система.
(2) Информационната система на адресата е тази на посредника при електроннотоизявление, който по възлагане от страната, приема, изпраща или съхранява електронниизявления (например ако електронната поща на страната е в тона еинформационната система на дружеството - посредник, управляващо и администриращосървъра за електронна поща на аЬЬ и предоставящо услугата електронна поща) илиинформационната система на адресата, ако такъв посредник няма (например ако лицетосамо поддържа сървър за електронна поща, какъвто е случаят с повечето фирми,информационната система на страната е сървъра, където се съхранява електроннатапощенска кутия).

5. (1) Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от елекi-ронниязапис.

(2) Електронният запис е възпроизведеното на хартиен носител съобщение достраната, ведно с възпроизведения запис (съобщението) от системата на съда за фактана доставянето му. За тази цел се активира ,,Съобщение за доставяне’ (Оеi’iегу гесеiр”)на софтуерното приложение, чрез което връчителят изпраща съобщението (напр.М iсгозо1 ОдiiооЮ.

(З) За получени се приемат единствено изпратените призовки и съобщения, закоито е получено и прочетено, надлежно изпратено писмо-отговор от рецепиента запрочетено съобщение или призовка.
(4) За дата на връчване се приема датата на изпращане на отговора;(5) Съдът не носи отговорност за недопуснато от антивирусна програма, пощенскисървър или други софтуерни причини електронно съобщение;

(6) Административният ръководител или определено от него лице осъществяваконтрол и удостоверява истинностга на изготвените електронни записи.(7) Съдебен служител отговаря за вярното въвеждане на електронен адрес настраната;

(8) Съдебен служител се задължава да проверява ежедневно за срочно връщанена отговор във връзка с изпратено съобщение по електронен път;
(9) Копие от електронния запис се прилага по делото.
6. Съдът не носи отговорност за недопуснато от антивирусна програма, пощенскисървър или други софтуерни причини електронно съобщение
7. Ако, поради техническа причина или поради характера или обема насъответното съобщение или призовка, изпращане чрез електронната поща не евъзможно, те се изпращат на посочения от страната съдебен адрес, като съдът известявастраната или адвоката, избрали уведомяване чрез електронен адрес, че книжата им сеизпращат по друг начин. В този случай, процесуалните срокове започнат да текат отмомента на получаване на книжата чрез призовкар или по друг начин.
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8. Ако страната е посочила неверен или несъществуващ електронен адрес,съобщенията и призовките се изпращат на настоящия адрес, а при липса на такъв — напостоянния (чл.38 от ГПК).

9. Ако съдът промени своя електронен адрес, е длъжен да уведоми за товастраната по конкретното дело, по което вече е започнало връчване на съобщения ипризовки по електронен път.

10. Всяка промяна в електронния адрес на съда се отразява незабавно наинтернет страницата на съда, както и чрез информационните табла в съда, чрезинформационния ценгьр и по всякакъв друг подходящ начин,
11. Извършването на други процесуални действия по електронен път, освенвръчване на съобщения и призовки, са недопустими.
12. Електронни изявления от страните по дела не се приемат и ще се считат занеприети.

13. Всички лица, заявили, че желаят получаване на съобщения и призовки поелектронен пьт ще бъдат уведомявани за настоящите Правила, за удостоверяването накоето ще разписват Приложение ГI21, а то ще бъде прикрепяно в делото.

Заключителни разпоредби§ 1. Правилата сан сила отдатата на утвърждаване, 14.09.2015 г.
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