
РАЙОНЕН СЪД - ПЕРНИК
Гр. Перник, ул. ''Търговска”№  37, тел: 076/647-502, 647-503, факс:076/647-500

З А П О В Е Д

№383

29 май 2020 година

На основание чл.80, ал. 1 от Закона за съдебната власт

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Утвърждавам Вътрешни правила за изпращане на съобщения и 
призовки чрез електронен пощенски адрес по производства на 
Районен съд- Перник.

2. Отменям Вътрешни правила за изпращане на съобщения и 
призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 
и сл. от ГГГК по производства на Районен съд- Перник /утвърдени 
със Заповед № 113/21.04.2011 г./

3. Възлагам на системния администратор на Районен съд -  
Перник да състави алгоритъм за изпращане на призовки и 
съобщения по имейл.

Възлагам на съдебния администратор да сведе до знанието на 
заинтересованите лица копие от заповедта и утвърдените Вътрешни 
правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски 
адрес по производства на Районен съд- Перник.

Копие от заповедта и вътрешните правила да се връчат на 
системния администратор за сведение и изпълнение.

Настоящите правила да се публикуват на интернет страницата на 
Районен съд - Перник на адрес: www.pernikrs.court-bg.org.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
РАЙОНЕН СЪД -  ГРАД ПЕРНИК

УТВЪРДИЛ: 
АДМ. РЪКОВОД 
ПРЕДСЕДАТЕ.

\ * \Ь'мгарня / *
В Ъ Т Р Е Ш Н И  П Р А В И Л А  д А \

ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ” Д
ПОЩЕНСКИ АДРЕС

ПО ПРОИЗВОДСТВА НА РАЙОНЕН СЪД - ПЕРНИК

Е Районен съд - Перник обявява публично -  чрез интернет страницата си 

www.pernik-rs.justice.bg - своите електронни пощенски адреси, чрез които ще изпраща 

съобщения и призовки, в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното 

от страните по разглежданите дела.

2. Електронните пощенски адреси по т.1 са:

01go_eprizovka@rspernik.com 

02go_eprizovka@rsperitiik.com 

03go_eprizovka@rspermik.com 

04go_eprizovka@rspemik.com 

05go_eprizovka@rspermik.com 

06go_eprizovka@rspernik.com 

07go_eprizovka@rspernik.com 

08go_eprizovka@rspernik.com 

09go_eprizovka@rspernik.com 

10go_eprizovka@rspermik.com 

1 lgo_eprizovka@rspermik.com 

01no_eprizovka@rspernik.com 

02no_eprizovka@rspernik.com 
03no_eprizovka@rspernik.com 

04no_eprizovka@rspernik.com 

05no_eprizovka@rspernik.com 

06no_eprizovka@rspernik.com

2300 Перник, ул. „Търговска“ № 37
тел.: 076/647 502; 076/647 503, факс: 076/647 500, e-mail - rspernik@abv.bg

http://www.pernik-rs.justice.bg
mailto:01go_eprizovka@rspernik.com
mailto:02go_eprizovka@rsperitiik.com
mailto:03go_eprizovka@rspermik.com
mailto:04go_eprizovka@rspemik.com
mailto:05go_eprizovka@rspermik.com
mailto:06go_eprizovka@rspernik.com
mailto:07go_eprizovka@rspernik.com
mailto:08go_eprizovka@rspernik.com
mailto:09go_eprizovka@rspernik.com
mailto:10go_eprizovka@rspermik.com
mailto:lgo_eprizovka@rspermik.com
mailto:01no_eprizovka@rspernik.com
mailto:02no_eprizovka@rspernik.com
mailto:03no_eprizovka@rspernik.com
mailto:04no_eprizovka@rspernik.com
mailto:05no_eprizovka@rspernik.com
mailto:06no_eprizovka@rspernik.com
mailto:rspernik@abv.bg


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД -  ГРАД ПЕРНИК

zapovedi_eprizovka@rspernik.com

| 3. Страната (или процесуалният й представител), посочила адрес на електронна 

поща за получаване на съобщения и призовки, трябва да е заявила изрично, че желае те 

да й се връчват по този начин.

4. (1) Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от електронния

запис.

(2) Електронният запис е възпроизведеното на хартиен носител съобщение 

до страната, ведно с възпроизведения запис (съобщението) от системата на съда за 

факта на доставянето му или отговора от страната, че съобщението е получено. За тази 

цел се активира „Съобщение за доставяне” („Delivery receipt”) на софтуерното 

приложение, чрез което връчителят изпраща съобщението.
(3) Съдебните деловодители удостоверяват истинността на изготвените 

хартиени носители на електронните записи чрез полагане на подпис на хартиения 

носител,

(4) Хартиения носител на електронния запис се прилага по делото.

5. Ако страната е посочила неверен или несъществуващ електронен адрес, 

съдебният деловодител удостоверява това с хартиен носител на електронното 

съобщение, което прилага към делото и го докладва за разпореждане на съдията 

докладчик.

6. Ако промени своя електронен адрес, Районен съд - Перник е длъжен да 

уведоми за това страната по конкретното дело, по което вече е започнало връчване на 

съобщения и призовки по електронен път..
7. Всяка промяна в електронните адреси на съда за изпращане на призовки и 

съобщения се отразява незабавно на интернет страницата на съда.
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