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РЕДОВНОСТ НА ИЗЯВЛЕНИЯТА В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА 

 

Според софтуерната си обезпеченост Върховен касационен съд има техническа 

възможност да обработва електронни документи получени чрез „Системата за сигурно 

електронно връчване“ (ССЕВ) или друга електронна система, електронна поща или цифров 

носител (CD или USB-flash drive) представляващи файлове с разширение PDF, P7M, P7S и MS 

Оffice документи (DOC, DOCX, XLS, XLSX и т.н.). 

 

I. За технически редовни електронни изявления ще бъдат считани: 

 

1. Подадените чрез „Системата за сигурно електронно връчване“ (ССЕВ) на 

Държавна агенция „Електронно управление” (https://edelivery.egov.bg/) електронни документи с 

формат PDF, които са верифицирани от самата система, че са подписани с валиден 

Квалифициран електронен подпис (КЕП). 

 
 

2. Подадените чрез ССЕВ или друга електронна система  електронни файлове с 

формат P7M или P7S, които могат да се верифицират чрез приложението DS-Tool и позволяват 

успешно отваряне на електронния документ-изявление, независимо дали последният се 

съдържа (е пакетиран) в P7M/P7S файла или е като отделен файл. 

  
 

3. Подадените чрез ССЕВ или друга електронна система електронни документи с 

формат PDF, P7M и P7S, които могат да бъдат верифицирани чрез „Системата за електронно 

валидиране“ на Държавна агенция „Електронно управление” (https://evalidation.egov.bg/). 
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4. Подадените чрез ССЕВ или друга електронна система електронни документи с 

формат PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX и др., които са подписани с валиден КЕП, който се 

съдържа в документа във вид на активен прозорец, който при кликване показва пълната 

информация за сертификата. 

 
 

5. Подадените по електронна поща до адрес registry@vks.bg: 

- Подписани с валиден КЕП прикачени файлове, описани в т.2 и т.4; 

- Изявления в текста на писмото, ако самото писмо е подписано с валиден КЕП. 

 

6. Подадените на цифров носител (CD или USB-flash drive) електронни документи, 

описани в т.2 и т.4. 

 

II. За технически нередовни електронни изявления ще бъдат считани: 

 

1. Електронни документи, които са подписани с невалиден или изтекъл сертификат, 

или КЕП, за който ВКС не разполага с техническа възможност да верифицира чрез посочените 

в т I. начини. 

 

2. Електронни документи, чиито формат е различен от PDF, P7M, P7S и 

стандартните за MS Office, и които не се отварят чрез Adobe Reader, DS-Tool или MS Office 

(Word, Excel и т.н.), а изискват специализиран софтуер, с който ВКС не разполага. 

 

3. Електронни файлове с формат P7M, P7S, които не съдържат или не са в комплект 

със съответстващия електронен документ-изявление.  

 

4. Неподписани с КЕП електронни изявления, независимо дали са подадени чрез 

ССЕВ, електронна поща или друга електронна система, от която може да се предположи кой е 

волеизявителят. 

 

5. Отпечатани на хартия електронно подписани документи, ако оригиналите им не 

са достъпни в електронен формат за да могат да бъдат верифицирани. 

 

6. Сканирани електронни копия на хартиени документи с мастилен подпис, ако са 

без електронен подпис „Вярно с оригинала“. 

 

7. Електронни документи с големина над 30 МВ. 

 

8. Електронни документи, които са класифицирани от антивирусните системи като 

съдържащи зловреден код или вируси, или не могат да бъдат проверени за това по някаква 

причина. 

 

В случаите по II. точки 2, 7 и 8, подателят ще бъде уведомен за техническата нередовност 

само ако е посочил достъпен метод за обратна връзка! 


