РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС
Утвърдени със Заповед № АД-06-57/17.04.2019 г. на
Адм. ръководител-председател на Апелативен съд-Бургас

УТВЪРЖДАВАМ,
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС:
………….………………..
ДЕНИЦА ВЪЛКОВА
дата, 17.04.2019 г.

ПРАВИЛА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА
АВТОМАТИЗИРАНА УСЛУГА SMS-ИЗВЕСТЯВАНЕ
ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЪБИТИЯ
ПО НАКАЗАТЕЛНИ, ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА
В АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС
/УСЛУГАТА Е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И СЕ ПРЕДОСТАВЯ САМО НА
АДВОКАТИТЕ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – БУРГАС. ПОЛЗВАНЕТО Й НЕ СЕ
СВЪРЗВА С ПРОЦЕСУАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ, В Т.Ч. ИЗТИЧАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИ
СРОКОВЕ/

Раздел І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Правилата на Апелативен съд – Бургас за предоставяне и ползване на
услуга SMS-известяване при настъпване на определени събития по
наказателни граждански и търговски дела на Апелативен съд - Бургас
уреждат реда за приемане, регистриране и разглеждане на заявленията за
получаване на услугата SMS-известяване и условията за ползване на тази
услуга по видове дела, както следва:
1.1. Наказателни дела:
1.1.1. Въззивни наказателни общ характер дела (ВНОХД) и въззивни
наказателни административен характер дела (ВНАХД)
1.1.2. Въззивни наказателни частни дела (ВЧНД)
1.1.3. Наказателни дела по Глава тридесет и трета от НПК:
наказателни дела за възобновяване: общ характер дела (НВОХД),
наказателни за възобновяване частни наказателни дела (НВЧНД) и
наказателни за възобновяване административен характер дела (НВАХД)

1.1.4. Въззивни частни дела, образувани по чл. 64 и чл. 65 от НПК, в
т.ч. по мерки за неотклонение по Закон за екстрадицията и Европейската
заповед за арест (ВДЧНД) и (ВЧНД);
1.2. Граждански дела:
1.2.1. Въззивни граждански дела (ВГД)
1.2.2. Въззивни частни граждански дела (ВЧГД);
1.3.Търговски дела:
1.3.1. Въззивни търговски дела (ВТД).
1.3.2. Въззивни частни търговски дела (ВЧТД)
Раздел ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА SMSИЗВЕСТЯВАНЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЪБИТИЯ
ПО ДЕЛА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - БУРГАС.
Чл. 1. Предоставяне на услуга SMS-известяване при настъпване на
определени събития по наказателни, граждански и търговски дела на
Апелативен съд - Бургас е предназначено единствено за адвокати, вписани
към Адвокатска колегия – Бургас, които са упълномощени процесуални
представители на страна по делото, като услугата се предоставя при
условията на чл. 4, Раздел III от настоящите правила.
Чл. 2. (1) За да бъде предоставена автоматизираната услуга SMSизвестяване при настъпване на определени събития по дела на Апелативен
съд - Бургас адвокатът следва да подаде безплатно на Регистратурата на
Апелативен съд – Бургас Заявление по образец (Приложение 1),
депозирайки желанието си да ползва тази услуга, в което декларира, че е
практикуващ адвокат, вписан като адвокат в Адвокатска колегия – Бургас,
не е лишен от адвокатски права и е запознат с настоящите правила.
(2) При подаване заявлението на Регистратурата адвокатът представя
валидна адвокатска карта.
(3) Освен на Регистратурата на съда, заявлението може да бъде
изпратено по пощата или подадено по електронен път, като в последния
случай то следва да е подписано с квалифициран електронен подпис /КЕП/.
Електронните пощенски адреси на Апелативен съд - Бургас, на които
адвокатите могат да изпращат заявленията са:
- за наказателни
дела: no@burgas-as.justice.bg - съдебно
деловодство в Наказателно отделение;
- за граждански
дела: go@burgas-as.justice.bg - съдебно
деловодство в Гражданско отделение;
- за търговски
дела: to@burgas-as.justice.bg
съдебно
деловодство в Търговско отделение.
Чл. 3. Заявлението следва да бъде изтеглено от интернет страницата
на Апелативен съд - Бургас, с адрес: www.bgbas.org, от меню «Полезно»,
подменю «Бланки и формуляри».
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Чл. 4. В деня на получаване на заявлението и неговото регистриране в
автоматизираната информационната система на съда или най-късно на
следващия работен ден заявлението се докладва на административния
ръководител – председател на съда, а в негово отсъствие на определен от
него заместник-председател за разпореждане.
Раздел ІІІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕДОСТАВЕНАТА
УСЛУГА SMS-ИЗВЕСТЯВАНЕ.
Чл. 1. (1) Услугата SMS-известяване при настъпване на определените
в чл.2 от настоящите Правила събития по наказателни, граждански и
търговски дела на Апелативен съд – Бургас, ще бъде активирана след
писмено разпореждане от административния ръководител - председател на
Апелативен съд – Бургас или определен от него заместник-председател,
поставено върху заявлението.
(2) В отговор на подаденото по електронен път заявление, в деня на
неговото регистриране в автоматизираната информационна система или
най-късно на следващия работен ден, адвокатът получава електронно
писмо от електронния адрес на съответното деловодство в наказателно,
гражданско или търговско отделение на съда, с което се уведомява дали е
разрешена или не исканата услуга.
Чл. 2. Потребителят ще получава SMS-известяване на посочения в
заявлението GSM-номер за следните видове събития по конкретното дело
на Апелативен съд - Бургас:
- постъпило възражение или молба;
- постъпило допълнение към въззивна жалба;
- постъпило експертно заключение;
- постановено решение;
- постановено определение;
- постановено разпореждане;
- постановено допълнително решение;
- постъпила касационна жалба;
- постъпило допълнение към касационна жалба;
- насрочване за нова дата/отсрочване/отлагане на дело.
Забележка: При необходимост Адвокатски съвет на Адвокатска
колегия – Бургас може писмено да предложи на Ръководството на
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Апелативен съд – Бургас да увеличи броя на събитията, за които се иска
известяване или обосновано да предложи актуализиране на Правилата.
Чл. 3. Услугата SMS-известяване при настъпване на определени
събития по наказателни, граждански и търговски дела на Апелативен съд Бургас се предоставя при своевременно финансиране от Адвокатска
колегия – Бургас, съобразно договор, подписан с мобилен оператор.
Молим, ако ползвателите констатират пропуски или несъответствия
да ни сигнализират своевременно за тяхното отстраняване!
ПРИЛОЖЕНИЕ: Заявление за предоставяне на услугата SMSизвестяване (Приложение 1).

Заключителни разпоредби
Настоящите правила са утвърдени със Заповед № АД-06199/26.11.2015 г. на административен ръководител - председател на
Апелативен съд – Бургас и са актуализирани със Заповед № АД-0657/17.04.2019 г. на административен ръководител – председател на
Апелативен съд – Бургас.
Настоящите правила да се сведат до знанието на заместниците на
административния ръководител – заместник-председатели и ръководители
на наказателно, гражданско и търговско отделение в съда, съдебния
администратор, ръководител сектор, системния администратор и съдебните
служители администриращи наказателни, граждански и търговски дела,
чрез публикуване във вътрешните електронни мрежови папки.
Правилата да се публикуват на интернет страницата на Апелативен
съд – Бургас.
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Приложение 1.
РАЗРЕШАВАМ ,
Административен ръководител –
председател на
Апелативен съд – Бургас:

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
АПЕЛАТИВЕН СЪД

Подпис: ……………………
Дата:………………..

Б У Р Г А С

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА УСЛУГА SMSИЗВЕСТЯВАНЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЪБИТИЯ
ПО ДЕЛА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС
От ………………………………………………………………………………....
(собствено, бащино и фамилно име на адвоката, вписан към АК-Бургас)

Личен адвокатски номер:………………………………………………….…….
ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В качеството на процесуален
представител на страна:………………………………………………….……...
/посочва се страната /

Моля, чрез мобилен номер …………………………………………….……....
/посочва се номера на GSM/
да ми бъде предоставена услуга SMS-известяване при настъпване на
събития по:
въззивно/частно……………………….. дело № …….../20 ....... г. по описа
на съда.
/ наказателно; гражданско; търговско /
Декларирам, че:
съм вписан като адвокат в Адвокатска колегия – Бургас и не съм
лишен от адвокатски права.
при временно лишаване от право да упражнявам адвокатската
професия или преустановяване дейността ми като адвокат, незабавно ще
уведомя Апелативен съд – Бургас, за прекратяване ползването на услугата.
съм запознат с Правила за предоставяне и ползване на
автоматизирана услуга SMS-известяване при настъпване на определени
събития по наказателни, граждански и търговски дела в Апелативен съд –
Бургас, публикувани в интернет страницата на съда.

.…………………
(дата)

…………………
(подпис)
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