
          

 

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

       АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС 
   

 

 

 

З А П О В Е Д 
 

   № АД-06-098 

     гр. Бургас, 24.06.2021 г. 

 

          Във връзка с разпоредбите на чл. 38, ал. 2-6, чл. 38а, чл. 41 и чл. 41а, чл. 

42, ал. 3, чл. 44, ал. 3 от Граждански процесуален кодекс (изм. и доп. ДВ, бр. 

110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.), на основание чл. 106, ал.1, т. 1 от 

Закон за съдебната власт 
 

         З  А П О В Я Д В А М: 
 

1. Отменям Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез 

електронен пощенски адрес от Апелативен съд – Бургас по реда на чл. 42, ал. 

4 и сл. от ГПК и Работна инструкция по прилагане на тези правила, 

утвърдени със Заповед № АД-06-093/11.10.2011 г. на административен 

ръководител - председател на Апелативен съд – Бургас и актуализирани със 

Заповед № АД-06-233/19.12.2017 г. на  на председателя на съда. 

2. Връчването на съобщения и призовки по граждански и търговски 

дела на АС – Бургас (вкл. по електронна поща) и удостоверяване на 

връчването се извършва съобразно раздел I „Съобщения“ и Раздел II 

„Призовки“ от Глава шеста от Граждански процесуален кодекс (изм. и доп. 

ДВ, бр. 110/2020 г., в сила от 30.06.2021 г.).  

 3. По реда на предходната точка и след разпореждане на съдията-

докладчик съдебните деловодители в гражданско и търговско отделение 

осъществяват е-кореспонденция със страните по делата и техните 

упълномощени представители посредством следните електронни адреси: 

   -  go@burgas-as.justice.bg – съдебно деловодство в гражданско отделение, 

  - to@burgas-as.justice.bg – съдебно деловодство в търговско отделение, 

   -  nsd@burgas-as.justice.bg – деловодство в отделение по насрочени дела. 

С настоящата заповед да се запознаят съдиите в гражданско и 

търговско отделение, съдебния администратор, ръководител сектор и 

системния администратор, за сведение, както и съдебните служители, 

администриращи граждански и търговски дела, за изпълнение. 

Заповедта да се публикува във вътрешните електронни мрежови папки 

на съдиите и съдебните служители и на интернет страницата на АС – Бургас. 

 

       /п/ 

                  ПЛАМЕН СИНКОВ 

          И.Ф. Административен ръководител- 

     председател на Апелативен съд – Бургас 
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