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УВОД 

Динамиката на социалното взаимодействие в електронната 
среда предпоставя възникването на разновидност на обществени 
отношения, спецификата на които се проявява в тяхната техно-
логична същност. Реалното взаимодействие между субектите се 
възпроизвежда в логически построена среда (виртуално прост-
ранство), в която правните отношения се трансформират в „ин-
формационни процеси”.  

Решаването на редица въпроси, свързани с правното регу-
лиране на социалното взаимодействие в електронна среда в раз-
глеждания смисъл, е свързано с едно от ключовите понятия в та-
зи сфера „електронен обмен на данни”, най-общо възприемано 
като предаване на унифицирани по установена схема данни 
между различни информационни системи посредством елект-
ронна връзка. Това е базово от юридическа гледна точка поня-
тие, защото „реалното взаимодействие” между субектите като 
съдържание на правното отношение всъщност се осъществява 
като предаване на унифицирани данни.  

„От тази гледна точка основна и обуславяща всички оста-
нали специфични особености на правното регулиране на вирту-
алното пространство е електронният характер на документира-
ната информация”1.  

Възможността за реализация на субективни права чрез из-
вършването на електронни изявления и тяхното предаване и 
съхранение по електронен път е тясно свързана с въпросите за 
доказването. В този смисъл формализираната процедура по до-
казване в гражданския процес, имаща предимно писмен харак-
                                                      
1 Дмитрик, Н. А. Осуществление субъективных гражданских прав с исполь-

зованием сети Интернет, Wolters Kluver, М., 2006, с. 78. 
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тер, не може да остане настрана от реално съществуващите об-
ществени отношения, свързани все повече с информационните 
технологии. 

В настоящото изследване ще спрем вниманието си върху 
електронния документ в качеството му на доказателствено сред-
ство. Целта, която си поставяме, е да анализираме въздействието 
на спецификите на електронните писмени доказателства като из-
точници на информация за правно- и доказателственорелевант-
ните факти2 върху принципите на гражданското съдопроизводс-
тво и общите правила на доказването в гражданския процес.  

Съществената роля, която изпълняват писмените доказател-
ства в гражданския процес в контекста на признатата им доказа-
телствена сила, ни дава основание да смятаме, че промяната в 
съществените характеристики на документа като доказателстве-
но средство предпоставя необходимостта от съобразяване на 
процесуалните действия на съда и страните по посочване, до-
пускане, представяне и събиране на електронни документи с 
тяхната специфика. Използването на електронния документ като 
доказателство в процеса поставя и редица въпроси, свързани с 
прилагане на правилата за доказателствената сила на писмените 
документи и разпределяне тежестта на доказване. 

Използването на електронните документи в съдебни произ-
водства е уредено в отделни законодателни актове. Освен текс-
тът на чл. 184 от ГПК, в сила от 01.01.2013 г., предмет на анализ 
в хода на настоящото изследване е и чл. 450а от ГПК, който 
урежда електронния запор по вземане върху сметка в банка. Той 
може да бъде наложен от съдебен изпълнител чрез запорно съ-
общение в електронна форма, подписано с квалифициран елект-
ронен подпис и изпратено по електронен път чрез Единна среда 
за обмен на електронни запори.  
                                                      
2 Стамболиев, О. Доказването в гражданския процес. Второ преработено и 

допълнено издание, Сиела, 2012, с. 60. 
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В рамките на административните съдебни производства и 
съгласно чл. 141 от Административнопроцесуалния кодекс пред 
съда могат да бъдат представяни електронни документи, подпи-
сани с квалифициран електронен подпис по реда на Закона за 
електронния документ и електронните удостоверителни услуги.  

В Глава осемнадесета „а” (чл. 360 и сл.) от Закона за съдеб-
ната власт (ЗСВ) се уреждат отношенията, свързани с електрон-
ното правосъдие в контекста на удостоверителните изявления и 
процесуални действия в електронна форма3, като разпоредбите, 
свързани с функционирането на Единния портал за електронно 
правосъдие, влизат в сила от 10.08.2019 г. С решения на Плену-
ма на Висшия съдебен съвет и на основание посочените законо-
ви текстове са приети три подзаконови нормативни акта – 
Наредба № 4 от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и 
достъпа до регистъра на актовете на съдилищата, издадена на 
основание чл. 360т от ЗСВ, обн. в ДВ. бр. 28 от 4 април 2017 г., 
Наредба № 5 за организацията и реда за водене, съхраняване и 
достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказа-
телствата и доказателствените средства по делата, както и вът-
решния оборот и съхраняването на друга информация, обработ-
вана от съдебната администрация, издадена на основание чл. 
360и от ЗСВ, обн. в ДВ. бр. 47 от 13 юни 2017 г. и Наредба № 6 
за извършване на процесуални действия и удостоверителни 
изявления в електронна форма, издадена на основание чл. 360е 
от ЗСВ, обн. в ДВ бр. 67 от 18 август 2017 г. 

Това, което отличава изброените нормативни актове, е „ли-
бералният характер” на нормата на чл. 184 от ГПК, отнасяща се 
до представянето на електронни документи като доказателства в 
рамките гражданското съдопроизводство (под формата на възп-
роизведен на хартиен носител препис, заверен от страната).  

                                                      
3 Изм. и доп. ДВ, бр. 62 ОТ 2016г., в сила от 09.08.2016г. 
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Възприетото от законодателя принципно уреждане на въз-
можността електронният документ да бъде представен като до-
казателство в процеса (чл. 184, ал. 1 ГПК) отразява безспорно 
възприетото в международното и европейското законодателство 
принципно положение, според което електронният документ се 
ползва със същата доказателствена сила, каквато има докумен-
тът на хартиен носител и не може да бъде отказано неговото до-
пускане като доказателствено средство само на основание, че е в 
електронен вид.  

Тук се открива една особеност, която считаме за съществе-
на. Тя се състои в разликата между обхвата и съдържанието на 
понятието „електронен документ”, възприето в международното 
и европейското законодателство и в българския Закон за елект-
ронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕ-
ДЕУУ)4. Така в Регламент ЕС/910/2014 на Европейския парла-
мент и на Съвета относно електронната идентификация и удос-
товерителните услуги при електронни трансакции на вътрешния 
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО5 „електронният до-
кумент” се определя като „всяко съдържание, съхранявано в 
електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален 
или аудио-визуален запис”. Терминът „съдържание” е по-широк 
от понятието „волеизявление”, възприет от българския законода-
тел в досегашната редакция на закона, върху което бе изградена 
и нормативната конструкция на понятието „електронен доку-
мент”. Независимо, че с изменението от октомври 2017 г. поня-

                                                      
4 Изм. и доп. ДВ. бр. 85 от 24 октомври 2017г. (наименованието на Закона за 

електронния документ и електронния подпис е изменено на Закон за елек-
тронния документ и електронните удостоверителни услуги). 

5 Директива 1999/93/ЕО относно правната рамка на Общността за електрон-
ните подписи, транспонирана през 2001г. в Закона за електронния доку-
мент и електронния подпис. Директива 1999/93/ЕО не съдържа дефиниция 
за „електронен документ”. 
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тието за електронен документ се дефинира чрез препращаща 
норма на чл. 3, ал. 1 от ЗЕДЕУУ към разпоредбата на чл. 3, па-
раграф 35 от Регламента и това противоречие е преодоляно, то с 
допълнението, направено в ал. 2 от същия текст, а именно: „пис-
мената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен до-
кумент, съдържащ електронно изявление” (курсив мой, И.Ц.), не-
съответствието и проблемите при правоприлагането се запазват.  

Липсата на критерии, които да съобразяват технологичния 
характер на електронния документ и да осигурят минимални га-
ранции за автентичността на представените електронни доку-
менти, поставя редица въпроси. Те са допълнително предпоста-
вени и от различното тълкуване във връзка с доказателствената 
сила на електронните документи, което се наблюдава в рамките 
на съдебната практика.  

Част от тези въпроси се отнасят до това в кои случаи елект-
ронният документ има правната сила на частен подписан доку-
мент, като най-трудна се оказва преценката дали е налице обик-
новен електронен подпис или не при изпращане на електронни 
изявления чрез електронна поща.  

За официалните документи този въпрос не е толкова неясен, 
поради изискването те да бъдат подписани с квалифициран 
електронен подпис. Тук следва да отбележим и предложенията, 
свързани с въвеждане на електронно правосъдие, съдържащи се 
във внесения на 01.06.2017 г. в Народното събрание Законопро-
ект за изменение и допълнение на Административнопроцесуал-
ния кодекс6. Както е отбелязано в Мотивите към законопроекта и 
приложения Доклад за оценка на въздействието, една от целите 
на предложените законодателни промени е осигуряване на въз-
можност на гражданите и юридическите лица за упражняване на 
процесуални права в електронна форма (електронни съобщения, 

                                                      
6 http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66637/.  
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система за сигурно електронно връчване), обмен на електронни 
документи между различни органи на съдебната власт, от една 
страна, и обмена между тях и административните органи, лица-
та, осъществяващи публични функции, и организациите, пре-
доставящи обществени услуги, от друга. На практика това озна-
чава, че в рамките на административното съдебно производство 
доказателствата ще бъдат събрани по служебен път, като съдът 
прави служебна проверка в базите данни на първичните адми-
нистратори, а от гражданите и юридическите лица не се изисква 
тяхното представяне.  

Но както за частните, така и за официалните електронни 
документи, стои отворен въпросът за установяване на автентич-
ността на възпроизведения на хартиен носител препис, както и 
за същността на сканираните копия на хартиен документ.  

Така концептуалното въвеждане на правилото, че правната 
сила на електронния документ като доказателство в процеса не 
може да бъде оспорена единствено на основание, че той е в 
електронна форма, зависи на този етап от преценката на съда. 
Като правоприлагащ орган последният трябва да се справя с 
всички възникващи въпроси, които излизат извън обхвата на 
прилагането по аналогия на процесуалните норми, отнасящи се 
до процедурата по доказване чрез хартиени документи.  

Писменото доказателство (документът), неговото докри-
нално разбиране и законодателната му уредба в процесуалното 
законодателство са в тесните, специфични граници на хартиения 
документ и затова някои от правилата са трудно приложими към 
електронните документи. 

Тук основателно възниква въпросът – „проблем” на матери-
алното или на процесуалното право е електронният документ.  

Споделяме виждането на проф. Т. Колев, според което: „За-
конодателят често се въздържа (волно – по-често, или неволно) 
да се намеси в специфична област. Тъкмо съдията, който не е в 
състояние да се спре пред тази очевидна „празнота”, е длъжен да 
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положи максимално усилия, за да открие по възможност най-
справедливата норма чрез своята правотворческа дейност”7. 

В този контекст вниманието се насочва върху съдията, кой-
то съдейства на страните, и на чиято преценка стои обоснова-
ността на конкретни доказателствени искания на страните и 
тяхното допускане. Той е поставен в ролята да „създава прави-
ла” и да ръководи страните при посочване, представяне и съби-
ране на електронни документи в рамките на процедурата по до-
казването. Поради тази причина от съществено значение за 
спазване на принципите на процеса е страните да бъдат насоч-
вани във връзка със събирането и представянето на електронни 
документи, включително и метаданните към тях, като бъдат въз-
приети ясни и обективни критерии. Тези критерии следва да об-
хващат въпросите, провокирани от спецификите на електронния 
документ, свързани със затрудненията и разходите за преглед на 
всички електронни документи (например електронна кореспон-
денция между страните), нивата на търсене, въпроси, свързани 
със запазване или възстановяване на недостъпна или изтрита 
информация.  

Развитието на правни отношения във виртуалното прост-
ранство прави дадения подход несъстоятелен и съответно ще се 
окаже безполезна цялата нормативно-правна база, разработена 
на основата на указаните предпоставки. Затова доминиращият 
понастоящем подход по аналогия с традиционния (аналогов) 
обмен на документи е оправдан, когато електронните средства в 
голям брой случаи се използват все още като печатно средство и 
така възприеманото от човека аналогово изображение на екрана 
се възприема за адекватно на електронния документ.  

Трансформацията на документа-„вещ” в документ-„процес” 
                                                      
7 Колев, Т. Теория на правораздавателната дейност, том 6. Дискреционна 

власт и вътрешно убеждение на съдията, Университетско издателство „Св. 
Климент Охридски”, 2013, с. 107. 
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поставя въпроса за разработване на концептуален подход към 
неговото правно регулиране и регулирането на функционалната 
връзка между електронния документ и субектите на правното 
отношение, включително в контекста на автентификацията и за 
целите на доказването.  
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§ 1. ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

И ПРАВЕН РЕЖИМ НА  

ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ  
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І. Електронният документ като писмено 
доказателствено средство 

1. Общи положения 

Съвременната българска юридическа литература не отговаря 
на въпроса за същността на електронния документ като доказа-
телство в процеса. Той става още по-актуален в хипотезата на не-
достатъчност на правното регулиране както от материалното, така 
и от процесуалното право. Установените в Закона за електронния 
документ и електронния подпис норми, свързани с легалното де-
финиране на понятието „електронен документ” и принципното 
определяне на неговата доказателствена сила, както и разпоредба-
та на чл. 184 от ГПК, отнасяща се до представянето на електрон-
ни документи в качеството на доказателства в съдебни производс-
тва, предпоставят по-скоро допълнително въпроси.  

Към момента тяхното решаване е оставено „в ръцете” на 
съда, който при тези нормативни предпоставки решава по раз-
личен начин споровете за това коя информация в електронен вид 
може да се счита за електронен документ и може да бъде допус-
ната като доказателство в процеса, в кои случаи и въз основа на 
какви критерии може да се приеме, че електронният документ е 
автентичен и каква е доказателствената сила на електронния до-
кумент за всеки конкретен случай.  

Развитието на технологиите налага своя отпечатък и върху 
доктриналното разбиране на понятието „документ” в качеството 
му на писмено доказателствено средство. Проф. Ж. Сталев оп-
ределя писменото доказателство или документ8 като „вещ, върху 

                                                      
8 В ГПК документът често се обозначава като „писмени доказателства”. В 
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която с писмени знаци е материализирано изявление”9. В новата 
процесуална теория О. Стамболиев допълва понятието, като оп-
ределя документите като „вещи, върху които с писмени или 
електронни знаци е материализирано човешко изявление”10. До-
бавеният начин на материализиране на изявлението (чрез елект-
ронни знаци) безспорно отразява съвременните възможности за 
извършване и материализиране на изявления чрез използването 
на информационни технологии.  

При веществените доказателства интересуващата съда ин-
формация се извлича от качествената характеристика на вещта, а 
при документите същата информация се извлича от направеното 
върху веществения носител изявление11. 

Тук следва да отбележим, че въпросът за квалификацията 
на електронния документ като определен вид доказателствено 
средство също не е еднозначен. Съгласно Гражданския процесу-
ален кодекс на Германия (Zivilprozessordnung, ZPO)12 в немското 
гражданско съдопроизводство електронният документ има ха-
рактер на веществено, а не на писмено доказателство. Затова в 
рамките на съдебното производство като способ за неговото въз-
приемане се прилагат правилата на огледа. В §371 (1), изр. 2-ро 
ZPO се посочва, че „ако предмет на огледа е електронен доку-
мент, то доказването започва с представяне (Vorlegung) или пре-
даване (Übermittlung) на данните”. От тази гледна точка предс-
тавянето на електронни документи пред съда се извършва във 
формата, в която са създадени, като събирането на доказателст-
                                                                                                                

доктрината той се разглежда и като доказателство, и като доказателствено 
средство. Виж. Стамболиев, О. Цит. съч. с. 76, реф. 1. 

9 Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право. Пето допълнено и 
преработено издание, Университетско издателство „Св. Климент Охридс-
ки”, 1994, с. 255. 

10 Стамболиев, О. Цит. съч., с.75. 
11 Пак там, с. 75. 
12 https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html.  
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вените средства (извличането и възприемането на съдържащата 
се в тях информация от съда и страните13) се извършва чрез ог-
лед на представените файлове. 

Българският Граждански процесуален кодекс (чл. 184 ГПК) 
се придържа към общо възприетия принцип на международното 
и европейското законодателство, като категорично отнася елект-
ронния документ към писмените доказателства.  

Безспорна е и съдебната практика по този въпрос. По свое-
то естество обаче електронните носители на информация предс-
тавляват сами по себе си веществени доказателства. Затова ва-
жен въпрос в контекста на същността на електронния документ 
е, че неговата свързаност и същевременно отделимост от носи-
теля повлиява върху квалификацията на електронния документ в 
качеството на определен вид доказателство. В българската про-
цесуална доктрина този въпрос не е обсъждан. 

В изследването си върху въпросите за същността на елект-
ронния документ като доказателство в съда, А. П. Вершин отбе-
лязва, че „Електронните доказателства не притежават един от 
двата основни признаци на писмените доказателства – те сами 
по себе си не могат да бъдат достъпни за човешко възприятие”14. 
Съгласявайки се с дадената позиция, като отчитат спецификите 
на електронния документ като доказателство в административ-
ния процес на Русия, С. Сафронов и А. Минбалеев извеждат 
следното: „Действително писмената фиксация предполага сис-
тема от графични знаци, а електронните документи използват 
цифрова система, която се превръща в графична само с помощта 
на специални технически средства. От това следва, че електрон-
ните документи не са разновидност на писмените доказателства, 
изразени в електронна форма, а нова форма на доказателствена 
                                                      
13 Стамболиев, О. Цит. съч. с. 76. 
14 Вершин, А. П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в 

суде, М.: Городец, 2010, с. 107. 
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информация и в този смисъл поставят за обсъждане въпроса за 
законодателно установяване на електронния документ като са-
мостоятелна категория доказателствени средства15. В този сми-
съл авторите отбелязват също, че отнасянето на електронния до-
кумент към веществените доказателства не е съвсем правилно. 
Веществените доказателства представляват информация за 
свойствата на предметите от материалния свят и доказателстве-
ната информация се извлича именно от тези свойства (на вещта, 
бел. моя, И.Ц.). Електронните документи се отличават по това, 
че при тяхното изследване правоприлагащите органи се интере-
суват от фиксираната върху тях информация, а не от материално-
веществените свойства на носителя.  

В българската процесуална доктрина критерий за обособя-
ване на веществените доказателствени средства е наличието на 
материален носител и в този смисъл документът също е вещест-
вено доказателство. Проф. О. Стамболиев разделя веществените 
доказателства в две групи: веществени доказателства и докумен-
ти, като посочва, че „основната разлика се състои в това, че 
при веществените доказателства интересуващата съда ин-
формация се извлича от качествената характеристика на 
вещта, а при документите същата информация се извлича от 
направеното върху веществения носител изявление. В пър-
вия случай акцентът се поставя върху самата вещ като такава, а 
във втория случай материалният носител обикновено е без зна-
чение, защото от значение е материализираното върху него изяв-
ление“16. 

Квалифицирането на електронните документи като писмени 
доказателства се основава на това, че информацията, която съ-

                                                      
15 Сафронов, С. Г., Минбалеев, А. В. Понятие и природа электронных доказа-

тельств в административном процессе России, Вестник ЮУр ГУ, Серия 
„Право”, 2014, том 14, № 4, с. 114-117. 

16 Стамболиев, О. Цит. съч., с. 75. 
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държа в себе си електронният документ, представлява мисъл от-
носно съществуващата действителност. От друга страна, елект-
ронните документи могат да се квалифицират и като веществени 
доказателства, доколкото те сами по себе си са недостъпни за 
човешкото възприятие, като посредством техническо устройство 
и съответна програма се визуализират във „форма, годна за въз-
приемане от човека”, отбелязва М. С. Журавлев в статията „Екс-
пертиза на електронните документи” („Экспертиза электронных 
документов”). Обобщавайки факта на липсата на еднозначна по-
зиция на руските изследователи по темата, той прави следния 
извод:  

„Може да се възприеме подходът, че електронният доку-
мент като доказателство има смесен характер и от тази 
гледна точка да се установят процедурите за неговото предс-
тавяне в съда”17 (курсив – мой, И.Ц.).  

Една от целите на настоящото изследване е да установи 
правилността на това предположение. Предварително може да се 
отбележи фактът, че за разлика от хартиения документ, при кой-
то се индивидуализира самата информация (чрез определени 
реквизити), при електронните документи е необходима както 
индивидуализация на информацията, така и индивидуализация 
на материалния носител чрез съпътстващите ги метаданни.  

Съществено значение при изследването на електронните 
документи има проблемът за установяване на тяхната достовер-
ност. За да удовлетворят критериите за писмени доказателства, 
електронните документи трябва да отговарят на следните усло-
вия: 

− да бъдат събрани и представени чрез способ, който поз-
волява да се установи достоверността на съдържанието и рекви-
                                                      
17 Журавлев, М. С. Экспертиза электронных документов; 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/ 
folder/xa43rk5o5k/direct/96685967. 
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зитите на документа; 
− да бъдат представени по установените в процесуалния 

закон ред и форма. 
В настоящия момент в българското гражданско процесуал-

но законодателство не са предвидени конкретни критерии за 
достоверност на електронните доказателства. Съдът е натоварен 
да преценява електронните документи и тяхната доказателствена 
сила въз основа на всички събрани по делото доказателства, взе-
ти в тяхната съвкупност. По отношение на допустимостта и дос-
товерността на електронните документи (най-често кореспон-
денция чрез електронна поща) българската съдебна практика е 
противоречива и е в широките граници на пълно възприемане 
или пълно недоверие. Като че ли единственият способ, наложен 
като възможен за „овеществяване” на електронния документ, е 
разпечатката от принтера съгласно възможността, дадена в чл. 
184 от ГПК18.  

Това предпоставя необходимостта от изработване на редица 
практически мерки, позволяващи да се придаде „процесуална 
допустимост” на електронния документ, като например препи-
сът на електронния документ да е съпроводен с посочване на да-
тата и точното време на съставяне, данни за лицето, което е ви-
зуализирало документа на екрана и е осъществило разпечатване-
то. Също така указване на данните на програмното оборудване 
(версия на браузъра), използването на друга техника и т.н. Пос-
ледните биха препятствали евентуално възражение срещу при-
общаването на електронния документ към делото вследствие на 
това, че не отговаря на критериите за доказателство поради не-
установеност от кого, кога и с използване на какви средства той 
е възпроизведен.  

Информацията в електронен вид е безтелесна, тя няма ве-
                                                      
18 Чл. 184, ал. 1 ГПК „Електронният документ може да бъде представен възп-

роизведен на хартиен носител като препис, заверен от страната”. 
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ществено изражение. Освен това информацията в електронен 
вид не може непосредствено да се възприема от човека. Това 
обуславя необходимостта да се използват програмно-технически 
средства за разчитане и визуализация. Тези технически средства 
се установяват като необходим посредник между човека и ин-
формацията. Това изисква преразглеждане на отделни положе-
ния както в рамките на материалното (документиране, фиксира-
не на информация), така и в рамките на процесуалното (доказа-
телство) право19.  

2. Функционална идентичност на електронния 
документ като технологичен процес.  
Аналогов и електронен документ 

Електронните документи са информационни обекти, обез-
печаващи информационно-комуникационното взаимодействие 
между субектите чрез използване на програмни и технически 
средства за създаване, обработка и визуализация на информаци-
ята. Безспорно това е важен признак, подчертаващ една от съ-
ществените особености на електронния документ – неговата 
обособеност, отделеност от създаващия и възприемащия го су-
бект. Това, което се възприема от човека с помощта на програ-
мите и други технически средства, е не самият електронен до-
кумент, а негото възпроизвеждане в състояние, годно за възпри-
емане от човека.  

Невъзможността за непосредствено възприемане на елект-
ронния документ и необходимостта от използване за тази цел на 
програмно-технически средства са едни от най-важните особе-
ности на електронния документ, които го отличават от докумен-
тите на хартиен носител20. Като следствие от тази съществена 
                                                      
19 Дмитрик, Н. А. Цит. съч., с. 79. 
20 Янковая, В. Ф. Электронны документ как объект документоведения, Встн. 
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характеристика могат да се посочат още много специфични осо-
бености, които отличават електронния от хартиения документ. В 
своето изследване, озаглавено „Основы понимания феномена 
электронного обмена информацией”, В. А. Конявский и В. А. 
Гадасин21 посочват, че коренното различие между електронните 
и аналоговите документи се състои в тяхното предназначение за 
функциониране в две съвършено различни среди: аналоговият 
документ функционира в среда на мислещи субекти – хората, а 
електронният – в среда на програмно-технически средства. Сре-
дата на съществуване според авторите предоставя на документа 
определени възможности, но и му налага определени ограниче-
ния. В частност тези възможности и ограничения се проявяват в 
това, че в аналоговата среда информацията се изобразява във 
вид на обект (предмет), а в цифрова среда – във вид на процес. 

Аналоговата среда на съществуване на документа е човеш-
ката среда, в която действията на хората се извършват на основа-
та на изработени от обществото формални и неформални прави-
ла (от една страна, това са традиции, а от друга, норми, правила, 
установени от законодателството). При това е важно да се отбе-
лежи, че тези правила са изработени в процеса на развитие на 
обществото и по отношение на субектите се явяват външни. В 
електронната среда документът представлява последователност 
от сигнали, импулси, които са елементи на тази среда, и затова 
електронният документ може да бъде възприет само чрез прог-
рамно-технически средства и изцяло зависи от тях22.  

Разликата в съществуването на документа в принципно раз-
лични среди се изразява също в това, че аналоговият документ е 

                                                                                                                
Волтогр. Гос. Ун-та. Сер. 2, Языкозн., 2013, № 3, с. 230. 

21 Конявский, В. А., Гадасин, В. А. Основы понимания феномена электронного 
обмена информацией, изд. Беллитфонд, 2004, с. 287; достъпна в електро-
нен вид http://www.okbsapr.ru/docs/books/opf/58_opf.htm. 

22 Пак там, с. 148. 
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винаги обект, а електронният документ е в активно състояние – 
той винаги е процес: „динамичен процес на последователно 
преобразуване на множество сигнали”23. 

Именно това свойство на електронния документ поражда 
проблеми, свързани с обезпечаване целостта, автентичността и 
достоверността на електронните документи в течение на време-
то и възможността те да бъдат допуснати и представени като до-
казателство в процеса със съответната доказателствена сила. 

В този смисъл за ефективност и еднозначност на тълкува-
нето на правни отношения, опосредствани от технологиите, как-
то и за адекватната правна оценка на измененията в обществе-
ните отношения, свързани с обмена на информацията в електро-
нен вид, е необходимо да бъдат отграничени спецификите на 
електронния (цифров) документ от традиционния (аналогов) до-
кумент.  

Отнасянето на електронния документ към известни правни 
категории създава фундаментална основа за развитие на правни-
те отношения в рамките на тези категории. В тази връзка все пак 
не може да не възникне резонният въпрос за тези различия меж-
ду електронния документ и традиционния, аналогов документ, 
които стоят в основата на невъзможността за прилагане в цялост 
на традиционни представи.  

Според В. Ф. Янковая24 възприетата терминология, с която 
се разграничава електронният от хартиения документ, а именно 
„форма” на представяне на информацията (електронна, аналого-
ва), е „некоректен”. Това означава, че съществува някакъв доку-
мент, който е възможно да бъде представен в различна форма, 
като в електронната среда неговото представяне е под формата 
на електронен документ. За да не възниква подобно двусмислие, 
отбелязва авторът, електронният документ следва да се определя 
                                                      
23 Пак там. 
24 Янковая, В. Ф. Цит. Съч., с. 231. 
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не като форма на представяне на информацията, а като документ, 
представен във вид на множество реализации, които са неразли-
чими по своето естество. 

Съществуването на уникална реализация (екземпляр) озна-
чава, че множество реализации на документа се състоят от един 
елемент и тогава тази реализация се възприема като оригинал на 
документа25.  

Това, от своя страна, поставя въпроси, свързани с понятията 
„оригинал”, „копие”, „дубликат” и „реквизити” на документа със 
съответните правни последици.  

Съгласно възприетото традиционно разбиране за оригинал 
на документа това е първият или единичен екземпляр на доку-
мента. За дубликат се счита вторият екземпляр на оригинала, 
имащ юридическа сила, а копието е документ, възпроизвеждащ 
информацията от оригиналния документ и всички негови външ-
ни признаци, който няма юридическа сила. Заверено копие се 
счита това копие на документа, на което в съответствие с уста-
новения ред се допълват реквизити, придаващи му юридическа 
сила.  

В аналоговия свят понятията оригинал и копие са доста-
тъчно различими и осигуряването на уникалността на екземпля-
ра по принцип е достижимо със средствата на оформяне на до-
кумента.  

Еднаквостта в електронната среда обаче има друго значе-
ние. По-широкият интервал между думите в аналоговия текст не 
оказва влияние на еднаквостта, но за цифровия документ това 
означава два различни документа. При електронен обмен на до-
кументи, за разлика от аналоговия, съществено се увеличава 
възможността за подправяне на документа, както и копирането 
                                                      
25 Moving with change: Electronic signature legislation as a vehicle for advancing 

e-commerce, The John Marshall Journal of Computer and Information Law, 
1999, № 3. 
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на неговите модификации.  
Следователно, основавайки се на уникалността на всеки 

електронен документ във вид на множество еквивалентни реали-
зации, оригиналът може да бъде само един, в противен случай 
техническите средства няма да могат да проведат формално пре-
образуване. Ако документът е копие, то е необходимо да се га-
рантира възможността за съпоставяне на неговото съдържание с 
оригинала или с копие от по-висок ранг. 

И така, в електронната среда не могат да съществуват два 
еднакви документа. Всеки електронен документ, възприеман ка-
то множество еквивалентни реализации, е уникален26.  

В дадения контекст основната разлика между електронния 
и аналоговия документ се състои в тяхното предназначение за 
функциониране в различни среди на съществуване: електронни-
ят документ се реализира в среда на програмно-технически 
средства, а аналоговият – в среда на субектите на правни отно-
шения. Под аналоговата среда на съществуване се разбира сис-
тема от субекти, взаимодействащи на основата на установени в 
обществото неформални (език, традиции, обичаи и пр.) и фор-
мализирани (нормативно-законодателна база) правила за обра-
ботка, съхранение и предаване на информация, представена в 
образна форма. 

Под електронна среда на съществуване се разбира система 
от обекти (технически и програмни средства) за обработка, съх-
ранение и предаване на цифрова информация, взаимодействащи 
на основата на формални, обективни и логически закони и пра-
вила (архитектура, стандарти, технически параметри, езици за 
програмиране и др.)27.  

                                                      
26 Lemley, M. A. Place and Cyberspace/California Law Review, 2003, Vol. 91. 
27 Moving with change : Electronic signature legislation as a vehicle for advancing 

e-commerce//The John Marshall Journal of Computer and Information Law. 
1999.№ 3; 
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Към тези различия е необходимо да се добави и още един 
елемент, имащ качествата на самостоятелно съществуване меж-
ду двете среди – интерфейсът между аналоговата и електронната 
среда. Изображението на документа на екрана на монитора не се 
отличава съществено от проекцията на аналогов документ, а 
разпечатката на документа на хартиен носител го прави аналогов 
документ. В тези случаи произтича скрита подмяна на обекта: 
вместо изходния електронен документ се вижда производен до-
кумент, непосредствено възприеман от човека, т.е. аналогов до-
кумент28. 

Смята се, че това са два различни документа, макар и функ-
ционално свързани помежду си. Разпечатката следователно е по 
същество конкретна технология за изготвяне на аналогов доку-
мент. Способът за използване на документа и способът за него-
вото изготвяне не са идентични. Аналоговият документ е пред-
назначен за прилагане от човека, а електронният – от технологи-
ите.  

Очевидно е, че различията във физическата среда на същес-
твуване на документа водят до принципни различия между елек-
тронния и аналоговия документ. 

Електронният документ представя информацията с помощ-
та на цифри, във връзка с което той се възприема непосредстве-
но само от обектите на електронната среда – технически или 
програмни средства. Само обектите на електронната среда могат 
да обработват електронни документи и да изпълняват априорно 
детерминирано преобразуване на входния електронен документ 
в изходен електронен документ. 

В зависимост от формата на технологичната реализация, 
документът може да бъде представен в аналогова или електрон-
на форма. Всяка от формите има място само в присъщата и среда 

                                                      
28 Конявский, В. А., Гадасин, В. А. Цит. съч. с. 151.  
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на съществуване – аналогова или електронна. Тези две среди не 
се пресичат и преобразуването на документа се осъществява на 
границата между тези две среди, на основата на интерфейсни 
устройства за преобразуване на аналогови сигнали в електронни 
и обратно. Във всяка от тези среди действат специфични прави-
ла и разпространението на тяхното действие извън пределите на 
тази среда може да доведе до некоректна интерпретация.  

Следователно спецификата на електронния документ, него-
вото отличие от традиционния (хартиен) аналогов документ има 
качествен, системен характер, обусловен от принципните особе-
ности на средата на съществуване на документа. Проблемът за 
практическото използване на електронния документ трябва да се 
реши на основата на възможността за множество еквивалентни 
реализации29.  

От това следва, че взаимодействието в електронната среда 
може да се идентифицира само по явно зададени параметри. Ако 
всички параметри съвпадат с първоначално зададените (еквива-
лентни реализации), то това не са идентични електронни доку-
менти, а е същият електронен документ.  

Използвайки дадените разсъждения, може логически да се 
обясни спецификата на защита на електронната информация. 
Ако буквално се възприеме традиционният подход, е достатъчно 
да бъде защитен екземплярът на документа оригинал, например 
да се зашифрова в дисковата памет. Проблемът обаче възниква 
при активизацията на документа, която неминуемо води до съз-
даването на множество реализации, които по принцип могат да 
бъдат променени в резултат на несанкциониран достъп. Следо-
вателно всяка реализация трябва да бъде защитена поотделно.  

Техническата реализация на електронния документ повдига 
и множество други въпроси, имащи значение за неговата доказа-

                                                      
29  Пак там. 
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телствена сила. За да бъде възприемано от човека, аналоговото 
копие на хартиен носител трябва да бъде трансформирано. Тук, 
от своя страна, възниква въпросът дали тази трансформация е 
адекватна на оригинала, какви външни признаци на електронния 
документ, или част от тях, следва да възпроизвежда хартиеното 
копие на електронния документ.  

Поставя се и третият въпрос, този за индивидуализацията 
на електронния документ в качеството му на процес при негови-
те реализации в електронна среда и възпроизвеждането му под 
формата на хартиено копие.  

3. Индивидуализация на електронния документ. 
Метаданни 

За разлика от аналоговия документ, както вече беше отбеля-
зано по-горе, съществуващ само в статична форма, електронният 
документ съществува в две форми: статична (пасивно състоя-
ние) при съхранение и динамична (активно състояние) при об-
работка, предаване, визуализация. Също така електронният до-
кумент е процес, който се осъществява в технологична среда. 
Той се възпроизвежда под формата на множество неразличими 
реализации, които могат да се преобразуват в годна за възприе-
мане от човека форма. 

В този смисъл информацията, представляваща същността 
на електронния документ, притежава особени „виртуални гра-
ници”, които са ограничени в понятието „файл”. При това елект-
ронният документ може да съществува както във формата на 
един файл, така и във вид на съвкупност от файлове. За да бъде 
отделен един документ от други документи в технологична сре-
да, е необходима неговата индивидуализация.  

Аналоговият и електронният документ съдържат иденти-
фицираща (по отношение на извършеното и неговите субекти) 
информация, така че тяхното съдържателно описание е еднакво. 
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И единият, и другият са средство за доказване дейността на су-
бектите. Затова в законодателството, свързано с електронен об-
мен на данни, се възприема принципът за „функционална екви-
валентност” между двата вида документи30. Независимо от фун-
кционалната еквивалентност на двата документа, съществува 
разлика и тя се състои в необходимостта от индивидуализация 
на самия материален носител. Това е необходимо и поради фак-
та, че обективираната в електронна среда информация е отдели-
ма от носителя.  

За да бъде идентифициран един електронен документ от 
множество други, той трябва да бъде индивидуализиран, т.е. да 
притежава определени атрибути, чрез които в бъдеще да се осъ-
ществява неговата идентификация. Това могат да бъдат: 1. Име 
на файла, което се дава от създателя на информацията или авто-
матично; 2. Формат на файла, определен от програмата, с която 
се създава или съхранява; 3. Размер на файла, представляващ 
обема памет, която заема файлът; 4. Дата и време на създаване 
или изменение на файла; 5. Автор на информацията, съдържаща 
се във файла (често автоматично, според персонализацията на 
електронния носител, чрез който се създава файла)31. 

Освен персонализиращите реквизити електронният доку-
мент може да съдържа защитни или удостоверяващи реквизити. 
Като реквизити на електронния документ, които едновременно 
се явяват персонифициращи, защитни и удостоверителни, се от-
крояват електронният подпис, електронният печат, електронният 
времеви печат и т.н.  

Посочените персонифициращи признаци на електронния 
документ и идентифициращи признаци на неговия носител об-
разуват т.нар. метаданни на документа. Тяхното значение е из-
                                                      
30 Например в Типовия закон за електронната търговия на комисията по тър-

говия УНСИТРАЛ към ООН (1996г.).  
31 Журавлев, М. С. Цит. съч. 
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ключително важно, когато се удостоверяват факти с правно зна-
чение и електронният документ се представя като доказателство 
в съда. В качеството на метаданни на електронен документ мо-
гат да служат и типът електронен носител на информация, мо-
дел, сериен номер, обем, наименование на техническите средст-
ва, използвани при анализа на информацията, сведения за опе-
рационната система, нейните настройки, профили и други. 

Така всеки електронен документ се състои от два основни 
компонента – съдържание и метаданни. Метаданните за доку-
мента са данни, които описват контекста, съдържанието, струк-
турата на документа и обезпечават неговото управление в ин-
формационна среда. Ако формулярът на аналоговия документ 
има пространствена организация, то в електронния документ 
съдържанието и метаданните не са организирани пространстве-
но по силата на тяхното съществуване в цифрова среда. Съдър-
жанието на електронния документ, както и съдържанието на 
аналоговия документ – това е компонентът на документа, за 
фиксацията, предаването или съхранението на който той се съз-
дава. Именно в съдържанието, или в информационната природа 
и функция на документа, се проявява сходството между аналого-
вите и електронните документи32. В този смисъл понятието „ме-
таданни”, използвано за електронните документи, е по-широко 
от понятието „реквизити на документа” на хартиен носител.  

Тук следва да направим опит да обобщим, че електронната 
информация се състои от две части. На първо място, това е не-
посредствено електронният документ и на второ, това са мета-
данните. Често последните се определят като информация за 
информацията. Метаданните включват в себе си описание на 
електронния документ като: сведения за неговото съдържание, 
информация за датата, на която документът е бил създаден или 

                                                      
32 Янковая, В. Ф. Цит. съч., с. 230. 
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изменен, информация за управлението на документа във времето 
(например информация за лицата, създали документа, внесли 
изменение в него или изтрили го), за структурата на записа, за 
неговия обем, както в електронен, така и в печатен вариант. 

Въпреки, че тези данни невинаги са достъпни при обикно-
вената разпечатка на документа, те често позволяват да се уста-
новят намеренията или разумните очаквания на страните, а в 
други случаи могат да послужат за доказване на недобросъвест-
ни действия по отношение на тях или на самата, съдържаща се в 
документа, информация.  

Метаданните имат важно значение за качеството и достъп-
ността на данните, като се свързват с възможността за лесното 
намиране, управление и съхраняване на информацията. В евро-
пейските и националните актове, свързани с разглежданата 
предметна област, се съдържат легални дефиниции или указания 
за съдържанието на метаданните.  

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1501 на Комисията от 
8 септември 2015 г. относно рамката за оперативна съвмести-
мост съгласно чл. 12, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 910/2014 
на Европейския парламент и на Съвета относно електронната 
идентификация и удостоверителните услуги при електронни 
трансакции на вътрешния пазар33 се съдържат разпоредби от-
носно управлението на информация и метаданни във връзка със 
сигурността (чл. 9). Според Регламента операторът на „възела”34 
                                                      
33 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32015R1501. 
34 За целите на Регламента под „възел” се разбира точка на свързване, която е 

част от архитектурата за оперативна съвместимост на електронната иден-
тификация и участва в трансграничното удостоверяване на автентичността 
на лица, като е в състояние да разпознава и обработва или препраща пре-
давания на данни към други възли, с което дава възможност на национал-
ната инфраструктура за електронна идентификация на една държава член-
ка да се свързва с националната инфраструктура за електронна идентифи-
кация на други държави членки (чл. 2, т. 1). 
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съобщава по сигурен и надежден начин метаданните за управле-
ние на възела в стандартизирана, пригодена за машинна обра-
ботка, форма. Той е длъжен да съхранява и данни, свързани с 
последователността на обмена на съобщения, и в случай на ин-
цидент да може да се определи мястото и естеството на инци-
дента. Данните се съхраняват за определен период от време и се 
състоят от минимум следните елементи: идентификатор на възе-
ла; идентификатор на съобщенията; дата и час на съобщенията. 

В Директива 2013/37/ЕС на Европейския Парламент и на 
Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО 
относно повторната употреба на информацията в обществения 
сектор недвусмислено се застъпва идеята, че Порталът за отворе-
ни данни се създава с оглед улесняване използването на данните. 
В чл. 9 от Директивата се посочва, че „Държавите членки създа-
ват практически механизми, които да улеснят търсенето на доку-
менти, които са на разположение за повторна употреба, като нап-
ример списъци с основни документи и съответните метаданни, 
достъпни при възможност и по целесъобразност онлайн и в ма-
шинночетим формат, както и портални уебсайтове, които съдър-
жат връзки към списъците с материали. При възможност държа-
вите членки улесняват многоезичното търсене на документи”35.  

Легална дефиниция на понятието „метаданни” в разглежда-
ния контекст се съдържа в Директива 2007/2/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраст-
руктура за пространствена информация в Европейската общност 
(INSPIRE). Съгласно чл. 3, т. 6 „метаданни” означава информация, 
описваща масив от пространствени данни и услуги за пространст-
вени данни, позволяваща тяхното откриване, обобщаване и изпол-
зване. За да изпълнят целта, определена в посочения текст, държа-
вите-членки следва да предприемат необходимите мерки, за да га-

                                                      
35 BG 27.6.2013г. Официален вестник на Европейския съюз L 175/7. 
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рантират, че метаданните са пълни и с достатъчно качество (чл. 5, 
т. 3 от Директивата). Определени са и минималните изисквания по 
отношение на метаданните. Те следва да включват информация 
относно: а) съответствието на масивите от пространствени данни с 
правилата за прилагане, предвидени в член 7, параграф 1; б) усло-
вията за достъпа и използването на масиви от пространствени 
данни и услуги и, където е приложимо, съответстващите такси; в) 
качеството и валидността на масивите от пространствени данни; г) 
публичните власти, отговорни за създаването, управлението, под-
държането и разпространението на масиви от пространствени 
данни и услуги; д) ограниченията на публичния достъп и основа-
нията за тези ограничения (чл. 5, т. 2 от Директивата).  

В § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за дос-
тъп до пространствени данни българският законодател изцяло е 
възприел посочената дефиниция за метаданни. 

Препратка към разпоредбите на Директива 2007/2/EО от-
носно метаданните е направена в съображение 20 на Директива 
2013/37/ЕС, като се посочва, че „За улесняване на повторната 
употреба органите от обществения сектор, когато е възможно и 
целесъобразно, следва да предоставят документите в отворени и 
машинночетими формати и заедно с метаданните им с възможно 
най-голяма точност и изчерпателност, във формат, който да га-
рантира оперативна съвместимост, т.е. чрез обработката им по 
начин, съответстващ на принципите, които уреждат изисквания-
та за съвместимост и използваемост на пространствената ин-
формация съгласно Директива 2007/2/ЕО”. С редакцията на 
ЗДОИ, в сила от 12.01.2016 г., се създава нова точка 12 в § 1 и се 
въвежда легална дефиниция на понятието „метаданни”, съгласно 
която това са данни, описващи структурата на информацията – 
предмет на повторно използване. 

В чл. 15, ал. 5 от Наредба за общите изисквания към ин-
формационните системи, регистрите и електронните админист-
ративни услуги е въведено изискване интерфейсите на отворе-
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ните данни (регистри и бази данни) да включват метаданни, оп-
ределени от председателя на Държавна агенция „Електронно 
управление”. Освен изрично установеното нормативно задълже-
ние по отношение на метаданните, посочената норма указва, че 
вече е възприет принципът за създаване на унифицирани мета-
данни в Портала за отворени данни, което да улесни тяхното 
търсене. В същата посока са и терминологичните пояснения, съ-
държащи се в Допълнителните разпоредби на Наредбата, които 
се отнасят до качествата „ползваемост” и „достъпност” на ин-
формационната система. Съгласно § 1, т. 4 „ползваемост” е ка-
чество на информационната система, осигуряващо на потреби-
телите удобство и възможност да постигнат целите, за които 
ползват определен потребителски интерфейс, с достатъчна 
ефективност, ефикасност и удовлетвореност. „Достъпност” е ка-
чество на информационната система, което осигурява възмож-
ността на всички граждани, независимо от възрастта и физичес-
ките им възможности, да наблюдават, разбират, управляват и 
контактуват посредством потребителски интерфейс (§ 1, т. 5). 

В Доклад за управление на процедурата за представяне на 
електронни документи в Международния арбитраж на Работната 
група на Международната търговска камара (International Chamber 
of Commerce, ICC) от 2012 г.36 се провежда подробна класифика-
ция на метаданнитe за целите на събиране на доказателства в рам-
ките на арбитражното производство. В частност в него се правят 
уточнения, че част от метаданните се появява с помощта на прог-
рамата, с която се създава самият документ. Другите метаданни, 
наречени „системни”, са „реакция” на операционната система или 
на програмата, които отразяват каквито и да е действия с файла. В 
документа се посочва, че метаданните могат да бъдат „видими” и 
„скрити”. Видимите метаданни следва да се отличават от скрити-
                                                      
36 https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/10/ICC-Arbitration-

Commission-Report-on-Managing-E-Document-Production-2012.pdf. 
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те. Така видимите метаданни на електронното съобщение, изпра-
тено чрез електронна поща, са данни за лицето, което е изпратило 
електронното съобщение, лицето, до което е изпратено, лицата, до 
които е изпратено електронно копие на съобщението, дата на изп-
ращане, тема и т.н. Скритите метаданни включват пътя на съоб-
щението в мрежата (указания за сървърите), IP адреса, от който 
съобщението е изпратено. Скритите метаданни са особено важни в 
случаите, когато става дума за фалшифициране на доказателства.  

В някои случаи електронната информация може да бъде от-
носимо доказателство, но тя да не бъде достъпна във форма, 
годна за изследване (например да не може да се визуализира във 
форма, годна за възприемане от човека, да не може да се разпе-
чата). Пример за такава информация са заличените (изтрити) 
файлове. Особеното в обмена на електронни документи се със-
тои в това, че информацията се намира на множество носители. 
По този начин едно електронно съобщение, изпратено по елект-
ронна поща, първоначално се създава на едно устройство, при 
изпращане то се съхранява на сървъра на изходящите съобще-
ния, след това в сървъра на входящите съобщения на адресата и 
след това непосредствено в компютъра на адресата. Като резул-
тат от това се посочва, че електронните документи са по-
устойчиви от хартиените, защото „(...) дори изпращането на до-
кумента в „кошчето” не означава неговото унищожаване”37.  

От изложеното дотук закономерно възникват следните въп-
роси: (1) доколко посочените специфики на електронния доку-
мент като процес са отразени в легалните дефиниции и норма-
тивното регулиране на електронния документ; (2) до каква сте-
пен традиционното разбиране и изискванията по отношение на 
хартиения документ влияят върху законодателството, свързано с 
регулиране на отношенията по повод създаване, обмен и съхра-

                                                      
37 Журавлев, М. С. Цит. съч. 
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нение на електронни документи; (3) и не на последно място, 
създават ли възприетите законодателни принципи и норми сигу-
рен механизъм за доказване на правновалидни действия посред-
ством електронни документи, който отразява съвременното раз-
витие на технологиите за обмен на информация. 

За да се отговори на тези въпроси, следва да бъдат разгле-
дани развитието на понятието за електронен документ и негово-
то нормативно регулиране.  

4. Развитие на понятието за електронен документ. 
Електронен обмен на данни (EDI) и съобщение 

с данни (data message) 

Терминът „електронен документ” следва да се разглежда в 
контекста на по-ранния и родствен термин „електронен обмен на 
данни” (electronic data interchange – EDI), използван като базово 
понятие в Типов закон за електронната търговия на Комисията 
на ООН по международно търговско право (United Nations 
Commission on International Trade Law, UNCITRAL)38.  

Първоначално този термин е нормативно установен на 
международно равнище през октомври 1988 г. във вид на стан-
дарт на международната организация по стандартизация (ISO) – 
UN/EDIFACT (United Nations Rules for Electronic Data 
Interchange for Administration, Commerce and Transport – „Прави-
ла на ООН за електронен обмен на данни в областта на управле-
нието, търговията и транспорта”)39, разработен от работна група 
WP.4 по международни търговски процедури към Икономичес-
ката комисия за Европа на Организацията на обединените нации 
(ИКЕ на ООН). Практически едновременно със стандарта 
UN/EDIFACT през септември 1987 г. са приети „Единни правила 
                                                      
38  http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/electronic_commerce.html.  
39  https://www.unece.org/cefact/edifact/welcome.html.  
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за поведение при обмен на данни чрез телетрансмисии” 
(Uniform Rules of Conduct for Interchange of Trade Data by 
Teletransmission (UNCID))40, съдържащи съгласувани правила за 
поведение на страните, осъществяващи такъв обмен.  

Общите принципи на UNCID по отношение на електронния 
обмен на данни получават развитие в Типовия закон за елект-
ронна търговия, в европейското законодателство и в българското 
законодателство.  

Първоначално при работата над UN/EDIFACT и UNCID се 
предполага, че правните основания за електронен обмен на дан-
ни ще бъдат специални споразумения между страните за елект-
ронен обмен на данни, като структурата на договорните отноше-
ния може да бъде: 

 Двустранна – в електронния обмен на данни участват 
инициатор и адресат, сключващи помежду си споразумение за 
пряк обмен на данни (trading partners agreement). За инициатор 
се признава всяко лице (физическо или юридическо), което или 
от името на което, в това число и автоматично, се формира или 
предава съобщение с данни. 

 Тристранна – в договорните отношения по електронния 
обмен на данни освен инициатора и адресата присъства и пос-
редник (intermediary). Терминът се използва в Директива 
2000/31/ЕО (относно правната рамка на общността за елекрон-
ните подписи, отменена от 01.07.2016 г.)41 и в Закона за елект-
ронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)42, във функци-
ите на който влиза получаване, предаване и съхранение на данни 
от името на други лица, а така също и предоставянето на други 

                                                      
40 https://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-

business-uncefact/outputs/standards/ unedifact/ tradeedifactrules/part-2-uniform-
rules-of-conduct-for-interchange-of-trade-data-by-teletransmission-uncid.html.  

41  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0093.  
42  Заглавие до изм. и доп. на закона /ДВ. бр. 85 от 24 октомври 2017г./  
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услуги, имащи отношение към дадената дейност. Тристранната 
структура юридически се оформя със специално споразумение 
(third-party service agreement). Въвеждането на специалното по-
нятие „посредник” е необходимо за това, за да се отграничат 
страните в споразумението за електронен обмен на данни от 
трети лица.  

− Многостранна – в договорните отношения могат да учас-
тват инициатор, посредници, адресат; няколко инициатора, пос-
редник/ци, адресат; няколко адресати и т.н. 

За да се облекчи сключването на такива специални спора-
зумения с Препоръка 94/820/ЕО от октомври 1994 г. относно 
правните аспекти на електронния обмен на данни, Комисията на 
европейските общности разработва „Европейски модел на спо-
разумение за електронен обмен на данни (EDI)” (Споразумение-
то)43. Моделът за споразумение регулира всяко предаване на съ-
общения между страните с електронни способи, ако структурата 
на съобщенията съответства на стандарта UN/EDIFACT. Целта 
на Споразумението е да се определят правните условия и реда, 
по който действат страните при извършване на сделки с използ-
ване на електронен обмен на данни.  

Този „ранен” документ на Комисията отразява все още на-
чалния етап на развитие на отношенията, свързани с електронен 
обмен на данни и тяхното правно осмисляне, но неговият при-
нос се състои в това, че се признава действителността на сдел-
ките, сключени по електронен път, определят се условията за 
валидност, обработка и потвърждаване за получаване, сигурност, 
съхранение и т.н. на EDI. По този начин се създава единен под-
ход към въпросите, свързани с регулиране на електронния обмен 
на данни, и се полагат принципните основи, залегнали и в по-
нататъшното европейско законодателство.  

                                                      
43  www.nap.bg/document?id=2285.  
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В чл. 2, т. 2.2 от Споразумението Комисията определя EDI 
като електронен трансфер от един компютър към друг на тър-
говски и административни данни, като се използва договорен 
стандарт за структура на EDI съобщенията. В т. 2.3 на същия 
член е дефинирано понятието за EDI съобщение, което се състои 
от „комплекс от сегменти, структурирани чрез използването на 
договорен стандарт, подготвени в подходящ за компютърно раз-
читане формат и с възможност да бъдат автоматично и недвус-
мислено обработени”. Това определение носи подчертано техно-
логичен характер за разлика от по-късните документи, които де-
финират сродни понятия.  

В чл. 8, т. 8.3 от Споразумението е въведено изискването 
страните да осигуряват лесен достъп до електронни и компю-
търни записи на EDI съобщения, възможност за тяхното възпро-
извеждане във формат, който може да бъде прочетен с просто 
око, и възможност да бъдат разпечатани, ако това се изисква. 
Текстът недвусмислено държи сметка на взаимодействието меж-
ду двете среди на съществуване на EDI съобщения – електронна 
и аналогова, и необходимостта от задаване на технологични па-
раметри, които ще обезпечат визуализацията на съобщенията 
във вид, годен за възприемане от човека. 

Европейският модел на споразумение за EDI не борави с 
термини като „електронно съобщение” и „електронен доку-
мент”. Нещо повече, в Приложение № 2 към Европейския модел 
на споразумение за EDI Комисията прави коментар на правните 
разпоредби в Споразумението, като в чл. 2, т. 2.3 уточнява, че 
понятието EDI съобщение не включва електронна поща. EDI се 
основава на структурирани и кодирани съобщения, основната 
характеристика на които е способността да бъдат обработвани от 
компютри и предавани автоматично без да носят двусмисленост. 
Определението за EDI набляга на тези основни характеристики, 
които го правят специфично в сравнение с друг вид електронно 
предаване на данни като например електронна поща. Това разг-
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раничение е игнорирано от по-късното законодателство.  
През 1996 г. Комисията на ООН по международно търговс-

ко право приема Типов закон за електронната търговия44, с който 
цели да създаде общи правила за осъществяване на електронна 
търговия, които да улеснят държавите при приемането на наци-
онални законодателства и тяхното унифициране при регулиране-
то на алтернативни на хартиените форми методи за предаване и 
съхранение на информация (тези цели са посочени в Резолюция 
на Генералната Асамблея 51/162/1996 г.)45. 

Типовият закон на УНСИТРАЛ, както и разгледаната Пре-
поръка на Комисията 94/820/ЕО/, дава определение на понятието 
„електронен обмен на данни” (EDI), което за целите на акта се 
разбира като „електронно предаване на информация от един 
компютър на друг с използване на съгласуван стандарт за струк-
туриране на информация”. В своята същност това определение 
възпроизвежда характерните особености на EDI съобщението 
съгласно Европейския модел на споразумение за електронен об-
мен на данни (EDI). За разлика от последния, в който изрично се 
посочва, че текстовете на споразумението се отнасят единствено 
и само до EDI, като извън обхвата му попадат други форми на 
предаване на информация, включително чрез електронна поща, 
Типовият закон разширява своето приложно поле, включвайки в 
предмета на регулиране и „съобщение с данни” (електронно съ-
общение)46, което означава „информация, подготвена, изпратена, 
                                                      
44  http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/electronic_commerce.html. 
45  http://www.un.org/ru/ga/51/docs/51res.shtml.  
46 В оригиналния текст на документа терминът е обозначен като „data 

message”. Възприемаме превода като съобщение с данни, а не като електрон-
но съобщение, защото се посочват и други средства за предаване на данни 
освен електронните. Аргумент за това е и по-късния документ на ООН – 
Конвенция за използването на електронни съобщения в международните до-
говори, приета с резолюция 60/21 на Генералната асамблея от 23 ноември 
2005г., в която изрично се дефинира понятието „електронно съобщение”. 



ЕЛЕКТРОННИЯТ ДОКУМЕНТ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС 

42 

получена или съхранявана с помощта на електронни, оптически 
или аналогични средства, включително електронен обмен на 
данни (EDI), електронна поща, телеграма, телекс, телефакс, без 
да се ограничава до тях” (чл. 2, б. „а”). Типовият закон не изпол-
зва понятието „електронен документ”, но под „съобщение с дан-
ни” следва да се разбира и електронен документ, така, както по-
късно той е легално дефиниран в законодателството. Съобщени-
ето с данни не може да бъде лишено от юридическа сила или 
действителност само на основание, че е съставено във форма на 
съобщение с данни. Принципът е идентичен с вече посочения 
текст в Препоръка 94/820/ЕО, но с тази разлика, че тук този 
принцип е възпроизведен по отношение на всички съобщения с 
данни и не включва изрично „електронен обмен на данни” (гл. 
ІІ, чл. 5 от Типовия Закон). 

Аналогичен е и възприетият принцип, съгласно който пис-
мената форма се смята за спазена, ако информацията се обра-
ботва, създава, изпраща под формата на съобщение с данни, като 
е въведено изискването съдържащата се в съобщението инфор-
мация да е достъпна за последващо използване (чл. 6, т. 1 от Ти-
повия закон)47.  

В Ръководството по прилагане на Типовия закон за елект-
ронна търговия на УНСИТРАЛ48 са уточнени правните аспекти 
на възприетите дефиниции, като се внася допълнителна яснота 
за позицията на Комисията по отношение на разбирането и тъл-
куването на въведените правила. В чл. 2, т. 30 от Ръководството 
се посочва, че понятието „съобщение с данни” не включва само 

                                                      
47 В сравнение със Закона за електронния документ и електронния подпис 

изискването в този смисъл по отношение на електронния документ е запи-
сът му да бъде направен по начин, който дава възможност да бъде възпро-
изведен (чл. 3, ал. 1 ЗЕДЕП), като изискването за неговата достъпност не е 
посочено изрично, а се извежда чрез тълкуване на нормата. 

48  http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/electronic_commerce.html. 
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предаване на данни, но и запис на информация с помощта на 
компютър, който не е предназначен за предаване, и в този сми-
съл в съобщение с данни се включва и понятието „запис”. По 
отношение на средствата за предаване на информация (елект-
ронни оптични или аналогични средства), визирани в чл. 2, б. 
„а” от Типовия закон, Комисията прави уточнение, че използва-
нето на термина „аналогични средства” позволява да се отрази 
фактът, че Типовият закон е предназначен не само за прилагане в 
контекста на съществуващите методи на предаване на данни, но 
с отчитане на бъдещите технологии, които ще изпълняват съща-
та функционалност. Целта на даденото определение за „съобще-
ние с данни” е да обхване всички видове съобщения, които се 
подготвят, съхраняват или предават в нехартиена форма. В този 
смисъл думата „аналогични” означава „функционално еквива-
лентни” (чл. 2, т. 31 от Ръководството).  

В дадените в Ръководството насоки за разбирането и обхва-
та на понятието „електронен обмен на данни” се уточнява, че то 
се основава на определението, прието от работна група WP.4 по 
международни търговски процедури към Икономическата коми-
сия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на 
ООН), като това понятие е възприето в „Европейски модел на 
споразумение за електронен обмен на данни (EDI)”.  

Очевидно е желанието на Комисията да не допусне наслаг-
ване на понятия, посочвайки, че независимо от това дали циф-
ровите данни попадат под определението за електронен обмен 
на данни, те трябва да се разглеждат като попадащи под опреде-
лението на понятието „съобщение с данни” в съответствие с Ти-
повия закон за електронна търговия на УНСИТРАЛ.  

Тази политика е продължена в Типовия закон за електрон-
ните подписи на УНСИТРАЛ, приет с Резолюция на ООН през 
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2001 г.49 Така в чл. 2, б. „с” е възпроизведена изцяло легалната 
дефиниция на „съобщение с данни” съгласно Типовия закон за 
електронна търговия. В същия смисъл са и направените в Ръко-
водството по прилагане на Типовия закон за електронните под-
писи разяснения във връзка с понятието „съобщение с данни”. В 
документа се подчертава, че понятието „съобщение с данни” не 
се ограничава само до предаване на съобщения, но обхваща и 
компютърни записи, които не са предназначени за предаване (т. 
98 от Ръководството). Също така в т. 99 се посочва, че определе-
нието на разглеждания термин включва в своя обхват всички ви-
дове съобщения, които са подготвени, съхранени или са преда-
дени в нехартиена форма, което на практика възпроизвежда тек-
ста на чл. 2, т. 31 от Ръководството по прилагане на Типовия за-
кон за електронна търговия. 

Във връзка с признаване на доказателствената сила на „съ-
общение с данни” в Типовия закон за електронната търговия се 
съдържат правила, свързани с автентичността, целостта и досто-
верността на информацията, представена под формата на съоб-
щение с данни. В чл. 8, озаглавен „Оригинал”, Комисията по-
сочва, че в случаите, когато законодателството изисква инфор-
мацията да бъде съхранявана или предоставяна в писмена фор-
ма, това изискване се счита изпълнено, ако: а) има надеждни до-
казателства за целостта на информацията от момента на нейното 
създаване във вид на съобщение с данни или в друга форма50 и 
б) при необходимост тя може да бъде представена на заинтере-

                                                      
49  http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/ml-elecsig-r.pdf.  
50  В ръководството по прилагане на Типовия закон се посочва, че пункт 1а от 

статия 8, по отношение на изречението: „от момента, в който тя е подгот-
вена в нейната окончателна форма (информацията, бел. моя, И.Ц.), следва 
да обхваща ситуациите, когато информацията първо е била подготвена във 
формата на хартиен документ, а след това е пренесена на компютър” (т. 66 
от Ръководството). 
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сованото лице. Като критерий за оценка на целостта на инфор-
мацията в т. 3, б. „а” се въвежда изискването съхранението на 
информацията да е в пълен и неизменен вид, без добавяне на 
всякакви реквизити и изменения, произтичащи от обикновен 
процес на предаване, съхранение и „демонстриране”, като сте-
пента на надеждност се оценява при отчитане на целите, за кои-
то информацията е била подготвена, и всички съответстващи об-
стоятелства.  

Тези изисквания по отношение на оригиналното съобщение 
не означават, че Типовият закон прави разграничение между 
оригинал или копие на съобщението с данни. Това е изискване, 
което да гарантира целостта и достоверността на оригиналния 
документ при неговото съхранение и последващо възпроизвеж-
дане („демонстрация”). В доктрината, както вече отбелязахме, е 
възприето, че електронният документ може да съществува само 
като оригинал в средата, в която е създаден, с „множество иден-
тични реализации”.  

Въпросът за автентичността (оригинала) на документа е 
изяснен подробно в чл. 8, т. 62-69 на Ръководството по прилага-
не на Типовия закон. Както отбелязва Комисията, изясняването 
на понятието „оригинал” така, както е определено в Типовия за-
кон, е важен от гледна точка на това, че на практика много спо-
рове са свързани с въпроса за оригинала на документите и до-
колкото в електронната търговия изискването за представяне на 
оригинал е едно от главните препятствия, което се стреми да от-
страни Типовият закон. Трябва да посочим, че в този текст Ко-
мисията борави с термина оригинал на документите в контекста 
на съобщение с данни, от което можем да направим извода, че 
под съобщение с данни се разбира и електронен документ в 
смисъла, който е възприет по-късно. Изясняването на понятията 
„писмена форма” и „оригинал” е важно и от гледна точка на тях-
ното значение за целите на доказването. На практика чл. 8 от 
Типовия закон следва да се разглежда като установяващ мини-
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малните изисквания по отношение на формата, на която трябва 
да отговарят съобщенията с данни, за да се считат за функцио-
нално еквивалентни на оригинала, като Комисията изрично от-
белязва, че тези минимални изисквания не са предпоставка дър-
жавите да възприемат по-тежки. 

Първото изискване е за целостта на информацията. Оценка-
та на целостта се основава на установени критерии, които се от-
насят до систематичния запис на информацията, потвърждение-
то, че информацията е била записана без пропуски, и защита на 
данните от изменение. Също така оценката на целостта се осно-
вава на описание на елементите, които трябва да се отчитат при 
оценката на целостта, и елемент на гъвкавост, например преп-
ратка към определени обстоятелства. 

Освен на целостта на информацията, Типовият закон отделя 
внимание и на допустимостта и доказателствената сила на съоб-
щението с данни. Съгласно чл. 9, който също е аналогичен на тек-
ста в Препоръка 94/820/ЕО, при всички процесуални действия 
доказателственото право не може да не допусне събирането на 
данни в качеството на доказателство само на основание на това, 
че те представляват съобщение с данни. В чл. 9, т. 2 се определят 
минималните изисквания, които трябва да се вземат предвид при 
оценката на доказателствената сила на съобщението с данни.  

Независимо, че на информацията във форма на съобщение с 
данни се придава надлежна доказателствена сила, то при нейното 
представяне следва да се отчита надеждността на способа, с по-
мощта на който е подготвено, събрано или предадено съобщението 
с данни, надеждността на способа, с който се гарантира целостта 
на информацията, и способа, с помощта на който може да се иден-
тифицира неговият съставител и друг съответстващ фактор.  

Всички тези изисквания и данни представляват същността 
на съвременното понятие метаданни, което, както отбелязахме, е 
съществена част от понятието за електронен документ.  

В чл. 9, т. 71 от Ръководството се прави уточнение, че посо-
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чените изисквания в чл. 9, т. 2 от Типовия закон се отнасят до 
оценката на доказателствената сила на съобщението с данни и 
съдържат „полезно ръководство” по какъв начин да се оценява 
неговата доказателствената сила (например в зависимост от това 
дали се подготвя, съхранява и предава с надлежен способ).  

В този смисъл в чл. 10 от Типовия закон се съдържат правила 
за съхраняване на информацията. Въвежда се изискването при съ-
храняването информацията, която се съдържа в съобщението с 
данни, да е достъпна за последващо използване. Също така следва 
да се съхранява и информация, която позволява да се установи про-
изходът и предназначението на съобщението с данни, а така също и 
датата и времето на неговото изпращане и получаване (т. „с”).  

Всъщност с този текст се предвижда задължението да се 
съхраняват и метаданни или „съпровождаща информация” (т. 74 
от Ръководството), която се отнася до съобщението с данни и ус-
тановява по-висок стандарт в сравнение с повечето сходни, 
предвидени в националните законодателства, стандарти по от-
ношение на съхранението на съобщенията на хартиен носител.  

По отношение на признаване на юридическа сила на съоб-
щението с данни чл. 5 от Типовия закон установява основопола-
гащия принцип, съгласно който е недопустима дискриминацията 
по отношение на съобщението с данни и трябва да бъде гаран-
тиран равен режим между тях и хартиените документи, незави-
симо от каквито и да е било законодателни изисквания относно 
„писмената форма” или оригинала. Също така обаче този прин-
цип не следва да се тълкува погрешно като установяващ юриди-
ческа действителност на всяко конкретно съобщение с данни 
или всяка, съдържаща се в него, информация (чл. 5, т. 46 от Ръ-
ководството). Тук въпросът отново се отнася до възможността за 
автентификация в контекста на надеждността на способите за 
създаване, съхранение и предаване на данни. 

Въведения в чл. 6 от Типовия закон принцип се отнася само 
за обикновената писмената форма. Както се посочва в т. 49 от 
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Ръководството, „извънредно широкото понятие за функциите, 
изпълнявани от писмената форма, биха били нецелесъобразни 
по отношение на съобщенията с данни. При възприемането на 
функционалния подход е необходимо да се обърне внимание на 
обстоятелството, че изискването за „писмена форма” следва да 
се разглежда като най-ниското ниво в йерархията на изисквания 
за форма, които гарантират различно ниво на надеждност и не-
изменяемост по отношение на хартиените документи. Изисква-
нето данните да бъдат представени в писмена форма, не следва 
да се смесва с по-високи изисквания като представяне на „под-
писан писмен документ”, „подписан оригинал”, или „заверен 
документ”. Като цяло понятието „доказателство” следва да бъде 
обвързано с по-общите въпроси за надеждност и удостоверяване 
на автентичността на данните и не следва да се включва в опре-
делението „писмена форма”.  

За по-добро разбиране на указанието за стеснително тълку-
ване на функционалния подход Комисията посочва най-
характерните функции, които изпълняват различните видове 
писмена форма в сферата на хартиените документи. С уточнени-
ето, че списъкът не е изчерпателен, са изброени редица изисква-
ния за използването на писмената форма: 1. Гарантиране на съх-
ранението на материалните доказателства за наличието и харак-
тера на изявленията на страните; 2. Съдействие за по-добро раз-
биране от страните на последиците от сключване на договора; 3. 
Гарантиране на това, че документът е разбираем за всички; 4. 
Гарантиране на това, че документът няма да бъде изменен с вре-
мето и ще съдържа постоянен запис на сделката; 5. Осигуряване 
на възможност за възпроизвеждане на документа, така, че всяка 
страна да има екземпляр, съдържащ едни и същи данни; 6. Съз-
даване на възможност за удостоверяване на оригиналността (ав-
тентичността) на данните посредством подписи; 7. Обезпечение 
на възникването на юридически права и задължения в случаите, 
когато за признаване на действителността е необходима писмена 
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форма; и т.н. (т. 48 от Ръководството).  
В контекста на горното целта на чл. 6 от Типовия закон не е 

да установи изисквания, при които във всички случаи съобще-
нието с данни да изпълнява всички възможни функции на пис-
мената форма. Основополагащо в случая е въведеното в статията 
изискване за осигуряване на възможност за „възпроизвеждане и 
прочитане на информацията”.  

Формулировката съдържа обективен критерий, според кой-
то съдържащата се в съобщението с данни информация да бъде 
достъпна за последващо използване, като в смисъла на термина 
„достъпност” се влага следното съдържание: „информацията да 
бъде лесноразбираема, четлива, а техническите средства, които 
са необходими за прочитането на такава информация, да бъдат 
съхранени” (т. 50 от Ръководството).  

Изискванията за разбираемост и четливост на информация-
та имат в известен смисъл субективен характер, докато изисква-
нето по отношение на технологиите е обективно и то отразява 
връзката (зависимостта) на съобщението с данни и самата ин-
формация с носителя и неговите характеристики. Тази връзка 
кореспондира с изискването за съхраняване на метаданни за съ-
общението, включително и за метаданни, свързани с носителя на 
информация и използваните технологии.  

Тези положения имат важно значение от гледна точка на из-
ползването на електронните документи в качеството на доказателс-
твени средства в процеса и тяхната формална юридическа сила.  

Като своеобразно продължение на законодателната политика 
на ООН в областта на електронния обмен на данни е Конвенцията 
за използването на електронни съобщения в международните до-
говори, приета с резолюция 60/21 на Генералната асамблея от 23 
ноември 2005 г., в сила от 01.03.2013 г. (Конвенцията)51. 

                                                      
51  http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/electronic_commerce.html. 
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В приложното поле на Конвенцията е използването на елек-
тронни съобщения във връзка със сключването или изпълнение-
то на договори между страни, търговски предприятия, които се 
намират в различни държави. В чл. 4 („Определения”) са дефи-
нирани понятията, които се използват за целите на Конвенцията. 
Съгласно т. „b” от текста електронно съобщение е „всяко съоб-
щение, което страните предават с помощта на „съобщение с 
данни”, като в т. „с” се прави уточнението, че под „съобщение с 
данни” се разбира информация, подготвена, изпратена, получена 
или съхранявана с помощта на електронни, магнитни, оптически 
или аналогични средства, включително електронен обмен на 
данни, електронна поща, телеграма, телекс, телефон”. За целите 
на Конвенцията „информационна система” е определена като 
„система за подготовка, изпращане, получаване, съхранение или 
друга обработка на съобщение с данни”.  

В Конвенцията се възприема различен принцип от разгле-
дания по-горе в Типовия закон за електронна търговия на УН-
СИТРАЛ във връзка с обхвата на понятието „съобщение с дан-
ни”. Ако се върнем на дефиницията за съобщение с данни, даде-
на там, то тя обхваща информация, „подготвена, изпратена, по-
лучена или съхранявана с помощта на електронни, оптически 
или аналогични средства, включително електронен обмен на 
данни, електронна поща... без да се ограничава до тях” (чл. 2, б. 
„а” от Типовия закон).  

Следователно Типовият закон на УНСИТРАЛ подвежда под 
дефиницията (за съобщение с данни) и самата информация 
(електронно съобщение), и способите за нейното създаване, об-
работка, предаване, съхраняване и т.н. Конвенцията от 2005 г. 
борави с термините „електронно съобщение”, „електронен об-
мен на данни”, „съобщение с данни”, „електронна поща”, като 
ясно отграничава информацията, под форма на електронно съ-
общение, и съобщението с данни, под което се разбират средст-
вата и начините за предаване на тази информация. От гледна 
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точка на понятието за документ това разграничение дава нова 
посока на правната регламентация на електронния обмен на 
данни, защото отделя информацията (съдържанието) от нейния 
носител. Този подход последователно е възприет в европейското 
законодателство. 

Като въвежда понятието „електронно съобщение”, Конвенци-
ята не борави с понятието „електронен документ”, но посочените 
по-горе признаци на електронното съобщение предпоставят изво-
да, че такова разграничение не е необходимо. Доказателство за то-
ва се открива в изискванията по отношение на формата на елект-
ронното съобщение, въведени в чл. 9 от Конвенцията. В него не се 
поставят изисквания за конкретна форма на електронното съобще-
ние или договор. В случаите, когато законодателството изисква съ-
общението или договорът да бъдат представени в писмена форма, 
или предвижда настъпването на определени последици в случай 
на липса на такава форма, това изискване се счита изпълнено при 
представянето на електронното съобщение, ако съдържащата се в 
него информация е достъпна за последващо използване. Тази 
формулировка вече се е утвърдила в по-ранните актове. 

5. Легални дефиниции и правна сила на електронния 
документ в европейското и българското 

законодателство 

Терминът „електронен документ” е дефиниран в Решение 
на Комисията от 7 юли 2004 г. за изменение на нейния процеду-
рен правилник (2004/563/ЕО, Евратом) (Решението)52, което съ-
държа Приложение с разпоредби относно „електронните и диги-
тализираните документи”. Решението представлява интерес с 
това, че, от една страна, установява понятието за електронен до-

                                                      
52  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32004D0563.  
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кумент, а от друга, въвежда понятието „дигитализиран доку-
мент”, под който разбира документ на хартиен носител, който е 
преобразуван в електронен вид. Очевидно Комисията въвежда 
два режима и отграничава два различни по своята характеристи-
ка обекта.  

С посоченото решение се регламентират правилата за рабо-
та на Комисията както в нейната администрацията, така и при 
размяна на документи с администрациите от Общността в елек-
тронен или дигитализиран формат. 

Според Комисията, необходимо е да се приемат разпоредби, 
които да определят не само условията, при които електронните и 
дигитализираните документи и документите, предавани по елек-
тронен път, са валидни за Комисията, но и условията при които 
тези документи ще се съхраняват, като се гарантира във времето 
целостта и четливостта на тези документи, както и на свързани-
те с тях метаданни за периода на съхранение. В чл. 1 от Решени-
ето се посочва изрично, че: разпоредбите определят условията за 
валидност на електронните и дигитализираните документи за 
целите на Комисията, а също така са предназначени да осигуря-
ват автентичността, целостта и четливостта на тези документи 
във времето, както и на съответните метаданни. Документът е 
интересен с разграничението, което прави, между електронен и 
дигитализиран документ (в българските нормативни актове та-
кова разграничение не се открива), както и връзката на двата до-
кумента с метаданните.  

По смисъла на Решението на Комисията (чл. 3, т. 2) „елект-
ронен документ” означава „набор от данни, качени или съхраня-
вани върху различни носители от компютърна система или сходен 
механизъм, които могат да се четат или възприемат от човек (тук 
това изискване е сходно с разгледаните по отношение на елект-
ронния обмен на данни и съобщението с данни, бел. моя, И.Ц.) 
или от такава система или механизъм, както и всяко визуално по-
казване или извличане на данните в печатна или друга форма”.  
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Това е интересно „разширяване” на понятието електронен 
документ, което не се среща в друг нормативен документ. Съглас-
но разгледаните дотук нормативни актове електронният документ 
като такъв е различен от неговото разпечатване на хартиен носи-
тел, докато съгласно Процедурния правилник всяко показване или 
извличане на данните в печатна или друга форма представлява 
електронен документ. Разбира се, тази трактовка е единствено и 
само за целите на работата на администрацията на Комисията и 
при размяна на документи с администрациите от Общността, за-
това бихме могли да я приемем по-скоро като изключение. То има 
своите основания от гледна точка на даването на решение на въп-
росите, свързани с идентичността и автентичността на хартиеното 
копие спрямо електронния документ, и оставя настрана въпроси-
те, свързани с начина на неговото преобразуване и съпътстващите 
го метаданни, за които стана дума по-горе.  

Този подход е удачен и от гледна точка на това, че в Реше-
нието се дава определение и на понятието „дигитализация на 
документите”, под което се разбира процес на превръщане на 
документ на хартиен или друг традиционен вид носител в елект-
ронно изображение. Дигитализацията се отнася за всички видо-
ве документи и може да се извършва от различни носители като 
хартия, факс: микроформи (микрофишове, микрофилми), фотог-
рафии, видео- или аудиокасети и филми (чл. 3, т. 3). На практика 
Комисията работи с две понятия – електронен документ (незави-
симо как е визуализиран, включително и печатно) и дигитализи-
ран документ. По този начин се избягват затрудненията, свърза-
ни с работата на администрацията, при наслагването на понятия 
като например електронен документ, хартиено копие на електро-
нен документ и др.  

Комисията въвежда и понятието „метаданни” (чл. 3, т. 8), 
което включва данните, описващи контекста, съдържанието и 
структурата на документите и тяхното управление във времето. 
Метаданните на документа гарантират неговата цялостност и 
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достоверност, независимо от начина създаване, предаване, пре-
образуване и съхранение. Това потвърждава тезата, че метадан-
ните са неизменна част от електронните документи и при прав-
ното регулиране следва да се отчита тази особеност.  

Подобна позиция по отношение на електронния документ 
дава аргумент и за необходимостта от създаване на правила за 
допускането и представянето на електронния документ като до-
казателство в процеса, при отчитане на връзката на информаци-
ята със съпътстващите я метаданни.  

Метаданните като данни за данните са част от документа-
ционната система на Комисията, която съгласно чл. 3, т. 5 от Ре-
шенето означава „всички документи, досиета и метаданни, със-
тавени, получени, записани, класифицирани и съхранявани от 
Комисията”. Като минимум метаданни по отношение на доку-
менти (електронни или дигитализирани), изпратени по електро-
нен път, Комисията определя информацията, която дава възмож-
ност да се определи произходът и местоназначението им, датата 
и часът на изпращането или получаването им.  

Разгледаните нормативни изисквания по отношение на 
електронния документ, свързани с възможността за неговото 
възпроизвеждане и представяне, добиват още една гледна точка 
за изследване. Тя е свързана с разпоредбите на Регламент 
(ЕО)1049/2001 г. на Европейския парламент и на Съвета от 30 
май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Евро-
пейския парламент, на Съвета и на Комисията53. По смисъла на 
Регламента (чл. 3, б. „а”) „документ” означава „всякаква инфор-
мация, която се съдържа на независимо какъв информационен 
носител (на хартиен носител или в електронна форма, звукоза-
пис, видео-, или аудио-визуален запис) и касаещи области, свър-
зани с политиките, дейностите и решенията, които попадат в 

                                                      
53  http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/r1049_bg.pdf.  
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сферата на компетенциите на съответната институция”. На пър-
во място, следва да се отбележи, че в Регламента няма изрична 
дефиниция на понятието „електронен документ”, като акцентът 
се поставя върху самата информация и нейното съдържание, без 
значение от нейния носител. На второ място, Регламентът 
предпоставя въпроси, свързани с понятията „съществуващ до-
кумент” и „нов документ” в хипотезата на документ, извлечен 
от база данни, както и „статичен документ” и „документ с 
динамичен характер”.  

Тези въпроси са разгледани в Решение на Европейския съд 
от 11.01.2017 г.54, в което съдът се произнася по спор, свързан с 
достъп до документи на институциите на ЕС по смисъла на Рег-
ламент (ЕО)1049/2001 г. Решението на Европейския съд предиз-
виква интерес с проведеното разграничение на документа на 
„статичен документ” и „документ с динамичен характер” за це-
лите на изясняване на въпроса за извличане от електронна база 
данни на съществуващ документ. Споделеното от Съда мнение, 
че въпросът за съществуващ документ се отнася само до доку-
менти с динамичен характер, независимо че под статични доку-
менти разбира не само документи на хартиен носител, но и 
обикновени компютърни файлове.  

В съображенията на Европейския съд се подчертава, че 
„всяка информация, за извличането на която се изисква измене-
ние на организацията на електронна база данни или на инстру-
ментите за търсене, налични към момента на извличане на ин-
формация, трябва да се квалифицира като нов документ”. Като 
съществуващ документ следва да се квалифицира всяка инфор-
мация, която може да бъде извлечена от електронна база данни 
при нормалното и използване с помощта на предварително 
програмирани инструменти за търсене, дори тази информация 
                                                      
54  Дело C-491/15, RainerTypke/ Европейска Комисия 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-491/15&language=BG.  



ЕЛЕКТРОННИЯТ ДОКУМЕНТ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС 

56 

все още да не е била онагледена под тази форма или никога да не 
е била търсена от служители на институцията в база данни. Сле-
дователно, отбелязва Съдът, що се отнася до електронните бази 
данни, разграничението между съществуващ и нов документ 
следва да се извършва въз основа на критерий, съобразен с тех-
ническите характеристики на тези бази данни, или по друг на-
чин казано, критерий, съобразен със съпровождащите електрон-
ните бази данни метаданни. 

Тук следва да направим едно предварително заключение, 
което кореспондира с изразеното до момента мнение на автора 
за връзката на електронния документ с метаданните, които го 
съпровождат. В контекста на разглежданото решение на Общия 
съд метаданните представляват предварително зададените „въп-
роси за търсене” или предварително програмираните запитва-
ния, чрез които се стига до определен документ в базата данни. 
И както се посочва в решението, промяната в тези метаданни 
води до създаването на нов документ. Това е една от специфики-
те на информацията в електронен вид, която следва да се отчита 
и да намери място в нормативното регулиране на този обект как-
то в материалното, така и в процесуалното законодателство. 

По-горе беше посочено, това разграничение може се отнася 
само за електронни бази с динамичен характер. Що се отнася до 
документи със статичен характер (на хартия или като обикновен 
компютърен файл), достатъчно е да се провери наличието на но-
сителя и неговото съдържание, за да се установи дали даден до-
кумент съществува. Този подход е несъвместим с динамичния 
характер на базите данни, тъй като даден документ, който може 
съвсем лесно да бъде генериран от вече съдържаща се в елект-
ронната база данни информация, не представлява непременно 
съществуващ документ в същинския смисъл на понятието. 

В този смисъл от гледна точка на настоящото изследване и 
изясняване на въпроса за същността и спецификите на елект-
ронния документ като доказателство в процеса Регламент 
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(ЕО)1049/2001 г. дава отправна точка, тъй като засяга въпроси, 
свързани с извличане и предоставяне на информация и докумен-
ти от база данни за целите на доказването.  

Регламент (ЕО) 910/2014 на Европейския парламент и на 
Съвета относно електронната идентификация и удостоверител-
ните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за 
отмяна на Директива 1999/93/ЕО55 определя електронния доку-
мент като „всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, 
по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален 
запис” (чл. 3, т. 35). Следователно възпретият подход изцяло 
преодолява технологичния характер на по-ранните дефиниции, 
като замества термина „данни” с понятието „съдържание”, неза-
висимо дали е текст, звук, картина и т.н.  

Определянето на понятието за „електронен документ” в 
българския Закон за електронния документ и електронния под-
пис (ЗЕДЕП)56 произтича от дефиницията за „електронно изяв-
ление” (чл. 2 от ЗЕДЕП), като по този начин изявлението като 
информация се отграничава от неговия материален носител. 
Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗЕДЕП електронен документ е „елект-
ронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг 
носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано”. Ре-
дакцията на ЗЕДЕП (ДВ, бр. 101 от 20 декември 2016 г.) е свър-
зана с приетите разпоредби на Регламент (EC) 910/2014 на Ев-
ропейския парламент и на Съвета относно електронната иден-
тификация и удостоверителните услуги при електронни тран-
сакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 

                                                      
55  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910.  
56  Обн. ДВ. бр.34 от 6 април 2001г., изм. ДВ. бр. 112 от 29 декември 2001г., 

изм. ДВ. бр. 30 от 11 април 2006г., изм. ДВ. бр. 34 от 25 април 2006г., изм. 
ДВ. бр. 38 от 11 май 2007г., изм. ДВ. бр. 100 от 21 декември 2010г., доп. 
ДВ. бр. 101 от 20 Декември 2016г. , изм. и доп. ДВ. бр. 85 от 24 октомври 
2017г. 
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1999/93/ЕО57. Извън нейния обхват остава легалната дефиниция 
на понятието „електронен документ”, независимо че формули-
ровката на понятието в Регламента предпоставя това. Несъот-
ветствието се преодолява по-късно с Проект на Закон за измене-
ние и допълнение на Закона за електронния документ и елект-
ронния подпис, внесен в деловодството на НС на 27.06.2017 г. 
(Проекта)58. С предложените изменения в § 5, т. 1 от Проекта чл. 
3, ал. 1 от ЗЕДЕП се изменя, като се създава препращата норма 
към дефиницията за електронен документ, дадена в чл. 3, параг-
раф 35 от Регламент EC/910/2014 г. и така се постига синхрони-
зиране на ЗЕДЕП както с европейския акт, така и с вътрешното 
законодателството, отнасящо се до същата предметна област59. В 
ал. 2 на същия текст съгласно § 5, т. 1 от Проекта се добавя „съ-
държащ електронно изявление” и така текстът добива следната 
редакция: „Писмената форма се смята за спазена, ако е съставен 
електронен документ, съдържащ електронно изявление”. Посо-
чените изменения и допълнения са приети от НС60. 

В този смисъл може да отбележим унификацията към под-
хода за дефиниране на понятието „документ” в европейското за-
конодателство. Концептуално понятието се основава на елемен-
та „съдържание” за разлика от българското законодателство, къ-
дето акцентът пада върху характеристиката на документа като 
носител (или вид носител) на съдържание (информация).  

                                                      
57  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910.  
58  http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/71846.  
59  В § 1. 2. от Допълнителните разпоредби на Закона за съдебната власт, как-

то и в § 1.5. (изм. ДВ, бр. 50 от 2016г., в сила от 1.07.2016г. от Допълнител-
ните разпоредби на Закона за електронното управление понятието за елек-
тронен документ е формулирано чрез препращаща норма към определени-
ето за електронен документ по смисъла на чл. 3, параграф 35 от Регламент 
(ЕС) № 910/2014.  

60  Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, 
(последно изм. и доп. ДВ. бр. 85 от 24 октомври 2017 г.). 
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В чл. 46 на Регламент 910/2014 г. на Европейския парламент 
и на Съвета относно електронната идентификация и удостовери-
телните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар 
и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО изрично е изведен прин-
ципът, че правната сила и допустимостта на електронния доку-
мент като доказателство в съдебни производства не могат да бъ-
дат оспорени единствено на основанието, че той е в електронна 
форма61. По-нататък, съгласно фикцията на чл. 3, ал. 2 от ЗЕДЕП 
правилата по отношение на доказателствената сила на писмени-
те доказателствени средства се отнасят и до електронните доку-
менти в качеството на писмени доказателства.  

Тук следва предварително да отбележим само, че в текста, 
отнасящ се до представяне на електронния документ като дока-
зателство в рамките на Гражданския процесуален кодекс (чл. 
184), липсва което и да е от горните минимални изисквания, га-
рантиращи автентичност, цялостност на информацията и надеж-
дност на използваните способи. Често се борави с множество 
термини, без да се уточнява тяхното значение, включително се 
наблюдава използване на различна терминология в един норма-
тивен акт. Като пример за това може да се посочи § 1, т. 20 от 
Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния проце-
суален кодекс (ДОПК), където е дадена дефиниция на сходно 
понятие – „предаване по електронен път”, под което се разбира 
предаването чрез електронно оборудване за обработка (включи-
телно цифрово компресиране) на данни и чрез използване на ка-
бел, радиопредаване, оптични технологии или всякакви други 
електромагнетични средства.  

Следващ пример отново от ДОПК е използването на поня-
тията „електронен обмен на данни” (чл. 17, ал. 1, т. „б” и т. „д”), 
„електронно съобщение” (чл. 29 и чл. 102), „по електронен път” 
                                                      
61  В Директива 1999/93/ЕО този принципип не беше изведен изрично за елек-

тронния документ, а само за електронния подпис (чл. 5, ал. 2). 
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(чл. 13, ал. 3, т. 1 и чл. 23, ал. 2), „предаване по електронен път” 
(дял втори, глава шестнадесета, раздел V и дял четвърти, глава 
двадесет и седма „а”), като в посочената по-горе разпоредба на § 
1, т. 20 се дава легална дефиниция само на „предаване по елект-
ронен път” и то за посочените текстове.  

Законът за обществените поръчки използва термините 
„електронна поща” (чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а” ЗОП), „електронни 
средства за комуникация” (чл. 39, ал. 1 ЗОП). В даденото в § 2, т. 
10 от Допълнителните разпоредби на ЗОП определение на 
„електронни средства” последните са електронно оборудване за 
обработка (включително цифрово компресиране) и съхраняване 
на данни, които се предават, съобщават и получават по кабел, 
чрез радиовълни, по оптичен път или чрез други електромагнит-
ни средства. В т. 33 от същите Допълнителни разпоредби е де-
финирано понятието „писмен” или „в писмена форма”, под кое-
то се разбира всеки израз, състоящ се от думи или цифри, който 
може да бъде прочетен, възпроизведен и впоследствие съобщен, 
включително информация, която се предава и съхранява с елект-
ронни средства. Тук може да се постави въпросът каква е разли-
ката между „предаване по електронна поща” и „предаване с 
електронни средства” и кое налага подобно разграничаване. 
Също така дали се счита информацията, предадена по електрон-
на поща, за предадена в писмена форма. Логиката е, че следва да 
се счита за такава само по смисъла на разпоредбите на Закона за 
електронния документ и електронния подпис, и по-специално на 
чл. 3, ал. 2 ЗЕДЕП62.  

Подобен подход се открива и в Закона за електронната тър-
говия (ЗЕТ), където в т. 2 и т. 8 на § 1 от Допълнителните разпо-

                                                      
62  Чл. 3, ал. 1 ЗЕДЕП Електронен документ е електронно изявление, записано 

върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде 
възпроизвеждано; ал. 2. Писмената форма се смята за спазена, ако е съста-
вен електронен документ. 
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редби на закона са дефинирани понятията „предоставяне на ус-
луги чрез електронни средства” и „електронна поща”. „Предос-
тавяне на услуги чрез електронни средства” е предоставянето на 
услуги, при което всяка от страните използва устройства за 
електронна обработка, включително цифрово компресиране и 
съхраняване на информацията, като услугата изцяло се осъщест-
вява чрез използване на проводник, радиовълни, оптически или 
други електромагнитни средства63. „Електронна поща” е елект-
ронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобще-
ния през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи. 

За целите на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) в § 1, 
т. 11 от Допълнителните разпоредби понятието електронна поща 
е определено като „съобщение във вид на текст, глас, звук или 
изображение, изпратено чрез обществена електронна съобщи-
телна мрежа, което може да бъде съхранено в нея или е получе-
но в крайното оборудване на получателя”. Отново сме изправени 
пред въпрос: има ли разлика между електронната поща съгласно 
ЗЕТ и електронна поща съгласно ЗЕС, от който въпрос произти-
ча следващият, а именно за правната валидност на извършените 
действия.  

Ако от технологична гледна точка има разлика между посо-
чените начини за създаване, обработка, предаване, получаване и 
съхранение на информация, то това е от значение с оглед съби-
рането и представянето на такава информация като доказателст-
во в процеса. 

Поради това считаме за неуместен и неправилен посочения 
законодателен подход в контекста на достатъчно сложната тех-
ническа терминология, отразяваща математически модели и 
процеси в логически построена среда. Такива законодателни ак-
тове трудно се възприемат и разбират от обществото, което вли-
                                                      
63 Същото определение на услуги чрез електронни средства е дадено в § 1., т. 7 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление. 
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яе на реализацията на субективните права и осъществяването на 
правните задължения. Необходимо е възприемането на единна 
понятийна база и унифициране на терминологията в различните 
нормативни актове, аргументи, за което ще изведем по-нататък в 
нашето изследване.  
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ІІ. ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЕЛЕКТРОННО 
СЪХРАНЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ (ESI) 

В… СТРАНИТЕ ОТ COMMON LAW 

1. Събиране и представяне на електронни документи 
(electronic stored information, ESI) в страните от Общото 

право. Общи бележки 

В контекста на изясняване на същността и спецификата на 
електронния документ и въпросите, свързани с неговото предс-
тавяне като доказателство в процеса, създадените от прецедент-
ното право положения допринасят за изясняване на повдигнати-
те въпроси.  

Допълнителен аргумент в тази посока е и обстоятелството, 
че електронните документи притежават интерактивен характер, 
създават се и съществуват в логически построена среда, като 
възможностите, които предоставят съвременните средства за 
обмен на информация, налагат унифициране на понятията, ме-
тодите и принципите за доказване в процеса чрез представяне на 
информация в електронен вид при максимално ограничаване на 
различията.  

Тази тенденция се очертава, както вече посочихме, и в разг-
леданите нормативни актове на международни организации, ев-
ропейски документи и национално законодателство. Друга 
предпоставка за този подход, която също произтича от специфи-
ката на електронната информация, е, че тя може да бъде значи-
телна по обем. При хартиената кореспонденция, например раз-
менената поща между страните, по обективни причини, в какво-
то и количество да е, не може да създаде затрудненията, които 
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създават разменените по електронен път кореспонденция и до-
кументи, които могат да достигнат няколко гигабайта и дори те-
рабайт информация. Това поставя въпроси, свързани с икономи-
ческата тежест за тяхното събиране и представяне, възможнос-
тите за тяхното идентифициране чрез методи за „търсене” и т.н., 
отговорите на които имат концептуално значение.  

Правилата за доказване в страните от Общото право се раз-
личават съществено от тези, действащи в страните от контитен-
талното право. От гледна точка на предмета на настоящото изс-
ледване интерес представлява ярко изразеният характер на със-
тезателното начало в англо-американското правосъдие, и в част-
ност правилата за обмен на доказателства между страните. Този 
предварителен „обмен” на документи се извършва в рамките на 
предварителната досъдебна подготовка на делото, като целта е 
страните предварително да бъдат запознати както с насрещните 
си твърдения, така и с доказателствата, с които тези твърдения 
ще бъдат подкрепени. Тези действия на страните в американския 
граждански процес се обозначават с термина „discovery”, а в 
гражданското съдопроизводство на Англия и Уелс със сходния 
термин „disclosure”64. 

За по-голяма яснота на изложението ще се придържаме към 

                                                      
64 Съгласно Английско-български речник, съставители: Атанасова, А., Ма-

шалова, Е., Ранкова, М., Русев, Р., Чакалов, Г. Трето издание, изд. на БАН, 
Том I, С., 1985, значението думите на „discovery” и „disclosure” е идентич-
но и означава „разкритие”, „намиране”, „откриване”, като словосъчетание-
то„discovery of documents” в превод означава „принудително представяне 
на писмени доказателства”. Също така в правния онлайн речник „The free 
dictionary” значението на понятието „discovery” е пояснено като „Проце-
дурни механими в рамките на процеса, които го предхождат, и чрез които 
всяка страна може да поиска от другата да представи информация (същест-
вени факти и документи), която се намира у нея или може да я осигури, ко-
гато тази информация е от съществено значение за делото”. http://legal-
dictionary.thefreedictionary.com/discovery. 
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термина „разкриване” по чисто семантични причини и с оглед 
превода на термина.  

Съгласно Гражданско процесуалните правила (Civil 
Procedure Rules, CPR)65 на Англия и Уелс под „разкриване” на 
документи се разбира възможността всяка от страните преди съ-
дебното производство за „разкрие” на другата страна определе-
ни документи, представени по списък66. Досъдебната подготовка 
на делото в гражданските съдилища на Англия и Уелс се състои 
от две взаимосвързани действия: обмен на състезателни доку-
менти (pleadings) и „разкриване” на доказателства (discovery). В 
хода на обмен на състезателни документи страните разменят 
помежду си писмени изявления, в които накратко и в хроноло-
гичен ред излагат материалните факти, искания и възражения. 
На този етап не се посочват доказателства или правни изводи, но 
той е от изключителна важност, защото в него се определя пред-
метът на доказване. Страните няма да имат възможност на по-
късен етап да сочат доказателства за материални факти, които не 
са включени в състезателните книжа67. Разкриването на доказа-
телствата (discovery) логически продължава обмена на състеза-
телни книжа и се състои от два етапа: 1. Размяна на описи на от-
носимите към делото доказателства, които могат да бъдат пре-
доставени на другата страна за запознаване с тях, и такива, вър-
ху които се разпростират привилегии (privileget) и не могат да 
бъдат предоставени на другата страна (например кореспонден-
ция между адвоката и страната), както и такива, с които страна е 

                                                      
65 Civil Procedure Rules са правилата за гражданско производство, използвани 

в Англия и Уелс. https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil. 
66 Civil Procedure Rules , Rule 31.2. 
67 Решетникова, И. В. Доказательственное право Англии и США, Екатерин-

бург, Изд. Во УрГЮЬ, 1997, с. 240;  
 https://lawbook.online/protsess-zarubejnyih-grajdanskiy/stadii-dokazyivaniya-

56703.html. 
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разполагала в по-ранен момент; 2. Запознаване с тези доказател-
ства или инспекция на документи, в рамките на която страните 
могат да се запознаят с доказателствата, върху които не се разп-
ростира привилегия и да направят или получат от другата страна 
копия от тях68. По отношение на кръга от документи, които под-
лежат на разкриване се прилага правилото за т. нар. „стандартно 
разкриване” на доказателства (standart disclosure), съгласно което 
на разкриване подлежат следните документи69:  

1. Документи, на които дадената страна основава своята по-
зиция; 

2. Документи, които свидетелстват против страната, която 
ги представя; 

3. Документи, които свидетелстват против другата страна; 
4. Документи, които свидетелстват в полза на другата страна; 
5. Документи, чието разкриване е предвидено в специални 

закони. 
Всяка от страните е длъжна да осигури документите, които 

подлежат на разкриване, като проведе „търсене” в разумни преде-
ли (reasonable search). Ако впоследствие в рамките на процеса 
страната открие нови документи, те също подлежат на разкрива-
не70. Също така, ако резултатът от разкриването е неудовлетвори-
телен, съдът може да разпореди „специфично” разкриване 
(specific disclosure) или инспекция на конкретни документи71. Ос-
вен това съдът по искане на едната страна може да разпореди на 
другата страна да представи допълнително информация във вид 
на писмени пояснения72. Отказът от разкриване на документи или 
предоставяне на информация може да доведе до загуба на делото 

                                                      
68  Civil Procedure Rules, Rule 31.3. 
69  Civil Procedure Rules, Rule 31.6. 
70  Civil Procedure Rules, Rule 31.7, Rule 31.11. 
71  Civil Procedure Rules, Rule 31.12. 
72  Civil Procedure Rules, Rule 18.1. 
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и/или да бъде тълкувано като неуважение към съда. Унищожава-
нето на документи, които подлежат на разкриване, в това число и 
електронни документи, е престъпление и за него се носи наказа-
телна отговорност73. Стандартното разкриване на информация по 
своето естество може да бъде доста обременително за страните и 
това особено се усеща при разкриване на информация в електро-
нен вид. През 2013 г. е направена процесуална реформа, която ог-
раничава приложимостта на процедурата по „стандартно разкри-
ване” на информация74. Съгласно новите правила решението за 
възприемане на конкретна процедура по разкриване се взема от 
съда на среща със страните (case management conference) още до-
като страните обменят информация за това кои документи са дос-
тъпни, какви са разходите по тяхното разкриване и кой от вариан-
тите на процедурата по разкриване е най-подходящ. Съдията мо-
же да разпореди както стандартна процедура по разкриване, така 
и да избере други възможни варианти, включително пълен отказ 
от разкриване на документи75. С този подход към разкриване на 
доказателства английският граждански процес се опитва да из-
бегне крайностите и е значително по-гъвкав от възприетия в аме-
риканската и континенталната правна система76. 

Процесът по разкриване на доказателствата в САЩ (disco-
very) се регулира от Федералните правила за гражданско съдо-

                                                      
73  Hogan Lovells, Disclosure of documents in civil proceedings in England and 

Wales, 2013, р. 3; 
 http://www.hoganlovells.com/en/publications. 
74 Пак там. 
75  Civil Procedure Rules, Rule 35.1. 
76  Будылин, С. Раскрытие доказательств в гражданском процессе России и за-

рубежных стран;  
 http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_uridicheskogo_ 

instituta_m-logos_po_teme_problemy_dokazyvaniya_v_gragdanskom_i_ 
arbitragnom_processe_-_2_02_aprelya_2014_g/.  
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производство (Federal Rules of Civil Procedure, FRCP)77, като ос-
новната цел е идентична с тази на разкриването съгласно Civil 
Procedure Rules в Англия, а именно да се подготви делото за раз-
глеждане в съда. Характерен стадий от досъдебната подготовка 
на делото в американското гражданско правосъдие са „досъдеб-
ните конференции”, които могат да бъдат проведени на различни 
етапи от подготовката на делото за разглеждане. На тези конфе-
ренции вниманието на съда и страните се концентрира върху 
разкриването на доказателства и възможността за извънсъдебно 
уреждане на спора. От страните се изисква да разменят всички 
доказателства, включително всички документи, които ще бъдат 
внесени в съда за разглеждане на делото. В присъствието на съ-
дия страните обсъждат въпросите и за допустимостта на доказа-
телствата, което впоследствие няма да утежни производството 
по делото с ненужни възражения78. При разкриване на доказа-
телствата страните имат широки възможности в досъдебната фа-
за да изискват една от друга документи и информация. Целта на 
този подход е страните да имат пълна яснота и детайлно позна-
ване на фактите и доказателствата, с които те ще бъдат доказва-
ни. Първоначално исковата молба се формулира в общи черти, 
след което започва процесът на разкриване на доказателствата, в 
резултат на който се формулира окончателният и вариант. Пра-
вилата за разкриване на доказателства съгласно Federal Rules of 
Civil Procedure (FRCP) дават на страните възможност да изиск-
ват помежду си документи в много широк спектър и техният 
обем да бъде особено голям. Няма изискване информацията и 
документите, които са поискани, да са допустими доказателства 
сами по себе си, а е достатъчно те да „навеждат на следи” към 
допустими доказателства, които впоследствие ще бъдат използ-

                                                      
77  https://www.law.cornell.edu/rules/frcp. 
78  Решетникова, И. В. Цит. съч., с. 240. 
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вани в съда79. Например едната страна може да поиска цялата 
електронна преписка на другата страна от определен период от 
време с определени лица. От тази гледна точка процесът на раз-
криване на доказателства може да се окаже в голяма степен об-
ременителен за страната, към която е отправено искането, взе-
майки също така предвид и финансовия аспект на въпроса. В 
случаите, когато страната не представи информация и докумен-
ти, другата страна може да поиска от съда да я задължи да ги 
представи или да и наложи съответните санкции. Санкциите 
включват признаване на едни или други факти за установени, 
наказание за неподчинение на съда и т.н.80 

Както вече отбелязахме, въпросите за допустимостта, отно-
симостта и представянето на доказателствата в анлийския и аме-
риканския граждански процес се разглеждат в стадия на досъдеб-
ната подготовка на делото. Това има своите видими преимущества 
от гледна точка на това, че страните предварително могат да оце-
нят своите „позиции” в едно евентуално дело, да разполагат пред-
варително с целия доказателствен материал, а работата на съда да 
се ограничи в решаване на делото, без ненужно забавяне. В много 
чести случаи досъдебното разкриване на доказателства способст-
ва за постигане на извънсъдебни споразумения81.  

Най-сериозните изменения в реда за представяне на елект-
ронни документи като доказателства в гражданския процес в 
страните от Общото право (САЩ и Великобритания) се правят в 
периода 2003-2007 г. Като причини за това могат да се посочат 
спецификите на информацията в електронен вид, които се из-
веждат от направените стъпки в тази посока.  
                                                      
79  Будылин, С. Цит. съч. 
80  FRCP, Rule 37. 
81  Administrative Office of the United States Courts. Table C-4.Cases Terminated, 

by Nature of Suit and Action Taken //Statistical Tables for the Federal Judiciary. 
December 31, 2012; http://www.uscourts.gov/Statistics/ StatisticalTablesForThe 
FederalJudiciary.aspx, по Будылин, С., Цит. съч.  
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В своята статия „Електронните документи в чуждестранните 
съдилища” Н. Храмцовская82 формулира няколко от тези причи-
ни. Първата вече беше отбелязана, информацията в електронен 
вид може да бъде в огромно количество. На второ място, елект-
ронната информация е динамична, тъй като компютърните систе-
ми могат автоматично да променят информацията. За разлика от 
хартиените документи, съхранената в електронен вид информа-
ция е по-трудно, ако не и невъзможно, да бъде унищожена, защото 
е отделима от носителя и макар и труднодостъпна, тя може да бъ-
де открита. И не на последно място, електронната информация, за 
да бъде представена в съда, трябва първо да бъде извлечена в чи-
таем вид и интерпретирана. Предвид тези особености, предизвик-
ващи както технически, така и множество юридически въпроси, 
възниква необходимостта от разработване на допълнителни пра-
вила за представяне на електронна информация в съда. 

Проблемите, които се поставят за решаване във връзка с 
електронното разкриване на доказателства, всъщност не са нови. 
Въпросите, свързани с добросъвестността, равнопоставеността 
между страните по време на процеса, както и други въпроси, 
свързани със събирането и представянето на доказателства в 
процеса, са на принципна основа. Новият елемент, който се наб-
людава, е спецификата на електронно съхраняваната информа-
ция и как тази специфика влияе върху вече наложени принципи, 
правила и процедури в съдебното производство. Основният въп-
рос, който се провокира, е дали има необходимост и до каква 
степен тези принципи, правила и процедури могат да бъдат при-
ложени при събиране и представяне на електронни документи. 

Въпросите, свързани с разкриването (събиране и предста-
вяне на информация в електронен вид), очевидно са различни 

                                                      
82  Храмцовская, Н. Электронные документы в зарубежных судах, Банки и 

Технологии, №3/2007, с. 28-38,  
 https://www.eos.ru/upload/analitica/ED_law.pdf.  
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както по обем, така и по своята сложност, още повече ако напра-
вим съпоставка с проблемите, които се решават в страните от 
Общото право във връзка използването на електронни докумен-
ти като доказателства в процеса и тези в страните от континен-
талното право и в частност в България. Прецедентното право 
налага бързи темпове на възприемане и допускане от съдилища-
та на нови технологии за събиране на доказателства на фона на 
европейския юридически консерватизъм.  

От гледна точка на българската правна доктрина понятието 
и самата процедура по аналогия може да се отнесе към процеду-
рата по допускане на доказателства в рамките на Гражданския 
процесуален кодекс, и по-специално към текстовете на Глава 
ХІV „Доказателства”. Със същата цел по-нататък в рамките на 
настоящото изложение ще съотнасяме определени принципи и 
процедури, възприети в системата на Общото право към анало-
гични такива в българското гражданско процесуално право, с ог-
лед възможностите за възприемане и прилагане на принципни 
подходи, свързани с допускането и представянето на електронни 
документи като доказателства в гражданското съдопроизводство.  

2. „Принципите на Седона” за електронно разкриване 
(The Sedona Principles Addressing Electronic Discovery) 

Седонската конференция (The Sedona Conference) е американ-
ски неправителствен правно-идеен център, базиран в Седона, Ари-
зона. В неговата дейност участват едни от най-добрите адвокати, 
консултанти, представители на академичната общност, които в 
рамките на работни групи (Working Group Series „WGS”) създават 
политики за решаване на назрели правни въпроси и извършват изс-
ледвания и обсъждания в областта на съдопроизводството83.  

Създадена е през 2002 г. от Работна група за съхранение и 
                                                      
83  Официален сайт: www.sedonaconference.org.  
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представяне на електронни документи (Working Group on 
Electronic Document Retention & Production (WG1)) за решаване 
на въпроси, свързани с електронно съхраняваната информация, 
която през януари 2004 г. представя първото издание на „Седон-
ски принципи: Най-добри практики, препоръки и принципи за 
представяне на електронни документи” (The Sedona Principles: 
Best Practices, Recommendations & Principles for Addressing 
Electronic Document Production)84. Седонските принципи са тяс-
но свързани с правилата за е-discovery в американското феде-
рално гражданско съдопроизводство и по-специално с Federal 
Rules of Civil Procedure, FRCP85 в частта за разкриване на елект-
ронно съхранена информация. Второто издание на Принципите 
е през юни 2007 г., а през март 2017 г. е публикувано за обсъж-
дане третото издание със заглавие „Най-добри практики, препо-
ръки и принципи за представяне на електронни документи” (The 
Sedona Principles, Third Edition: Best Practices, Recommendations 
& Principles for Addressing Electronic Document Production), съз-
дадено от Работна група за съхранение и представяне на елект-
ронни документи (Working Group on Electronic Document 
Retention & Production (WG1))86. Документът се състои от три 
части, като втората съдържа четиринадесет положения, които 
отразяват възгледа на WG1 за разумен и балансиран подход за 
използване на електронно съхранена информация в правния 
процес87. Третата част съдържа коментари, анализ и насоки за 
прилагане на принципите, в контекста на доктрината и импли-
                                                      
84  The Sedona Principles: Best Practices, Recommendations & Principles for 

Addressing Electronic Document Production; 
https://thesedonaconference.org/publication/The%20Sedona%20Principles.  

85  https://www.law.cornell.edu/rules/frcp. 
86 The Sedona Principles, Third Edition (2017 Public Comment Version); 

https://thesedonaconference.org/publication/The%20Sedona%20Principles (дос-
тъпът до документа се осъществява след регистрация). 

87  Пак там, с. х. 
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цираните в самите Принципи проблеми. Окончателният вариант 
на третата редакция на Седонските принципи се очаква да бъде 
публикуван в началото на 2018 г. В периодите между отделните 
издания Принципите са ревизирани и обсъждани в контекста 
както на изменията във FRCP (през 2006 г. и 2015 г.), така и от 
„непрекъснатата еволюция на технологиите, които се прилагат 
към електронното разкриване”88, а също и от съдебната практи-
ка89. 

Друга Работна група, която изследва въпросите на електрон-
ното разкриване, е Sedona Canada – Working Group 7 (WG7), чиято 
„мисия е да създаде насоки за бъдещето и препоръки за най-добри 
практики за адвокати, съдилища, фирми и други, които редовно се 
сблъскват с проблеми, свързани с е-откриването в Канада”90. В 
началото на 2008 г. са пуликувани „Принципи за електронно разк-
риване (electronic discovery) на информация (The Sedona Canada 
Principles Addressing Electronic Discovery), известни като „The 
Sedona Canada Principles”, които са признати от федералните и 
провинциалните съдилища като авторитетен източник за канадс-
ките юрисдикции и практикуващи юристи. Второто издание на 
„The Sedona Canada Principles” е публикувано през 2015 г.91 

Създадените от Работните групи документи отразяват про-
цесуалните традиции на страните от Общото право, в това число 
и процедурата по „разкриване” (discovery, disclosure) на доказа-
телства, някои критерии за допустимост на доказателствата, на-
личие на привилегии (например разменена кореспонденция 
                                                      
88  Виж. The Sedona Principles, Third Edition (2017 Public Comment Version), с. vi. 
89  Подробно за хронологията на трите издания виж. The Sedona Principles, 

Third Edition (2017 Public Comment Version); https://thesedonaconference. 
org/publication/The%20Sedona%20Principles, с. vii-ix. 

90 https://thesedonaconference.org/wgs.  
91 The Sedona Canada Principles Addressing Electronic Discovery; 

https://thesedonaconference.org/publication/The%20Sedona%20Canada%20Principl
es/ (достъпът до двата документа се осъществява след регистрация). 
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между адвокати, експерти) и други особености, които нямат ана-
лог в континенталното право92.  

„Принципите на Седона” имат пряко отражение върху съ-
допроизводството в американските и канадските юрисдикции, 
като целта е да се създаде универсален подход за събиране и 
представяне на информация и документи, при отчитане особе-
ностите на всяко конкретно дело. Те са предназначени за прео-
доляване на трудностите, които произтичат от спецификата на 
информацията в електронен вид при нейното събиране и предс-
тавяне в съда, като в същото време създават условия за използ-
ване на възможностите, които предоставя електронното разкри-
ване в рамките на процеса. Всеки от принципите е допълнен с 
коментар, който пояснява неговото прилагане.  

Тъй като положенията, отразени в трите издания на Работ-
ната група WG1 (The Sedona Principles: Best Practices, 
Recommendations & Principles for Addressing Electronic Document 
Production), както посочихме, са тясно свързани със федералните 
правила (Federal Rules of Civil Procedure, FRCP) на САЩ за раз-
криване на електронно съхранена информация, които ще разгле-
даме по-долу, в настоящата част ще спрем вниманието си върху 
The Sedona Canada Principles Addressing Electronic Discovery, 
разработени от „WG7”. 

Във Въведението на документа от 2008 г. (точки 1-7) Работ-
ната група определя какво е електронно разкриване, какви са 
правилата за представяне на електронен документ в Канада, по 
какво се различават електронните от хартиените документи, за-
що съда и страните в съдебния процес имат нужда от изработе-
ни стандарти за електронно разкриване, приложима ли е съдеб-
ната практика за „хартиеното” разкриване към електронното 
разкриване.  
                                                      
92  Виж. Събиране и представяне на електронни документи (електронно съх-

ранена информация) в страните от Общото право. Общи бележки.  
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За целите на създадените „The Sedona Canada Principles” „е-
discovery” се определя като „разкриване на съхранявана в елект-
ронен вид информация (electronic stored information, ESI), вклю-
чително електронна поща, интернет страница, електронни фай-
лове, компютърни бази данни и друга информация, която се съх-
ранява на компютър или други електронни устройства. Инфор-
мацията се счита електронна, ако тя се съдържа на носител, от 
който може да бъде разчетена (възпроизведена) с помощта на 
компютър или на други цифрови устройства”. Като основни раз-
личия между хартиените и електронните документи Работната 
група посочва голямото количество на електронните документи 
и лекотата на създаване на копия. Също така разликата е и в тях-
ната устойчивост – електронните документи трудно могат да бъ-
дат унищожени. Електронните документи са прикачени към ме-
таданни, те често се актуализират автоматично (динамично, 
променливо съдържание), електронните данни обаче често се 
нуждаят от компютърна програма, която може да остарее, елект-
ронните документи могат да бъдат търсени и също така разпи-
лени на много места93. 

В документа са разработени дванадесет принципа, като при 
тяхното разглеждане следва да се отчита, че в основата на про-
цедурата по представяне на доказателства в рамките на юрис-
дикциите в Канада стои споразумението между страните във фа-
зата, предхождаща същинското съдебно производство. 

Първият принцип следва възприетия в международен план 
и в национални законодателства подход за юридическата сила на 
електронната информация и писмените доказателства, която е 
адекватна на юридическата сила на документите и информация-
та на хартиен носител. На тази основа електронната информация 
                                                      
93  The Sedona Canada Principles Addressing Electronic Discovery, Working group 

7 (WG7); https://thesedonaconference.org/publication/The% 
20Sedona%20Canada%20Principles/, p. 1-2. 



ЕЛЕКТРОННИЯТ ДОКУМЕНТ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС 

76 

следва да бъде разкрита (събрана и представена в съда), когато 
тя е относима към спора между страните. Съгласно втория 
принцип при разкриването на електронна информация страните 
трябва да спазват принципа на съразмерност, според който тряб-
ва да се отчетат актуалността на съдържащата се в електронен 
вид информация, важността на информацията за съдебното ре-
шение, разходите и задълженията, които могат да бъдат възло-
жени на страните, както и други обстоятелства, които биха мог-
ли да доведат до проблеми, свързани с възпроизвеждането на 
информацията.  

Третият принцип посочва, че страните следва да предприе-
мат разумни и добросъвестни действия за съхраняване на ин-
формация в електронен вид, имаща отношение към делото, в 
случаите когато се предполага възможност за водене на съдебен 
процес. 

В българското процесуално право и Гражданския процесуа-
лен кодекс няма уредено задължение на страните във връзка със 
съхраняването на информация и документи, които биха послу-
жили като доказателства при евентуален бъдещ спор. В страните 
от Общото право това задължение съществува от момента, в 
който страната е имала каквито и да е преки или косвени инди-
кации за предстоящ процес. Аналогичен текст, свързан с добро-
съвестното поведение на страните при събиране и представяне 
на писмени доказателства и в съответствие с процесуалните ни 
традиции, е разпоредбата на чл. 190 от ГПК, съгласно която вся-
ка страна може да поиска от съда да задължи другата страна да 
представи намиращ се у нея документ, като обясни значението 
му за спора, а непредставянето на документа се преценява съг-
ласно чл. 161 от ГПК94.  
                                                      
94  Чл. 161 ГПК – „с оглед на обстоятелствата по делото съдът може да приеме 

за доказани фактите, относно които страната е създала пречки за събиране 
на допуснати доказателства”. 
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Както се посочва от Работната група, „неразумно е да се 
очаква, че ще бъдат предприети всички възможни мерки за съх-
ранение на информация в електронен вид, която може да има от-
ношение към делото”. От друга страна, принципът изисква 
страните да действат добросъвестно при съхраняване на инфор-
мация много повече в случаите, когато тя е от съществено значе-
ние за делото и не може да бъде представена чрез друг източник. 
В принципа е разширен кръгът на задължените лица, като се 
предвижда страните да уведомяват изрично трети лица, неучаст-
ващи в спора, но които притежават информация в електронен 
вид, относима към предмета на спора (често това са различни 
администратори на данни, различни посредници на електронни 
изявления, собственици на сървъри, регистратори на домейни и 
т.н.). Посочени са и минималните изисквания, с които трябва да 
се съобрази уведомлението към третите лица. В него следва да 
се отбележи, че съхраняваната информация трябва да бъде под-
робно описана, а когато се налага да бъде осигурено съхранени-
ето на информацията на няколко места, да се посочи и необхо-
димостта от полагане на грижа информацията да не бъде изме-
нена или унищожена95. 

Принцип четвърти оповестява, че е нужно с оглед специфи-
ката на събиране и представяне на електронни доказателства в 
съда страните да указват и установяват по възможност най-точно 
източниците на информация, като идентифицират начина на 
съхранение на електронната информация, методите на филтри-

                                                      
95  Чл. 192 ГПК (1) Всяка страна може да иска с писмена молба от съда да задъл-

жи неучастващо в делото лице да представи намиращ се у него документ. 
 (2) Препис от молбата се изпраща на третото лице, като му се определя 

срок за представяне на документа. 
 (3) Третото лице, което неоснователно не представи искания документ, ос-

вен отговорността по чл. 87, носи отговорност и пред страната за причине-
ните вреди. 
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ране на информацията, ако това е нужно, защитата на конфиден-
циалната информация (чл. 191 от ГПК „Основания за отказ от 
представяне”). 

В принципи пет и шест е установена необходимост от пре-
ценка на това, доколко от икономическа гледна точка е наложи-
телно представянето на едно или друго доказателство в електро-
нен вид. По повод на този принцип в рамките на Седонската 
конференция се прави опит да се остойности работата на юриста 
с електронна информация (към 2007 г.). Оценката се прави на 
базата, че един гигабайт информация може да съдържа например 
80 000 стандартни страници, а един час работа на съветник в 
юридическа кантора е 200 долара. Ако се приеме, че за един час 
работа той може да обработи 50 документа, съставени от по 10 
старници, стойността на проучването на един гигабайт инфор-
мация е 30 000 долара. Следва да се отбележи, че съвременните 
цифрови устройства могат да съдържат десетки, дори стотици 
гигабайта информация.  

Тук може да се направи аналогия с чл. 158 от ГПК, съгласно 
който ако събирането на някое доказателство е съмнително или 
представлява особена трудност, съдът може да определи съотве-
тен срок за събирането му, след изтичането на който делото се 
гледа без него. При по-нататъшното разглеждане на делото дока-
зателството може да бъде събрано, ако това не забавя производс-
твото. 

Както подчертава Работната група, „фрагментирани данни, 
както и документи, изпратени в „кошчето”, могат да бъдат пред-
мет на разкриване”. И информацията на хартиен носител, и тази 
на електронен носител, още повече когато снабдяването с нея е 
трудно, може да бъде допусната като доказателство, след като се 
анализира за всеки конкретен случай степента на необходимост 
и значимост за установяване на определени факти и обстоятелс-
тва, имащи значение за делото. (Съгласно чл. 10 от ГПК съдът 
осигурява съдействие на страните за установяване на фактите, 
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които са от значение по делото.)  
Работната група установява и т.нар. методи за съкращаване 

обема на електронната информация с цел процесуална иконо-
мия. Тя препоръчва използването на метода на филтрация за на-
маляване обема на електронните данни само до тези, които са 
актуални (относими) към процеса. Тази филтрация може да се 
извърши по определени параметри, например по дата, по лица, 
които са съставили, изпратили или получили документа, по типа 
(електронна поща, Word, Exell документ и т.н.). Също така след-
ва да се изключи възможността за дублиране на документи.  

Прилагането на посочения модел се основава на няколко 
принципа, които се подчиняват на идеята, че използването на авто-
матизирани методи на търсене, филтриране и извличане на инфор-
мация следва да се разглежда като разумно, ценно, а и необходимо 
средство за събиране и представяне на електронни документи в съ-
дебното производство в случаите, когато ръчното търсене не може 
да бъде осъществено или не е оправдано, като в същото време съ-
дът и страните следва да подхождат внимателно към новите и ево-
люционни методи на търсене и извличане на информация.  

Тук е важно да бъде подчертано следното. Именно като 
еволюционно може да се нарече различието между хартиения и 
електронния документ или изобщо електронната информация, 
което налага и съществени промени дори в трактовката на съ-
ществуващи принципи и правила в процеса, извън необходи-
мостта от приемането на нови такива.  

В този смисъл Седонските принципи, в контекста на фор-
мулираните такива от WG7, отразяват спецификата на електрон-
ния документ от гледна точка на разкриването на информация и 
очертават посоката на осмисляне и внасяне на съответните про-
мени. Например събирането и представянето на електронни до-
казателства в процеса налагат допълнителен нюанс в интерпре-
тирането на принципа за равенство между страните, провъзгла-
сен в чл. 9 от ГПК. Когато става дума за събиране на голямо ко-
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личество електронна информация, свързано с влагането на зна-
чителен ресурс – човешки, технически, финансов, то въпросът 
за равенството между страните, в контекста на възможността да 
упражнят правото си да представят всички допустими доказа-
телства за установяване на фактите, на които основават своите 
искания или възражения (чл. 154, ал. 1 ГПК), придобива ново 
значение. Със същия аргумент може да се посочи и необходи-
мостта от внасянето на допълнителен, ясно установен обективен 
критерий при преценката на добросъвестността на страните при 
събиране и представяне на електронна информация и докумен-
ти96, както и разширяване на съдържанието на предвидените в 
чл. 191 ГПК основания за отказ от представяне на документ с 
основания за отказ за достъп и/или ограничаване достъпа до 
електронни бази данни или части от тях. 

По-нататък, в принцип осем е посочена необходимостта от 
предварително установяване на формата, в която ще бъдат пред-
ставени електронните документи. Работната група подчертава, 
че електронните документи трябва да се представят в електро-
нен формат и прави едно важно от гледна точка на настоящото 
изследване и българската съдебна практика обосноваване на та-
зи необходимост97. Хартията, отбелязва Работната група, не е ав-
тентичен заместител с оглед съдържанието и оригиналността на 
електронния файл. Хартиеният документ не може да съхрани 
потенциално важни метаданни, които в случай на нужда могат 
да бъдат възпроизведени. Прегледът на голямо количество доку-
менти на хартиен носител изисква повече време, тъй като стра-

                                                      
96  Чл. 3 ГПК „Участващите в съдебните производства лица и техните представи-

тели под страх от отговорност за вреди са длъжни да упражняват предоставе-
ните им процесуални права добросъвестно и съобразно добрите нрави”.  

97  Съгласно чл. 184 от ГПК електронният документ може да бъде представен 
на хартиен носител като препис, заверен от страната и това се наблюдава 
най-често в съдебната практика.  
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ните не могат да използват преимуществата на автоматизирани-
те инструменти за търсене и разкриване на информация. И нак-
рая, разпечатването на хартиен носител на голямо количество 
информация (подготовката на няколко комплекта за представяне 
в съда) се съпътства от допълнително разходи, както и от разхо-
ди за доставка и съхранение.  

В контекста на прекия достъп до електронна информация е 
установен и принципът (Принцип 9), че страните трябва да 
предприемат мерки за защита на личните данни, неприкоснове-
ността на личния живот, търговската тайна и друга конфиденци-
ална информация, като в случай на злоупотреба съдът е длъжен 
да наложи санкция на злоупотребилата страна. Друга санкция, 
която може да бъде наложена от съда, е когато едната страна е 
понесла вреди от неизпълнение на задължения на другата страна 
по съхранение и представяне на информация (например чл. 13, 
чл. 87 ГПК). Виновната страна се освобождава от отговорност 
само ако докаже, че неизпълнението няма умишлен характер. 

Ролята на съда се състои в оценката на мащабите и последици-
те от неразкриване на данните и прилагането на съответните санк-
ции, пропорционално с вината на бездействащата страна, както и с 
влиянието, което може да окаже липсата на доказателството върху 
способността на съда обективно и справедливо да реши спора.  

The Sedona Canada Principles съдържат ясни и гъвкави стан-
дарти за събиране и представяне на електронни документи в съ-
да. Те определят целесъобразността на електронното разкриване 
на информация, а също така подчертават значението на сътруд-
ничеството между страните. Заложените в Принципите положе-
ния са възприети в редица канадски провинции. Те са включени 
в правилата за гражданско съдопроизводство (Rules of Civil 
Procedure)98 на провинция Онтарио, като са и в основата на поп-

                                                      
98  https://www.ontario.ca/laws/regulation/900194.  
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равките на съответстващите правила на Британска Колумбия, 
Нова Шотландия чрез изработване на практически коментари и 
ръководства от съответните юрисдикции.  

В самите Принципи се отбелязва, че електронното разкри-
ване представлява ценна възможност, но също така създава и 
определени проблеми. Като правило електронните документи са 
в голям обем и е по-лесно да бъдат копирани или открити. Елек-
тронният документ винаги е съпроводен от друга информация 
във вид на метаданни. Метаданните са „информация за файла, 
която позволява на информационната система или приложенията 
да го разпознават”. Това може да бъде информация за дата на 
създаване на файла, редактиране, авторство, история на измене-
нията и т.н. Електронните документи често се обновяват автома-
тично или автоматично се обновяват техните метаданни. Ако за 
визуализацията на електронен документ се изисква компютърна 
програма, която е остаряла, търсенето на данни може да бъде 
затруднено.  

Тези особености, разгледани като възможности и проблеми, 
всъщност представляват и специфична характеристика на ин-
формацията в електронен вид (електронен документ) от гледна 
точка на нейното събиране и представяне в рамките на съдебно-
то производство.  

Втората редакция на The Sedona Canada Principles е от 19 
ноември 2015 г. Тя отразява натрупаната практика по прилагане 
на принципите от 2008 г. и развитието на този род отношения, 
като концетрира своето внимание върху настоящите и бъдещи 
технологични инструменти за опростяване процеса на събиране 
и представяне на електронни доказателства99. 

Заедно с работата по създаване на концептуални становища 
под формата на посочените принципи, в рамките на Седонската 
                                                      
99  The Sedona Conference Commentary on Rule 34 and Rule 45 „Possession, 

Custody, or Control”; https://thesedonaconference.org/download-pub/4432. 
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конференция се разработват и конкретни правила във връзка с 
прилагането на отделни процесуални норми, свързани с разкри-
ване на електронно съхранявана информация. Интерес предс-
тавлява и публикуваният през 2016 г. в списанието „The Sedona 
Сonference Journal”100 „Коментар на Седонската конференция по 
тълкуване на понятията „владение, отговорно съхранение, и кон-
трол (possession, custody, or control)”, съдържащи се в чл. 34 и 
чл. 35 от американските Федерални правила за гражданско съ-
допроизводство (Federal Rules of Civil Procedure, FRCP). Комен-
тарът е изработен отново от Работна група WG1.  

Правило 34 – „Представяне на документи, електронно съх-
ранена информация, вещи, или предоставяне на достъп за про-
учване (преглед) и други цели” (Producing Documents, 
Electronically Stored Information, and Tangible Things, or Entering 
onto Land, for Inspection and Other Purposes)101, посочва, че стра-
на в процеса може да поиска от всяка друга страна да представи 
или да позволи на запитващата страна (на неин представител) да 
проучи или копира намиращите се в нейно владение, предоста-
вени ú на отговорно пазене (съхранение) или контрол, всички 
идентифицирани документи или съхранявана в електронен вид 
информация, включително текст, чертежи, графика, фотографии 
и други данни или съвкупност от данни, съхранени на носител, 
от който информацията може да бъде получена непосредствено 
или, ако е необходимо, след нейното преобразуване в годна за 
използване форма.  

В правило 45 („Съдебно искане за представяне на докумен-
ти и информация”)102, и по-специално в Общите изисквания за 

                                                      
100  The Sedona Conference commentary on Rule 34 and Rule 45 „Ppossession, 

Custody, or Control”, The Sedona Conference Journal, Volume 17, 2016, 
number two; https://thesedonaconference.org/download-pub/5038.  

101  https://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_34. 
102  https://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_45. 



ЕЛЕКТРОННИЯТ ДОКУМЕНТ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС 

84 

представяне на документи, се указва, че лицата, към които е от-
правено искането, следва на установеното място и в установения 
срок да представят идентифицираните документи, съхранявана-
та в електронен вид информация или физически обекти (бел. 
правилата 34 и 45 се отнасят до представянето не само на елект-
ронни документи, а имат по-широко приложение и обхващат ма-
териални обекти), които се намират във владение, съхранение 
или под контрола на тези лица. „Всъщност на това основание 
американските съдилища нееднократно са изисквали от амери-
кански компании да предоставят документи, съдържащи лични 
данни на лица от други страни, в това число и от страни членки 
на ЕС, тъй като тази информация се намира под техен контрол”, 
отбелязва Наталия Храмцовская в своята статия „САЩ. Седонс-
ка конференция: Какво е това „владение, отговорно съхранение 
и контрол днес?”103.  

В съобщението на Седонската конференция по повод Ко-
ментарите към тези правила се посочва, че през 1937 г. ключо-
вите думи „владение, съхранение, контрол” са били прости и яс-
ни. През 2016 г. с оглед информационните технологии и все по-
сложните делови отношения, свързани със създаване, използва-
не, предаване и съхранение на информация, е сложно тези за-
дължения да бъдат интерпретирани, което пречи на тяхното 
прилагане в практиката, води до различно тълкуване и до някои, 
„предизвикващи удивление решения”104.  

Коментарите по правила 34 и 45, както и Седонските прин-
ципи, имат за цел преди всичко хармонизация на законодателст-
вото, като в разглеждания случай това се отнася до формулиране 
на практични, единни и защитими правила за установяване на 

                                                      
103  Храмцовская Н., „США.Конференция Седона: Что такое „владение, отго-

ворно съхранение и контрол сегодня?”, блог,2016г.; 
http://www.securitylab.ru/blog/personal/rusrim/311409.php.  

104  https://thesedonaconference.org/download-pub/4113. 
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това, кога насрещната или третата страна следва да се разглежда 
като владееща, съхраняваща или контролираща подлежащата на 
разкриване информация. Тези правила са формулирани в пет 
принципа, като за тяхното представяне ще използваме направе-
ната трактовка на Наталия Храмцовская105.  

Принцип 1: Запитваната страна ще се счита от гледна точка 
на правилата 34 и 45 „владееща, отговорно съхраняваща или 
контролираща” документи и съхранявана в електронен вид ин-
формация (ESI), ако те реално са под нейно разпореждане (actual 
possession) или има законно право да ги получи и представи по 
искането. 

Принцип 2: Страната, която прави възражение срещу иска-
нето за представяне и по нейно твърдение исканите документи и 
информация са извън нейния контрол, носи тежестта на доказ-
ване, че тя не ги владее, съхранява или контролира, както и че 
няма законно основание да ги получи. 

Принцип 3 (а): Когато се оспорва, че запитваната страна 
владее, съхранява или контролира документи и електронна ин-
формация, съдът следва да използва критерия „делова преценка” 
(business judgement rule), който би позволил да се тълкуват реди-
ца не безспорни презумции в полза на запитваната страна. 

Принцип 3 (б): За да бъдат преодолени тези презупции, за-
питващата страна носи тежестта на доказване, че действията на 
запитваната страна по отношение на местоположението, форма-
та, носителите, хостинга и организацията на достъпа до матери-
алите не са добросъвестни. 

Принцип 4: Понятието „владение, отговорно съхранение 
или контрол” в правила 34 и 45 никога не следва да се използва 
като инструмент за пренебрегване на противоречащи му феде-
рални и щатски закони за защита неприкосновеността на част-

                                                      
105  Пак там. 
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ния живот, а така също и други задължителни изисквания, вклю-
чително законодателство за защита на личните данни на чужди 
страни. 

Принцип 5: Ако запитваната страна фактически не владее, 
съхранява или контролира, както и няма законното право да по-
лучи исканите документи и информация в електронен вид, до-
колкото те се намират в трета страна, тя (запитваната страна) 
следва достатъчно своевременно да уведоми за това запитващата 
страна, за да и даде възможност да получи материалите от тре-
тата страна. Ако запитваната страна уведоми запитващата, то тя 
не може да носи отговорност в случай, че третата страна не съх-
ранява дадените материали.  

Както отбелязва Н. Храмцовская, тези принципи са извест-
на отстъпка, която се прави на европейците по отношение на 
личните им данни, тъй като трактовките на Седонската конфе-
ренция обикновено бързо се прилагат в американската съдебна 
практика. 

Посочените текстове пряко кореспондират с международна-
та политика, и в частност с отношенията между САЩ и ЕС, по 
повод защита на данните в сферата на правоприлагането. Рамко-
вото споразумение за защита на данните между ЕС и САЩ е 
подписано на 8 септември 2015 г. в Люксембург, а Законът за съ-
дебната защита на САЩ, който предвижда равно третиране на 
гражданите на ЕС с тези на САЩ съгласно Закона за неприкос-
новеност на личния живот на САЩ от 1974 г., е утвърден на 24 
февруари 2016 г. 

На 29 февруари 2016 г. Европейската комисия публикува съ-
общение и проект на решение за адекватност с приложения, конс-
титуиращи нова рамка за трансатлантически обмен на лични дан-
ни за търговски цели: „Щит за неприкосновеност на личните дан-
ни ЕС-САЩ” (Щит за неприкосновеност), който има за цел да за-
мени предишната рамка „Safe Harbour”, отменена от Съда на Ев-
ропейския съюз (СЕС) на 6 октомври 2015 г. по делото 
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„Шремс”106. В Резолюция на Европейския парламент относно 
трансатлантическите потоци от данни 2016/2727(RSP)107 се отбе-
лязва, че между САЩ и Европа съществуват най-големите транс-
гранични потоци от данни в света – с 50% по-големи, отколкото 
между САЩ и Азия, и почти двойно по-големи от тези между 
САЩ и Латинска Америка, както и че предаването и обменът на 
лични данни са съществен елемент от близките връзки между Ев-
ропейския съюз (ЕС) и Съединените щати (САЩ) както в сектора 
на търговските дейности, така и на правоприлагането108. 

Новата европейска законодателна рамка за защита на лич-
ните данни – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парла-
мент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физи-
ческите лица във връзка с обработването на лични данни и от-
носно свободното движение на такива данни и за отмяна на Ди-
ректива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, 
GDPR/Регламентът)109 създава единни правила, предназначени 
да предоставят на гражданите по-голям контрол над собствената 
им лична информация в дигиталния свят, като има за цел да по-
добри сигурността и осигури по-нататъшното развитие на един-
ния цифров пазар. Той ще се прилага и към фирми и организа-
ции извън Европа, които имат клиенти и потребители в ЕС. Но-
вият законодателен пакет за защита на личните данни е публи-
куван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 
2016 г. Регламентът ще се прилага пряко във всички държави 
                                                      
106  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6015_bg.htm. 
107  http://www.europarl.europa.eu.  
108  РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1250 НА КОМИСИЯТА от 12 

юли 2016 година съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета относно адекватността на защитата, осигурявана от Щита за 
личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield) 
(нотифицирано под номер С(2016) 4176); 
https://www.cpdp.bg/?p=news_view&aid=981.  

109  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.  
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членки от 25 май 2018 г.  
В контекста на посочените законодателни политики в об-

ластта на режима на защита на личните данни през 2017 г. Се-
донската конференция приема „Международни принципи на съ-
допроизводството по въпросите за разкриване на документи и 
информация и защита на личните данни в гражданското съдоп-
роизводство” (The Sedona Conference International Litigation 
Principles on Discovery, Disclosure & Data Protection in Civil 
Litigation (Transitional Edition))110.  

Работната група WG6 по управление и разкриване на елек-
тронна информация в международен контекст (Working Group 6 
on International Electronic Information Management, Discovery, and 
Disclosure) внася изменения във формулираните през 2011 г. 
шест международни принципа за разкриване и представяне на 
информация и защита на личните данни, като ги представя за 
обсъждане на кръгла маса, състояла се на 26 януари 2017 г.111  

Документът съдържа голяма по обем аналитична част, но 
тук ще се ограничим да посочим общия смисъл на формулира-
ните принципи.  

Принцип 1: По отношение на данните, които подлежат на 
разкриване в рамките на съдебен процес в САЩ, съдът и стра-
ните следва да проявят дължимото уважение към законите за 
защита на личните данни на чужди страни.  

Принцип 2: В случаите, когато законите за защита на лич-
ните данни и изискванията за съхраняване, разкриване и предс-
тавяне на информация си противоречат, съдът и държавните ор-
гани, упълномощени в областта на защита на личните данни, са 
длъжни да оценят поведението на страните от гледна точка на 

                                                      
110  https://thesedonaconference.org/publication/International%20Principles%20on%

20 Discovery%2C%20Disclosure%20%2526%20Data%20Protection. 
111  https://thesedonaconference.org/publication/International%20Principles%20on%

20Discovery %2C%20Disclosure%20%2526%20Data%20Protection. 
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добросъвестността и разумността. 
Принцип 3: Съхранението, разкриването и представянето на 

защитени данни трябва да бъде ограничено и сведено до данните, 
отнасящи се към съдебния спор и необходими за подкрепа на пози-
циите или защита на страната, за да се минимизират правните кон-
фликти и въздействието на субектите върху личните данни. 

Принцип 4: В случай на конфликт между законите за защи-
та на личните данни и изискванията за съхраняване, разкриване 
и представяне на информация следва да се използва съдебна 
спогодба (stipulation) или съдебна заповед за защита на данните 
и минимизиране на конфликтите.  

Принцип 5: Администратор на лични данни, попадащ под 
изискванията за съхраняване, разкриване и представяне на лич-
ни данни, трябва да бъде готов да докаже, че е изпълнил всички 
задължения по защита на личните данни и са използвани всички 
надлежни средства за защита.  

Принцип 6: Администратор на лични данни е длъжен да 
съхранява данните не по-дълго, отколкото се налага за удовлет-
варяването на юридически и делови потребности. Ако съдебни-
ят иск все още не е подаден, но се подготвя или е достатъчно ве-
роятен, то администраторът е длъжен да съхрани съответства-
щата информация, включително лични данни, с прилагане на 
надлежни мерки за защита.  

Тези принципи отразяват и са предпоставени от съвременни-
те форми на комуникация и обмен на данни, които внасят измене-
ние не само в юридическите категории време и пространство, но 
вече намират отражение в трансгранични решения, които отчитат 
спецификата на съдопроизводствените правила на страните от 
Общото право със законодателните решения на континенталната 
правна система в контекста на защитата на личните данни.  

Тази симбиоза не е иновационна от гледна точка на между-
народното законодателство, което цели хармонизиране на пра-
вилата и преодоляване на различията в регулациите в областта 
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на частното право (това беше отбелязано и в международните 
документи, отнасящи се до правната регламентация на елект-
ронните документи), но е пробив в правилата на американското 
съдопроизводство, който е посрещнат с немалко възражения. 

Независимо, че вече посочихме необходимостта от анализ на 
основни положения в българското процесуално законодателство, 
свързани със събиране и представяне на електронни документи 
като доказателства в процеса, тук отново ще подчертаем тази не-
обходимост от гледна точка на новите правила на защита на лич-
ните данни (Регламентът), възможните конфликти, препятствия 
или нарушаване на режима на защита на лични дании, които биха 
възникнали при тяхното събиране и представяне в съда.  

Считаме, че посочените принципи дават подходяща основа 
за осмисляне и създаване на успешни законодателни решения в 
българското процесуално законодателство, както и съдебна 
практика по тези въпроси.  

3. „Е-discovery” във Федералните правила 
за гражданско съдопроизводство (Federal Rules 

of Civil Procedure, FRCP) на САЩ 

В САЩ електронният документ, в т. ч. електронната корес-
понденция, се признава от съдилищата за допустимо доказателс-
тво както в гражданското, така и в наказателното право. Първо-
началната консервативност на американските съдилища по от-
ношение на новите технологии е преодоляна до степен, в която 
електронното призоваване на страните в процеса се извършва 
включително и чрез Фейсбук. Едно от най-често цитираните в 
американската литература дела, което илюстрира този консерва-
тизъм към електронните доказателства, е дело St. Clair v. 
Johnny's Oyster &Strimp, Ing (United States Distirict Court, S.D. 
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Texas, Galveston Division. December 17,1995)112.  
В своето решение по делото съдът заявява: „Във време, ко-

гато някои гледат на Интернет като на иновационен способ за 
комуникация, съдът продължава да го възприема като един от 
най-големите източници на слухове, инсинуации и дезинформа-
ция (...) Всяко лице може да изложи в Интернет всичко, което му 
е угодно. Нито един уебсайт не се проверява за достоверността 
на информацията, нищо, което се съдържа там не се удостоверя-
ва и не подлежи на независима верификация. Освен това съдът 
няма илюзии относно това, че хакерите не са способни да изме-
нят съдържание на уебсайта от всяка точка на света по всяко 
време. По тези причини всяко доказателство, получено чрез Ин-
тернет, е равнозначно на нищо съществено. Вместо да се позо-
вава на шаманска (voodoo) информация от Интернет, ищецът е 
длъжен да събере доказателства в хартиена форма, отговарящи 
на изискванията за допустимост”.  

Понастоящем електронните документи безспорно се приз-
нават от съдилищата за допустимо доказателство, но при усло-
вие, че тяхното съдържание и авторство е потвърдено по един 
или друг начин. В качеството на такова потвърждаване могат да 
се използват свидетелски показания, в това число писмена дек-
ларация от получателя, че съобщението е извлечено от неговия 
компютър и приложената разпечатка е негово копие, а така също 
и различни косвени доказателства като съдържание и оформле-
ние на съобщенията и други метаданни113. 
                                                      
112  Савелиев, А. И. Изпользования материалов интернет – архива Waybask 

Machine в качестве доказательства в арбитржном процессе, Вестник 
Высшева арбитражного суда Россиской Федерации, 2013, № 12, с. 80-96; 
https://publications.hse.ru/articles/106469708.  

113  Stevenson, K. L. Courts Confront Admissibility of Text and Instant Messages // 
American Bar Association. Litigation News Online. 2008, 
http://apps.americanbar.org/ liti ga ti on 
/litigationnews/2008/april/0408_article_messages.html; Newman Z. G., Ellis A. 
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Първото дело в САЩ с характер на прецедент по широк 
кръг въпроси, свързани с представянето на електронни доказа-
телства в съда, е делото Zubulake v. UBS Warburg, 229 F.R.D. 422, 
440 (S.D.N.Y. 2004)114. Делото е във връзка със спор за наруша-
ване на трудови права, по повод на което съдът постановява, че 
несъхраняването от страна на ответника на електронна преписка 
с ищеца следва да се тълкува в полза на ищеца, в резултат на ко-
ето на последния е присъдена компенсация. В този смисъл ре-
шението отразява практиката в американския граждански про-
цес задължението за съхраняване на информация да се възлага 
на страните в доста широки граници.  

Посоченото решение е възприето в голяма част от амери-
канските съдилища като обвързващо потенциални страни по съ-
дебни спорове да съхраняват цялата електронна документация, 
която може впоследствие да стане релевантна. То дава автори-
тетни указания на юристите по въпроси, свързани с юридичес-
ките и техническите аспекти на електронното разкриване. След-
ва да се отбележи и фактът, че в решението по делото са цитира-
ни основни положения от работния вариант на първото издание 
на Седонските принципи (The Sedona Principles: Best Practices, 
Recommendations & Principles for Addressing Electronic Document 
Production на WG1) във връзка с електронното разкриване (e-
discovery).  

По делото са представени близо 800 страници електронни 
документи, в това число и електронна кореспонденция. Ищцата 
прави искане ответникът да възстанови цялата електронна ко-
респонденция и да я представи по делото. Той, от своя страна, 

                                                                                                                
The Reliability, Admissibility, and Power of Electronic Evidence // American 
Bar Association. Trial Evidence. 2011; 
http://apps.americanbar.org/litigation/committees/trialevidence/articles/012511-
electronic-evidence.html.  

114  http://www.krollontrack.co.uk/legalresourses/zubulake.aspx.  
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прави възражение срещу това искане, тъй като възстановяването 
би било твърде трудно от техническа гледна точка и в този сми-
съл разходоемко.  

Интерес представлява преценката на съда на аргументите 
на страните и по-специално факторите, върху които той гради 
обективната си оценка доколко електронната информация е 
„труднодостъпна”. На първо място, следва да се установи докол-
ко търсената информация е относима и е от съществено значе-
ние за разкриване на обективната истина115.  

По-нататък трябва да се направи и проверка дали информа-
цията не е достъпна от други източници и доколко стойността на 
направените за извличането на информацията разходи са оправ-
дани с оглед стойността на иска. Като друг фактор за преценка 
се сочи относителната изгода на страните от получаване на тър-
сената информация и съотношението на разходите за представя-
не на информацията от всяка от страните.  

Въз основа на проведената оценка съдът прави разпореж-
дане ответникът за своя сметка да представи всички съобщения 
на електронната поща, отнасящи се към делото, които се съхра-
няват на оптически диск и на „действащи” сървъри. Тези крите-
рии за оценка на електронната информация на практика отразя-
ват спецификите на електронния документ като процес, което 
беше отбелязано по-горе. 

От 1 декември 2006 г. във Федералните съдилища на САЩ 
влиза в сила нова редакция на Федералните правила за граждан-
ско съдопроизводство (Federal Rules of Civil Procedure, FRCP)116 
(Правилата) и както отбелязва Наталия Храмцовская, американ-
ското общество започва да осъзнава цялата мащабност на произ-

                                                      
115  Бел. авт. Посочената формулировка не е дословен превод. Авторът си поз-

волява да интерпретира смисъла на текста в контекста на понятийния апа-
рат на българската правна доктрина. 

116  https://www.law.cornell.edu/rules/frcp. 
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тичащите промени, които са съизмерими с тези, които са били 
свързани с „изравняването на правата” на електронните и харти-
ените документи117. 

С промяната на Федералните правила е въведено ново по-
нятие – „електронно съхранена информация” (electronically 
stored information, ESI), което изключително разширява обхвата 
на понятието „електронен документ” и включва данни, съхраня-
вани на SIM карти на телефони, диктофони, фотоапарати, циф-
рови системи за „гласова поща” и т. н.  

Това представлява нова категория информация и в този 
смисъл Правилата обхващат всички видове данни и информа-
ция, съхранени на какъвто и да е носител, от който те могат да 
бъдат извлечени и анализирани, независимо от това дали ин-
формацията е съществувала или е могла да съществува в качест-
вото на физически документ.  

Освен това се предвижда право на тестване или вземане на 
образци от информационни материали и електронна информа-
ция. В Коментара към текста118 се пояснява, че възможността за 
пряк достъп до информационната система на другата страна, 
макар при определени обстоятелства той да е оправдан, не след-
ва да се възприема като обичайна практика. По отношение на 
формата на представяне на електронната информация правилата 
дават възможност на страните да уговорят помежду си дали това 
да бъде в оригинален вид, на хартия, как да бъде осъществено 
търсенето (посочване на необходимите метаданни и т. н.), като 
същевременно поставят и някои ограничения като например, че 
една и съща електронна информация може да бъде представена 
само в един формат, както и че страната няма право да преобра-

                                                      
117  Храмцовская, Н. Электронные документы в зарубежных судах, Банки и 

Технологии, №3/2007, с. 28-38. 
https://www.eos.ru/upload/analitica/ED_law.pdf.  

118  https://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_26. 
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зува електронната информация от формата, в който тя обичайно 
се съхранява, в по-малко удобен за използване формат.  

В Правилата се прави и разграничение между достъпност и 
недостъпност на съхранявана в електронен вид информация, ко-
ето като последици за страните разгледахме по-горе. Тук само 
ще допълним, че в Коментара към правилата са отбелязани ня-
колко важни момента.  

Класификацията на източниците като недостъпни не осво-
бождава страната от законовото задължение по съхраняване на 
доказателствата. Запитващата страна може да изиска допълни-
телна информация с цел да преодолее негативните последици от 
непредставянето на недостъпната информация. Тази допълни-
телна информация може да се изразява във „вземане на образци” 
(например от една или няколко ленти), проверка на „недостъп-
ността на източниците” и т. н.  

В контекста на добросъвестното съхранение на информация в 
електронен вид новите Правила решават и редица въпроси, свър-
зани с модификация, презаписване или изтриване на информация 
при нормалното използване на информационни системи. Съдът не 
може да налага санкции за непредставяне на информация, загубе-
на вследствие на обичайно добросъвестно използване, преди да са 
се появили основания за бъдещ съдебен иск. При оценка на добро-
съвестността съдът преценява стъпките, предприети от страната за 
обезпечаване съхранението на електронната информация. 

В бележките на Консултативния съвет към изменението на 
Федералните правила за гражданско съдопроизводство от 1 де-
кември 2006 г.119 се отбелязва, че терминът „компилация на дан-
ни” следва да се замени като ненужен с друг термин, а именно 
„електронно съхранена информация” („electronically stored 
information”, ESI) съгласно Правило 26 (а) (1) от FRCP.  

                                                      
119  Пак там. 
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Изменението на текстовете, в това число на Правило 26 (б) 
(2) от FRCP, е свързано с решаването на въпросите и трудности-
те при откриване, извличане и осигуряване (съхраняване) на 
ESI. Като се има предвид, че електронните системи често улес-
няват намирането и извличането на информация, отбелязва Кон-
султативният съвет, то тези предимства трябва да бъдат взети 
под внимание при определяне на разумен обхват на електронно-
то разкриване за всеки отделен случай. Под това следва да се 
разбират тежести, разходи и достъпност на информацията. Съ-
щевременно се отбелязва и една важна характеристика на ESI, а 
именно трудността да се определят всички технологични харак-
теристики, които могат обективно да повлияят върху процеса на 
събиране и представяне на ESI в съда. Някои информационни 
системи са предназначени да осигурят свободен достъп до ин-
формацията в рамките на обикновената текуща работа. Същев-
ременно те могат да бъдат проектирани така, че информацията, 
която не се използва текущо, също да е лесно достъпна. Същев-
ременно обаче една система може да запази информация за из-
точници, които са достъпни, само чрез влагане на разходи и по-
насяне на тежести. 

Акцент в измененията на Правило 26 от FRCP е регулира-
нето на отношенията между страните във връзка със събирането 
и представянето именно на такива „труднодостъпни” източници 
на информация в процеса в контекста на правилата за „разкри-
ване” в американските съдилища.  

Всяка страна следва да представи достатъчно подробна ин-
формация, която да идентифицира търсените източници, за да се 
определят коректно съответните тежести и разноски по нейното 
събиране. За гарантиране изпълнението на искането за събиране 
на информация се предвижда и възможност за издаване от съда 
на обезпечителна заповед в случаите, когато страните не могат 
да се споразумеят дали или при какви условия от източници, ко-
ито са идентифицирани като труднодостъпни, следва да се търси 
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и събира информация. Също така съдът може да задължи ответ-
ната страна да докаже труднодостъпността на доказателствата 
поради прекалена тежест или цена, а изискващата страна може 
да поиска тестване на това твърдение, като се направи „пробен” 
достъп до част от информацията. В допълнение, твърдението 
може да се оспори и чрез свидетелски показания. Идентифици-
рането на източниците като труднодостъпни не освобождава 
страната от задължението за запазване на доказателствата. Необ-
ходимо е да подчертаем, че всички тези въпроси са предмет на 
предварително обсъждане от страните.  

Изменението във Федералните правила провежда принципа 
на пропорционалност при разкриване на електронно съхранена 
информация. След като се установи, че източник на електронно 
съхранена информация не е достъпен при разумни обстоятелст-
ва, изискващата страна все още може да получи съгласие за тях-
ното събиране, като посочи съществено основание за това и като 
се имат предвид ограниченията на Правило 26 (б) (2) (с) от 
FRCP, които балансират разходите и потенциалните ползи на 
„разкриването”. Решението дали да се изисква ответната страна 
да събере и представи такива доказателства, зависи не само от 
тежестите и разходите, но също така и от това, дали тези тежес-
ти и разходи могат да бъдат оправдани с оглед на обстоятелства-
та по делото. Консултативният комитет посочва някои „подхо-
дящи съображения”, които страните могат да включват при об-
съждания на тези въпроси: 

(1) спецификата на искането за откриване;  
(2) количеството на наличната информация от други и по-

лесно достъпни източници; 
(3) непредоставяне на информация, която изглежда вероят-

но, че е съществувала, но вече не е достъпна на по-лесно дос-
тъпни източници;  

(4) вероятността да се намери информация, която не може 
да бъде получена от други, по-лесно достъпни източници;  
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(5) прогнози за важността и полезността на допълнителна 
информация;  

(6) значението на разглежданите въпроси в съдебния про-
цес; и  

(7) ресурси на страните.  
Тежестта за доказване е на ответната страна. От друга стра-

на, в тежест на изискващата страна е да представи доказателст-
ва, показващи, че нуждата от откриването надделява над тежес-
тите и разходите за локализиране, извличане и представяне на 
информацията. В някои случаи съдът ще бъде в състояние да 
определи дали идентифицираните източници не са разумно дос-
тъпни и дали искането на страната за тяхното представяне се ос-
новава на „достатъчно основание” (good cause – адекватно, съ-
ществено основане да се предприеме или не определено дейст-
вие, предписано от правото, като терминът е относителен и се 
преценява за всяко конкретно дело, бел. моя, И.Ц.) в съответст-
вие с ограниченията на Правило 26 (б) (2) (с) от FRCP.  

Определянето на „достатъчно основание” обаче може да 
бъде сложно, тъй като съдът и страните могат да знаят малко за 
това каква информация се съдържа в източниците, определени 
като достъпни в разумна степен, или колко ценна може да се 
окаже по делото. В такива случаи страните могат да се нуждаят 
от някакво целенасочено разкриване, което може да включва 
вземане на проби от източниците, за да се научи какви тежести и 
разходи са включени в достъпа до информация, съдържанието 
на информацията и колко съществена е за съдебния процес в 
светлината на информацията, която може да бъде получена при 
изчерпване на други възможности за разкриване.  

Ограниченията на Правило 26 (б) (2) (с) се прилагат при 
събиране на всяка електронно съхранена информация, включи-
телно и когато тя се съхранява на разумно достъпни електронни 
източници.  

Измененията на Правилата съдържат и разпоредби относно 



ІІ. ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЕЛЕКТРОННО СЪХРАНЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ (ESI) В… 

99 

т.нар. привилегирована, или защитена електронно съхранявана 
информация, която всяка от страните трябва да посочи в рамки-
те на предварителните обсъждания, както и действията при раз-
криване, достъп и съхраняване на такава информация. Тези тек-
стове по същество не разкриват допълнителни особености на 
електронно съхраняваната информация и затова не се спираме 
подробно върху тях.  

Интерес обаче представлява Правило 26 (е) (3), което из-
рично насочва страните да обсъдят формата или формите, в кои-
то може да бъде представена информацията, съхранявана в елек-
тронен вид. Това правило кореспондира с изменението на Пра-
вило 34 (б) (1) (с), съгласно което страните могат да постигнат 
съгласие относно начините на разкриване на информация, което 
би направило процеса по събирането и представянето и по-
ефективен. Запитващата страна може да уточни формата или 
формите, в които иска да бъде изготвена съхраняваната в елект-
ронен вид информация. Ако изискващата страна не уточни фор-
мата, Правило 34 (б) дава възможност на ответната страна да за-
яви формите, които възнамерява да използва. Ранното обсъжда-
не на формите на производство, посочва Консултативният коми-
тет, може да улесни прилагането на Правило 34 (б), като позво-
лява на страните да определят какви форми на производство ще 
отговарят на нуждите и на двете страни. Ранното разпознаване 
на спорове за формите на производство може да помогне да се 
избегнат разходите и забавянето на търсения или производства, 
използващи неподходящи форми.  

Заинтересованите страни следва да се стремят да обсъдят и 
въпросите, свързани със запазването на информацията. Това 
правило също отразява една от характеристиките на ESI, посо-
чена от Консултативния съвет: „обемът и динамичният характер 
на електронно съхраняваната информация може да усложнят за-
дължението за съхранение. Обикновената работа с компютър 
включва както автоматично създаване и автоматично изтриване, 
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така и презаписване на определена информация”. Несправянето 
с всички тези въпроси за съхраняване на ESI в началото на съ-
дебния процес, увеличава несигурността и повишава риска от 
спорове120. 

На 6 юли 2016 г. съдия Leonard P. Stark от Федералния ок-
ръжен съд в Делауеър121 налага парична санкция в размер на 3 
млн. долара на компанията „Plantronics”, след като се установя-
ва, че Изпълнителният директор на компанията е заличил хиля-
ди потенциално релевантни за целите на доказването имейли. 
Този случай, както отбелязват в своята публикация Andrew J. 
Barragry и Andrew J. Wronski от Foley & Lardner LLP122, е забе-
лежителен както поради тежестта на санкцията, така и поради 
решението на съда, наложил санкция заради поведение на слу-
жител, независимо че компанията доказва въведени практики за 
запазване на електронна информация, както и че служителят е 
инструктиран да не унищожава тази информация.  

В решението на съда е посочено, че Plantronics е положила 
усилия за опазване на информацията, включително като е прове-
ла два кръга от обучения на своите служители. Въпреки тези 
усилия, служител в компанията е изтрил хиляди имейли, отгова-
рящи на условията за търсене на страните. Също така той е инс-
труктирал други служители да изтриват имейли, свързани с 
предмета на делото.  

Съгласно измененията на Правило 37 (FRCP) от 2015 г. сан-
кциите за несъхраняване на съответните доказателства могат да 
се прилагат само ако се докаже, че страната не е предприела ра-
зумни стъпки за запазване на доказателствата и че това неизпъл-

                                                      
120  https://www.law.cornell.edu/rules/frcp.  
121  GN Netcom, Inc. v. Plantronics, Inc. , Mem. Op., No. 12-1318-LPS, at 1 (D. 

Del., July 6, 2016); http://www.ded.uscourts.gov.  
122  http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=062b9d49-8b18-476a-8e6e-

ab1ee0fabdeb.  
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нение е довело до вреди за насрещната страна (FRCP 37 (e) (1)). 
Ако съдът обаче установи, че дадена страна е действала „недоб-
росъвестно”, т.е. с намерение да лиши насрещната страна от съ-
ответните доказателства, той може да наложи по-строги санк-
ции, като например с презумпцията, че доказателствата са небла-
гоприятни за нея (FRCP 37 (e) (2)). Въз основа на констатациите 
на недобросъвестност съдът, прилагайки и двете изменения, се 
мотивира, че въпреки факта, че Plantronics е имала практика за 
съхранение, тя трябва да носи отговорност за това, че не е успя-
ла да предприеме всички разумни стъпки, които би могла да 
предприеме, за да възстанови изгубените данни.  

Най-малко три пъти след като делото е заведено, служите-
лят е инструктирал екипа си да изтрие имейли, свързани с кон-
куренцията с GN. По този начин той заличава повече от 40 на 
сто от собствените си имейли. По време на делото служителят 
свидетелства, че „не се опитва да укрие доказателства”, но „е 
загрижен за неподходящия език в имейлите”, които ще се отра-
зят зле на Plantronics. Също така той твърди, че имейлите са все 
още по някакъв начин запазени в системите на Plantronics.  

Възложената експертиза разкрива, че изпълнителният ди-
ректор е изтрил десетки хиляди имейла и че няколко хиляди от 
тези имейли са били вероятно относими към делото. Въпреки 
това Plantronics по бюджетни причини не възстановява изтрити-
те имейли или не дава информация дали са били възстановени. 
Засегнатата GN Netcom ангажира собствен експерт, който да оп-
редели обхвата на заличаването и на базата на този анализ внася 
предложение за санкции.  

При разглеждане на искането съдът се позовава на Правило 
37 (д) FRCP, изменено на 1 декември 2015 г. Правилото е насо-
чено към санкции за изтриване (изгубване) на ESI и предвижда, 
че ако ESI се губи, защото страната не е успяла да предприеме 
разумни стъпки, за да я запази, и ESI не може да бъде възстано-
вена или заменена, съдът може да налага санкции, за да се обез-



ЕЛЕКТРОННИЯТ ДОКУМЕНТ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС 

102 

щети вредата.  
Съгласно посоченото правило, ако някоя от страните дейст-

ва в „недобросъвестност” – с намерение да лиши другата страна 
от използване на информацията в спора, съдът може да нареди 
на журито, че информацията по подразбиране е била неблагоп-
риятна. Plantronics не оспорва, че изтритите съобщения е тряб-
вало да бъдат запазени, но заявява, че санкциите са неуместни, 
тъй като са предприети стъпки, за да се запази ESI, и компанията 
не е имала намерение да лиши другата страна от доказателства, 
както и че не е доказано умишлено действие. Съдът отхвърля те-
зи аргументи и налага сурови санкции, включително адвокатски 
хонорари и глоба в размер на 3 милиона щ. д.  

Последният признава, че Plantronics е опитала да предотв-
рати загуба на информация, след като научава за изтриването, но 
това не променя първоначалното нарушаване на изискванията за 
запазване на информация. Освен това съдът не е убеден, че 
Plantronics е взела достатъчни мерки, за да се възстановят изтри-
тите съобщения. Той аргументира недобросъвестността на 
Plantronics, заключавайки, че заличаването не е направено по 
лични причини. Служителят е бил мениджър от най-високо рав-
нище и Plantronics не е проявила достатъчно загриженост за за-
личаването, след като то е било открито.  

В този контекст са и разработените от Окръжния съд на Се-
верната област на Калифорния „Насоки за разкриването на съх-
ранявана в електронен вид информация” (Guidelines for the 
Discovery of Electronically Stored Information)123 (Насоки). В т. 
1.01. от Насоките съдът е формулирал целите на документа, като 
прави пояснение, че електронно съхраняваната информация 
(ESI) осигурява много предимства като например възможността 
за търсене, организиране и насочване на ESI и свързаните с нея 

                                                      
123  http://www.cand.uscourts.gov/eDiscoveryGuidelines.  
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данни. В същото време „съдът е наясно”, че откриването на ESI 
е потенциален източник на разходи, тежест и забавяне. 

Целта на Насоките е да се насърчи разумно разкриване на 
електронна информация с цел ограничаване на разходите, те-
жестта и времето, като същевременно се гарантира, че информа-
цията, обект на разкриване, е запазена и възпроизведена в ней-
ния първоначален вид.  

Съдът дава допълнително указания по отношение прилага-
нето на принципа за пропорционалност, въведен с Правило 26 
(б) (1) от Federal Rules of Civil Procedure124, като посочва, че този 
принцип следва да се прилага включително при съхраняване, 
събиране, търсене, преглед и възпроизвеждане на ESI.  

За да се осигури разумност и пропорционалност, страните 
трябва да имат предвид фактори като: значението на въпросите, 
достъпът до съответната информация, ресурсите на страните, 
значението на ESI за решаване на проблемите, както и дали те-
жестта на разкриването превишава неговата вероятна полза. С цел 
подпомагане прилагането на стандарта за пропорционалност ис-
канията за разкриване на електронно съхранена информация 
трябва да бъдат „разумни, ясни, конкретни и осъществими”.  

Стандартът за пропорционалност следва да се спазва и при 
определяне на информацията, която трябва да бъде съхранявана. 
Съгласно т. 2.01. от Насоките страните следва да прилагат стан-
дарта за пропорционалност, посочен в Насоки 1.03. Те трябва да 
се стремят да се определи обхватът на съхранение, така че той 
да е пропорционален и разумен, а не непропорционално широк, 
скъп, или тежък.  

Съдът посочва и примерни въпроси, които могат да се об-
съдят от страните, особено в случаите, когато откриването на 
ESI е „вероятно да бъде значително” като разходи или тежест:  
                                                      
124 http://www.uscourts.gov/rules-policies/current-rules-practice-procedure/federal-

rules-civil-procedure.  
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а) източници, обем и вид на ESI, които ще се съхраняват, 
както и други подробности, които помагат за изясняване на обх-
вата на съхранение;  

б) възможни трудности, свързани със съхранението;  
в) всички планирани методи за идентифициране и филтри-

ране на ESI;  
г) идентифициране на източниците, които вероятно съдър-

жат подходяща и откриваема информация, за да бъдат избегнати 
източници, които с по-малка степен на вероятност могат да съ-
държат релевантна и откриваема информация;  

д) евентуална необходимост от обезпечителна заповед и 
всички процедури, за които страните могат да се споразумеят; 

е) възможности за намаляване на разходите и повишаване 
на ефективността и скоростта, например чрез използване на ме-
тоди и технологии за търсене на ESI, които подпомагат иденти-
фицирането на съответната информация. 

Във връзка с производството по събиране на електронно 
съхранявана информация всяка страна: 1. следва да действа така, 
че да се ограничи необходимостта от съдебна интервенция; 2. да 
познава или да получи знания за техническите аспекти на разк-
риването, включително електронни системи за съхранение на 
документи, организация и формат, както и за съответните ин-
формационни технологии за извличане, включително методики 
за търсене на информация.  

Както вече посочихме, в съответствие с Правило 34 от Фе-
дералните правила за гражданското съдопроизводство (FRCP) 
всяка от страните може да поиска представяне на документи и 
ESI, които се намират във владение или са под контрол на друга-
та страна. Като следствие тази страна има задължението да запа-
зи доказателствата, върху които тя има контрол, когато е знаела, 
или би било разумно да предвиди потенциални правни действия.  
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4. E-disclosure в Англия и Уелс. Правило 31Б 
„Разкриване и проверка на документи”  

(CPR PD31 Practice Direction 31B – Disclosure) 

От 1 октомври 2010 г. във Великобритания са в сила Прак-
тически указания по прилагане на Правило 31Б „Разкриване и 
проверка на документи” (CPR PD31 Practice Direction 31B – 
Disclosure And Inspectoin)125, които стават част от Гражданско 
процесуалните правила (Civil Procedure Rules, CPR)126.  

В документа се посочва, че неговата цел е да насърчава и 
подпомага страните да постигнат съгласие по отношение на раз-
криването на електронни документи по „пропорционален и ико-
номически ефективен начин”.  

В Практическите указания се прави разяснение на понятие-
то „документ” от гледна точка на разкриването на информация в 
хода на съдебното производство, като се посочва, че Правило 
31.4 CPR съдържа широко определение на понятието документ 
(„документ означава всеки носител, върху който е фиксирана 
информация от какъвто и да е вид”). Електронните документи 
включват: 

− Електронна поща и други електронни съобщения;  
− Текстово обработени документи;  
− Бази данни; 
− Документи, леснодостъпни от компютърни системи и 

други електронни устройства и носители – флашки, мобилни те-
лефони;  

− Документи, съхранявани на сървъри и резервни системи;  
− Електронни документи, които са били изтрити;  

                                                      
125  https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part31/pd_part31b. 
126  Civil Procedure Rules са правилата за гражданско производство, използвани 

от Апелативния съд, Върховния съд и окръжните съдилища по граждански 
дела в Англия и Уелс. https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil. 
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− Метаданни (допълнителна информация, съхранявана и 
свързана с електронни документи).  

Също така в Указанията се посочва, че метаданните предс-
тавляват „данни за данни”. Метаданните обикновено представ-
ляват вградена информация за електронния документ, която не е 
леснодостъпна, след като оригиналът (native) на електронния 
документ е преобразуван в изображение на електронен документ 
или върху хартия. Те могат да включват например датата и часа 
на създаване или промяна на файл с текстов редактор, или данни 
за автора, датата и часа на изпращане на имейл. Метаданните 
могат да се създават автоматично от компютърна система или 
ръчно от потребителя.  

Като прави анализ на видовете електронни документи, изб-
роени в Правило 31.4 на CPR, в статията си „Disclosure and 
Without Prejudice Privilege Hand-Out” David Christie127 прави 
следната категоризация на електронната информация:  

− Активни или онлайн данни – обикновено достъпни ди-
ректно на десктоп, входящи и изпратени в електронна поща до-
кументи.  

− Вградени данни – обикновено не се виждат. Това могат 
да бъдат формули в електронни таблици и програмирани изчис-
ления, които обикновено не се отпечатват. Също така могат да 
включват лицето, което е редактирало файла за обработка на 
текста.  

− Метаданни – данни за данни. Файлове с данни за дата и 
час на създаване, редактиране или отпечатване и за лицето, кое-
то е извъшило тези действия. Те също обикновено не се виждат 
при печат. 

− Дублирани (replicant) данни, които могат да бъдат: вре-
менни файлове, създадени автоматично от компютъра; автома-

                                                      
127   http://www.7br.co.uk/uploads/disclosureandwithoutprejudiceprivilegehandout.pdf. 
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тично периодично създадени резервни копия; автоматично възс-
тановени копия при неизправност и т. н.; автоматично запаметя-
ване на чернова, временни копия на отворени прикачени файло-
ве за електронна поща, възстановени файлове след неизправност 
и временно кеширане на посетените уеб страници.  

− Резервни данни – съхранявани в система за съхранение. 
Офлайн съхранение – чрез основна система за извличане на маг-
нитни ленти или дискове. Онлайн системи – чрез използване на 
уеб сайтове на трети страни, където материалът може да бъде 
компресиран, което го прави по-трудно и скъпо да се възстанови. 

− Остатъчни данни – данни, изтрити от активния файл на 
потребителя и след това съхранявани на друго място на твърдия 
диск. Те все пак могат да бъдат възстановени с достатъчно опит 
и време, макар и някои от програмите да са предназначени да 
направят невъзможно извличането на „изтрити”  данни.  

Като провежда цитираната категоризация от гледна точка на 
нейното „разкриване” за целите на съдебни производства, D. 
Christie на практика извежда особеностите на електронно съхра-
няваната информация (електронния документ). Посочвайки фак-
та, че много от страните ограничават търсенето само до актив-
ните данни, той дава следните практически указания: „Важно е 
да разпознаете съществените разлики при „разкриването” на 
електронните документи и документите на хартиен носител”. 
Независимо, че електронно съхранената информация има голям 
потенциал като доказателствено средство, трябва да се има 
предвид, че търсенето и преглеждането може да отнемат време и 
средства. Също така електронният документ по-лесно се дубли-
ра – компютрите произвеждат много копия от един и същ доку-
мент, които често не се съхраняват в някакъв определен ред. По-
литиката за съхранение на електронни документи е различна 
(става дума за фирмени политики, бел. моя, И.Ц.). Някои записи 
се съхраняват 5 години, други само 6 месеца. Прегледът на елек-
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тронни документи трябва да се извършва внимателно, за да се 
избегне промяна на метаданните. Изтриването на електронен 
документ може да доведе до санкция от съда при разпореждане 
за оповестяване. И не на последно място, електронните доку-
менти могат да бъдат манипулирани умишлено или случайно, 
като съществува риск от неоторизиран достъп до компютри и 
прихващане на съобщения.  

В посочения смисъл в Параграф 7 от Практическите указа-
ния по прилагане на Правило 31Б се съдържа задължение за за-
пазване на електронна информация при предстоящ съдебен 
спор, което е идентично с разгледаното задължение във Феде-
ралните правила за граждански процес (FRCP) на САЩ. „След 
като се предвижда съдебен спор, законните представители на 
страните трябва да уведомят клиентите си за необходимостта от 
запазване на документи. Документите трябва да бъдат запазени, 
включително електронни документи, които иначе биха били за-
личени в съответствие с политиката за запазване на документ 
или по друг начин изтрити в хода на обичайната дейност”.  

Това задължение за запазване на документи, относими към 
съдебен спор, не е ново за практиката на съдилищата в САЩ и 
Великобритания, но спецификата на електронно съхраняваната 
информация очевидно е наложила преразглеждане на това пра-
вило и даване на допълнително указания на страните в процеса.  

В решението по делото Earles v Barclays Bank plc [2009] 
EWHC 2500 от октомври 2009 г.128 се посочва, че запазването и 
използването на електронно съхранявана информация биха до-
вели до по-бързо съдебно производство и до по-малко разходи в 
разглеждания случай. Съдия S. Brown подчертава, че „процесът 
(ако страната е запазила и представила електронни документи, 
бел. моя, И.Ц.) би бил по-кратък без зависимост от устни доказа-

                                                      
128  http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Mercantile/2009/2500.html.  
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телства и може да не е бил необходим, ако документите са били 
съставени”. „Изобилието на електронно съхранена информация 
(ESI) в киберпространството означава, че потенциалните страни, 
особено организации като банките в настоящия момент, трябва 
да предвидят оповестяването на съответната електронна доку-
ментация”, изтъква съдия Brown.  

Съществено значение в рамките на процеса по разкриване 
на електронни документи се дава на предварителните обсъжда-
ния между страните по въпросите за начините, методите, обхва-
та и техническите способи за разкриване и запазване на елект-
ронно съхранявана информация.  

В Практическите указания се съдържат конкретни препоръ-
ки в тази посока, които очертават специфичните особености при 
събирането и представянето на електронни документи в съда.  

Съгласно Параграф 99 страните и техните законни предста-
вители трябва също преди първата конференция за управление 
на делата да обсъждат въпросите за разкриването на електронни 
документи. В някои случаи (например тежки и сложни случаи) 
може да бъде подходящо да се започне обсъждане, преди да се 
образува самото производство. В Указанията е дадена и общата 
рамка на едно такова обсъждане, като са посочени въпросите, 
които трябва да се включат (когато е необходимо) при евентуал-
ните дискусии. Страните трябва да обсъдят и уточнят: 

1. Категориите електронни документи, системите и прави-
лата за тяхното съхранение. 

2. Обхватът на „разумно търсене” на електронни документи 
съгласно правило 31.7. 

3. Инструментите и техниките за намаляване на тежестта и 
разходите за разкриване на електронни документи, в това число:  

− ограничаване на разкриването до някои категории доку-
менти, до определени периоди от време, до определени видове 
документи;  
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− използването на търсения по ключови думи;  
− използването на договорени софтуерни инструменти;  
− методите, които ще се използват за идентифициране на 

дублиращи документи;  
− използването на данни за вземане на проби (прилагани и 

в практиката на американските съдилища, бел. моя, И.Ц.);  
− методите, които ще се използват за идентифициране на 

защитените документи, и други, които не подлежат на разкрива-
не; и  

− използването на поетапен подход за разкриване на елект-
ронни документи.  

4. Съхраняването на електронни документи с оглед предот-
вратяване на загубата на тези документи преди процеса. 

5. Формат за обмен на данни за електронни документи.  
6. Форматите, в които електронни документи ще се прове-

ряват, както и методите, които се използват.  
7. Разпределяне на разходите.  
8. Използване на услугите на неутрално електронно храни-

лище за съхранение на електронни документи.  
За целите на посочената дискусия страните, в случай че 

преценят това за полезно, може да обменят въпросник, за да 
предоставят информация помежду си по отношение на обхвата, 
степента и най-подходящия формат за разкриване на електронни 
документи в производството.  

Отговорите на въпросника за електронни документи трябва 
да бъдат придружени с декларация за истинност.  

Правило 31.22 от Civil Procedure Rules (CPR) регламентира 
използването на отговорите на въпросника за електронни доку-
менти, а в Практическото ръководство за улеснение на страните 
и съда е представено и примерно съдържание на въпросника:  

− предложен период от време и лица, под чийто контрол се 
намира информацията; 
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− географско местоположение на сървъри, настолни ком-
пютри, лаптопи и сменяеми носители, типове документи, бази 
данни и т.н.;  

− предложени търсения чрез „ключови думи” и други ви-
дове автоматизирано търсене;  

− идентифициране на потенциални проблеми, свързани с 
обхвата на търсенето и достъпността на електронните докумен-
ти;  

− въпроси за оповестяването, насочени към идентифици-
ране на основанията за потенциален спор. 

В статията си „Е-disclosure” адвокат Wendy Outhwaite129 от-
белязва, че въпросникът е динамичен инструмент и може да бъ-
де актуализиран с течение на времето. В Практическите указа-
ния се потвърждава, че могат да бъдат дадени временни отгово-
ри. Страните трябва да предоставят такава информация колкото 
могат и да допълват или изменят своите отговори, когато има 
допълнителна информация (Забележка 3 от Указанията). Кратки 
отговори могат да бъдат разработени след размяната на въпрос-
ниците (Забележка 4 от Указанията).  

В случаите когато страните не могат да постигнат съгласие 
по отношение на разкриването на електронни документи, съдът 
им дава указания и ако прецени, че споразумението във връзка с 
разкриването на електронни документи е неподходящо или не-
достатъчно, той дава насоки по отношение на разкриването. 
Пример за това е решението по делото Picard (Representative of 
Bernard L. Madoff Investment Securities LLC) v FIM Advisers LLP 
[2010] EWHC 1299 (Ch) (27 May 2010)130, в което съдът се про-
изнася, че „не би било уместно на този етап да се разпорежда 

                                                      
129 Outhwaite, W. QC, One Crown Office Row, Е-disclosure; 

http://www.1cor.com/1155/records/1347/E DISCLOSURE_with links.doc.  
130  http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2010/1299.html.  
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оповестяване на документи от резервно хранилище”.  
В проведената Конференция по управление на делото Iraqi 

Civilian Litigation v Ministry of Defence131 (13 декември 2010 г.) 
съдия Whitaker разглежда различни аспекти, свързани с използ-
ваните инструменти и техники за разкриване на доказателства. 
Така например той се произнася по повод използването на клю-
чови думи за търсене по следния начин: „Винаги се притеснявам 
за ключовите думи и тяхното използване и аз съм много загри-
жен, че ще приключим с хиляди и стотици хиляди документи за 
преглед, което ще бъде напълно несъразмерно” (тук се има 
предвид пропорционалността, бел. моя, И.Ц.). 

Също така в посоченото дело страните се насочват да възп-
римат поетапния подход за разкриване на доказателства: „Иска-
ме да започнем с „тесен връх”, преди да разширим търсенето, 
както трябва”. Има се предвид търсенето да се осъществява на 
пирамидален принцип, като се преустанови в момента, когато са 
събрани достатъчно доказателства. На практика по делото е въз-
приет хибриден подход с поетапно разкриване и възможност за 
отлагане събирането на допълнително доказателства: „Това, с 
което ще започнем (...), е тясното упражняване на категоризира-
нето – идентифициране на категориите документи и евентуално 
разпитване на обвиняемите за това кой, къде и кои съответни 
документи от тези категории е вероятно да имат резервно копие, 
което ние ще идентифицираме”. Съдия Whitaker изразява резер-
ви и по отношение на въпросите, свързани с метода за търсене, 
както и дали размяната на доказателства преди пълното разкри-
ване може да бъде полезна. В Правило 31B CPR PD31 Practice 
Direction 31B – Disclosure And Inspectoin) също се предупрежда-
ва, че търсенията по ключови думи се използват най-добре заед-
но с други технологии, тъй като размерът на генерираната доку-
                                                      
131   http://www.1cor.com/1155/records/1347/Transcript%20of%20CMC%20131210

.pdf; https://www.blackstonechambers.com/news/case-iraqi_civilian/. 
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ментация може да бъде огромен. В Решението по дело Nichia 
Corp v. Argos Ltd 132 съдът също е възприел поетапен подход за 
събиране и представяне на доказателства. 

Практическите указания отделят внимание на два водещи и 
взаимносвързани принципа, които предпоставят разкриването на 
електронно съхранявана информация. Първият от тях е т.нар. 
принцип на „разумното търсене” (reasonable search), а вторият е 
принципът на „пропорционалността”. Те имат пряка връзка с 
добросъвестното поведение на страните и отговорността за 
представяне на информация. Какво се има предвид?  

Основният източник на разкриване на електронни докумен-
ти обикновено са „разумно” достъпните данни. Страна, която 
иска конкретно оповестяване на електронни документи, които не 
са разумно достъпни, трябва да докаже уместността и същест-
вено да оправдае разходите и тежестта за извличането и произ-
веждането им (Правило 31.12 CPR). Това, което представлява ра-
зумно търсене, ще зависи от случая, особено от факторите, по-
сочени в CPR 31.7 (2), а именно разглеждане на делото по начин, 
който е пропорционален. Факторите, които обуславят „разум-
ността” на търсенето могат да бъдат следните, но без да се огра-
ничават до тях: 

1. Броят на включените документи.  
2. Естеството и сложността на производството.  
3. Достъпност и разходи за извличане на всеки отделен до-

кумент. Това включва:  
− достъпността на електронни документи, включително 

съобщения, от електронна поща, компютърни системи, сървъри, 
резервни системи и други електронни устройства или носители, 
които могат да съдържат такива документи, като се вземат пред-
вид измененията и развитието на хардуерните или софтуерните 
                                                      
132 http://www.bailii.org/cgi-

in/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2007/741.html. 
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системи, използвани от разкриващата страна и/или да даде въз-
можност за достъп до тези документи;  

− местонахождението на съответните електронни докумен-
ти, данни, компютърни системи, сървъри, резервни системи и 
други електронни устройства или носители, които могат да съ-
държат тези документи;  

− вероятността за локализиране на съответните данни;  
− разходите за възстановяване на всички електронни доку-

менти;  
− разходите за представянето и предоставянето за проверка 

на всички съответни електронни документи; и  
− вероятността електронните документи да бъдат същест-

вено променени в хода на възстановяване, разкриване или про-
верка. 

4. Наличието на документи или съдържание на документи 
от други източници. 

5. Значимостта на всеки документ за делото.  
В зависимост от обстоятелствата може да е разумно да се 

търси във всички електронни системи за съхранение на страни-
те, или само в част от тези системи. Например може да бъде ра-
зумно да се реши търсене на документи преди определена дата, 
или да се ограничи търсенето до документи на определено място 
или места, или до документите, попадащи в определени катего-
рии. В някои случаи поетапен подход може да бъде подходящ, 
като първоначално се започне с ограничени категории докумен-
ти. Тези категории могат впоследствие да бъдат разширени или 
ограничени в зависимост от резултатите, които са получени пър-
воначално133. 

Разумното търсене и пропорционалността не са в зависи-
мост от това дали страната, която е поискала откриването на оп-

                                                      
133  https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part31/pd_part31b. 
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ределени документи, е заявила, че поема разходите по разкрива-
нето.  

В тази посока е решението по дело Hands v. Morrison 
Construction Services Ltd (2006 г.), EWHC 2018134. Жалбоподате-
лят предлага да заплати разноските за разкриване на голямо ко-
личество електронни документи, но съдия J. Briggs отказва да 
направи поръчката с мотива, че това би било прекалено обреме-
нително.  

Стандартното разкриване е коментирано в дело Digicel (St 
Lucia) v Cable & Wireless 2008, EWHC 2522 (Ch)135 и е уредено в 
Правило 31.5 (1) от CPR, съгласно което: „Заповедта за оповес-
тяване е заповед за предоставяне на стандартно разкриване ос-
вен ако съдът не нареди друго”, като съгласно пункт (2) съдът 
може да отнеме или ограничи стандартното разкриване. Правило 
31.6 от CPR посочва кои документи се включват в стандартното 
разкриване:  

1. Документите, на които се позовава.  
2. Документите, които:  
− са неблагоприятни за него;  
− са неблагоприятни за другата страна; или  
− подкрепят твърденията на друга страна.  
В посоченото дело ответникът е филтрирал избора си чрез 

ключови думи, които не са били договорени между страните и 
отказва да търси 800 записа, твърдейки, че са неотносими. „(...) 
Това, което обикновено се изисква от заповедта за стандартно 
оповестяване, е „разумно търсене” на съответните документи. 
Така правилата изискват да не се оставя никакъв камък да стои 
неподвижно”. Тази нагласа е оправдана от съображения за про-
порционалност.  
                                                      
134  http://www.nadr.co.uk/articles/published/AdjudicationLawRep/Hands v Morrison 

2006.pdf.  
135  http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2010/888.html.  
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Използваната от съдията по делото J. Morgan метафора за 
камъка е взаимствана от по-ранното дело Nichia Corp v Argos Ltd 
(2007) EWCA Civ 741 (19 July 2007)136, където в параграфи от 44 
до 55 съдията по делото обяснява защо стриктните задължения 
за електронно разкриване трябва да бъдат модерирани чрез про-
порционалност. Всъщност това дело е известно и с критиката 
към „широкото разкриване” на доказателства и е в унисон с ре-
формите, насочени към намаляване обхвата на задължението за 
оповестяване, възприето и наложено в практиката от решението 
по делото Compagnie Financière du Pacifique (Peruvian Guano 
Company (1882) 11 QBD 55/„Перуанското дело Guano” от 1882)137, 
и по-специално от следния откъс от решението на съдията по де-
лото LJ Brett: „Струва ми се, че всеки документ се отнася до въп-
росите, които се разглеждат в жалбата, което не само би било до-
казателство за всеки въпрос, но и което основателно може да се 
предположи, че съдържа информация, която може пряко или неп-
ряко да позволи на страната да подпомогне собственото си дело 
или да навреди на делото на своя противник”.  

Като обяснява разликата между двата подхода („широкото 
разкриване” и „пропорционалността”, бел. моя, И.Ц.), съдията 
по делото Nichia Corp v Argos Ltd – L. J. Jacob, критикува „масо-
вото разкриване” поради реалния риск, че наистина важните до-
кументи ще бъдат пренебрегнати. Той сравнява „перфектната 
справедливост”, при която „никакъв камък, макар и малък, не 
трябва да остава неизменен”, с реалността, че „разходите и вре-
мето биха направили невъзможно да се решат всички, освен най-
финансираните случаи, защото случаят би бил по-голям от това, 
за което става въпрос”.  

С други думи, съдебните спорове изискват разкриване, но 
                                                      
136  http://www.bailii.org/cgi-

in/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2007/741.html. 
137  http://www.civiljustice.hk/ir/paperHTML/Section_K13.1.html.  
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не непременно на всичко, което може да се разкрие. Оповестя-
ването трябва да бъде съобразено с обстоятелствата. Гражданско 
процесуалните правила (Civil Procedure Rules), както отбелязва 
съдия L. J. Jacob, вече не предвиждат автоматично задължение за 
разкриване. Задължение възниква само ако, и когато, съдът пос-
танови заповед. Освен в бързи случаи или когато страните се до-
говорят за друго, обичайната практика е съдът да издаде заповед 
за „стандартно” разкриване.  

Съдия L. J. Jacob отбелязва също, че вече е неприемливо 
стандартното оповестяване да се извършва по правилото, възп-
рието по перуанското дело Guano, че всеки документ, „свързан с 
всеки въпрос, който се отнася до делото”, е открит (1882).  

Според него това, което се включва в „разумно търсене” 
(CPR 31.7 (1)), е разкриващата страна, преди да направи разкри-
ване, да разгледа всеки документ, за да прецени дали той небла-
гоприятно засяга делото на неговата или друга страна или го 
подкрепя. Не е правилно да се разкриват маси от фонови доку-
менти, които в действителност не се разглеждат по един или 
друг начин. В параграф 47 от Решението той посочва, че може да 
се предположи, че е по-евтино да се правят подобни масови раз-
кривания, отколкото да се разглеждат документите с известно 
внимание, за да се реши дали те трябва да бъдат разкрити. „Но 
това не е въпросът. Защото това са разходите надолу по веригата, 
причинени от прекомерно разкриване на данни, които толкова 
често са толкова значителни и толкова безсмислени. Дори може 
да се каже, че в случаите на масово прекомерно разкриване съ-
ществува реален риск да се пренебрегнат наистина важните до-
кументи. (...)Следователно, когато се прави разпореждане за 
стандартно оповестяване по отношение на произведението на 
изобретателя, разкриващата страна трябва да се погрижи да се 
разкрият само документите, изисквани от стандартното оповес-
тяване”.  

Има още какво да се каже за промяната на стандартното 
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разкриване и всъщност за изричното въвеждане на пропорцио-
налност в процедурните правила, подчертава съдията. Интерес-
на е интерпретацията на така наречената от него „съвършена 
справедливост” в контекста на разумното търсене и пропорцио-
налността, под които може да бъде подведен терминът „добро-
съвестност”, познат в континенталното и в това число и в бъл-
гарското процесуално право и доктрина.  

„Съвършената справедливост в един смисъл включва съд, 
който разглежда всеки възможен аспект на спора. Трябва да се 
вземат предвид всички съответни свидетели и всички съответни 
документи. И всяка страна трябва да има пълната възможност да 
обмисли всичко и да предизвика всичко, което желае. Никой ка-
мък, макар и малък, не трябва да остава неподвижен. Система, 
която обаче търси такава „перфектна справедливост” във всички 
случаи, всъщност би победила справедливостта. Разходите и 
времето, свързани с това, биха направили невъзможно да се ре-
шат всички, освен най-силно финансираните случаи. Животът е 
твърде кратък, за да се разследва всичко по този начин. (...) Пос-
тавяйки го по друг начин, по-добра справедливост се постига 
чрез риска от малко несправедливост. Правилата за „стандартно 
оповестяване” и свързаните с тях за „разумно търсене” предос-
тавят примери за това. Възможно е да има съществен материал, 
който да е извън „стандартното разкриване”. Но правилата сега 
жертват решението за „съвършена справедливост” за по-
прагматичните правила за „стандартно разкриване” и „разумно 
търсене”, въпреки че в редкия случай не може да бъде постигнат 
„правилният” резултат. В по-голямата част от случаите ще бъде 
и по-евтино”.  

В този смисъл пропорционалността изисква процедурата, 
която трябва да бъде приета, да бъде съобразена с размера на 
спора.  

В параграф 71 от Решението съдията отново се връща към 
Правилото на CPR 31.5 (7), като отбелязва, че основните доку-
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менти, които се изискват при стандартното оповестяване, са оне-
зи, които неблагоприятно засягат собственото дело на една стра-
на или подкрепят случая на друга страна. За тези цели се изиск-
ва „разумно търсене” и това, което е свързано, ще зависи наред с 
другото от броя на включените документи, естеството и слож-
ността на производството, лекотата и разходите за извличане и 
значението на всеки документ, който е вероятно да се намира по 
време на търсенето (Правило 31.7 (2) CPR). Страните могат да 
се споразумеят да ограничат или да се откажат от оповестяване 
(Правило 31.5 (2) и (3) CPR).  

В делото Fiddes v Channel 4 (2010) EWCA Civ 730 (29 June 
2010)138 е подадена жалба срещу отказ да бъде направена поръч-
ка за конкретно разкриване. Съдията е отхвърлил молбата след 
като е изслушал всички аргументи, защото не смята, че разходи-
те за оповестяване оправдават стойността на онова, което би би-
ло разкрито.  

Правилата за разкриване по отнощение на електронните 
документи следва да се отнасят и до съпътстващите ги метадан-
ни. Съгласно Практическите указания за прилагане на 31В от 
CPR страната, която иска разкриване на допълнителни метадан-
ни (например по отношение на спор относно автентичността), 
трябва да докаже, че значението и значимостта на исканите ме-
таданни оправдава разходите и тежестта на производството.  

По отношение на възможността за представяне на копия на 
електронни документи Практическите указанията сочат като ос-
новно правило, че документите трябва да бъдат представени в 
оригинал и по начин, който запазва метаданните, свързани с да-
тата на създаването на всеки документ. В случаите, обаче, когато 
те са били редактирани, страната може да избере да не ги пре-
доставя или да представи техни версии, като укаже на другата 

                                                      
138  http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2010/730.html.  
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страна, че са непълни или неточни (Правило 31.19 от CPR). От 
друга страна, редактирането или промяната на документа трябва 
да гарантират, че първоначалната и непроменена версия е запа-
зена, така че тя е на разположение, за да бъде проверена, ако е 
необходимо. Това изискване не се прилага когато промяната в 
документа е изменение на метаданните и резултат на обикнове-
ния процес на копиране и/или достъп до документа.  

Както отбелязва Janet Lambert в статията си „Еlectronic 
Disclosure in England & Wales”, въпросът какво е разумно и про-
порционално е все още предмет на обсъждане. Въпреки, че 
Практическите указания вече дават някои насоки, невинаги е 
лесно да ги приложите139.  

Същевременно едно от най-големите притеснения, свърза-
ни с електронното разкриване, са разходите, свързани с големия 
обем на електронните документи. Разходите могат да се увели-
чат, ако трябва да бъдат търсени резервните касети, лаптопи, мо-
билни телефони. Физически лица и малки предприятия, които 
нямат опит в събирането на електронни данни също изразяват 
загриженост относно разходите за инструктиране на ИТ експер-
ти, които да им помогнат да се съобразят с техните задължения 
за оповестяване. Краткосрочният отговор на тези разходи трябва 
да бъде „пропорционалност”140. 

След въвеждането на Практическите указания „е изразена 
загриженост” относно съдържанието на новото изявление за 
оповестяване, особено когато липсва ИТ експертиза. Целта на 
преработеното изявление за оповестяване е да въведе известна 
прозрачност относно търсенето на електронни документи, тъй 
като е трудно за молещата страна да направи смислено заявле-

                                                      
139  Lambert, J. „Еlectronic Disclosure in England & Wales“, Digital evidence and 

electronic signature Law Review, 2006, с. 73-76; http://sas-
space.sas.ac.uk/5310/1/1777-2419-1-SM.pdf.  

140  Пак там. 
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ние. Друг проблем в някои случаи е трудността при получаване-
то на достъп и преглеждането на електронни данни и документи, 
съхранявани в чужбина (особено в други европейски страни), 
където те могат да съдържат лични данни и обработването или 
прехвърлянето на данни да доведе до нарушаване на местните 
закони за защита на личните данни и неприкосновеността на 
личния живот. Страните се опитват да преодолеят тези пробле-
ми, те се добавят към времето и цената на електронното разкри-
ване, отбелязва още J. Lambert141.  

Поради възможността електронната информация да е в го-
лям обем, липсата на яснота по отношение на това какво е ра-
зумно и пропорционално търсене, е въпрос както на чисто тех-
нологична възможност, така и на „достатъчността” на доказа-
телствата с оглед разкриването на обективната истина.  

Както посочва David Christie, задължението на съда и на 
страните е да се постигне първостепенната цел, като се гаранти-
ра, че оповестяването се ограничава до това, което наистина е 
необходимо в отделни случаи. Това включва премахване на „ав-
томатичното” откриване на неспецифични документи, отговор-
ността да се търси само оповестяване, когато това е оправдано, 
необходимостта от кооперативен, конструктивен и разумен под-
ход142.  

Големият обем на електронно съхраняваните документи 
диктува и промяна на нагласата на съдиите в страните от Общо-
то към използването на новите технологии при събирането и 
представянето на доказателства в процеса. Такава технология е 
т.нар. предикативно кодиране, или предсказуемо кодиране за 
компютърен анализ на документи, което по зададени критерии 
може да обработи огромни количества информация. Предика-
                                                      
141  Lambert, J, Цит. съч.  
142  David Christie, Disclosure and Without Prejudice Privilege Hand-Out, 2009; 

http://www.7br.co.uk/uploads/disclosureandwithoutprejudiceprivilegehandout.pdf.  
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тивното кодиране е признато и използвано през 2012 г. в процеса 
Da Silva Moore v. Publicis Groupe & MSL Group, No. 11 Civ. 1279 
(ALC) (AJP) (S.D.N.Y. Feb. 24, 2012)143, като става основен пре-
цедент за одобряване на новата технология в американските съ-
дилища. Страните и съдия Peck признават, че съществуват рис-
кове, присъщи на всеки метод за преглед на електронни доку-
менти, но ръчното преглеждане на документи също е податливо 
на човешка грешка. Съдия Peck стига до заключението, че в ус-
ловията на конкретния случай използването на предсказуем соф-
туер за кодиране, както е посочено в протокола за ESI, е по-
подходящо от търсене на ключови думи.  

Своята ефективност технологията показва и при събирането 
на доказателства по делото от 2013 г. Global Aerospace Inc v. 
Dulles Jet Center144. При тестването на технологията OrcaPredict е 
установено, че са постигнати 80% точност при идентифициране 
на относимите към процеса документи, а целта, поставена от 
съда, е 75% точност. Обемът документи е намален от 1.3 мили-
арда до около 173 000 документа, като адвокатите по делото са 
разчели, че за ръчно обработване на тези документи биха били 
необходими 20 000 часа или цена от 1.5 милиона долара. Ефек-
тът от тези решения е, че страната, която възразява срещу изпол-
зването на тази технология, следва да обоснове разумността на 
разходите при обработването на информация и времето за ней-
ната обработка.  

В своя доклад, изнесен през 2014 г. пред Седонската конфе-
ренция и озаглавен „Technology-Assisted Review: The Judicial 

                                                      
143  Da Silva Moore v. Publicis Groupe et al, No. 1:2011cv01279 – Document 175 

(SDNY 2012; http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-
york/nysdce/1:2011cv01279/375665/175/. 

144 https://chrisdale.wordpress.com/2013/01/24/global-aerospace-predictive-coding-
results-approved-by-judge/.  
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Pioneers”145, Paul E. Burns и Mindy M. Morton разглеждат няколко 
дела на съдии „пионери”, както ги наричат авторите, в областта 
на прилагане на предикативното кодиране, като започват със съ-
дия Peck и неговото решение по делото Da Silva Moore v. 
Publicis Groupe & MSL Group, No. 11 Civ. 1279 (ALC) (AJP) 
(S.D.N.Y. Feb. 24, 2012)146. В хода на своя анализ те определят 
Technology Assisted Review (TAR)147 като метод за приоритизи-
ране или кодиране на документи с помощта на компютър, като 
задава параметри върху по-малък набор от документи, след кое-
то въвежда параметрите и екстраполира тези решения към оста-
налите документи.  

В този смисъл технологията е симбиоза между човека и 
машината, която работи по подражание в процеса на вземане на 
решения. При работата с технологията е възможно да се вземат 
„проби”, за да се установи степента на точност при идентифи-
цирането на документите.  

Технологията асистиран преглед (Technology assisted review 
(TAR)) е процес на компютърен софтуер за класификация на до-
кументи по електронен път, основаващ се на информация от ек-
сперти, в опит да ускори организацията и приоритизирането на 
събирането на документи. Класификацията на компютъра може 
да включва широки теми, отнасящи се до откриване, привиле-
гия, както и други, определени въпроси. TAR може значително 
да намали времето и разходите за рецензиране на ESI чрез нама-
ляване на количеството на човешкия преглед148.  
                                                      
145  Burns, P., Morton, M. „Technology-Assisted Review: The Judicial Pioneers, 2014г. 

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/litigation/materials/2014_sac/ 
2014_sac/technology_assisted_review_the_judicial_pioneers.authcheckdam.pdf.  

146  https://www.ediscoverylaw.com/2012/02/magistrate-judge-peck-issues-written-
opinion-addressing-computer-assisted-review/.  

147  В буквален превод означава технология, подпомагаща прегледа или техно-
логично асистиран преглед (бел. авт.). 

148  http://www.edrm.net/frameworks-and-standards/technology-assisted-review/. 
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През февруари 2017 г. правният факултет на университета 
Дюк обяви нов проект за TAR149, който цели да даде стимул за 
развитието и използването в рамките на електронното разкрива-
не на тази технология.  

Според директора на Центъра за съдебни науки „в този 
проект има потенциал да се подобри правораздаването чрез ус-
тановяване авторитетни насоки за това как най-добре да се из-
ползва TAR и при какви обстоятелства”150.  

                                                      
149  https://law.duke.edu/judicialstudies/conferences/.  
150  http://www.edrm.net/2017/02/edrm-launching-new-tar-standards-project/. 
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I. СЪЩНОСТ И ПРОЦЕСУАЛНОПРАВНО 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОНЯТИЕТО… 

ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ  

1. Правила за представяне и специфики на 
електронния документ в качеството му на 
доказателство в международни арбитражни 

производства 

(Правилата на международната асоциация на юристите 
(International Bar Assotiation, IBA) за получаване на доказателс-
тва в Международния арбитраж и Доклад на Комисията по 

арбитраж и алтернативно решаване на спорове (Commission on 
Arbitration and ADR) на Международната търговска камара 

(International Chamber of Commerce, ICC, 2016 г.)) 

Кои са съществените специфики на електронните докумен-
ти като доказателствено средство, влияещи на процеса на тяхно-
то събиране и представяне в съдебни производства? 

В настоящото изследване бяха очертани характеристиките 
на електронния документ като технологичен обект, неговите 
особености, различаващи се от документа на хартиен носител.  

Същността на електронния документ беше разгледана и в 
рамките на прегледа и анализа на нормативната уредба, и по-
специално материалноправното регулиране на отношенията, 
свързани с електронния обмен на данни.  

Възприетият подход както в международноправните източ-
ници, така в европейското и националното законодателство, е 
придаването на електронния документ на юридическа сила и до-
казателствена стойност еднаква с юридическата сила и доказа-
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телствена стойност на документа на хартиен носител.  
Общата постановка на въпроса за правната сила на елект-

ронния документ и нормативното му решаване в материалното 
право дава възможност електронните документи да бъдат допус-
кани като доказателства в процеса, но това не означава едноз-
начно, че не се налага промяна в подхода и действията на съда и 
страните, продиктувани от особеностите на електронния доку-
мент от гледна точка на същността и процедурата на доказване в 
гражданския процес. Електронните документи имат същата до-
казателствена стойност както документите на хартиен носител и 
по отношение на относимостта и допустимостта им следва да се 
прилагат същите принципи.  

Природата на електронните документи обаче поражда ре-
дица проблеми в рамките на процедурата по доказване. 

Част от особеностите на електронния документ от процесу-
ална гледна точка бяха очертани в рамките на анализа на възп-
риетите в страните от Общото право практики по разкриване на 
електронно съхранявана информация (ESI), в частност Федерал-
ните правила за гражданско съдопроизводство (Federal Rules of 
Civil Procedure)151 и Правило 31Б „Разкриване и проверка на до-
кументи” (CPR PD31 Practice Direction 31B – Disclosure And 
Inspectoin), част от Гражданско процесуалните правила (Civil 
Procedure Rules)152, които целят ефективност, бързина и опростя-
ване на процедурата по събиране и представяне на информация 
в електронен вид.  

Ценен ресурс за подпомагане на съда и страните при посоч-
ване и представяне на електронни документи като доказателства 
в процеса са и Правила на международните арбитражни органи-
зации. Независимо, че в тях се наблюдава влиянието на възприе-
                                                      
151 http://www.uscourts.gov/rules-policies/current-rules-practice-procedure/federal-

rules-civil-procedure.  
152  https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part31/pd_part31b. 



ЕЛЕКТРОННИЯТ ДОКУМЕНТ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС 

128 

тите от съдилищата в САЩ и Англия подходи за решаване на 
въпросите, свързани с „е-разкриването” (e-discovery), те отчитат 
различния правен аспект и култура на страните в арбитражното 
производство. Пример за това е липсата на задължение на стра-
ните да съхраняват документи (хартиени или електронни) за це-
лите на арбитража, каквото изрично изискване, скрепено със съ-
ответните санкции, има към страните в процеса в САЩ и Анг-
лия.  

Нито една от основните арбитражни организации не е въз-
приела изисквания, които зачитат „е-разкриването” във възприе-
тия от страните на Общото право смисъл. В свое изследване под 
заглавието „Е-discovery in Arbitration” (Е-разкриване в арбитра-
жа) Jhon Range и Jhonatan Wilan, водещи юристи по въпросите за 
„възстановяването на електронни доказателства, изпълнение на 
новите насоки за оповестяване и мерки за опростяване на арбит-
ражния процес”, посочват, че всеки арбитражен съд има свобода 
да реши дали и до каква степен ще включи в производството 
електронно съхранявана информация и каква ще бъде формата, в 
която трябва да бъдат данните, включително само като хартиено 
копие на електронен запис. Арбитражът се възприема като по-
бърз, по-частен, по-евтин и по-малко спорен метод за разреша-
ване на спорове153. В статията си „Производство на електронно 
съхранявана информация съгласно международни арбитражни 
правила” (Production of Electronically Stored Information Under 
International Arbitration Rules Recent Developments) Mayer Brown 
отбелязва следното: „наскоро водещи арбитражни институции са 
променили своите правила или са издали насоки или протоколи, 
за да се справят с нарастващия обем на ESI. По този начин фо-
кусът е очевидно върху възникващите предизвикателства, свър-
                                                      
153 Range, J., Wilan, J. Е-discovery in Arbitration, Thomson Reuters/Dspatore; 

https://www.hunton.com/images/content/3/3/v2/3339/Chapter_ediscovery_in_ar
bitration.pdf&prev=search.  
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зани с управлението на големи обеми потенциално важни данни, 
като същевременно се гарантира справедливо и ефикасно про-
веждане на арбитражни производства”154.  

Като своеобразен преход от представените положения за 
използване на електронния документ като доказателство в стра-
ните от англосаксонската правна система към разглеждането на 
електронния документ като доказателство в българския граж-
дански процес ще се спрем на положенията, свързани със съби-
рането и представянето на електронни документи, съдържащи се 
в Правилата на международната асоциация на юристите 
(International Bar Assotiation, IBA) за получаване на доказателст-
ва в Международния арбитраж от 2010 г. (по-нататък Правила на 
IBA за доказателствата)155.  

Обръщаме внимание върху този документ, тъй като Прави-
лата на IBA за доказателствата отразяват процедури, които се 
използват в различни правни системи, при което те могат да се 
окажат особено полезни тогава, когато страните представляват 
различни правни традиции, което се посочва и в самото въведе-
ние към документа. В този смисъл документът и съдържащите 
се в него положения, отнасящи се до събиране и представяне на 
електронни доказателства, е логичен преход от разглежданите 
досега решения и възприети подходи от прецедентното право и 
намерението ни да изследваме проблема съгласно принципите и 
нормите на континентелното, в частност българското законода-
телство.  

                                                      
154  Brown, M., Production of Electronically Stored Information Under International 

Arbitration Rules Recent Developments, 
https://www.mayerbrown.com/publications/Production-of-Electronically-Stored-
Information-Under-International-Arbitration-Rules-Recent-Developments-01-
10-2011.  

155  http://www.ibanet.org/Publication/publications_IBA_guides_and_free_materials.
aspx.  
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Правилата на IBA за доказателствата не извеждат дефини-
тивно понятието „електронен документ”. Работната група съв-
сем естествено посочва, че „документ” означава всеки текст, съ-
общение, чертеж, програма или данни, фиксирани или съдър-
жащи се върху хартия или електронни, аудиовизуални или други 
средства. Следва да отбележим, че в понятието „документ” от 
Правилата на IBA се включват изрично „програма и данни”, кое-
то не е прецедент в регулиране на отношенията, свързани със 
създаване, предаване, получаване, изменяне на информация в 
електронен вид, видно от разгледаните международни докумен-
ти, относимото законодателство на САЩ и Англия и решенията 
на съответните юрисдикции.  

Нещо повече, в легалното дефиниране на понятията е възп-
риет подходът на включване на електронната информация в по-
нятието „документ”, а не извеждането на „електронен документ” 
като самостоятелен обект на правно регулиране и дефиниция, 
какъвто подход е възприет в българския Закон за електронния 
документ и електронния подпис.  

В Правилата на IBA се съдържат познати вече подходи при 
събиране и представяне на доказателства в електронен вид, като 
се прави описание на методите, които могат да бъдат приложени 
с оглед „ефективността, икономичността и справедливостта на 
процедурата по събиране на доказателства” (ст. 2, т. 1). Същият 
текст се открива и в правилата относно допустимостта и оценка-
та на доказателствата (ст. 9, т. 2, (g)). Съдът може да изключи от 
доказателствата документи от съображение за „процесуална 
икономия, пропорционалност, справедливост и равенство”.  

При искане, отправено до съда или другата страна за предс-
тавяне на електронни документи, то трябва да съдържа иденти-
фицираща информация за конкретни файлове, критерии за тър-
сене, конкретни лица или други способи за търсене на такива 
документи, които са ефективни и икономични (ст. 3, т. 3 (а), т. 3 
(i)).  
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Съставът на арбитража може да укаже на страната, към коя-
то е отправено искане за представяне на документ, да го предс-
тави, в случай че е установено, че той се намира под нейно раз-
пореждане, ръководство и контрол (текстът е идентичен с поло-
женията в правила 34 и 45 от Федералните правила за съдопро-
изводство (FRCP), бел. моя, И.Ц.), ако е относим към делото и е 
съществен за разрешаване на спора.  

По отношение на формата на представяне на електронната 
информация Правилата на IBA предвиждат, че тя трябва да бъде 
представена в най-удобна или икономична форма, която да е год-
на за използване от получателя (тук става дума за използване на 
операционна система и формати, които са общодостъпни и не е 
необходимо специално програмно оборудване за визуализация и 
разчитане на информацията, бел. моя, И.Ц.). 

От гледна точка на посочените принципни положения възп-
риетите правила на арбитражните организации могат да бъдат 
взети под внимание и от националните юрисдикции при справя-
не с проблемите, възникващи при представянето на електронни 
документи като доказателство в процеса.  

Преди да посочим конкретните принципи и решения в кон-
текста на българската процесуална доктрина и законодателство, 
ще отбележим спецификите на електронния документ от проце-
суална гледна точка, подробно изложени в Доклад за управлени-
ето на електронни документи в арбитражното производство 
(Managing E-Document Production) на Комисията по арбитраж и 
алтернативно решаване на спорове (Commission on arbitration 
and ADR) на Международната търговска камара (International 
Chamber of Commerce, ICC), публикуван през м. юли 2016 г.156 
Авторитетът на тази организация и изследванията и документи-
те, създавани от нейните комисии, ни дават основание да се по-
                                                      
156  https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/10/ICC-Arbitration-

Commission-Report-on-Managing-E-Document-Production-2012.pdf.  
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зовем на него. Докладът има важно практическо значение. Той 
съдържа две приложения, като в първото се описват някои от от-
личителните особености на електронните документи и се разяс-
нява как те се създават, съхраняват, предават, получават и т. н., а 
във второто е приложен речник на термини, свързани с елект-
ронните доказателства. 

Кои характеристики на електронния документ могат да до-
ведат до различни или допълнителни практически решения при 
неговото допускане и представяне в рамките на процеса? В Док-
лада на Комисията тези специфики са изведени след анализ и 
обобщаване на практиката по събиране и представяне на елект-
ронни документи в процеса както в страните от Общото право, 
така и в международните арбитражни институции, включително 
Правилата на международната асоциация на юристите 
(International Bar Assotiation) за получаване на доказателства в 
Международния арбитраж от 2010 г.157  

Като първа особеност се посочва увеличеният обем на до-
казателствения материал. Информацията в електронен вид се ге-
нерира, натрупва и разпространява в много по-големи количест-
ва от тази на хартиен носител.  

На второ място, хартиените документи се съхраняват в ог-
раничен брой физически местоположения, докато електронните 
могат да се намират едновременно на няколко различни места 
(компютри, мрежови сървъри и др.). Това може да доведе, от ед-
на страна, до запазване на доказателства, които са от значение за 
спора, но от друга, големият брой потенциални места за търсене 
увеличава неговата тежест.  

Трета особеност на електронните документи е, че те могат 
да са леснодостъпни – например такива, които са в ежедневна 
употреба, макар и потенциално да са обемни. Други, обаче, като 
                                                      
157  http://www.ibanet.org/Publication/publications_IBA_guides_and_free_materials.

aspx.  
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архивираните документи например, могат да бъдат сравнително 
недостъпни и за извличане на данни от такива източници да се 
изисква възстановяване на голям обем материал. Времето и це-
ната на извличането на електронни документи може да се разли-
чават значително в зависимост от това колко са достъпни.  

На четвърто място се посочва възможността от значително 
дублиране на електронните документи в компютърната система 
на едната страна. Те могат да съществуват в различни хранили-
ща в рамките на една система или мрежа.  

Пето, електронните документи са едновременно по-трайни, 
но и по-уязвими. „Изтриването” на електронния документ не оз-
начава, че той не съществува. Той може да бъде потенциално 
възстановим, тъй като „изтрития” електронен документ често се 
премества в друго местоположение в рамките на една компю-
търната система. От друга страна, при преместването на доку-
мента той може да бъде изгубен, но изгубването на електронния 
документ е различно от изгубването на хартиен документ. Често 
изгубването на електронен документ се свързва с презаписа му 
от системата с нови данни. Такъв документ се възстановява 
трудно и често е необходима експертна помощ от специалист и 
съпътстващи разходи.  

Като шеста особеност на електронните документи може да 
се посочи, че за разлика от хартиените документи те могат да 
бъдат редактирани, модифицирани автоматично, без участието 
на човек. Употребата на електронни документи (достъп, копира-
не, отпечатване) може да доведе до промени в тях, особено в ме-
таданните, и поради тази причина те са уязвими от неволна про-
мяна.  

Седмо, използването на хардуер и софтуер за създаване на 
електронен документ го различава от хартиения в контекста на 
достъпността на документа. В обичайната практика най-често се 
използват стандартни хардуери и софтуери. Понякога обаче 
електронните документи се създават и съхраняват от специали-
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зирани такива. Възможно е една от страните да не използва нова 
версия на стандартен софтуер и да се налага преобразуване на 
документите в достъпен формат.  

На осмо място, метаданните са информация за електрон-
ния документ или файл, която описва неговите характеристики, 
произход или използване. Метаданните се групират в три основ-
ни категории: а) съществени метаданни – създадени от софтуера, 
използван за създаване на документа. Отразяват генезиса и ре-
дакциите на документа; б) метаданни-системи – те са задължи-
телно вградени в документа, но могат да бъдат генерирани от 
компютърната система, в която е създаден документът, когато 
трябва да се установи автентичността на документа, неговият 
получател или времето на получаване; в) „вградени” метаданни 
– носят информация за създателя на документа, но не се виждат 
на дисплея. Често включват формули, скрити колони, свързани 
файлове и т. н.  

Девето – метаданните на електронния документ могат да 
бъдат „видими” и „скрити”. Видимите метаданни се визуализи-
рат на монитора или в разпечатката на документа. Например ви-
димите данни в електронната поща са подател, получател, дата, 
заглавие. Скритите метаданни не се визуализират. Това са дан-
ните за IP адресите на подателя и получателя, маршрута на до-
кумента. Повечето метаданни от описаните в т. а) до т. в) по-горе 
са скрити метаданни.  

Като десета особеност се посочва, че метаданните са част 
от електронния документ. Скритите метаданни са ценни доказа-
телства в случай на измама и подправяне на доказателства. От 
друга страна, те са уязвими към модификация (умишлена или по 
невнимание), което би довело до създаването на друг документ и 
затруднение при неговото търсене.  

Посочените от Комисията особености не са изчерпателно 
изброени в настоящото изследване, както и не се следва ориги-
налното им групиране. В общия си смисъл, представен по-горе, 
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те дават основание за извеждане на принципите, подходите и 
техниките, които са приложими от съда и страните в хода на 
производството по доказване с електронни писмени доказателс-
тва.  

2. Съдържание на понятието „електронен документ” в 
контекста на отношението „изявление – материален 
носител – начин на материализиране на изявлението” 

2.1. Понятие за документ и функционална връзка между 
информация и материален носител 

За да очертаем същността на електронния документ като 
писмено доказателство в гражданския процес, ще се придържа-
ме към формулираните от О. Стамболиев три белега, които оп-
ределят съдържанието на понятието „документ”. Те са: 1. нали-
чието на материален носител; 2. наличието на изявление; и 3. 
начин на материализиране на изявлението158. 

Ще се спрем подробно на тези белези, за да очертаем спе-
цификите на електронния документ като доказателствено средс-
тво, от една страна, а от друга, за да преценим доколко тези спе-
цифики са реално отразени в съществуващите процесуални 
норми, отнасящи се до писмените доказателства в гражданския 
процес.  

Анализът е обективно предпоставен от връзката „изявление 
– материален носител – начин на материализиране”, поради кое-
то считаме за уместно първият и третият белег да бъдат разгле-
дани съвместно. 

За съществуването на един документ трябва да е налице 
„материален носител”, върху който изявлението да се материа-
лизира по относително траен начин, като „естеството на матери-
                                                      
158  Стамболиев, О. Цит. съч., с. 77. 
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алния носител е без значение”159. Това твърдение напълно отго-
варя на законово въведената презумпция, че „писмената форма 
се смята за спазена, ако е съставен електронен документ, съдър-
жащ електронно изявление” (чл. 3, ал. 2 ЗЕДЕУУ).  

Следва да отбележим, че понятието „изявление” (което 
представлява всъщност информация) се поставя във функцио-
нално отношение с понятието „материален носител”, което ще 
изследваме подробно. 

Нормативното разбиране за функционалната връзка между 
информацията и материалния носител може да се проследи в 
областта на регулиране на обществените отношения, свързани с 
достъпа до обществена информация.  

В действащия Закон за достъп до обществена информация 
(ЗДОИ)160 предмет са обществените отношения, свързани с пра-
вото на достъп до обществена информация (ОИ), както и с пов-
торното използване на информация от обществения сектор 
(ИОС) (чл. 1 от ЗДОИ). По смисъла на закона обществена ин-
формация е всяка информация, свързана с обществения живот в 
Република България и даваща възможност на гражданите да си 
съставят собствено мнение относно дейността на задължените 
по закона субекти, независимо от вида на нейния материален 
носител (чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от ЗДОИ).  

В алинеи 2 и 3 от същия член 2 от ЗДОИ (изм. и доп. ДВ, 
бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) се формулира понятието 
за информация от обществения сектор (ИОС), под което се раз-
бира всяка информация, обективирана върху материален носи-
тел, включително съхранена като документ, звукозапис или ви-
деозапис, и събрана или създадена от организация от обществе-
ния сектор. Същата се поддържа и в електронен вид.  
                                                      
159  Пак там. 
160  Закон за достъп до обществена информация, обн. ДВ. бр. 55 от 7 юли 

2000г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 50 от 1 юли 2016г. 
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С поправката на закона, обнародвана в ДВ, бр. 97 от 2015 г., 
в сила от 12.01.2016 г., законодателят прави редакция, като акту-
ализира легалната дефиниция на понятието „материален носи-
тел”, въведена с приемането на закона през 2000 г.  

Материален носител според § 1. т. 1 от Допълнителните раз-
поредба на ЗДОИ, в сила от 12.01.2016 г., е „всеки хартиен, техни-
чески, магнитен, електронен или друг носител независимо от вида 
на записаното съдържание – текст, план, карта, фотография, 
аудио, визуално или аудио-визуално изображение, файл и други по-
добни” (курсив – мой, И.Ц.). Целта на тази актуализация е понятие-
то да стане универсално приложимо към ОИ и ИОС, както и да го 
адаптира към нивото на технологично развитие161.  

От гледна точка на настоящото изследване е важно да отбе-
лежим, че с това определение от юридическа страна е поставено 
разграничение между съдържанието на материалния носител и 
самия материален носител, с уточнението, че материалният но-
сител не влияе върху самото съдържание.  

Това е същата юридическа техника, която законодателят 
прилага и при определяне на понятието „електронен документ” 
в Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕ-
ДЕП)162, като в чл. 2, ал. 1 е дадена легална дефиниция на „елек-
тронно изявление”, т.е. на съдържанието (информацията), а в чл. 
3, ал. 1 е определено понятието за носителя на това съдържание 
– „електронен документ”. И в двата нормативни акта стои отво-

                                                      
161  „Връзката между понятията за ИОС и за материален носител е най-пряка в 

проектозакона на ЗИД на ЗДОИ от 2014г., където легалната дефиниция, 
предложена за понятието ИОС, е представена единствено чрез понятието 
материален носител: „Информация от обществения сектор е всяка инфор-
мация, обективирана върху материален носител, и събрана или създадена 
от организация от обществения сектор”. Георгиева, К. Повторно използва-
не на информацията в обществения сектор, Дисертационен труд за при-
съждане на образователна и научна степен „доктор”, 2016 г. 

162  Обн. ДВ. бр. 34 от 6 април 2001г., посл., доп. ДВ. бр. 101 от 20 декември 2016г. 



ЕЛЕКТРОННИЯТ ДОКУМЕНТ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС 

138 

рен въпросът за възприетата юридическа техника едно понятие 
да се определя с друго понятие163. В ЗДОИ това е ИОС, а в ЗЕ-
ДЕП – електронен документ. С последното изменение на ЗЕДЕП 
от 2017 г. (с ново наименование ЗЕДЕУУ) и редакцията на чл. 3 
дефиницията на понятието за електронен документ не е обвър-
зана с понятието „електронно изявление”, независимо че с до-
пълнението в ал. 2 на същия текст, отнасяща се до правната сила 
на електронния документ, се добавя условието той да съдържа 
електронно изявление. 

Интерес обаче представлява целта, която законодателят 
преследва с новата легална дефиниция за ИОС, а именно ясно 
установяване на отношението между понятието „информация” и 
понятието „документ”, тъй като съгласно предходната дефини-
ция164 предмет на правото на достъп е информацията, а не доку-
ментите, в които тя се съдържа, без да се поставя ограничение 
на материалния носител на информацията.  

Това предизвиква противоречиво тълкуване на понятието, 
като се наблюдават чести случаи на отказ на администрациите 
да предоставят документи с мотива, че това не е информация.  

В част от съдебните решения във връзка с обжалвани отка-
зи за достъп до обществена информация се изразява становище-
то, че заявителите имат право на информация, но не и на доку-
менти (Решение № 1461 от 19.02.2004 г. по адм. дело № 8825 от 
2003 г. на ВАС, пето отделение). Това е преодоляно в по-късната 
практика на съдилищата, но не и на администрациите165.  
                                                      
163  Тази теза по отношение на ЗДОИ е застъпена от Георгиева, К. Цит. съч. 
164  Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана 

върху хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като 
звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от 
обществения сектор. 

165  Като източник на посочената обобщена практика на българския съд в обла-
стта на ИОС е използван цитираният труд на д-р Калина Георгиева „По-
вторно използване на информацията в обществения сектор”. 
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С Решение № 1113/28.01.2014 г. на ВАС, седмо отделение 
по адм. д. № 2506/2013 г. потвърждава решение на АССГ за от-
мяна на отказ на Дирекцията за национален строителен контрол 
за предоставяне на протоколи от премахването на няколко неза-
конни строежа. Отказът на Дирекцията за национален строите-
лен контрол е с мотив, че по реда на ЗДОИ може да се иска ин-
формация, но не и конкретни документи, въпреки че по закон 
информацията може да се иска както описателно, така и с посоч-
ване на конкретни документи.  

Такива доводи се навеждат и в Решение № 6511 от 
3.06.2015 г. на ВАС по адм. д. № 13202/2014 г., пето отделение, 
по образувано дело по касационна жалба на държавен експерт в 
Дирекция „Правителствена информационна служба” към Адми-
нистрацията на Министерския съвет против Решение № 5090 от 
22.07.2014 г., постановено по адм. дело № 3733/2014 г. по описа 
на Административен съд София-град, относно отказа на задъл-
жения субект да предостави информация с аргумент, че: „не се 
иска достъп до информация, а достъп до документи”.  

Затова с новата редакция на понятието за ИОС и с въведе-
ната дефиниция за материален носител, както и изричното по-
сочване на документа като форма на съхраняване на информаци-
ята, се формализират видовете носители – хартиен, технически, 
магнитен, електронен или друг, и видовете информация, която те 
може да съдържат – текст, план, карта, фотография, аудио, визу-
ално или аудио-визуално изображение, файл и други подобни.  

Независимо, че мотивите на законодателя за изричното посоч-
ване на документа като вид носител са ясни, при тази формулиров-
ка остава въпросът каква е разликата между документ и „другите 
материални носители” съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпо-
редба на ЗДОИ, което създава противоречиво тълкуване.  

Други носители могат да бъдат различни бази данни. Пока-
зателно е Решение 3482 от 19.05.2015 г. на АССГ, второ отделе-
ние, 32 с-в, по адм. дело 1016/2015 г., в което се приема, че „спе-
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цифичното при базата данни е подредбата на всички материали 
и именно това я отличава от информацията (документи) за пов-
торно използване”. Това противоречи на Директива 2003/98/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета относно повторната 
употреба на информацията от обществения сектор166, според ко-
ято подредба и съдържание имат сходно значение.  

Директива 2013/37/ЕС за изменение на Директива 
2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в об-
ществения сектор167, както и Регламент 910/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета относно електронната идентификация и 
удостоверителните услуги при електронни трансакции на вът-
решния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО168, определят 
документа като съдържание (информация) без значение от носи-
теля и в този смисъл не извеждат документа като вид носител.  

Директива 2013/37/ЕС запазва дефиницията на понятието 
„документ”, който съгласно чл. 2, т. 3 от Директива 2003/98/ЕО оз-
начава: а) всяко съдържание, независимо от носителя му (хартиен 
или съхраняван в електронна форма, или като звукозапис, или ау-
дио-визуален запис); и б) всяка част от такова съдържание. Регла-
мент ЕС/910/2014 в чл. 3, т. 35 също определя документа като 
„всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-спе-
циално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис”.  

В този смисъл може да отбележим унификацията към под-
хода за дефиниране на понятието „документ” в европейското за-
конодателство. Концептуално понятието се основава на елемен-
та „съдържание” за разлика от българското законодателство, къ-
дето акцентът пада върху характеристиката на документа като 
носител (или вид носител) на съдържание (информация).  
                                                      
166  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0098:bg:HTML.  
167  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:BG:PDF.  
168  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910.  
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Законодателното развитие на отношението между инфор-
мация и документ в контекста на правото на достъп до общест-
вена информация е продиктувано от характера на самото общес-
твено отношение, което предпоставя натрупания през годините 
опит в правоприлагането и наложените промени в разглеждания 
контекст.  

Функционалната връзка между информацията и нейния но-
сител, формата и начина, по който информацията е фиксирана на 
носителя, следва да бъдат предмет на осмисляне и прецизиране 
както в материалното, така и в процесуалното законодателството. 

Повдигнатите въпроси имат пряко отношение към елект-
ронния документ в качеството му на „информационен източ-
ник”169 за установяване на правно- и доказателственорелевантни 
факти в гражданския процес.  

Така, от процесуална гледна точка материализирането на 
изявлението с „електронни знаци” предизвиква нови въпроси, 
свързани с отношението „информация – носител”, които също се 
провокират от прилагането на режима на достъп до обществена 
информация, като в контекста на новите технологии се появяват 
понятията „съществуващ” и „несъществуващ” документ.  

2.2. Статичен документ и документ с динамичен характер. 
(„Съществуващ” и „несъществуващ” документ)  

Изявлението, записано на хартиен носител е трайно свърза-
но с него. В този смисъл, когато говорим за съществуващ или 
несъществуващ хартиен документ, разбираме наличието или 
липсата на носител с определено съдържание.  

Електронното изявление може да е във вид на данни, като 
изявлението се създава чрез извличане на информация от тези 

                                                      
169  Определянето на доказателствените средства като „информационни източ-

ници” е взаимствано от проф. О. Стамболиев, Цит. съч., с. 60. 



ЕЛЕКТРОННИЯТ ДОКУМЕНТ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС 

142 

данни. В случая се поставя въпросът дали може да се приеме, че 
такъв документ, създаден чрез „извличане на информация”, е 
„съществуващ” или това представлява „несъществуващ”, изцяло 
нов документ.  

Както вече посочихме, в съдебната практика въпросът за 
отношението „документ – други материални носители” (съглас-
но формулировката на ЗДОИ) предизвиква противоречиво тъл-
куване. Дали обществена информация е само съдържанието на 
документите и други материални носители или понятието 
включва и съществуващи, но необработени данни, които следва 
да бъдат структурирани по определен критерий. Най-често съ-
дът приема, че за да бъде предоставен достъп, информацията 
следва да е налична, а не да се създава под формата на справка.  

С Решение № 1382 от 28.01.2011 г. по адм. д. № 5938/2010 г. 
ВАС, пето отделение, се посочва, че „задължението е за предос-
тавяне на информация, която да е създадена в кръга на тяхната 
компетентност и да е налична”, защото „механизмът за достъп 
до обществена информация не е средство за комуникация между 
заявителя и органа по зададени му от заявителя въпроси, а спо-
соб за предоставяне на вече създадена и съхранявана у органа 
обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ”170.  

Съгласно чл. 41а, ал. 2 от ЗДОИ (изм. и доп. ДВ, бр. 97 от 
2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) „организациите от обществения 
сектор не са длъжни да предоставят информация за повторно 
използване, когато това изисква нейното създаване или адапти-
ране или когато е свързано с предоставяне на части от докумен-
ти или други материали, което изисква непропорционално много 
усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция”.  

Този текст поставя в практиката въпроса дали исканата об-
ществената информация следва да се отнася до документи, които 

                                                      
170  Георгиева, К. Цит. съч., с. 129 и сл. 
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към момента на заявяване са съставени и биха могли да бъдат 
предоставени, т.е. до „съществуващи документи”.  

Посоченият въпрос се засяга и в Решение 7832 от 
15.12.2014 г. на АССГ, второ отделение, 24 с-в, по администра-
тивно дело 5592/2014 г. Процесната информация от обществения 
сектор, искана за повторно използване по административен ред, 
е цялата структурирана база данни, използвана на интернет 
страницата на Народното събрание (НС), с изключение на защи-
тените от законодателството данни.  

В заявлението е посочено, че под структурирана база данни 
следва да се има предвид: база данни, чието съдържание е разд-
робено в отделни категории, така че софтуерните приложения да 
могат лесно да идентифицират, разпознават и извличат специ-
фични части, включително отделни факти и тяхната вътрешна 
структура.  

Съдът потвърждава направения отказ за предоставяне с мо-
тива, че е необходимо преработването на информацията, поради 
която причина ответникът не е длъжен да я предостави, като не-
обходимотта от преработване е видна и от самото заявление, тъй 
като се изключват защитените от законодателството данни.  

Това на практика означава, че каквато и да е намеса в дан-
ните, включително изтриване на информация, която има конфи-
денциален характер, би довела до създаване на нов документ.  

В същия смисъл са разпоредбите на Регламент 
(ЕО)1049/2001 г. на Европейския парламент и на Съвета от 30 
май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Евро-
пейския парламент, на Съвета и на Комисията (Регламента)171. 
Текстовете на документа предпоставят въпроси, свързани с по-
нятията „съществуващ документ” и „нов документ” в хипоте-
зата на документ, извлечен от база данни, както и „статичен 

                                                      
171 http://cpvo.europa.eu/sites/default/files/documents/lex/2001R1049/BG2001R1049.pdf.  
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документ” и „документ с динамичен характер”.  
Тези въпроси са предмет на обсъждане и в Решение на Ев-

ропейския съд от 11.01.2017 г.172 във връзка с прилагане на Рег-
ламента, като акцентът е поставен върху това, доколко извлече-
ните чрез използване на информационни технологии данни, не-
зависимо от страните или съда, представляват съществуващ до-
кумент или са изцяло нов документ (като тук се ограничаваме до 
така формулирания въпрос, без да включваме в конкретния ана-
лиз въпроса за автентичността и целостта на самия документ, 
независимо дали е съществуващ или нов).  

В посоченото Решение Европейският съд се произнася по 
въпроси, свързани с достъп до документи на институциите на 
ЕС по смисъла на Регламент (ЕО)1049/2001 г. във връзка с пода-
дена жалба срещу решение на Общия съд от 02.07.2015 г., с кое-
то се отхвърля като неоснователна претенцията на жалбоподате-
ля (гражданин на ЕС) срещу решение на Европейската комисия, 
с което е отхвърлено негово заявление за достъп до документи. 

От гледна точка на изясняване на въпроса за връзката меж-
ду информация – материален носител – документ в контекста на 
електронната форма на информацията Регламент 
(ЕО)1049/2001 г. дава отправна точка, тъй като засяга въпроси, 
свързани с извличане и предоставяне на информация и докумен-
ти от база данни, създавани и съхранявани от Комисията. 

По смисъла на Регламента (чл. 3, б. „а”) „документ” означа-
ва всякаква информация, която се съдържа на независимо какъв 
информационен носител (на хартиен носител или в електронна 
форма, звукозапис, видео-, или аудио-визуален запис), и касаеща 
области, свързани с политиките, дейностите и решенията, които 
попадат в сферата на компетенциите на съответната институ-
ция”. 

                                                      
172  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-491/15&language=BG.  
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Решението на Европейския съд предизвиква интерес и с 
проведеното разграничение на документа в качеството му на 
„статичен документ” и „документ с динамичен характер” за 
целите на изясняване на въпроса за извличане от електронна ба-
за данни на съществуващ документ. Споделеното от Съда мне-
ние е, че въпросът за съществуващ документ се отнася само до 
документи с динамичен характер, независимо че под статични 
документи разбира не само документи на хартиен носител, но и 
обикновени компютърни файлове.  

Всъщност предметът на спора е искане на европейски 
гражданин до Европейската служба за подбор на персонал 
(EPSO) за достъп до информация („таблица данни”) относно 
тестове в рамките на конкурс, в който той е участвал. Исканата 
информация се отнася до въпросите, които са задавани на кан-
дидатите, изискваните и действително дадените отговори и т.н. 
EPSO отхвърля това искане с мотива, че такава „таблица” не съ-
ществува, което е последвано и от отказ на Комисията по пода-
дено пред нея потвърдително заявление за достъп до информа-
ция, в което изрично е посочено, че искането няма за цел EPSO 
да изготви нов документ, в който да обедини информация от съ-
ществуващи документи, а да се получи достъп до редица доку-
менти, държани от EPSO в електронен формат. 

Отказът на Комисията е обжалван пред Общия съд, който 
също отхвърля жалбата с мотиви, че „заявлението не се отнася 
до достъп, макар и частичен, до един или няколко документа, 
държани от EPSO, а напротив, има за цел Комисията да създаде 
нови документи, които не могат просто да бъдат извлечени от 
базата данни чрез нормално или обичайно търсене с помощта на 
съществуващ инструмент за търсене”. 

В своите доводи срещу посоченото решение жалбоподате-
лят сочи, че съгласно Регламент (ЕО)1049/2001 г. понятието „до-
кумент” включва отделни файлове и наличието на съдържанието 
им в базата данни. Освен това всяка комбинация от данни, изв-
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лечена от различни файлове, е документ, тъй като в стандартна 
база данни са възможни всякакви търсения и в този смисъл съ-
дът погрешно е разграничил информацията, съдържаща се в ба-
за данни, от документите, които могат да бъдат извлечени от нея.  

Жалбоподателят поставя въпроса и за погрешното тълкува-
не от страна на Общия съд на понятието „съществуващ доку-
мент” по смисъла на Регламент (ЕО)1049/2001 г. Съгласно чл. 2, 
параграф 3 от Регламента това са всички документи, държани от 
институцията, т.е. които са изготвени или получени от нея и са 
нейно притежание, във всички области на действие на Евро-
пейския съюз, като достъпът до тях се осъществява посредством 
„инструментите за търсене, с които разполага” тази база данни. 
Тези инструменти за търсене са системите за управление, които 
реагират на запитвания на език за структурирани запитвания и 
това биха били въпроси за търсене, които потребителят може да 
формулира по своя преценка. Следователно, заключава жалбо-
подателят, Общият съд неправилно е приел, че формулирането 
на запитване, което все още не е използвано за управлението на 
база данни, означава програмиране на нов инструмент за търсе-
не. По този начин Общият съд приема, че нормални или обичай-
ни търсения са тези, които са извършени с помощта на предва-
рително програмирани запитвания.  

Съображенията на Европейския съд изцяло застъпват ста-
новището на Общият съд, като се подчертава, че „всяка инфор-
мация, за извличането на която се изисква изменение на органи-
зацията на електронна база данни или на инструментите за тър-
сене, налични към момента на извличане на информация, трябва 
да се квалифицира като нов документ”.  

Като съществуващ документ следва да се квалифицира вся-
ка информация, която може да бъде извлечена от електронна ба-
за данни при нормалното и използване с помощта на предвари-
телно програмирани инструменти за търсене, дори тази инфор-
мация все още да не е била онагледена под тази форма или нико-
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га да не е била търсена от служители на институцията в база 
данни.  

Следователно, отбелязва Съдът, що се отнася до електрон-
ните бази данни, разграничението между съществуващ и нов до-
кумент следва да се извършва въз основа на критерий, съобразен 
с техническите характеристики на тези бази данни, или по друг 
начин казано, критерий, съобразен със съпровождащите елект-
ронните бази данни метаданни. 

Тук следва да направим едно предварително заключение, 
което кореспондира с изразеното до момента мнение на автора 
за връзката на електронния документ с метаданните, които го 
съпровождат. В контекста на разглежданото решение на Общия 
съд метаданните представляват предварително зададените „въп-
роси за търсене” или предварително програмираните запитва-
ния, чрез които се стига до определен документ в базата данни. 
Съгласно решението промяната в тези метаданни води до създа-
ването на нов документ. Това е една от спецификите на инфор-
мацията в електронен вид, която следва да се отчита и да намери 
място в нормативното регулиране на този обект както в матери-
алното, така и в процесуалното законодателство. 

Беше посочено по-горе, че това разграничение може се от-
нася само за електронни бази с динамичен характер. Що се от-
нася до документи със статичен характер (на хартия или като 
обикновен компютърен файл), достатъчно е да се провери нали-
чието на носителя и неговото съдържание, за да се установи да-
ли даден документ съществува.  

Този подход е несъвместим с динамичния характер на бази-
те данни, тъй като даден документ, който може съвсем лесно да 
бъде генериран от вече съдържаща се в електронната база данни 
информация, не представлява непременно съществуващ доку-
мент в същинския смисъл на понятието. 

Разгледаните съображения на съда за същността на статич-
ните и динамичните документи повдигат въпроси, свързани с 



ЕЛЕКТРОННИЯТ ДОКУМЕНТ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС 

148 

интерпретацията на доктриналната постановка за писмените до-
казателства, и в частност за начина на материализиране на изяв-
лението върху материалния носител. От една страна, съществу-
ването на информация върху материален носител означава ней-
ното фиксиране върху този носител. От друга страна, логическа-
та електронна среда на създаване и обработка на информацията 
изключва фиксацията, тъй като в тази среда освен в статична 
форма документът съществува като процес, или има динамичен 
характер. В своето изследване, озаглавено „Основы понимания 
феномена электронного обмена информацией”, В. А. Конявский 
и В. А. Гадасин анализират понятието фиксация на електронен 
документ и стигат до извода, че това противоречие се отстраня-
ва, ако се допускат две форми на съществуване на електронния 
документ – статична и динамична. Според авторите документът 
се намира в статична форма, когато се съхранява в паметта на 
устройството. Статичната форма е характерна за аналоговата 
среда и в този смисъл документът може да се разглежда като 
аналогов обект. Статичното състояние на електронния документ 
(в паметта на компютъра) – това е спомагателен етап, необходи-
ма предпоставка за активизацията. Дори в пасивно състояние, 
обаче, свойството „фиксираност” на електронния документ е не-
конструктивно. Например изображението на екрана на монитора 
се проявава със скорост повече от милион пиксела в секунда. 
Ето защо, абсолютизацията на фиксираността на електронния 
документ не е необходимо условие за неговото съществуване и 
освен това изключва активизацията на документа, в това число 
преобразуването на документа в аналогов173.  

За различния характер на традиционния материален носи-
тел и електронния носител на информация и в този смисъл за 
                                                      
173  Конявский, В. А., Гадасин, В. А. Основы понимания феномена электронного 

обмена информацией, изд. Беллитфонд, 2004г., с. 287; достъпна в електро-
нен вид на http://www.okbsapr.ru/docs/books/opf/58_opf.htm.  
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спецификите, свързани с фиксацията, пише и С. И. Семилетов. 
„Съществената разлика между електронния документ и тради-
ционния се състои в това, че няма твърда свързаност на доку-
мента към материалния носител”. Тази разлика се определя от 
особеностите на организацията на електронните документи и 
технологията на фиксация на съдържащата се в тях информация. 
Един и същ електронен документ може едновременно да същес-
твува във формата на статичен запис на цифрови двоични кодо-
ве, като правило във вид на файл с външни атрибути (име, дата 
на създаване, обем), в един или друг формат, на различни елект-
ронни носители в оперативната памет или в нематериално дина-
мично състояние във вид на вторично формирани във времето, 
динамично изменящи се електромагнитни, електрически и оп-
тически сигнали. При това, в последния случай записите остават 
автентични, тъй като носителят, за разлика от хартиения доку-
мент, може да се използва многократно за записи на различни 
документи. Още една разлика между електронния документ и 
хартиения, посочена от автора, се състои в това, че фиксираната 
на материалния носител информация с нейните реквизити в 
електронно-цифрова форма, а така също нейното местоположе-
ние на носителя, е невъзможно да бъде непосредствено и едноз-
начно възпиета от човека174. 

Повдигнатите въпроси за разграничаването на електронни-
те документи като статични и динамични ни препраща към съ-
щественото изискване, отбелязано от О. Стамболиев по отноше-
ние връзката „изявление – материален носител”175, а именно ма-
териализацията на изявлението върху материалния носител да 
има „относително траен характер”. Това понятие придобива раз-

                                                      
174 Семилетов, С. И. Электронный документ как продукт технологического 

процесса документиромания информации и объект правового регулирова-
ния, Государство и право, 2003, № 1, с. 95. 

175  Стамболиев, О. Цит. съч., с. 76. 



ЕЛЕКТРОННИЯТ ДОКУМЕНТ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС 

150 

лично значение, когато изявлението е записано с електронни, а 
не с писмени знаци в голям обем информационни масиви, още 
повече когато става дума за информационни масиви с динамичен 
характер.  

В този смисъл процесуалната норма на чл. 184 от ГПК уреж-
да представянето на електронен документ в съдебно производст-
во, разглеждайки го като статичен документ, трайно свързан със 
своя носител. Така остават неуредени въпросите за динамичния 
характер на електронния документ, включително въпросите, свър-
зани с понятието „несъществуващ” или нов документ.  

Последното е в пряка връзка и с въпроса за индивидуализа-
цията на материалния носител при посочването му като доказа-
телство в процеса и необходимостта от ясно определяне на рек-
визитите, идентифициращи дадена информация (изявление) 
и/или нейния носител в конкретен момент.  

Ако обърнем внимание на третия белег на документа, фор-
мулиран от О. Стамболиев, а именно начина на материализиране 
на изявлението, откриваме допълнително аргументи в тази по-
сока.  

Начинът на материализиране на изявлението се свързва с 
вида на материалния носител. Както отбелязва авторът, „при все 
по-широкото разпространение на компютърните комуникации 
обменът на документи по електронен път стана обичайна прак-
тика”176. Като носители на електронни изявления авторът посоч-
ва твърдия диск на компютъра, CD, DVD или флашка177 и по си-
                                                      
176  Пак там, с. 77. 
177  Поради големите обеми от данни в изчислителната техника се ползват допъ-

лнителни устройства и/или системи с подвижни или несменяеми носители (на 
английски: mass storage), които включват лентови библиотеки, RAID системи, 
твърди дискове, магнитни лентови устройства, оптични дискови устройства, 
магнито-оптични дискови устройства, барабанни памети (исторически), флопи 
дискови устройства (исторически), перфолента (исторически) и холографска 
памет (експериментален). Тези носители на данни представляват компютърна 
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лата на чл. 184, ал. 1 от ГПК съдържащата се в тях информация 
има качеството на писмен документ.  

Последното обаче се отнася само до статичния документ и 
ако категоризацията се извършва на базата на функционалната 
идентичност между информацията, независимо от нейния носи-
тел. Колизията между изискването за трайна фиксация на ин-
формацията върху материалния носител, от една страна, и диа-
логовия, интерактивен характер на електронно съхраняваната 
информация (в това число и динамичните бази данни), от друга, 
налага известно „съобразяване” на процесуалните действия по 
доказването с „начина на материализиране на изявлението”.  

Електронните документи се „разполагат” на носителя по 
предварително съществуващи формати. Информацията в тях е 
структурирана така, че отделните данни и тяхната вътрешна 
структура да могат да бъдат надеждно идентифицирани от ком-
пютърните програми.  

Поставя се въпросът дали доказателствените искания на 
страните могат да се отнасят до електронни документи, които 
формално отговарят на трите белега, определящи съдържанието 
на понятието „документ”, но същевременно се изисква „създа-
                                                                                                                

памет от енергонезависим тип. Тук не се включва паметта от енергозависим 
тип (например паметта с произволен достъп RAM). Според кодирането на ин-
формацията и начина на достъп носителите могат да бъдат: аналогови или 
цифрови; с произволен или последователен достъп; само за четене на данни, 
или за четене и еднократен или многократен запис. Най-популярните магнитни 
носители: устройства с магнитна лента; дискети (флопи дискове); магнитни 
дискове (твърди дискове). И най-популярните оптични дискове: Laserdisc; CD, 
CD-R, CD-RW, MiniDisc, CD-MO; SACD (Super Audio CD); DVD, DVD-R, 
DVD-RW, DVD-RAM; DVD+R, DVD+RW; HD DVD (High Definition DVD), 
HD DVD-R; BD (Blu-ray Disc), BD-R, BD-RE; HVD. 

 Източник: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE% 
 D1%81% D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB 

_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B
C%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.  
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ването” или „адаптирането” им с цел да отговорят на направено-
то искане.  

В Определение № 1320 от 11.12.2012 г. на ВКС по гр. д. № 
836/2012 г., IV г. о., ГК178, като обсъжда представените в първо-
инстанционното производство справки – аналитични ведомости 
за приходите от дейности (създадени в електронен формат и 
представени като заверени преписи на хартиен носител, бел. 
моя, И.Ц.), съдът посочва, че „необосновано жалбоподателят се 
позовава на чл. 184 ГПК относно представянето пред съда на 
електронен документ, тъй като съгласно чл. 2, чл. 3 и чл. 4 от За-
кона за електронния документ и електронния подпис електронен 
документ е словесно изявление, представено в цифрова форма за 
преобразуване и разчитане, чийто автор е физическото лице, из-
вършило изявлението. Съдът приема, че „въпросните счетовод-
ни справки, нямат такава характеристика”.  

Обратно е становището на съда, изразено в постановеното 
Решение № 13288 от 6.11.2014 г. на ВАС по адм. д. № 
1072/2014 г., I о. Съдебният състав приема за безспорно, че про-
цесните „касови парични отчети” (представляващи по същество 
справки за движение на паричните потоци, бел. моя, И.Ц.) пред-
ставляват електронен документ. „Съдържанието на тези отчети 
ги отнася към категорията на вторичните счетоводни документи 
по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството. При 
действието на чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството е вън от 
съмнение възможността носителят на счетоводна информация да 
бъде не само хартиен, а и технически, включително счетоводни-
ят документ да е във формата на електронен документ, когато са 
спазени изискванията на ЗСч и на ЗЕДЕП (така чл. 6, ал. 2 от 
ЗСч). От разпечатките може да се направи извод, че възпроиз-
                                                      
178  Посочената, както и последващата съдебната практика в настоящото изложение е 

изследвана чрез компютърната информационна система АПИС, Модул „АПИС 
Практика”, http://web.apis.bg/home.php?dt=10&dispid=1.  
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веждат словесно изявление в цифрова форма, което определя 
изявлението като електронно, а записването му върху техничес-
ки носител (магнитен, оптичен или друг) с възможност за възп-
роизвеждане (това очевидно е сторено за изготвяне на разпечат-
ките) като електронен документ – чл. 2, ал. 1 и чл. 3, ал. 1 от ЗЕ-
ДЕП. Фикцията на чл. 3, ал. 2 от ЗЕДЕП е за спазване на писме-
ната форма при съставянето на електронен документ”. 

Съгласно правилата за доказване по ГПК представянето на 
адаптиран документ от едната страна по делото може да бъде 
оспорено от другата именно на това основание. Оспорващата 
страна може да релевира факта на създаване на нов документ, за 
който не е направено доказателствено искане (чл. 127, ал. 2 от 
ГПК или чл. 131 от ГПК), и да поиска изключването му от дока-
зателствата по делото.  

Хипотезата се усложнява, ако възможността да бъдат нап-
равени доказателствени искания е преклудирана (чл. 146, ал. 4 
от ГПК) и не са налице нови факти и обстоятелства по смисъла 
на чл. 147 от ГПК.  

При възприемането на възможността представените пред 
съда електронни документи да бъдат „създадени” или „адапти-
рани” от съществуващи бази данни, следва да се изработят обек-
тивни критерии за границите на подобна адаптация в случаите 
на необходимост, за целите и съгласно правилата на доказването. 
От друга страна, недопускането на такава адаптация няма да от-
чете динамичния характер на документите в електронна форма 
или спецификата на функционалната връзка между информаци-
ята и носителя в електронна среда.  

Разбира се, от това правило може да има изключения, които 
отчитат характера и вида на обществените отношения. Пример 
за това е посочената по-горе норма на чл. 41а, ал. 2 от ЗДОИ, 
съгласно която организациите от обществения сектор не са 
длъжни да предоставят информация за повторно използване, ко-
гато това изисква нейното създаване или адаптиране. Това се от-
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нася и в случаите, когато тези действия са свързани с предоста-
вяне на части от документи или други материали, което изисква 
непропорционално много усилия, излизащи извън рамките на 
обичайната операция. 

Последното може да послужи при изработването на крите-
рии за границите на допустимост на адаптацията, като се има 
предвид и оценката на пропорционалността на разходите и уси-
лията за извличане на информацията и съществеността на тази 
информация за разкриване на обективната истина. Критерият 
„пропорционалност” стои в основата и на e-discovery и e-
disclosure в англо-американската правна система във връзка с 
представянето на електронни документи като доказателства в 
процеса, както и в практиката на международните арбитражни 
съдилища. 

В контекста на търсене на оптимален режим на регулиране, 
свързан с динамичния характер на електронния документ, следва 
да се обсъдят възможността и границите за интепретиране на 
генерираната информация като нов документ или ново доказа-
телство.  

Едно законодателно решение в тази посока може да се ос-
новава на обективен критерий като например дали за представя-
нето на електронния документ се изисква програмиране на нов 
инструмент за търсене. На базата на този критерий всяка ин-
формация, която може да бъде извлечена от база данни с помощ-
та на предварително програмирани инструменти за търсене, 
следва да се възприема като „съществуващ” документ.  

Обратно, когато за извличане на информацията се изисква 
изменение на организацията на базата данни или на инструмен-
тите на търсене, тя трябва да се квалифицира като „нов доку-
мент”.  

Страната, която представя или прави искане към другата 
или трета страна за представяне на такъв документ в рамките на 
процеса, трябва да посочи и индивидуализира тези инструменти 
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за търсене.  
На практика инструментите за търсене представляват мета-

данните (данни за данните), индивидуализиращи материалния 
носител и промяната в тези метаданни води до създаването на 
нов документ.  

Въпросът за индивидуализацията на материалния носител и 
съдържащото се в него изявление има и друго значение и то е 
свързано със запазване на индивидуализиращите признаци в 
процеса на преобразуване на документи от един на друг носи-
тел. 

2.3. Преобразуване на електронния документ от един на друг 
носител (Хибридни документи) 

Възможността за представяне на електронните документи 
като доказателствени средства в процеса съгласно чл. 184 на 
ГПК е създадена с фикцията на чл. 3, ал. 2 от ЗЕДЕУУ („Писме-
ната форма са смята за спазена, ако е съставен електронен доку-
мент, съдържащ електронно изявление”.).  

Безспорно възприетата фикционна конструкция за спазване 
на писмената форма при съставяне на електронен документ и пос-
тигнатият правнонормативен резултат са необходима предпоставка 
за постигане на по-голяма ефективност при правното регулиране 
на разглежданата предметна област. Фикцията е универсална и се 
прилага във всички международни и европейски актове, нацио-
нални законодателства на страните от Общото и континенталното 
право, както и в Правилата на Международния арбитраж.  

Въпроси по-скоро предизвиква възприетият от българския 
законодател подход, съгласно който в съдебното производство 
електронният документ може да бъде представян като възпроиз-
веден на хартиен носител препис, заверен от страната. Това е 
най-честият случай в практиката и безспорно не противоречи на 
възприетия принцип, че въпроизвеждането на електронния до-
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кумент може да се извърши на всякакъв носител, без ограниче-
ние, включително и на хартиен такъв. В дадената в чл. 184, ал. 1 
от ГПК формулировка обаче не се поставят допълнително изис-
квания към преписа на електронния документ, освен той да бъде 
заверен от страната, която го представя. Друга идентифицираща 
информация, доказващата връзката между електронния доку-
мент и неговото хартиено копие, в частност индивидуализираща 
информация за електронния документ (материалния носител), не 
се изисква.  

В Решение 70 от 19.02.2014 г. на ВКС по гр. д. № 
868/2012 г., ГК, ІV г. о. и в Решение 77/17.03.2015 г. гр. д. № 
2040/2014 г. на ВКС, ГК, ІV г. о., представляващи задължителна 
практика на съда по чл. 290 от ГПК, се посочва, че възпроизвеж-
дането на електронния документ върху хартиен носител не про-
меня характеристиките му и ако другата страна не поиска предс-
тавянето на доказателството и на електронен носител, преписът 
е годно и достатъчно доказателство за авторството на изявление-
то и неговото съдържание.  

Достатъчна ли е обаче формулировката на чл. 184 от ГПК и 
не създава ли възможност за нарушаване на правната сигурност 
чрез попълване на делото с, меко казано, „спорни” доказателст-
ва, които ако не бъдат оспорени в рамките на производството, 
ще бъдат включени към доказателствата по делото и ще влияят 
на неговия изход? 

В отрасловото законодателство са приети норми, които въ-
веждат определени изисквания при преобразуване на електрон-
ния документ от един на друг носител и които гарантират иден-
тичността на преписа с неговия електронен запис.  

В Закона за търговския регистър и регистъра на юридичес-
ките лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ)179 съществуват ня-

                                                      
179  Загл. изм. ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г. 
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колко разпоредби в тази посока. Съгласно чл. 16, ал. 1 докумен-
тите, подадени на хартиен носител, се въвеждат в информацион-
ната система чрез снемане на електронен образ от тях и прило-
жените към тях документи. Идентичността на представените до-
кументи на хартиен носител с документите в електронна форма 
се удостоверява от служител на Агенцията по вписванията върху 
всяка страница. В алинея 2 на същия текст е въведена оборимата 
презумпция, че до доказване на противното се смята, че елект-
ронният документ, създаден по посочения начин, е идентичен с 
документа, подаден на хартиен носител.  

Също така в чл. 25, ал. 3 е уреден начинът на изпращане на 
преписка към съда в случаите на обжалване на акт на Агенцията, 
като е посочено, че при липса на технологична възможност на 
съда да приеме документите по електронен път, те се възпроиз-
веждат на хартиен носител и се изпращат на съда, заверени от 
служител на Агенцията. 

Интерес от процесуалноправна гледна точка представлява и 
нормата на чл. 33, ал. 5 (изм. ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 
01.01.2018 г.), с която на копията от документи, съдържащи се в 
делото на отделен търговец или на юридическо лице с нестопан-
ска цел, заверени от длъжностните лица, се придава силата на 
официални преписи.  

С изм. ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г., е допъл-
нена нормата на чл. 34, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ, който урежда нота-
риалното удостоверяване на съответствието на извлеченията от 
регистрите или копия от електронния образ на документите, въз 
основа на които са извършени вписванията, заличаванията или 
обявяванията. Освен съответствието на преписите със записите в 
регистрите, заверката на нотариуса удостоверява датата и часа 
на тяхното изготвяне.  

В Закона за електронното управление текстът на чл. 30 
(изм. ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) е озаглавен 
„Преобразуване на приети на хартиен носител заявления и акто-
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ве” и урежда случаите на преобразуване на документи от харти-
ен на електронен носител. Когато при административния орган 
постъпват заявления на хартиен носител от граждани и органи-
зации, актове на съда, както и актове на административни и дру-
ги органи, те се въвеждат в информационната система на съот-
ветния административен орган чрез снемане на електронен об-
раз от тях и от приложените към тях документи с подходящо ус-
тройство във вид и по начин, позволяващи разчитането им. Пъл-
ното и точно съответствие на снетия електронен образ със сне-
мания документ се удостоверява с електронен подпис от служи-
теля, извършил снемането.  

Съгласно разпоредбите на чл. 30, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕУ (изм. 
ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.06.2017 г.) във връзка с нама-
ляването на документите, съхранявани на хартиен носител в ад-
министрациите, сканираните хартиени документи се връщат на 
заявителя и могат да бъдат обменяни между административните 
органи само в електронна форма. 

В ЗСВ във връзка с нормативното осигуряване за водене на 
електронни дела също е предвиден текст, отнасящ се до преоб-
разуване на документи от един на друг носител. Това са хипоте-
зите на чл. 360ж (ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 10.08.2019 г.), 
които предвиждат, че изявленията и актовете, подавани до орга-
ните на съдебната власт на хартиен носител, както и всички до-
кументи и информация на хартиен носител, се въвеждат в ин-
формационната система на органите на съдебната власт чрез 
снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващи 
възпроизвеждането им. 

Съгласно ал. 3 на посочения текст пълното и точно съответ-
ствие на снетия електронен образ със снемания оригинал, както 
и на въведената електронна информация, се удостоверяват от 
служители, определени от административния ръководител на 
органа на съдебната власт. Удостоверяването се извършва чрез 
полагане на подпис на служителя върху хартиения носител, а на 
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въведените електронни образи – чрез подписването им с елект-
ронен подпис на служителя. 

Въведена е и оборимата презумпция, че преобразуваните 
при горните правила електронни документи и информация са 
идентични с представените на хартиен носител.  

Правилата за удостоверяване на идентичността на преобра-
зувания документ с неговия оригинал, въведени в ЗСВ, са близ-
ки с тези, възприети в немския Граждански процесуален кодекс 
(Zivilprozessordnung, ZPO)180. 

В § 298а, (2) от ZPO се предвижда възможност за сканиране 
на документи, представени в хартиена форма. Нека припомним, 
че електронният документ в немското гражданско съдопроиз-
водство се разглежда като веществено доказателство и към него 
се прилагат правилата на огледа (§ 371 от ZPO). Установява се 
правилото, че след трансформацията документите на хартиен 
носител се съхраняват най-малко до влизане в законна сила на 
акта, с който завършва производството. Това изискване е свърза-
но преди всичко с това, че доколкото за процеса на преобразува-
не (сканиране) на документа в законодателството не се предвиж-
да потвърждаване на идентичността на преобразувания доку-
мент с оригинала или необходимост от наличие на квалифици-
ран електронен подпис, то сканираният документ ще има по-
малка доказателствена сила от хартиения оригинал. Единствено-
то изискване при сканиране на хартиен документ е да бъде до-
кументирано кога и от кого е извършено преобразуването (§ 
298а, (3) от ZPO).  

Във връзка с посоченото правило в изследването „Инфор-
мационные технологии в гражданском процессе Германии. 
Сравнительно – правовой анализ” К. Брановицкий посочва, че в 
процесуалната литература се застъпва становището, че целта на 

                                                      
180  https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html.  
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текста на указания параграф е стремежа да се избегнат смесени-
те или хибридни материали по делото, състоящи се както от до-
кументи на хартиен носител, така и от документи на електронен 
носител181. Само при особени случаи, при голям обем на писме-
ната документация, е допустимо такава трансформация да не 
бъде извършвана182. 

В съответствие с § 420 от ZPO доказването започва с предс-
тавяне на оригинала на документа. При работа с файлове, съ-
държащи сканирани документи, доказването може да се осъщес-
твява само чрез представяне на копие, което ще притежава дока-
зателствена сила на писмено доказателство, ако не е оспорено от 
насрещната страна183. Освен това изискването на § 298а, (3) от 
ZPO за документиране процеса на трансформация на документа 
от сканиралото го лице няма особен смисъл, доколкото в доказа-
телственото право на Германия знанието за това кой е сканирал 
документа, няма да повиши неговата доказателствена сила. От-
съствието на изискване за използване на електронен подпис или 
потвърждаване на идентичността на сканирания документ не 
способства за ефективността на съдебните производства в елек-
тонна форма184.  

Следва да отбележим, че фикцията за спазване на писмена 
форма при съставяне на електронен документ се отнася само за 
това му качество – на електронен документ. Тя не се разпростира 

                                                      
181  Брановицкий, К. Л. „Информационные технологии в гражданском процессе 

Германии. Сравнительно-правовой анализ”, Wolters Kluwer, М. 2010г., с. 
22; Цит. по Musielak II.-J. Kommentar zur ZPO. 5 Auflage. Muenchen, 2007. § 
298a. Rn. 3.  

182  Пак там. Цит. по Viefhues W. Das Gesetz ueber die Verwendung elektronischer 
Kommunikationsformen in der Justiz. NJW. 2005. S. 1009. 

183  Пак там. Цит. по Musielak II.-J. Kommentar zur ZPO. 5 Auflage. Muenchen, 
2007. § 420. Rn. 1. 

184  Пак там. Цит. по Zoeller R., Geimer. R. Kommentar zur ZPO. 26 Auflage. 
Koeln, 2007. § 298a. Rn. 2. 
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върху неговото копие на хартиен носител, защото това е тради-
ционен писмен документ. В случая законодателното регулиране 
по примера на посочените горе нормативни решения следва да 
се насочи към установяване на гаранции за идентичност на съз-
дадения писмен документ с електронния документ, от който е 
извършено преобразуването и обратно (в случаите на преобразу-
ване на хартиен в електронен документ).  

В цитираното Решение 70 от 19.02.2014 г. на ВКС по гр. д. 
№ 868/2012 г., ІVг. о., ГК, се посочва, че „възпроизвеждането на 
електронния документ върху хартиен носител не променя харак-
теристиките му”. На принципна основа това е така, ако приемем, 
че под „характеристика” се разбира същността му на документ. 
За разлика от копието на хартиен документ, обаче, копието на 
електронния документ не съдържа идентифицираща информа-
ция.  

В този смисъл, когато говорим за формална доказателствена 
сила на електронния документ съгласно чл. 184 от ГПК, същест-
вуват две хипотези. Първата е свързана с автентичността на са-
мия електронен документ и неговата формална доказателствена 
сила съгласно правилата на чл. 179, ал. 1 и чл. 180 от ГПК. Вто-
рата хипотеза се отнася до целостта на данните и идентичността 
на възпроизведеното върху хартиен или електронен носител ко-
пие с неговия оригинал.  

Съдебната практика също поставя въпроса за необходи-
мостта от създаване на допълнителни правила във връзка с 
представянето на преписи на електронни документи в съдебното 
производство, тъй като съществува обективна възможност за 
представяне на копия от електронни документи, които вече са 
изтрити или манипулирани.  

Подобен въпрос се разглежда в Решение № 616 от 
21.06.2016 г. на ОС Бургас по в. гр. д. № 495/2015 г. Във въззив-
ната инстанция по повод наведени доводи за процесуални нару-
шения от първоинстанционния съд са ангажирани допълнителни 
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доказателства за установяване „автентичността/истинността на 
разписка, за която се твърди, че представлява електронен доку-
мент”. Приета е съдебно-техническа експертиза, на основание 
на която се изследва процесно съдържание на пощенска кутия. 
Вещото лице установява, че информацията преди процесния пе-
риод не е била запазена, поради което не може да посочи от коя 
пощенска кутия е изпратен електронният образ на документа, 
„именуван като разписка”. Не са открити данни за осъществен 
обмен на изявления по електронен път между страните. Конста-
тирано е, че разписката е записана на магнитния (твърдия) диск 
на компютъра на въззиваемия и по думи на последния, както и 
според вещото лице, представлява прикачен файл към електрон-
но писмо. Същият е във файлов формат, който обикновено се 
получава при създаване на видео файл с програма „Windows 
DVD Maker”. Вещото лице посочва също, че е възможно да се 
извърши монтаж чрез техническо пренасяне на един документ в 
друг документ или друга манипулация преди свързването на 
електронния образ или след това, но в случая не може да отгово-
ри конкретно дали процесният документ е манипулиран, тъй ка-
то няма обект, който да бъде изследван.  

В Определение № 114 от 21.01.2014 г. на ВКС по гр. д. № 
5892/2013 г., III г. о., ГК, съдът се произнася във връзка с оспо-
рен електронен документ в предходната инстанция. В случая е 
назначена компютърна техническа експертиза. Тя е дала заклю-
чение с изложени към него мотиви, че не може да се установи 
със сигурност, че от IP адреса на ищеца са изпращани съобще-
ния посредством посочената електронна поща, тъй като има ве-
роятност данните да са манипулирани от компютъра на партньо-
ра на ответника.  

Фактическите обстоятелства, обсъдени в посочените съ-
дебни актове, потвърждават тезата, че заверката на преписа от 
страната, която го е представила, не гарантира целостта на до-
кумента, т.е. данните не са манипулирани и копието възпроиз-
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вежда точно съдържанието на електронния документ.  
Затова възприетото в посоченото Решение 70 от 19.02.2014 

г. на ВКС по гр. д. № 868/2012 г., ІV г. о., ГК, тълкуване на чл. 
184, ал. 1, изр. второ в смисъл, че „ако другата страна не поиска 
представянето на документа и на електронен носител, преписът 
е годно и достатъчно доказателство за авторството на изявление-
то и неговото съдържание”, се придържа към точния смисъл, съ-
държащ се в нормата, но предвид посочените проблеми дава до-
пълнително основания за необходимостта от законодателна про-
мяна.  

Обратно е становището на съда, изразено в Определение № 
8387 от 6.07.2016 г. на ВАС по адм. д. № 3485/2016 г., V о., в кое-
то се анализира изпратено до Комисия за защита на личните 
данни (КЗЛД) електронно съобщение, което пренася през елект-
ронна среда сканиран писмен текст, съдържащ подписана жалба. 
В своите правни изводи съдът посочва: „Фикцията на чл. 3, ал. 2 
ЗЕДЕП е за спазване на писмената форма при съставянето на 
електронен документ. Това съобщение (сезиране) няма характер 
на електронен документ по смисъла на Закона за електронния 
документ и електронния подпис. В разглеждания случай обсъде-
ните разпоредби са неприложими”, обобщава съдът.  

Считаме възприетия от ВАС извод за верен, както и че раз-
ширяването на приложното поле на фикцията (писмената форма 
се смята спазена, ако е съставен електронен документ) по отно-
шение на възпроизведеното хартиено копие на електронния до-
кумент е неправилно, независимо от възможността за оспорване, 
още повече при настоящата редакция на текста на чл. 184 от 
ГПК и липсата на допълнително правила, отнасящи до възпро-
извеждането на преписа.  

Интересен е подходът към преобразуване на документи от 
един на друг носител, който се съдържа в Решение от 07.07.2004 
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г. на Европейската Комисия за изменение на нейния процедурен 
правилник (2004/563/ЕО, Евратом)185, чието „Приложение” съ-
държа разпоредби относно „електронните и дигитализираните 
документи”.  

За целите на Комисията разпоредбите определят условията 
за валидност на електронните и дигитализираните документи. В 
чл. 3, т. 3 Комисията дефинира процеса на преобразуване на до-
кумента на хартиен или друг традиционен носител върху носи-
тел в електронно изображение като дигитализация на докумен-
тите, а самите документи в текста на Решението са наречени 
„дигитализирани документи”.  

Обратният процес е „всяко визуално показване или извли-
чане на данните (набор от електронни данни, бел. моя, И.Ц.) в 
печатна или друга форма, представлява електронен документ” 
(чл. 3, т. 2 от Решението).  

Следователно Комисията не борави с понятието „препис” в 
случаите, когато електронният документ се възпроизвежда на 
хартиен носител, а го счита също за електронен документ. Изис-
кването на Комисията и към електронните документи в посоче-
ния смисъл, и към дигитализираните е да бъдат използвани 
средства и техники, които да гарантират тяхната „цялостност”, 
т.е. съдържащата се в документа информация и съответните ме-
таданни да са пълни (присъстват всички данни) и верни (всяка 
част от данните е непроменена).  

Възприемането на този подход е за целите на работата на 
Комисията с електронни и „дигитализирани” документи и не 
може да се възприеме като общо правило.  

Решение № 3374 от 25.04.2016 г. на СГС по в. гр. д. № 
7008/2015 г. повдига още един въпрос в тази посока, свързан с 
дигитализацията (сканиране) на хартиен документ и съхранява-

                                                      
185  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32005D0960.  
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нето му на електронен носител.  
По делото пред първоинстанционния съд е представено 

хартиено копие на документ (оферта), който е създаден в ориги-
нал на хартиен носител, след което е сканиран, а представеният 
по делото препис е разпечатан от копието на електронен носи-
тел. Оригиналът на документа се намира в трето за делото лице, 
а страната, която ще се ползва от него го представя като разпе-
чатка от сканирано копие на документа. Пред въззивната инс-
танция се навеждат доводи за незаконосъобразност, тъй като 
първоинстанционният съд не е изключил от доказателствата по 
делото офертите поради непредставяване на оригиналите им, с 
които насрещната страна е заявила, че не разполага. Също така в 
нарушение на закона (чл. 3, ал. 1 ЗЕДЕП) съдът е приел, че ска-
нираните копия на документи представляват електронни доку-
менти. Изследваните от назначената експертиза оферти са изп-
ратени по електронен път според експерта, въпреки че върху тях 
има ръкописни добавки на цената на вещите, възпроизведена и в 
договора. Няма основание за изключването им от доказателства-
та по делото на основание чл. 183, изр. 2 ГПК. Те са заверени от 
адвокат по пълномощие на ищеца, поради което съдът е длъжен 
да приеме, че заверените документи имат силата на официално 
заверени документи – в случая сканирани оферти, находящи се 
при ищеца. Офертите са адресирани до третото лице, встъпило в 
делото, в чието държане би следвало да са оригиналите на доку-
ментите на хартиен носител, поради което е недопустимо на 
ищеца, представил възпроизведени от електронен на хартиен 
носител оферти, представляващи копия на оригиналите, да се 
възлага процесуална тежест от непредставянето на оригиналите 
им. Ето защо, без доказателствено значение е и непредставянето 
на офертите на електронен носител (чл. 184, ал. 1 ГПК). Следо-
вателно при положение, че процесните оферти не са изпратени 
до ищеца и с оглед приетото по-горе, че те индивидуализират 
предмета на договора за продажба, т.е. не се касае за несъщест-
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вуващи документи, непредставянето им в оригинал от ищеца не 
е основание за изключването им от доказателствата.  

С други думи, съдът приема, от една страна, че сканираното 
копие на хартиения документ е електронен документ и както по-
сочва първоинстанционният съд, ищецът е титуляр на електрон-
ното изявление, а от друга страна, като последица от първото 
приема, че хартиеното копие (преписа) се подчинява на режима 
на чл. 184, ал. 1 от ГПК.  

По въпроса за същността на сканираното копие на хартие-
ния документ следва да се съгласим с виждането на О. Стамбо-
лиев. Като разглежда легалното определение за официален до-
кумент в контекста на електронен документ, авторът отбелязва 
следното: „ако документът е съставен с писмени знаци на харти-
ен носител, след което е сканиран и изпратен по електронна по-
ща например, електронното съобщение следва да се разглежда 
като препис от документ”186. 

В Ръководството по прилагане на Типовия закон на УН-
СИТРАЛ за електронна търговия187 се дават указания по прила-
гане на текста на чл. 8 от Типовия закон, отнасящ се до условия-
та за осигуряване на целостта на данните в електронна форма. 
Самият текст (чл. 8, ал. 1) указва, че: „Ако законодателството 
изисква информацията да бъде представена или съхранявана в 
нейната оригинална форма, това изискване се счита за изпълне-
но с помощта на съобщение с данни (електронен документ, бел. 
моя, И.Ц.), ако: а) има надеждни доказателства за целостта на 
информацията от момента, когато тя е създадена в нейната окон-
чателна форма във вид на съобщение с данни или в какъвто и да 
е друг вид”. 

В т. 66 от Ръководството се посочва, че по отношение на 
                                                      
186  Стамболиев, О. Цит. съч. с. 80. 
187  Приет с Резолюция 51/162 на Генералната Асамблея на ООН на 16 декемв-

ри 1996г. 
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словосъчетанието „от момента, когато тя е създадена в нейната 
окончателна форма” (чл. 8, ал. 1, б. „а”) следва да се отбележи, 
че това положение обхваща ситуациите, когато информацията 
първо е била подготвена във формата на хартиен документ, а 
след това е пренесена в компютъра. В такава ситуация т. 1 „а” 
трябва да се тълкува като изискваща доказателства за това, че 
информацията се съхранява в пълен и неизменен вид от момен-
та, когато тя е била съставена във формата на хартиен документ, 
и в последващия период, а не само от момента, в който тя е била 
преобразувана в електронна форма.  

Посоченият текст на чл. 8, ал. 1, б. „а” от Типовия закон на 
УНСИТРАЛ е възпроизведен изцяло в чл. 9, т. 4 „а” от Конвен-
цията на ООН за използването на електронните съобщения в 
международните договори188.  

Какви са възможните подходи в правната регулация, свър-
зани с условията, на които трябва да отговарят преобразуваните 
документи?  

Допълването на материалното право (ЗЕДЕУУ) е вероятен 
подход, но това би утежнило излишно текста и предвид посоче-
ните по-горе аргументи. Тук трябва да отбележим, че с послед-
ното изменение на чл. 3, ал. 1 от ЗЕДЕУУ от дефиницията на 
понятието за електронен документ отпадна изискването елект-
ронното изявление да бъде записано по начин, „който дава въз-
можност да бъде възпроизвеждано”189. Определението не беше 
претърпявало редакция на първоначалната си формулировка от 
приемането на закона (ДВ, бр. 34 от 06.04.2001 г.) и обикновено 
под това се разбираше възпроизвеждането да бъде по начин, 
който е годен за възприемане от човека. Тъй като нормата е дис-

                                                      
188  Приета с Резолюция 60/21 на Генералната Асамблея на 23 ноември 2005 г. 
189  С изм. ДВ, бр. 85 от 24 октомври, 2017г. „електронен документ” означава 

всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално тексто-
ви или звуков, визуален или аудио-визуален запис. 
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позитивна, се счита, че става дума за всякакъв вид възпроизвеж-
дане, включително и на друг носител. Обръщаме внимание на 
тази отменена редакция, тъй като съдебната практика се позова-
ва на нея.  

По-правилният подход би бил да се прецени възможността 
за допълване на процесуалноправната норма на чл. 184 ГПК в 
посока на това, че преписът следва да съдържа индивидуализи-
раща информация за електронния носител, на който се съхраня-
ва електронният документ, както и за начина на неговото възп-
роизвеждане, за да бъде гарантирана целостта на данните.  

Указаните допълнения в процесуалното законодателство са 
необходими и от гледна точка на етапа, на който се намират раз-
витието на информационните технологии в България и използ-
ването на електронния документ както в частноправните отно-
шения, така и в публичната сфера. Това, което се наблюдава най-
често в практиката, е именно възпроизвеждането на електронния 
документ от един на друг носител (от електронен на хартиен и 
обратно).  

Разпечатката на електронния документ на хартиен носител 
(възпроизведения препис) трябва да съдържа идентифицираща 
информация за материалния носител и начина, по който е из-
вършено възпроизвеждане на документа. Това може да включва 
следните елементи и информация: местонахождението на елект-
ронния запис, с точно описание на носителя. Ако информацията 
се съхранява на компютър, то тези данни могат да бъдат: вид на 
процесора, оперативна памет, твърд диск, видеокарта. Също така 
данни за операционната система, например: Microsoft Windows 
98, версия 2005, вид и сериен номер на монитора. Използваната 
програма за достъп към информационната система Интернет – 
например Internet Explorer. Информация за интернет доставчика, 
чрез който се осъществява достъпът до интернет.  

Това, от една страна, ще гарантира достъпа и възпроизвеж-
дането на данните да бъде извършено по начина, по който се е 
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осъществило тяхното първоначално възпроизвеждане. Също та-
ка следва да се отрази обстоятелството дали електронният доку-
мент е подписан и ако е, то да се посочи видът на електронния 
подпис. В случаите, когато документът е подписан с усъвършен-
стван или квалифициран подпис, е уместно да се посочи номе-
рът на удостоверението за електронен подпис, доставчикът на 
удостоверителната услуга и периода на валидност на удостове-
рението. Когато страните са уговорили помежду си използването 
на обикновен електронен подпис, следва да се укажат данните, 
които за възприети за такъв, начина на тяхното свързване с изяв-
ленията.  

От друга страна, ще отстрани проблема при използване на 
стара версия на операционната система или използване на раз-
лична програма за достъп, информацията да не е достъпна или 
да не може да бъде визуализирана.  

Подобна процедура при възпроизвеждане на електронен 
документ на хартиен носител е подходяща и в случаите на нота-
риално заверяване на хартиен препис на електронен документ, 
тъй като съществуващата практика на нотариусите за заверяване 
на електронно съдържание е спорна190.  

2.4. Електронното изявление като част от съдържанието 
на понятието „електронен документ” 

Третият белег на документа, съгласно формулираното от О. 
Стамболиев съдържание на понятието „документ” („наличие на 
изявление”, формулиран като втори от автора), както вече беше 
посочено, може да бъде както писмено, така и електронно.  

Последната редакция на ЗЕДЕП (ДВ, бр. 85 от 24 октомври 
2017 г.) е свързана с приетите разпоредби на Регламент 910/2014 

                                                      
190  Виж. Решение 46 от 19.02.2016г. по в. гр.д. №1587/2015г. на Старозагорски 

окръжен съд, І с-в. 
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на Европейския парламент и на Съвета относно електронната 
идентификация и удостоверителните услуги при електронни 
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 
1999/93/ЕО191, като в обхвата на новата редакция на закона влиза 
и легалната дефиниция на понятието „електронен документ”.  

Както вече отбелязахме, досегашнато определение на поня-
тието за „електронен документ” (чл. 3, ал. 1 от ЗЕДЕП) произти-
чаше от дефиницията за „електронно изявление” (чл. 2 от ЗЕ-
ДЕП), като по този начин изявлението като информация се отг-
раничаше от неговия материален носител.  

Регламент 910/2014 г. определя електронния документ като: 
„всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-
специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален за-
пис”. Регламентът борави с понятието „съдържание”, а не с 
„изявление”. Терминът „съдържание” е по-широк от понятието 
„волеизявление”, което беше възприето от българския законода-
тел и върху което се изграждаше нормативната конструкция на 
понятието „електронен документ”.  

Независимо, че Регламентът не използва понятието „елект-
ронно изявление”, при последната промяна на ЗЕДЕУУ текстът 
на чл. 2, който съдържа легална дефиниция, не е отменен, а само 
изменен, като от словосъчетанието „визуално представяне” е за-
личена думата „визуално”. По този начин ЗЕДЕУУ отново бора-
ви с две легални дефиниции. Без да навлизаме в технологичната 
терминология, считаме, че двата текста се припокриват, вследст-
вие на което смисловата тавтология обременява излишно фор-
мулираните понятия.  

Възможността изявлението да съдържа и несловесна ин-
формация се покрива в текстовете на Регламента и ЗЕДЕУУ. В 
българския закон обаче тази възможност е неясно формулирана. 

                                                      
191  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910.  
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Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗЕДЕУУ електронното изявление може 
да съдържа и несловесна информация, което създава условия за 
различно тълкуване на въпроса дали изявлението може да съ-
държа несловесна информация заедно със словесната, или може 
да съдържа и само несловесна информация. Българският зако-
нодател не уточнява и какво се разбира под понятието „несло-
весна информация”, а съдебната практика все още не се е произ-
несла по този въпрос. Определянето на електронния документ 
като „всяко съдържание в електронна форма (...)”, по смисъла на 
Регламента, по същество обезсмисля нормата на чл. 2 от ЗЕДЕ-
УУ.  

Тук ще припомним възприетия подход в Правилата за полу-
чаване на доказателства в Международния арбитраж от 2010 г. 
на Международната асоциация на юристите (International Bar 
Assotiation, IBA)192, които представляват своеобразно обобщава-
не на възприетите нормативни решения и практика в двете ос-
новни правни системи по отношение на електронния документ. 
Работната група съвсем естествено посочва, че „документ” озна-
чава всеки текст, съобщение, чертеж, програма или данни, фик-
сирани или съдържащи се върху хартия или електронни, аудио, 
визуални или други средства.  

Определението е близко до това на Регламента, но следва да 
отбележим, че в понятието „документ” от правилата на IBA се 
включват изрично „програма и данни”, което не е прецедент в 
регулиране на отношенията, свързани със създаване, предаване, 
получаване, изменяне на информация в електронен вид, видно 
от разгледаните международни документи, относимото законо-
дателство на САЩ и Англия и решенията на съответните юрис-
дикции.  

Нещо повече, в легалното дефиниране на понятията е възп-

                                                      
192 http://www.ibanet.org/Publication/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx.  
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риет подходът на включване на електронната информация в по-
нятието „документ”, а не извеждането на „електронен документ” 
като самостоятелен обект на правно регулиране и дефиниция. 
Последното, както и ограничаването на правната сила на елект-
ронния документ по смисъла на допълнението в чл. 3, ал. 2 ЗЕ-
ДЕУУ, с цялата доктринална консервативност на понятието 
„изявление” (волеизявление) води до регулирането на електрон-
ния документ по аналогия с хартиения, без да отчита неговия 
динамичен характер.  

Пренасянето на тази конструкция в текста на чл. 184 ГПК 
(„Представяне на електронен документ”) влияе върху възмож-
ностите за представяне на информация, съхранявана в електро-
нен вид, ако тя не отговаря на изискването съставеният електро-
нен документ да съдържа електронно изявление съгласно чл. 3, 
ал. 2 ЗЕДЕУУ, както и затруднява прилагането на редица норми, 
свързани с института на доказването (като чл. 193, чл. 165 и чл. 
161 ГПК), само на основата на аналогия.  

Въпросът за наличието на електронно изявление в обсъж-
дания контекст е интерпретиран в съдебната практика. Не мо-
жем да споделим правните изводи на съда по прилагането на чл. 
184 ГПК във връзка с чл. 3, ал. 1 от ЗЕДЕП в Решение № 616 от 
21.06.2016 г. на ОС – Бургас по в. гр. д. № 495/2015 г., че видео-
файлът не е електронен документ, тъй като не съдържа словесно 
изявление. В качеството си въззивна инстанция съдът приема за 
основателни доводите на процесуалния представител на въззи-
ваемата страна, че представеният по делото видеофайл не е 
електронен документ. При направената съдебна техническа екс-
пертиза е установено, че процесният видеофайл „възпроизвежда 
друг документ, на който видеофайл е заснет част от екрана на 
компютър, на който е отворена програма, в която е зареден до-
кументът, именуван като „разписка”. Съдът заключава, че от ек-
спертизата става ясно, че не се касае за словесно изявление по 
смисъла на чл. 2 от ЗЕДЕП.  
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В Решение от 26.11.2013 г. на АдмС – Стара Загора по адм. 
д. № 510/2012 г. се разглежда спор относно спазване на писме-
ната форма на изявлението за ползване на годишен отпуск и не-
говото разрешаване посредством програмен продукт.  

Като анализира нормата на чл. 3, ал. 1 от ЗЕДЕП, съдът 
прави извода, че релевантните факти за определяне на един до-
кумент като електронен са: 1) наличието на изявление и 2) съ-
щото да е записано върху носител, който да дава възможност за 
възпроизвеждането му.  

В разглеждания процесен случай цялата процедура във 
връзка с ползването на платен годишен отпуск става по електро-
нен път – подаване на заявка за отпуск, известяване на замест-
ващия служител с електронно писмо на служебната му поща, 
одобрение от прекия ръководител и потвърждение за одобрява-
нето по електронен път до подалия молбата за отпуск служител. 
Като доказателства по делото са представени разпечатки от сис-
темата.  

В своите мотиви съдът прави следните изводи. Представе-
ните по делото разпечатки от системата обаче не обективират 
„изявления” на страните по трудовото правоотношение в смисъ-
ла по чл. 173, ал. 6 КТ. Също така представената „примерна за-
явка”, разпечатана през профила на произволно избран служи-
тел, показва визуализирана от софтуерния продукт информация 
за заявения отпуск – имената на служителя, вида на отпуска, на-
чалния и крайния му период, годината, за която се отнася, но не 
съдържа „изявление”, а информация за направеното изявление.  

Електронното изявление, така както и писменото, обекти-
вирано на хартиен носител, трябва да може да бъде визуализи-
рано с писмени знаци. Визуализирането на самата система в ре-
жим „нова заявка” не представлява изявление. Същото е отно-
симо и към визуализирането на съобщение за направено одобре-
ние. Получаваното от одобряващ служител съобщение, че друг 
служител е подал заявка за отпуск, която очаква одобрението му, 
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също не изпълнява изискването за визуализиране на подаденото 
от първия заявление за отпуск, т.е. одобряващият служител също 
не визуализира изявление, а съобщение за такова. 

По отношение на изявлението, посредством което чрез сис-
темата „Х” се одобрява ползването на платения годишен отпуск, 
вещото лице е посочило, че одобряването става с кликване върху 
бутон, т.е., обобщава съдът, не се изявява писмена воля. Меха-
низмът на одобрение е обективиран в представена пред съда 
справка за подадена заявка с данни за основанието и (вид от-
пуск, заявения период, начална и крайна дата и годината, за коя-
то се отнася), данни за дата и час на предприемане на т.нар. 
„стъпки” по одобряването и имена на служителите, които са ги 
предприели. Следователно, посочва отново съдът, това не е до-
кумент, съдържащ изявление по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЕ-
ДЕП, което да е записано по начин, позволяващ възпроизвежда-
нето му.  

Обсъдените по делото въпроси, свързани с прилагане на 
трудовото законодателство във връзка с ползването на платен го-
дишен отпуск, не са предмет на нашето изследване. Затова при 
представяне на горното решение се ограничаваме до правните 
изводи на съда за наличието на електронно изявление в процес-
ните хипотези. 

Следва да отбележим, че всички те представляват елект-
ронни изявления по смисъла на ЗЕДЕП (нов ЗЕДЕУУ), т.е. имат 
характер на словесни изявления, представени в цифрова форма 
чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуал-
но представяне на информацията и са записани на електронен 
носител, от който могат да бъдат възпроизвеждани. Друг е въп-
росът дали те са относими по делото и дали изпълняват изиск-
ванията на императивните разпоредби на Кодекса на труда и на 
това основание не могат да послужат като доказателство по де-
лото.  

В този смисъл разгледаното решение поставя и още един 
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важен въпрос, свързан със системите за вътрешен документоо-
борот, чрез които по определени, предварително зададени пара-
метри, лицата, получили достъп до системата, генерират прав-
нообвързващи изявления с „кликването на един бутон”. Това 
особено важи за трудовоправните отношения. Очевидно е, че 
контролните органи по спазване на трудовото законодателство 
следва да осъществяват контрол върху използваните програмни 
продукти и върху това дали те отговарят на изискванията на КТ, 
както и да дават съответните указания за отстраняване на неред-
ностите.  

С оглед прякото приложение на разпоредбите на Регламента 
легалната дефиниция за електронен документ следва да се при-
лага пряко в българското законодателство и правоприлагане, за 
да се избегне противоречивото тълкуване на текстовете на дейс-
тващия ЗЕДЕУУ.  

В съдебната практика, свързана с прилагането на чл. 184 от 
ГПК, след влизането в сила на Регламента от 1 юли 2016 г. не се 
открива пряко позоване на негови текстове.  

На основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК пред ВКС е поставян 
въпросът за „разликата между електронен документ и електрон-
но изявление, както и за правните последици от разменената 
електронна кореспонденция между два IP адреса в интернет”, но 
няма изрично произнасяне по него. С Определение № 414 от 
23.05.2012 г. на ВКС по т. д. № 852/2011 г., I т. о., ТК, не се до-
пуска разглеждането на поставените въпроси с формалния мо-
тив, че апелативният съд е приел, че разменените електронни 
съобщения съдържат електронно изявление по смисъла на чл. 2 
ЗЕДЕП и може да служат за доказателство за сключване на сдел-
ката.  

Мотивите в посочените съдебни решения потвърждават ос-
нователността на виждането, че последната редакция на ЗЕДЕ-
УУ, и по-специално текстовете на чл. 2 и чл. 3, е предпоставка за 
допълнително усложнения, свързани с признаването на правната 
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сила на електронния документ. Съгласно Регламента всеки елек-
тронен документ, отговарящ на дефиницията на чл. 3, т. 35, има 
силата на писмен документ, като неговата допустимост в съдеб-
ни производства не може да се оспори на основание, че е в елек-
тронна форма.  

Според ЗЕДЕУУ „електронен документ” е електронен до-
кумент по смисъла на чл. 3, параграф 35 от Регламента, но пис-
мената форма ще се счита спазена, ако е съставен електронен 
документ, съдържащ електронно изявление. При такава редак-
ция дефиницията за електронно изявление служи за ограничава-
не на кръга от електронни документи, на които се признава, че е 
спазена писмената форма. Това, от една страна, категорично 
противоречи на разпоредбите на Регламента, където под съдър-
жание се разбират и данни, а от друга страна, ще продължи да 
създава трудности при правоприлагането. Основният въпрос тук 
е по какъв критерий „съдържанието в електронна форма” ще бъ-
де квалифицирано като „електронно изявление”, за да се счита, 
че писмената форма е спазена. 

В заключение ще отбележим, че към настоящия момент 
може да се говори по-скоро за преход от традиционен (хартиен) 
документ не към електронен, а към хибриден документооборот. 
В този смисъл чл. 184 от ГПК отразява адекватно нивото на раз-
витие на обществените отношения, свързани с използването на 
електронна и хартиена форма на материализиране на информа-
цията, като е необходимо внасяне на съответните промени, оси-
гуряващи нужното ниво на правна сигурност.  

Предвид посочените свойства и особености на електронния 
документ от гледна точка на възприетото от нас доктринално съ-
държание на понятието, считаме, че от процесуална гледна точка 
той може да бъде определен като съдържание (изявление) на 
електронен носител с реквизити (метаданни), позволяващи не-
говото идентифициране, както и идентифициране на носителя, в 
това число идентифициране на процеса на неговото предаване 
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през информационните мрежи и възпроизвеждането му на друг 
носител в различна форма193.  

Подобна интерпретация отчита както статичната форма на 
съществуване на електронния документ, така и неговия динами-
чен характер. 

От тази гледна точка ще се спрем на въпросите, свързани с 
представянето на електронните документи като доказателства в 
контекста на принципите и общите правила на гражданския 
процес.  

                                                      
193 Тази съвкупност от идентифициращи белези следва да се влага в понятието 

индивидуализация на електронните документи (разменени електронни съ-
общения). Виж. Решение № 77 от 17.03.2015г. на ВКС по тр.д. 
№2040/2014г., IV г.о.,ГК. 
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II. ОБЩИ ПРАВИЛА НА ДОКАЗВАНЕТО 
И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ… 
ДОКУМЕНТИ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО В 

ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС. 

1. Принципите на гражданското съдопроизводство и 
доказването с електронни документи 

Как влияят спецификите на електронния документ върху 
процесуалните действия на съда и страните по повод искането и 
допускането му като доказателствено средство в процеса? Каква 
е ролята на съдията в този процес и до каква степен той може да 
насочва страните и оказва съдействие за преодоляване на въз-
можните трудности, предизвикани от електронните документи? 
Доколко, в какъв обем и съдържание и на кой етап от развитието 
на процесуалните отношения е възможно и необходимо това съ-
действие, за да бъде гарантирано спазването на принципите на 
гражданското съдопроизводство?  

Следва да отбележим, че във всички разгледани актове и 
правила се счита за най-подходящо изясняването на въпросите, 
свързани със събирането и представянето на електронни доку-
менти, да бъде направено в самото начало на процеса. За САЩ и 
Англия това са конференциите между страните, които предхож-
дат същинския процес.  

В международния арбитраж е възприет същият подход, 
подчинен на целите на арбитражното производство – ефикасен, 
икономичен, справедлив и пропорционален процес на събиране 
на доказателства, особено като се има предвид, че страните чес-
то са с различни правни традиции (записано в Преамбюла на 
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Правилата на международната асоциация на юристите 
(International Bar Assotiation) за получаване на доказателства в 
Международния арбитраж от 2010 г.)194. В документа се посочва 
също, че от страните се очаква да действат добросъвестно и 
имат право на разумно предварително уведомяване за доказател-
ствата, на които се основават другите страни.  

В същия смисъл са и насоките на Международния център за 
регулиране на спорове (ICDR), създаден от Американската ар-
битражна асоциация (AAA). Насоките са дадени в съставеното 
от Комисията по обмен на документи и електронни материали 
Ръководство за арбитрите по въпроси за обмен на информация в 
международния арбитраж (Guidelines for Arbitrators on Exchange 
of Information)195. Във въведението на документа се посочва, че 
Международният търговски арбитраж предоставя по-опростена, 
по-евтина и по-бърза форма за решаване на спорове, отколкото 
тази, предоставена от националните съдилища. Арбитражният 
трибунал следва да управлява обмена на информация с оглед за-
пазване на ефективността и избягване на ненужни забавяния и 
разходи, като същевременно балансира целите на равнопоставе-
ност, избягва изненадата и дава възможност на страните да 
представят справедливо претенциите и защитата (параграф 1а).  

В един от най-популярните документи по въпросите за раз-
криване на електронни доказателства – Протоколът за електрон-
но разкриване в арбитража, разработен от Кралския институт на 
арбитрите (CIArb Protocol for E-Disclosure in Arbitration)196, като 
цел се посочва необходимостта от ранно разглеждане и оповес-

                                                      
194   http://www.ibanet.org/Publication/publications_IBA_guides_and_free_materials

.aspx.  
195  ICDR Guidelines for Arbitrators on Exchange of Information; 

http://www.adr.org/si.asp?id=5288.  
196  http://www.ciarb.org/information-and-resources/E-

Discolusure%20in%20Arbitration.pdf.  
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тяване (посочване) на електронно съхранената информация ESI, 
когато това е необходимо и подходящо за избягване на ненужни 
разходи и забавяне. Протоколът изисква от Арбитражния съд да 
вземе предвид разумността и пропорционалността, справедли-
востта и равнопоставеността, както и възможността всички 
страни да представят своите искания. Това включва съображе-
ния за балансиране на стойността и естеството на спора и веро-
ятната приложимост и същественост на исканите документи 
срещу разходите и тежестта, произтичащи от изготвянето на ESI 
(чл. 6).  

Съгласно Протокол за разкриване на документи и предста-
вяне на свидетели в търговския арбитраж на Международен ин-
ститут за предотвратяване и разрешаване на конфликти (CPR)197 
от 2008 г. стремежът е да се обърне внимание на опасенията, че 
арбитражните процедури, особено при спорове, засягащи страни 
от различни нации, не са предсказуеми и стават все по-сложни, 
скъпи и отнемащи време, и са необходими препоръки за разумни 
ограничения върху оповестяването (разкриването) и свидетелс-
ките показания. Отнася се до „оповестяване на базисните доку-
менти”, което е общият принцип, че арбитражът е бърз, рента-
билен и фундаментално справедлив, и който гласи, че „оповес-
тяването” (посочване, представяне, събиране на писмени доказа-
телства) следва да се предоставя само по отношение на относи-
ми и съществени документи, за които страната има значителна, 
очевидна необходимост, за да представи своята позиция (раздел 
1, буква „а”).  

В този смисъл от арбитражния съд се изисква да разгледа 
разходите и тежестта, свързани с оповестяването на ESI (които 
могат да бъдат намалени, когато исканията са за сравнително 
специфична и достъпна ESI), и да се балансира вероятната стой-

                                                      
197   http://www.cpradr.org/Resources/ADRTools/ADRProtocolsModelClauses.aspx. 
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ност на исканите документи срещу разходите и тежестите, свър-
зани с производството. Протоколът предоставя на страните да 
изберат един от четирите начина за разкриване на ESI (раздел 1, 
буква „г”, точка 2 и приложение 2). В „минималния” край на 
спектъра „режим А” се ограничава до копия на ESI на всяка от 
страните, представени в печатна или друга разумно използваема 
форма, докато „широкият” край на спектъра „режим D” включва 
всички документи, чието разкриване трябва да отговаря на изис-
кванията: да са разумни, да не се дублират с други искания и да 
не причиняват ненужна тежест.  

Целите в посочените документи са идентични с принципите 
на българския граждански процес. Затова независимо от разли-
чията между характера и същността на арбитража и съдебното 
разглеждане на делата от националните юрисдикции, сходството 
на проблемите, свързани с електронните писмени доказателства 
или ESI, следва да се разглежда и като сходство в принципите и 
решенията за тяхното преодоляване.  

Като следваме процесуалната доктрина, и по-специално из-
следванията на проф. Д. Силяновски, проф. П. Венедиков, проф. 
Ж. Сталев, проф. О. Стамболиев, проф. Т. Колев и проф. Л. Кор-
незов в областта на гражданското съдопроизводство, ще се 
спрем на онези принципи на съвременния граждански процес, 
които имат пряко отношение към доказването, и по-специално 
към доказването чрез електронни писмени доказателства. Това 
са принципите на състезателното начало, служебното начало, 
равенството на страните в процеса и концентрационното начало.  

Съгласно принципа на състезателното начало, уреден в чл. 
8, ал. 2 ГПК, „страните посочват фактите, на които основават 
исканията си и представят доказателства за тях”. Принципът е 
гаранция за безпристрастността на съдията и неговата обектив-
ност при постановяване на съдебното решение. Но съдията не 
може да бъде само „наблюдател” на процесуалните действия на 
страните. Неговата роля в процеса се определя и от принципа на 
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служебното начало, съгласно който съдът предприема необходи-
мите процесуални действия по движението и разглеждането на 
делото. Служебното начало е своеобразен коректив на принципа 
на състезателното начало, който получава допълнително разви-
тие с приемането на новия ГПК през 2007 г., както посочва 
проф. Стамболиев и по-нататък допълва, че „служебното подпо-
магане на страните в процесуалната им дейност има пряко от-
ношение към проблематиката на доказването198. Съдът е задъл-
жен да дава указания на страните за изясняване, допълване, кон-
кретизиране на определени фактически твърдения от значение за 
спора, да укаже на страните за кои от твърдените от тях факти не 
сочат доказателства.  

Като изтъква „важното значение на отношението доказател-
ство – съдия” и подчертава неутралността на съдията по отно-
шение търсенето и представянето на фактите, Т. Колев посочва, 
„(...) в съвременната епоха неутралността на съдията не бива да 
се абсолютизира по отношение на доказването. Непрекъснато 
увеличаващата се власт на съдията в контекста на неговата дис-
креционна власт и вътрешно убеждение не може да не се отрази 
върху доказването в правораздаването. Налага се концепцията 
съдията чрез задължителните си инструкции да влияе върху 
процеса на събиране и установяване на фактите и тяхното зако-
ново доказване обаче в степен, равна на съответното нарастване 
на принципа на състезателността”199. 

От гледна точка на настоящото изложение считаме, че 
именно принципът на служебното начало дава основанието, а и 
задължението на съда, в случай че страните сочат електронни 
документи за доказване на своите твърдения, да им окаже актив-

                                                      
198  Стамболиев, О. Цит. съч., с. 13 и сл. 
199  Колев, Т. Теория на правораздавателната дейност, том 3. Доказване в пра-

вораздаването, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 
2012, с. 18-19. 
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но съдействие, за да прецизират (индивидуализират) максимал-
но ясно и точно тези документи, метаданните към тях и форма-
та, в която те ще бъдат представени.  

Общо формулирано, това съдействие на съда може да се из-
разява в указания към страните, с които да им осигури възмож-
ността да уточнят какви видове електронни документи ще пред-
ставят, върху какви електронни устройства и носители се съ-
държат, под чий контрол се намират (на страната, на трето лице 
– например собственик на сървър, доставчик на интернет и т. н.), 
каква е политиката и практиката за тяхното съхранение. Също 
така съдът може да насочи страните към въпроси, свързани с об-
хвата на електронните документи, категории документи към оп-
ределени периоди от време, формата и методите за извличане и 
представяне, без да се ограничава с това.  

От една страна, това ще улесни страните при подготовката 
на доказателствените средства, ще конкретизира доказателстве-
ните им искания, още повече в случаите когато едната страна 
прави искане за представяне на електронни документи от друга-
та страна или от трето лице, и ще подпомогне този процес. Ука-
занията и съдействието на съда в контекста на доказването чрез 
електронни писмени доказателства имат отношение и към до-
пустимостта на исканията, свързани с електронни документи, 
своевременното им информиране във връзка с възможностите за 
оспорване на доказателствените искания за определени доказа-
телства.  

От друга страна, насочването на вниманието на страните 
върху обективните специфики на електронния документ като 
средство за доказване би довело до бързина на процесуалните 
действия по допускане, представяне и събиране (извличане на 
релевантната за спора информация) на електронни документи. И 
на трето място, подобен подход би бил гаранция за спазване 
принципа на равенство между страните, провъзгласен в чл. 121, 
ал. 1 от КРБ и чл. 9 от ГПК.  
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Този „прочит” на принципа на служебното начало не води 
до изместване на диспозитивното начало в гражданския процес 
или до даване на съдията на някакви допълнителни правомощия 
в рамките на доказването. Съгласно чл. 145, ал. 2 ГПК и чл. 146, 
ал. 2 ГПК съдът указва на страните да конкретизират твърдения-
та си, както и посочва за кои от твърдените от тях факти не сочат 
доказателства. В този смисъл Л. Корнезов отбелязва, че „в по-
широк аспект можем да видим „съдействието” на съда (чл. 7, ал. 
1, изр. 2-ро) в неговото правомощие служебно да събира доказа-
телства (чл. 173, чл. 176, чл. 195 ГПК и др.) за изясняване на 
спора от „фактическа страна”. „Майсторлъкът”, отбелязва още 
авторът, се състои в това, как съдията ще го приложи на практи-
ка200. В същия смисъл, разглеждайки производството за проверка 
на истинността на документите (чл. 193 и чл. 194 от новия ГПК), 
проф. П. Венедиков отговаря положително на зададения от него 
въпрос: „Може ли съдът служебно да пристъпи към проверка на 
истинността, когато никоя от страните не я оспорва?”, като по-
сочва: „Не виждам защо съдът да бъде ограничен при търсенето 
на истината в това отношение”. Според него след като съдът има 
право да нареди да се представи като доказателство по делото 
един документ, то той следва да има правото да нареди да се съ-
берат и доказателствата за неговата истинност, ако има причини 
да се съмнява в нея. С тази си теза, която той покрепя с текста на 
чл. 129 ГПК (отм.), проф. Венедиков възразява срещу застъпено-
то от проф. Д. Силяновски виждане, че съдът може да събира 
служебно доказателства, но не и да ги оспорва201. 

В контекста на принципа за социална справедливост Ж. 
Сталев посочва, че съдът е задължен да подпомага страните при 

                                                      
200  Корнезов, Л. Същност и принципи на гражданското съдопроизводство, 

Университетско издателство „Стопанство”, УНСС, 2008, с.142. 
201  Венедиков, П. Писмени доказателства и свидетелски показания в граждан-

ския процес, Второ преработено издание, Сиби, 1994, с. 47. 
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упражняване на техните процесуални права, както и по свой по-
чин да попълва делото с фактически и доказателствен материал, 
за да открие истината202. Задължението за подпомагане на стра-
ните съгласно формулировката на чл. 4, ал. 3 ГПК (отм.) е свър-
зано с това, съдът да напътва страните при съдопроизводствени-
те им действия, за да се избегне увреждането на техните интере-
си поради неосведоменост, малограмотност или други подобни 
причини. Целта на служебното подпомагане е да предпази нео-
риентираната страна от неволни грешки във връзка с процесуал-
ните действия, които има право да предприеме, отбелязва авто-
рът203. Възприемаме казаното от Л. Корнезов, че в баланса на 
диспозитивното и служебното начало е творчеството както на 
законодателя, така и на съдията204. 

Отчитането на спецификата на информацията в електронен 
вид и електронните писмени доказателства от съда и страните е 
гаранция за спазване на установените принципи на гражданския 
процес.  

Конкретизирането/индивидуализацията на доказателстве-
ните искания при отчитане спецификата на електронните доку-
менти би било предпоставка за спазване принципа на равенство 
и участие на страните в производството. По силата на ч. 8, ал. 3 
ГПК страните имат възможност да се запознават с исканията и 
доводите на насрещната страна.  

В страните от Общото право, както и в практиката на Меж-
дународния арбитраж, разработените правила и препоръки за 
процедурата „e-discovery” („e-disclosure”), разгледани в настоя-
щото изследване, отчитат принципа на равно третиране на стра-
ните, което пряко се свързва с големия обем информация, създа-
                                                      
202  Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право, Пето допълнено и прерабо-

тено издание, Университетско изд. „Св. Климент Охридски”, 1994, с. 91. 
203  Сталев, Ж. Цит. съч., с. 102. 
204  Корнезов, Л. Цит. съч., с. 136. 
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вана и съхранявана в електронен вид и възможните значителни 
разходи за нейното извличане и представяне пред съда, а това би 
могло да постави една от страните в по-неравностойно положе-
ние. Допускането на електронни документи като доказателстве-
ни средства в процеса и възможността за създаване на неравно-
поставеност между страните не може да се възприеме като из-
точник на нов проблем в тази посока от гледна точка на българс-
кото процесуално законодателство и доктрина. Социалното не-
равенство между страните се отбелязва в процесуалната теория 
като принципна предпоставка за неравенство в процеса.  

О. Стамболиев посочва, че „равенството между страните 
може да бъде гарантирано при условие, че се отчитат различията 
и бъде направено необходимото съществуващото социално не-
равенство да не доведе и до такова в производството”205. В този 
контекст авторът визира възможността да се получи правна по-
мощ съгласно Закона за правната помощ. Това разбиране би 
могло да се разшири в контекста на електронните документи и 
равенството между страните да бъде гарантирано с указанията 
на съда, които да „вместят” доказателствените искания и предс-
тавянето на електронни документи в „разумни граници”, без то-
ва да влияе върху процеса на доказване на фактите и разкриване 
на обективната истина.  

Ако предположим, че за доказване на фактите от съществе-
но значение за делото страните разполагат с голям обем инфор-
мация, създадена, разменена и съхранявана по електронен път, 
част от тази информация може да е труднодостъпна и за нейното 
откриване и извличане от носителите да са необходими специ-
ални познания. Това ще наложи на страните да привлекат специ-
алисти срещу съответното възнаграждение. От друга страна, 
често дадена информация се дублира на няколко носители, което 
                                                      
205  Стамболиев, О. Доказването в гражданския процес, Второ преработено и 

допълнено издание, Сиела, 2012, с. 19. 
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води до увеличаване на нейния обем, в случай, че не бъде пред-
варително прецизирана. Това би довело до голямо количество 
доказателствен материал, което ще повлияе върху сложността на 
делото и съответно върху хонорара на адвокатите.  

Въпросът би се усложнил и във връзка с представянето на 
метаданните на информацията (електронния документ), които в 
някои случаи могат да бъдат представени като самостоятелни 
доказателства в процеса за доказване на факти относно авторст-
во, време на създаване на документа, време на изпращане и по-
лучаване, като може да се стигне и до необходимостта от предс-
тавяне на „скрити” метаданни. Ако едната страна не може да си 
позволи този разход, то тя има възможност да извърши доказва-
нето с други доказателствени средства, но те може да не са до-
пустими (например свидетелски показания, съгласно чл. 164 
ГПК) или да са косвени, а не преки доказателства, което би зат-
руднило доказването на твърдяното от страната право.  

Спазването на принципа на равенство между страните при 
допускането и представянето на електронни документи се отнася 
и до процесуалната възможност на всяка от страните да поиска от 
другата да представи доказателства, които се намират у нея. Тога-
ва страната, от която е поискано това, следва да докаже, че доку-
ментите не се намират у нея или да направи всичко възможно да 
ги представи. Това може да е съпътствано от представените вече 
затруднения и разходи, които страната може да не е в състояние 
да направи. В този случай е възможно тя да понесе тежестта на 
санкцията, предвидена в чл. 161 ГПК, ако се докаже, че тя е съз-
дала пречки за събиране на допуснатото доказателство. 

Като разглежда принципа за социалната справедливост Ж. 
Сталев отбелязва, че тя може да се постигне с достъпен граж-
дански процес, под което се разбира не формалният достъп, 
обезпечен с конкретни процесуални права, а гарантиране на 
фактическата възможност за упражняване на тези права чрез т. 
нар. социални права на близък до тях, нескъп и бърз граждански 
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процес206.  
В същия смисъл Л. Корнезов посочва, че равенството меж-

ду страните означава не само еднакви процесуални права на 
страните, но и еднаква възможност да ги упражняват207. 

Поради това считаме, че ролята на съдията е да „направи 
необходимото” за преодоляване на възможно неравенство. Какво 
включва „необходимото” като действия на съдията? Най-малко – 
неговата цел е спазване принципите на процеса. Ролята на съди-
ята е да предотврати предпоставянето на изхода от спора от спе-
цификата на електронните писмени доказателства и да осигури 
равна възможност на страните да участват в процеса и да дока-
жат своите твърдения (чл. 145 и 146, ал. 2 ГПК).  

Тези указания на съда не следва да са в противоречие с чл. 
8, ал. 2 ГПК, съгласно който „страните посочват фактите, на ко-
ито основават исканията си и представят доказателства за тях”.  

Според принципа на служебното начало и на основание чл. 
7, ал. 1, изр. второ съдът съдейства на страните за изясняване на 
делото от фактическа и правна страна, но тежестта на доказване 
пада върху страните, като всяка от тях е длъжна да докаже твър-
дените от нея и релевантни за спорното правоотношение факти.  

Принципът на официалното начало, отбелязва Т. Колев, е 
предимно „остатъчен (допълващ) или спомагателен по отноше-
ние на правата на страните поради няколко причини: или защото 
приносът им е относително недостатъчен в осветляване на исти-
ната пред съдията, или защото законът не осигурява на страните 
правото да разполагат с достатъчно средства за установяване и 
доказване на истинността на твърденията си. Именно поради те-
зи причини съдията притежава дискреционна власт, чрез която е 
призван да внася равновесие – с влияние, постигащо конверген-
ция чрез съвместни усилия не само между съответните право-
                                                      
206  Сталев, Ж. Цит. съч., с. 90; В същия смисъл, Корнезов Л. Цит. съч., с. 153. 
207  Корнезов, Л. Цит. съч., с. 153. 
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мощия на съдията и на страните по отношение на установяване 
на факта, но и по отношение на доказване на неговата истин-
ност”208. 

Във връзка с принципа на равенство между страните Л. 
Корнезов изтъква, че за да може съдът да реши кому принадле-
жи правото – дали на ищеца или на ответника – е необходимо да 
се предоставят на страните възможности да изнесат не само 
процесуалния материал, но и да убедят съда в твърдените от тях 
становища209. Тук проф. Корнезов прави референция към „спра-
ведливостта в процеса и съдебното решение”, което той свързва 
с „гарантиране от страна на правораздавателния орган еднакви 
условия за всяка една от страните в борбата им (състезанието) за 
материалното право”210.  

Това, в контекста на разглежданата тема, може да бъде пос-
тигнато, като съдът гарантира равна възможност на страните да 
представят допустимите електронни писмени доказателства при 
отчитане на тяхната специфика, като напътства страните да въз-
приемат обективни критерии за търсене, извличане от базите 
данни, съхраняване и представяне на електронните документи в 
процеса.  

Един от принципите на гражданското съдопроизводство, 
който е от съществено значение за доказването, е този на кон-
центрационното начало. По отношение на този принцип, който 
не е изрично дефиниран в ГПК, има различни мнения в проце-
суалната наука. Проф. Стамболиев посочва, че концентрацион-
ното начало означава разглеждане на делото по възможност в 
едно съдебно заседание чрез „концентрацията на доказателстве-

                                                      
208  Колев, Т. Теория на правораздавателната дейност, том 6. Дискреционна 

власт и вътрешно убеждение на съдията, Университетско издателство „Св. 
Климент Охридски”, 2013, с. 174. 

209  Корнезов, Л. Цит. съч., с. 149. 
210  Пак там, с. 150. 
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ния материал в него”211. Въвеждането на този принцип в новия 
ГПК (2007 г.) според автора преодолява сериозните проблеми на 
отменения ГПК, свързани със значителното забавяне на делата, 
бавната и късно давана защита. Концентрационното начало по-
вишава ефективността на процеса.  

Независимо, че разглеждането на концентрационното нача-
ло като отделен принцип на гражданското съдопроизводство не 
се възприема изцяло и безспорно в правната доктрина, както от-
белязва и проф. Корнезов, то цели да ускори процеса. „Чрез него 
правораздаването да стане по-бързо и икономично и в крайна 
сметка делата да се решават в разумен срок и от тази гледна точ-
ка не можем да говорим за отделен принцип”. Страните са 
длъжни още в началната фаза на исковото производство да вне-
сат целия доказателствен материал и да посочат доказателстве-
ните средства, които искат да бъдат събрани. Това произтича от 
текстовете на чл. 127 и чл. 131 ГПК. Съдът по правило се произ-
нася по доказателствените искания с определение в закрито за-
седание (чл. 140, ал. 1 ГПК), а събирането на доказателствените 
средства става в откритото заседание по делото212.  

Въпреки теоретичните несъгласия по въпроса, бързината и 
ефективността са едни от водещите начала на процеса. На прак-
тика „концентрирането” на процесуалните действия на страните 
по отношение на доказателствения материал в началната фаза на 
исковото производство в голяма степен наподобява конференци-
ите (предварителните обсъждания) на страните по въпросите за 
доказателствата преди съдебното разглеждане на делата в стра-
ните от Общото право.  

В настоящото изследване подробно бяха описани съдържа-
нието на тези конференции, участието на страните и ролята на 
                                                      
211  Стамболиев, О. Цит. съч., с. 23 
212  Корнезов, Л. Същност и принципи на гражданското съдопроизводство, 

Университетско издателство „Стопанство”, УНСС, 2008, с. 170-171. 
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съдията в производството по разкриване на електронно съхраня-
вана информация, въведените правила и ръководства за провеж-
дане на това разкриване.  

В американските и английските съдилища, а и в междуна-
родния арбитраж, на практика принципите, върху които се изг-
раждат правилата за разкриване на електронно съхранявана ин-
формация са: пропорционалност, разумни граници, съобразяне 
на разходите със значението, което имат доказателствените сред-
ства за изясняване на спорното отношение. Страната, която иска 
разкриване на електронни документи (изтрити, фрагментирани, 
повредени, наречени „недостъпни в разумни граници”), трябва 
да докаже, че тяхното значение и същественост надвишават раз-
ходите и тежестта за извличането на същите.  

Това от гледна точка на българското гражданско право са 
принципите на състезателното начало, равенството на страните 
и концентрационното начало. В подкрепа на това е изведената от 
Т. Колев специфична характеристика на доказването в гражданс-
кия процес в контекста на характерната за същия този процес 
бързина. „Правилата на доказването по същество не визират ос-
ветляването на всички факти, а само на тези, които приближават 
съдията към едно разумно решение”213. Принципът е същият, 
който е възприет от съдия L. J. Jacob в разгледаното от нас ре-
шение по делото Nichia Corp v Argos Ltd [2007] EWCA Civ 741 
(19 July 2007)214, в което той критикува „масовото разкриване” 
поради реалния риск, че наистина важните документи ще бъдат 
пренебрегнати”.  

Възможно ли е да бъдат формулирани и прилагани принци-
пите „пропорционалност” и „разумно търсене” при събирането 

                                                      
213  Колев, Т. Теория на правораздавателната дейност, том 3. Доказване в пра-

вораздаването, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 
2012, с. 32. 

214  http://www.bailii.org/cgi-in/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2007/741.html. 
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и представянето на електронни доказателства в българския 
граждански процес, както и критериите, по които съдията да до-
пуска събиране на представяне на такива доказателства? 

Отговор на този въпрос откриваме в Директива 
2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноем-
ври 2014 г. относно някои правила за уреждане на искове за 
обезщетение за вреди по националното право за нарушения на 
разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския 
съюз в областта на конкуренцията215. Европейският законодател 
въвежда особени правила за събирането и представянето на до-
казателства пред националните юрисдикции при предявяване на 
искове за обезщетение за вреди при нарушение на конкурентно-
то право на Съюза или националното конкурентно законодателс-
тво. Поради спецификата на отношенията, които регулират, тези 
правила правят известни отклонения от континенталните проце-
суалноправни традиции по отношение допускането и представя-
нето на доказателства в рамките на гражданското съдебно про-
изводство и ролята на съдията в този процес. Интерес представ-
лява въведеното от Директивата изискване за „пропорционал-
ност” на доказателствата, както и свързаните с него правила за 
„разумно търсене” и „стандартно оповестяване” на документи, 
характерни за англо-американската правна система, което оче-
видно е продиктувано от големия брой електронни документи, 
представляващи потенциални доказателствени средства в произ-
водствата.  

Представянето на доказателствата е уредено в Глава II от 
Директивата, като в чл. 2, т. 13 е въведена легална дефиниция на 
понятието „доказателства”: „всички видове доказателства, до-
пустими пред сезирания национален съд, и по-специално доку-
менти и всички други вещи, съдържащи информация, независи-
                                                      
215  Официален вестник на ЕС, L349/1 ОТ 05.12.2014г.; http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0104.  
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мо от носителя, на който тя се съхранява”.  
Като се обосновава с „информационната асиметрия”, с коя-

то се характеризира съдебното производство в областта на кон-
куренцията, Директивата определя като „целесъобразно” нацио-
налните законодателства да гарантират, че „на ищците е предос-
тавено право да искат представянето на доказателства от значе-
ние за техните претенции, без да е необходимо да посочват кон-
кретните доказателства” (съображение 15). Във връзка с това, 
съгласно чл. 5, т. 2 от Директивата, „държавите членки гаранти-
рат, че националните съдилища могат да разпоредят представяне 
на конкретни доказателства или съответни категории от доказа-
телства, които са посочени възможно най-точно и ясно, въз ос-
нова на разумно достъпни факти в мотивирано изложение”. 

Възможността едната страна да поиска от съда да задължи 
другата страна или трето лице да представи намиращ се у нея 
документ, е нормативно уредена в чл. 190, съответно в чл. 192 от 
ГПК. Различното в случая, когато производството е за вреди, 
причинени от нарушения на конкурентното право, е, че страната 
може да посочи не само конкретно доказателство, но и опреде-
лена категория доказателства. При втората хипотеза, когато ис-
кането за представяне на доказателства е да се получи категория 
доказателства, то тя трябва да е „посочена най-точно и ясно” или 
както се указва в Директивата, тази категория „следва да бъде 
определена посредством общите характеристики на съставните 
и елементи като характер, предмет и съдържание на документи-
те, времето на изготвянето им или други критерии” (съображе-
ние 16). Оценката дали са спазени тези изисквания и какви могат 
да бъдат тези „други критерии”, определящи най-точно и ясно 
категорията доказателства, е на съда. Във връзка с тази възмож-
ност и извън преценката за допустимост, относимост и необхо-
димост на доказателствата, съгласно националното законодател-
ство „националните съдилища ограничават представянето на до-
казателства до това, което е пропорционално” (чл. 5, т. 3 от Ди-
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рективата). Критериите за оценка на пропорционалността на по-
искано от страната представяне на доказателства са посочени в 
чл. 5, т. 3, б. „а”-„в” от Директивата. Съгласно посочения текст 
при тази оценка съдът трябва да отчита „законните интереси на 
всички засегнати страни и трети лица”, като вземе предвид: „а) 
степента, в която претенцията или защитата се подкрепят от на-
лични факти и доказателства, които мотивират искането за пред-
ставянето на доказателства; б) обхватът и разходите по предста-
вянето на доказателства, по-специално за всяко засегнато трето 
лице, включително за предотвратяване на неконкретизирани ис-
кания за информация, която едва ли е от значение за страните по 
производството, и в) дали доказателствата, чието представяне се 
иска, съдържат поверителна информация, особено такава, която 
се отнася до трети лица, и съществуващия режим за защита на 
тази поверителна информация”. 

Тези критерии се доближават до установените такива по 
отношение на относимостта и необходимостта на доказателст-
вените средства, но европейският законодател влага допълните-
лен смисъл, като очертава принципите и целите, които следва да 
бъдат гарантирани чрез тези правила в рамките на доказването в 
разглежданите производства. Съгласно съображение 23 от Ди-
рективата изискването за пропорционалност следва да се оценя-
ва внимателно, когато представянето на доказателства създава 
риск от възпрепятстване на стратегията за разследване на орган 
за защита на конкуренцията, като се разкрие кои документи са 
част от преписката, или когато има риск от отрицателно въздейс-
твие върху начина, по който предприятията сътрудничат на ор-
ганите на защита на конкуренцията. В същия текст се посочва и 
следното: „Следва да се обърне особено внимание на предотвра-
тяването на опитите за необосновано търсене на информация 
(т.нар. „fishing expeditions”), т.е. неконкретизирано или преко-
мерно широкообхватно искане за информация, която едва ли е от 
значение за страните по производството. Исканията за предста-
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вяне на доказателства следва да се считат непропорционални, 
когато се отнасят до общо представяне на документи в препис-
ката на орган за защита на конкуренцията по конкретно дело или 
до общо представяне на документи, получени от страна в рамки-
те на конкретно дело. Такива широкообхватни искания за предс-
тавяне на доказателства не са съвместими и със задължението на 
отправящата искането страна да посочи възможно най-точно и 
тясно конкретни доказателства или конкретни категории доказа-
телства”. Цитираните положения в европейската Директива из-
цяло кореспондират с вложеното съдържание в принципа за 
пропорционалност, който разгледахме в рамките на процедурите 
и правилата за електронно разкриване (e-discovery) в гражданс-
кото съдопроизводство на САЩ и Англия и в правилата на меж-
дународните арбитражни организации. Аналогията с термина 
„fishing expeditions”, който се използва за характеристика на 
американските правила за разкриване на доказателства (съгласно 
Federal Rules of Civil Procedure (FRCP)), е директна. С него се 
отъждествява периода между първоначалното общо формулира-
не на исковата молба и нейния краен вариант, в който всяка от 
страните прави широк спектър от искания за разкриване на до-
казателства. Няма изискване информацията и документите, кои-
то са поискани да са допустими доказателства сами по себе си, а 
е достатъчно те да „навеждат на следи” към допустими доказа-
телства, които впоследствие ще бъдат използвани в съда216. Оче-
видна е и аналогията с принципа на „разумното оповестяване” 
(FRC) в текста на съображение 22 от Директивата: „За да се га-
рантира ефективна защита на правото на обезщетение, не е не-

                                                      
216  Будылин, С. Раскрытие доказательств в гражданском процессе России и за-

рубежных стран; http://www.m-
logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_uridicheskogo_instituta_m-
logos_po_teme_problemy_dokazyvaniya_ 
v_gragdanskom__i_arbitragnom_processe_-_2_02_aprelya_2014_g/. 
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обходимо всеки документ, отнасящ се до производството по чл. 
101 или чл. 102 ДФЕС, да бъде представен на ищеца само на ос-
нование на намерението на ищеца да предяви иск за обезщете-
ние за вреди, тъй като е малко вероятно да се налага искът за 
обезщетение за вреди да бъде основан на всички доказателства в 
преписката относно това производство”. 

Посочените положения в Директивата се въвеждат в бъл-
гарското законодателство със Закон за изменение и допълнение 
на Закона за защита на конкуренцията (ЗИДЗЗК, приет на второ 
гласуване на 21.12.2017 г.), с който е създадена нова Глава пет-
надесета „Отговорност за непозволено увреждане”. Тук ще 
обърнем внимание на още една особеност в тези производства и 
тя е свързана с имуществените санкции и глобите, които се 
предвиждат при евентуално унищожаване или укриване от стра-
на на засегнатите лица на доказателства, които биха били полез-
ни на увредените лица, за да обосноват своята претенция за вре-
ди. „За да се предотврати унищожаването на доказателства от 
значение за делото и да се осигури изпълнението на съдебните 
разпореждания за представяне на доказателства, националните 
съдилища следва да са в състояние да налагат санкции, които са 
достатъчно ефективни, пропорционални и възпиращи” (съобра-
жение 33 на Директивата и чл. 8). В чл. 8 от Директивата са по-
сочени четири хипотези, при които съдът следва да наложи сан-
кция, а именно:  

− неизпълнение или отказ да се изпълни разпореждане на 
национален съд за представяне на доказателства; 

− унищожаване на доказателства от значение за делото; 
− неизпълнение или отказ да се изпълнят задълженията, 

наложени със съдебно разпореждане на национален съд, за за-
щита на поверителна информация; 

− нарушаване на ограниченията на използването на доказа-
телства, предвидени в Директивата. 
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Тези хипотези са възприети в посочения ЗИДЗЗК (чл.120), 
като при установяване на някои от посочените случаи за физи-
ческите лица, които са страни, трети лица или техни представи-
тели се наказват от съда с глоба от 500 до 50 000 лв., а юриди-
ческите лица, които са страни, трети лица или техните предста-
вители се наказват с имуществена санкция в размер от 5 000 до 
500 000 лв.  

Санкцията за непредставяне на документи, поискани и до-
пуснати в рамките на съдебно производство, е предвидена в 
препращата норма на чл. 190, ал. 2 от ГПК към разпоредбата на 
чл. 161 от ГПК, която урежда последиците от възпрепятстване 
на доказването, като „с оглед на обстоятелствата по делото съдът 
може да приеме за доказани фактите, относно които страната е 
създала пречки за събиране на допуснати доказателства”. В слу-
чаите, когато трето лице неоснователно не представи искан до-
кумент, се предвижда налагане на парична санкция (глоба), чий-
то размер съдията определя по собствена преценка, както и от-
говорност пред страната за причинените и вреди (чл. 192, ал. 3, 
вр. чл. 87 от ГПК). Въвеждането на конкретни граници на раз-
мера на глобата и имуществената санкция в текста на чл. 120 от 
ЗИДЗЗК удовлетворява изискването на Директивата за прилага-
не на възпиращи препятстването на доказването санкции.  

Прилагането на разгледаните разпоредби, в частност опре-
деляне и налагане на санкция в случаите на унищожаване на до-
казателства от значение за делото и в контекста на унищожаване 
на електронни документи, безспорно ще изправи континентал-
ния съдия пред същите въпроси, които обсъжда съдия Leonard P. 
Stark в разгледаното от нас дело GN Netcom, Inc. v. Plantronics, 
Inc., Mem. Op., No. 12-1318-LPS, at 1 (D. Del., July 6, 2016)217. С 
решението се налага парична санкция в размер на 3 млн. долара 

                                                      
217  http://www.ded.uscourts.gov.  
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на компания, която според съдията не е предприела „разумни 
стъпки” за запазването на доказателствата и това неизпълнение е 
довело до вреди за насрещната страна.  

От тази гледна точка, независимо от съществените различия 
в двете правни системи и ролята на съдията в процеса, допуска-
нето на електронни документи като доказателства в съдебното 
производство поставя еднакви въпроси и предизвикателства.  

В същия смисъл е и изразеното от Т. Колев виждане, че през 
последните няколко десетилетия прилагането на дискреционна-
та власт се увеличава едновременно в двете основни правни 
системи и по обем, и по съдържание218. Като причина за това ав-
торът посочва тенденцията към сближаване на състезателния и 
следствения процес, както и установяване на интеграция между 
тях, включваща и унифицирането им219.  

Считаме, че информационните технологии ще ускорят този 
процес.  

Следва да се върнем на задачата, която си поставихме в на-
чалото на тази част, а именно да се опитаме в контекста на 
принципите на гражданското съдопроизводство да отговорим на 
въпросите: Необходимо ли е, с оглед спецификата на електрон-
ните документи, участието на съда при осъществяване на проце-
суалните действия на страните и исканията им за допускане на 
електронни писмени доказателства в процеса? До каква степен 
активността на съдията би била законосъобразна и на кой етап 
от производството тя е най-ефективна? Разбира се, по отноше-
ние на първия въпрос отговорът следва да е положителен, за да 
се гарантира правото на страните да упражнят своите процесу-
ални права по възможно най-добрия за тях начин и с оглед защи-

                                                      
218  Колев, Т. Теория на правораздавателната дейност, том 6. Дискреционна 

власт и вътрешно убеждение на съдията, Университетско издателство „Св. 
Климент Охридски”, 2013, с. 48, с. 99. 

219  Пак там, с. 99. 
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та на претендираното от тях право. По втория въпрос отново ще 
се позовем на проф. Т. Колев, според който „съдът следва да на-
сочва страните с цел да облекчи делото от излишен доказателст-
вен материал, да улесни процесуалните действия по допускане 
и събиране при гарантиране равна възможност на страните да 
представят съществените, относими към спора доказателства, за 
да защитят в максимална степен твърдяното от тях право с най-
малко разходи на средства и време. Позитивистката традиция не 
отрича дори по-голямата креативна роля на съдията”220.  

Тази „креативна роля” ще се прояви най-вече в обхвата на съ-
дебните указания и ще следва от спецификата на конкретното дело 
и доказателствените искания на страните в рамките на процеса. Те-
зи указания съдът следва да даде по своя преценка в рамките на 
произнасянето си по доказателствените искания на страните в оп-
ределението в закрито заседание съгласно чл. 140, ал. 1 ГПК, както 
и в случаите, когато страните правят доказателствени искания на 
по-късен етап в първоинстанционното производство или във въз-
зивното производство, когато въззивникът посочва нови доказател-
ства за твърденията си (чл. 260, т. 6 ГПК) или въззиваемият посочва 
доказателства в подкрепа на своите възражения. 

На първо място, съдебните указания следва да са съобразе-
ни с процесуалната роля на съдията в процеса. Той може да на-
пътства страните, но не и да ги задължи по отношение на дока-
зателствата, освен в случаите когато се произнася по тяхната до-
пустимост, защото с указанията си той регулира процеса на до-
казването с оглед на неговия предмет и обсег, както и с оглед 
разпределението на доказателствената тежест, но субекти на до-
казването са страните221.  

На второ място, следва да се търси балансът между въз-
                                                      
220  Пак там, с. 102. 
221  Стамболиев, О. Доказването в гражданския процес, Второ преработено и 

допълнено издание, Сиела, 2012, с. 27. 
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можността страните да представят всички електронни писмени 
доказателства, които смятат, че установяват и доказват твърдяно-
то от тях материално право, и ограничаване на обема на същите 
за постигане на бързина, ефективност, равнопоставеност на 
страните и избягване на ненужното обременяване на доказателс-
твения материал по делото, без това да влияе върху разкриването 
на обективната истина.  

Ще се спрем по-подробно на очертаните две принципни 
положения от гледна точка на процедурата по доказване в граж-
данското съдопроизводство.  

2. Общи правила на доказването в гражданския процес 
и доказване с електронни документи 

2.1. Посочване и искане за събиране  
на електронни документи 

Доказването е процесуалната дейност на страните, която 
обхваща посочването, искането за допускане и събиране на до-
казателствени средства, представянето и обсъждането им222. Съ-
дът постановява с определение допускането и събирането на со-
чено доказателствено средство, ако то е допустимо, относимо и 
необходимо. Подготовката на делото за разглеждане се извършва 
от съда в подготвителното заседание по делото, след като той е 
извършил проверка за редовността на исковата молба (чл. 129, 
ал. 1 ГПК). При условие, че тя е редовна и допустима, препис от 
нея заедно с приложенията се връчва на ответника, който дава 
отговор в едномесечен срок (чл. 131, ал. 1 ГПК) и заедно с въз-
раженията посочва факти и доказателствени средства за тяхното 
доказване. Подготвителното заседание по делото по чл. 140, ал. 
1 ГПК може да бъде закрито или открито. Неговата цел е да под-
                                                      
222  Пак там, с. 37. 
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готви делото за разглеждане, като съдът се произнася по допус-
кане на поисканите доказателствени средства, насрочва делото и 
може да съобщи на страните проекта си за доклад по делото (чл. 
140, ал. 3 ГПК). Подготвителното заседание при необходимост 
може да бъде открито, както посочихме по-горе, и в него съдът 
да изготви своя доклад.  

Въпросите, свързани с изясняването на доказателствените 
искания, посочването и събирането на електронни писмени до-
казателства, както и с указанията на съда в тази посока, следва 
да бъдат извършени в рамките на подготвителното заседание по 
делото. На този етап съдът напътва страните в тяхната преценка 
дали всички електронни документи, представени или поискани 
за събиране, имат значение за правилното решаване на делото, 
защото в противен случай съдът ще откаже тяхното събиране (р. 
239-96 – І г. о. ВКС-СП, 1996 г., с. 71)223.  

Считаме, че наличието на голям по обем доказателствен ма-
териал, представляващ електронни писмени доказателства, нап-
равени доказателствени искания към насрещната или трета 
страна за представяне на такива доказателства с изключителен 
обем и широк обхват, все по-често ще обуславя необходимостта 
от провеждане на открито подготвително заседание по делото. 
Както посочва проф. Стамболиев224, за ускоряване на разглежда-
нето и решаването на делата по принцип заседанието по подго-
товката на делото е закрито. Вероятно обаче в по-голямата част 
от случаите ще се наложи подготовката на делото да премине в 
открито съдебно заседание. 

Посочването на доказателствените средства е процесуална 
дейност на страните по делото, при която те заявяват пред съда 
своите твърдения за наличието на определени доказателствени 
средства, с които биха могли да се установят правно- и доказателс-
                                                      
223  Стамболиев, О. Цит. съч., с. 40. 
224  Стамболиев, О. Цит. съч., с. 109. 
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твенорелевантни факти, от значение за правилното решаване на де-
лото225. Необходимостта от възможно най-ранно уточняване на об-
хвата, съдържанието, начините на търсене, формата на представяне 
на електронните документи, които ще бъдат посочени и представе-
ни от страните, се подчертава и в арбитражната практика.  

Протоколът CIArb226 подробно уточнява необходимостта 
арбитражният съд и страните при „първа възможност” да се съг-
ласят с обхвата и методите на събиране и представяне на ESI 
(член 1) и да разгледат: видовете компютърни системи и системи 
за съхранение, политиките и практиките за съхранение на данни, 
които ще се изискват за съхранение (член 3, ii и iii); наличните 
инструменти и техники, които могат да намалят тежестта и раз-
ходите, включително ограничаване на обхвата и степента на 
електронно разкриване до конкретни периоди от време и съгла-
суване за определяне на термини за търсене, софтуерни инстру-
менти и вземане на данни (член 3, vi); дали някоя от страните 
и/или арбитражният съд може да се ползва от професионални 
насоки по ИТ въпроси, свързани с оповестяването на ESI (член 
3, viii). Допълнителна разпоредба за технически указания относ-
но електронното разкриване е направена в член 13.  

Ревизираните правила на IBA227 изискват от арбитражния 
съд и страните: да се консултира в най-ранно подходящо време 
за ефикасен, икономичен и справедлив процес на събиране на 
доказателства (член 2, параграф 1); да се отговори на изисквани-
ята, процедурата и формата, приложими за ESI и насърчаването 
на ефективността, икономията и опазването на ресурсите.  

Подобно е и решението в Протокол за разкриване на доку-
менти и представяне на свидетели в търговския арбитраж на 
                                                      
225  Пак там, с. 103. 
226  http://www.ciarb.org/information-and-resources/E-

Discolusure%20in%20Arbitration.pdf. 
227   http://www.ibanet.org/Publication/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx.  
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Международен институт за предотвратяване и разрешаване на 
конфликти (CPR)228: страните, избирайки режими Б, В или Г, се 
съгласяват да се срещнат и да дадат преди първоначалната кон-
ференция с арбитражния съд конкретните условия и график за 
оповестяване на ESI; въпросите относно съхраняването на доку-
менти (раздел 1, буква „а”) или други въпроси или разногласия 
по отношение на оповестяването (раздел 1, буква „д”, точка 1) 
трябва да бъдат идентифицирани и разрешени възможно най-
рано, за предпочитане на ранна конференция.  

Всъщност разгледаните правила, отчитащи ранното обсъж-
дане на въпросите на електронните доказателства, дават същото 
решение, каквото се съдържа в Правило 26, буква „е” от Федерал-
ните правила за гражданско съдопроизводство (Federal Rules of 
Civil Procedure)229, като настояват страните при първа възможност 
да представят и обсъдят обхвата и методите за разкриване на ESI. 

Съдът съдейства на страните при уточняване предмета на 
доказване. В този смисъл по косвен начин той подпомага стра-
ните при формулиране на техните доказателствени искания, как-
то и при ограничаване на доказателствените средства до отно-
симите и необходими за процеса.  

Косвени указания по отношение на събирането на елект-
ронни документи могат да се съдържат и в доклада по делото, в 
който съдът сочи на страните кои факти и обстоятелства не се 
нуждаят от доказване (чл. 146, ал. 1, т. 4 ГПК), как се разпределя 
доказателствената тежест (чл. 146, ал. 1, т. 5 ГПК) и за кои от 
твърдените факти не се сочат доказателствени средства (чл. 146, 
ал. 2 ГПК). Съгласно чл. 145, ал. 1 и ал. 2 ГПК съдът указва на 
страните значението на едни или други факти за делото, а при 
необходимост дава указания за допълване и конкретизиране на 
                                                      
228   http://www.cpradr.org/Resources/ADRTools/ADRProtocolsModelClauses.aspx.  
229 http://www.uscourts.gov/rules-policies/current-rules-practice-procedure/federal-

rules-civil-procedure. 
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фактическите им твърдения. От тази гледна точка указанията за 
конкретизацията на фактите са косвени указания и по отноше-
ние на доказателствата, с които ще се доказват тези факти, което 
може да ограничи кръга на първоначално посочените или предс-
тавени електронни документи или да ги конкретизира по-ясно.  

Независимо от тези възможности, изясняването на въпро-
сите, свързани със събирането и представянето на електронни 
документи, на практика следва да се извърши за по-голяма ефек-
тивност в подготвителното заседание по делото и преди произ-
насянето на съда по допускане на вече представените от страни-
те доказателства.  

Въпросът може да се разгледа и от друг аспект, свързан с 
момента на преклузията за отправяне на доказателствени иска-
ния на страните. По силата на чл. 127, ал. 2 ГПК в исковата си 
молба ищецът трябва да посочи доказателствените средства, ко-
ито иска да бъдат събрани и фактите, които ще доказва с тях. 
Аналогично е задължението на ответника във връзка с неговите 
възражения (чл. 131 ГПК). Съгласно принципите за концентра-
ционното начало, процесуалната дисциплина и добросъвест-
ността на страните, неизпълнението на тези задължения води до 
преклудиране на процесуалното право на ищеца да прави дока-
зателствени искания, когато е могъл и е трябвало да ги направи 
при подаване на молбата. Правото на ответника да иска допус-
кането и събирането на доказателствени средства срещу предя-
вената искова молба се преклудира в срока за отговор, извън 
случаите на новооткрити или новонастъпили факти и доказател-
ствени средства.  

Това в още по-голяма степен важи при случаите на доказа-
телствени искания, свързани с посочване на електронни писме-
ни доказателства. Това би предпазило страните от преклузията 
на произнасянето по доказателствените искания (съгласно чл. 
140, ал. 1) за представяне на електронни документи, които те би-
ха могли, при подходящо подпомагане от страна на съдията, 
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своевременно да посочат и индивидуализират.  
Възможността да се сочат нови факти и да се правят доказа-

телствени искания за тях се преклудира с постановяване на опреде-
лението на съда за приключване на съдебното дирене и даване на 
ход на делото по същество (чл. 147 ГПК). Тук засягаме общото ис-
ково производство, но същите въпроси се отнасят и до особените 
първоинстанционни производства, както и при допускането и съ-
бирането на електронни документи във въззивното производство.  

С оглед концентрационното начало, бързината и ефектив-
ността на процесуалните действия най-подходящо би било всич-
ки тези въпроси да бъдат изяснени преди доклада по делото. 
Указанията на съда към страните по исканията им за събиране 
на електронни документи, както посочихме, са приложими и във 
въззивното производство. Въпреки, че пред въззивната инстан-
ция се представят нови доказателства, техният обем е презумп-
тивно по-малък, тъй като основната тежест като доказателствен 
материал по делото е в производството пред първоинстанцион-
ния съд. Затова от гледна точка на разглеждания въпрос, акцен-
тът пада именно върху подготвителното заседание по исковото 
производство пред първа инстанция.  

В подкрепа на този извод е и същността на процесуалните 
действия на съда по допускане на доказателствените искания, 
които се състоят в установяване на законността, относимостта, 
годността и необходимостта на определено доказателство. 

2.2. Допускане на електронни документи като 
доказателствени средства в процеса 

Допускането е процесуално действие на съда, с което той 
разрешава събирането на посоченото доказателствено средст-
во230. За да бъде доказателственото средство такова, съдът трябва 

                                                      
230  Стамболиев, О. Цит. съч., с. 128. 
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да прецени дали то отговаря на следните изисквания. На първо 
място, това е законосъобразността на посоченото доказателство, 
т.е. да е предвидено и уредено в закона. На второ място, то тряб-
ва да е относимо. Относимостта на доказателственото средство 
означава, че с него се доказват конкретни факти, имащи значе-
ние за разглеждане и решаване на делото. Третото изискване към 
допустимостта на доказателственото средство е то да е годно за 
доказване на съответния факт съгласно ГПК. И накрая, доказа-
телственото средство трябва да е необходимо, т.е. без неговото 
използване да не може да се установи подлежащият на доказва-
не факт231. 

Определението на съда по допускане на доказателствените 
средства се предхожда от посочените вече действия във връзка с 
посочването и индивидуализирането на електронните докумен-
ти, които имат отношение най-вече към тяхната относимост и 
необходимост.  

Преценката на съда за относимостта на едно или друго до-
казателство се основава на субективното твърдение на страната, 
че то се отнася до факти, имащи значение за разглеждане и ре-
шаване на делото (арг. чл. 159, ал. 1 ГПК). Към този момент от 
развитието на делото съдът не е в състояние да провери дали 
действително това е така232. Затова страните следва да бъдат на-
сочени да положат максимално усилия съгласно своята субек-
тивна преценка и да сочат само действително относимите към 
делото електронни документи. Например страната прилага цяла-
та кореспонденция по имейл с насрещната страна, която обхва-
ща документи и извън процесния период или нямащи пряко или 
косвено значение по делото. В подобна хипотеза на наличие на 
десетки имейли съдът ще трябва да прегледа всички, за да уста-
нови кои са относими и кои не, а това е възможно в случаите, ко-
                                                      
231  Пак там, с. 59-62. 
232  Пак там, с. 61. 
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гато той разполага с обективни критерии за оценка на относи-
мостта.  

В контекста на разглежданата тематика от съществено зна-
чение е условието „необходимост” на доказателственото средст-
во (чл. 159, ал. 2 ГПК). Необходимостта на доказателственото 
средство означава неговата същественост за установяване на 
подлежащия на доказване факт, без който не би могло да се из-
върши доказването. 

Споделената по-горе теза за необходимостта от баланс 
между избягване на прекомерния доказателствен материал в ка-
чеството на електронни документи, от една страна, и осигурява-
не разкриването на обективната истина, от друга страна, на 
практика не е нова за доказателствената теория, но изостря вни-
манието по този въпрос предвид спецификата на електронните 
документи.  

О. Стамболиев посочва в контекста на условието „необхо-
димост” на „определен информационен източник като доказа-
телствено средство в исковото производство”, че съществуват 
две опасности. Първата от тях е делото да не се попълни с дос-
татъчно информация, а втората опасност е в събирането на пре-
комерен и често ненужен доказателствен материал, който „зат-
лачва” делото. Преодоляването на тези две опасности при дейст-
вието на състезателното начало изисква от съда нов начин за 
процедиране, като съдът допуска и събира само необходимите 
доказателствени средства, без които твърдените от страните 
факти биха останали неизяснени. Доказателствените средства, 
които макар и да отговарят на условията за законност, годност, 
относимост, не са необходими, не се допускат като доказателства 
в процеса233. 

Тук ще посочим още един аспект, свързан с допускането на 

                                                      
233  Стамболиев, О. Цит. съч., с. 62. 



ЕЛЕКТРОННИЯТ ДОКУМЕНТ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС 

208 

доказателствените средства. Той се отнася до хипотезите, при 
които забраните в ГПК за допустимост на свидетелски показа-
ния отпадат. По силата на чл. 165, ал. 1 от ГПК, когато необхо-
димият документ е бил загубен или унищожен и за това страната 
няма вина, свидетелските показания стават допустими. Тези две 
алтернативни предпоставки трябва да бъдат доказани чрез пълно 
доказване от страната, поискала свидетели. В правната теория е 
възприето, че документът се счита загубен тогава, когато страна-
та не знае къде се намира той234. Документът е унищожен, когато 
материализираната с писмени знаци информация не може да бъ-
де възстановена или върху материалния носител е въздействано 
така, че текстът не може да бъде разчетен235.  

Въпросът за пълното доказване на горните обстоятелства по 
отношение на електронните писмени доказателства е сложен. 
Възможността един документ да бъде съхраняван дублирано на 
различни носители, да бъде предаван по електронен път или ко-
пиран под различни наименования на един и същ носител нама-
лява значително риска от неговото изгубване и усложнява доказ-
ването на този факт.  

Унищожаването на електронния документ също има раз-
лично съдържание от унищожаването на документ на хартиен 
носител. Електронният документ може да бъде възстановен 
(например след срив или „загуба” на информация от компютъра 
или след „изхвърляне в кошчето”). Тези особености следва да се 
вземат предвид от съда при произнасяне по допускането на сви-
детелските показания в тези хипотези. От една страна, по отно-
шение на това, доколко са доказани фактът на загубване или 
унищожаване, а от друга, дали тази трудност за доказване няма 
да доведе до недоказаност и съответно до недопускане на иска-
нето за свидетелски показания, което да лиши страната от дока-
                                                      
234  Пак там, с. 140. 
235  Пак там, с. 140. 
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зателствено средство, с което да докаже своето твърдяно право.  
Дори пълното доказване на горните обстоятелства да е из-

вършено, съществува още една предпоставка, която придобива 
нов прочит. Страната не трябва да е виновна за изгубването и 
унищожаването на документа, като тук се включват всички фор-
ми на вината.  

В доказването на този субективен факт също се крие спе-
цификата на електронния документ. Както вече посочихме, при 
разглеждането на спецификите на електронния документ от 
процесуална гледна точка един файл или документ може да бъде 
изтрит случайно в рамките на ежедневната работа. Доказването 
на „случайността” на изтриването на електронния документ и 
липсата на вина (в т. ч. небрежност), струва ни се, ще бъде раз-
лично от доказването на „случайността” при „погрешно изхвър-
ляне на документа в печката”236 например. 

Ето защо особеностите на електронните документи и изяс-
няването на въпросите, свързани с тяхното посочване, допуска-
не, представяне и събиране, са важни за нормалния ход и реша-
ване на делото.  

Вече беше отбелязано, че по силата на концентрационното 
начало в българския граждански процес в рамките на подготви-
телното заседание по делото пред първоинстанционния съд и с 
оглед процесуалните действия на съда и страните по посочване 
и събиране на електронни документи следва да бъдат уточнени 
въпросите, свързани с електронните инструменти за търсене, 
обхвата на искането, формата на представяне на документа, въз-
приемане на процедури за съхраняване на документа (в рамките 
на добросъвестното поведение на страните и извън обезпечи-
телното производство). 

                                                      
236  Венедиков, П. Писмени доказателства и свидетелски показания в граждан-

ския процес, Второ преработено издание, Сиби, 1994, с. 125. 
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3. Индивидуализация на електронните документи. 
Тeхники за посочване, представяне и събиране на 

електронни документи 

От гледна точка на процедурата по доказване процесуални-
те действия на съда по доказателствените искания на страните за 
събиране и представяне на електронни документи са важни с ог-
лед индивидуализацията на доказателственото средство, в слу-
чая електронния документ. Страната трябва ясно да индивидуа-
лизира доказателственото средство (вида на документа) и да по-
сочи неговото местонахождение. В чл. 156 от ГПК законодателят 
е установил минималното съдържание на доказателствените ис-
кания за допускане на разпит на свидетел, за обяснение на дру-
гата страна, за допускане на експертиза. Изисквания при посоч-
ването на веществени доказателства, в това число на писмени 
доказателства, не са формулирани. Считаме, че такива, особено 
отнасящи се до електронните документи, следва да бъдат пред-
видени в една нова редакция на чл. 156 от ГПК. Аргументите за 
това могат се търсят в спецификата на индивидуализацията на 
електронния документ и неговото „местонахождение” в логи-
чески, а не в географски построената среда.  

Въпросът за „местонахождението” на електронните доку-
менти е важен и с оглед на неговата достъпност. Вече отбеля-
захме въпросите, свързани с възможността за труднодостъпност 
на електронните документи и необходимостта страната, която ги 
посочва, да докаже тяхната необходимост.  

Уточняването на тези въпроси се свързва и с основанията 
да бъде приложен чл. 158 от ГПК, като се определи съответен 
срок, ако събирането на някое доказателство е съмнително или 
представлява особена трудност.  

Друг аргумент в тази посока е свързан с правилата на дока-
зателствената тежест. Обективната невъзможност за посочване и 
представяне на доказателствен материал води до санкциониране 
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на страната, която не е доказала твърдените от нея факти. Ако в 
съдебното производство става дума за голям обем труднодос-
тъпни електронни документи, който страната не може да събере 
поради техническа или финансова невъзможност например, съ-
дът следва да укаже на страната да представи косвени доказа-
телства или да използва друг вид доказателствени средства (до-
пустими съгласно ГПК), с които да докаже твърдения от нея 
факт (чл. 154, ал. 1 ГПК).  

Последното, както и цялата процесуална дейност на съда и 
страните, свързана с посочването и допускането на доказателст-
вените средства, е обвързана с вида на доказване. В процесуал-
ната доктрина е възприето, че косвеното доказване е обикновено 
непълно. Към косвено доказване или доказване с косвени дока-
зателства по необходимост (при липса на преки такива, бел. моя, 
И.Ц.) може да се прибегне, когато доказателствените средства са 
недостъпни, труднодостъпни или събирането им представлява 
съществена трудност за съда и страните237. Ж. Сталев отбелязва, 
че при косвеното доказване „доказателственият факт създава ве-
роятност, но не и сигурност относно съществуването на индици-
рания факт”238. От тази гледна точка с косвено доказване може 
да се провежда насрещното доказване. Главното доказване, т.е. 
това, за което доказващият носи доказателствена тежест, е вина-
ги пълно доказване. Взаимстваме приведения от Ж. Сталев при-
мер за наличието на документ, доказващ сключването на договор 
и факта на преговорите, който създава само вероятност, че в ре-
зултат на тях договорът е бил сключен239. 

Ако при сключването на договора е съставен електронният 
документ, но той е недостъпен или неговото извличане и визуа-
                                                      
237  Стамболиев, О. Цит. съч., с. 37; с. 64-65. 
238  Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право, Пето допълнено и прерабо-

тено издание, Университетско изд. „Св. Климент Охридски”, 1994, с. 240. 
239  Пак там. 
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лизация представляват особена трудност, то разменената между 
страните електронна кореспонденция може да послужи за кос-
вено доказателство, но няма да е достатъчно, за да докаже нали-
чието на сключен договор.  

От друга страна, в случай на такива труднодостъпни докумен-
ти съдът може да прецени да не ги допусне като доказателства в 
процеса при следните условия: с тях се провежда непълно доказва-
не; има достатъчно доказателства за правнорелевантния факт; изк-
лючването им от доказателствения материал ще облекчи делото и 
ще намали разходите на страната за неговото представяне.  

Въпросът за индивидуализирането на електронния документ 
е съществен още повече от гледна точка на възможността едната 
страна да отправи до съда искане, с което да помоли съда да за-
дължи насрещната страна да представи документ, който тя държи 
(чл. 190, ал. 1 ГПК). Липсата на достатъчно конкретика за иска-
ния електронен документ може да доведе до невъзможност за не-
говото представяне или да бъде представен различен от искания 
документ, което ще доведе до настъпване, по силата на чл. 190, ал. 
2 от ГПК на неблагоприятни последици, като съдът приеме за до-
казан неблагоприятния за нея факт. Същите са последиците, кога-
то страната твърди, че доказателственото средство се намира у 
трето лице, но с последици за отговорността съгласно чл. 87 ГПК. 

Ето защо своевременната индивидуализация на електронни-
те документи е предпоставка в своите доказателствени искания 
страните да сочат само относими и необходими доказателства. 

Индивидуализацията на хартиения документ не създава зат-
руднения на страните, тъй като за официалния документ е нужно 
да се посочи неговият вид, органът, в чиято компетентност той е 
издаден, номерът на акта и датата на издаване. За частните до-
кументи тези индивидуализиращи признаци са страните, датата 
на създаване на документа, номера, ако има такъв. Тези индиви-
дуализиращи документа данни всъщност представляват мета-
данни. Както вече отбелязахме, метаданните на електронния до-
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кумент, които осъществяват неговата индивидуализация, могат 
да бъдат много и от най-различен характер. Те могат да предс-
тавляват и самостоятелно доказателствено средство (електронен 
документ). Метаданните на електронния документ могат да бъ-
дат открити или скрити и тяхното установяване и извличане да 
представлява техническа сложност.  

По въпроса кои са най-добрите и ефективни методи и тех-
ники, използвани за събиране на електронно съхранявана ин-
формация в арбитража, ще се върнем отново към изследването 
на John Range и Jonatan Wilan „Е-discovery in Arbitration” (Е-
разкриване в арбитража)240.  

Авторите посочват няколко основни положения.  
На първо място, най-добрият начин за ограничаване разхо-

дите, времето и тежестта при доказване на факти с електронни 
документи е да се ограничи общото поле на търсенето в няколко 
ключови области. Това може да стане като се ограничи броят на 
документите, които ще бъдат търсени, съответно лицата, под 
чийто контрол са носителите на тези документи. Това според тях 
би намалило значително обема на документите, които трябва да 
бъдат открити, запазени, обработени и най-важното, прегледани.  

Друга потенциална мярка е страните да посочат конкретен 
период от време и търсенето да се ограничи само до този период.  

Като трета възможност за ограничаване броя на документите е 
използването на ключови думи за търсене. Тук от съществено зна-
чение е страната, която посочва ключовите думи, да знае как рабо-
ти програмата за търсене. Например електронният каталог на Уни-
верситетската библиотека на СУ „Св. Климент Охридски” дава 
възможност за търсене по различни категории, признаци, включи-
телно по думи, съседни думи, заглавие, автор, предметна област и 
                                                      
240  Range J., Wilan J., Е-discovery in Arbitration, Thomson Reuters/Dspatore; 

https://www.hunton.com/images/content/3/3/v2/3339/Chapter_ediscovery_in_ar
bitration.pdf&prev=search. 
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т.н. Сайтът съдържа и съвети към потребителите с оглед оптимал-
ното търсене и откриване на интересуващите ги материали. (Някои 
от тях са: „Ако в опцията „Съседни думи” отбележите ДА при въ-
веждане на израз, например компютърно програмиране, системата 
приема, че търсите единствено записи, в които след думата компю-
търно СЛЕДВА думата програмиране; При търсене можете да из-
ползвате логическите оператори И и ИЛИ. Например, може да въ-
ведете (сърце ИЛИ кардио) И хирургия, за да получите всички за-
писи, съдържащи сърце или кардио, заедно с думата хирургия; Из-
ползвайте въпросителен знак ? за намиране на записи, които съ-
държат част от дума. Например, при въвеждане на оръж? ще полу-
чите резултати оръжие, оръжия, оръжеен, оръжейни и т.н. Друг 
пример: ?графия ще даде резултат география, полиграфия и т.н. 
Знакът ? може също да се използва, когато съществува различен 
правопис на една и съща дума”241.) 

Следваща мярка е точното идентифициране на търсените 
документи. Само адекватно идентифицирани документи могат 
да отговорят на принципите на уместност, същественост и про-
порционалност. Важен момент е идентифицирането на достъп-
ността на източниците, теза, която споделихме по-горе. 

Съществеността на поисканите документи трябва да бъде 
внимателно преценена срещу тежестта върху искането за търсе-
не, извличане, представяне и събиране. Важен фактор за този 
баланс е относителната достъпност на потенциалните източници 
на електронните документи (т. 5.10 ICC Доклад)242.  

Посочените техники, отбелязват John Range и Jonatan Wilan, 
няма да идентифицират всички релевантни документи, но целта 
на арбитража е не „всеобхватност”, а адекватност. Техниката за 

                                                      
241 http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/925EILFLYK7EAFS1FE1V4EEFCJ88 

H8G86BVFMB7Q5RU V45788L-08294?func=find-b-0.  
242  https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/10/ICC-Arbitration-

Commission-Report-on-Managing-E-Document-Production-2012.pdf. 
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„филтриране” на документи трябва да бъде договорена от стра-
ните под надзора на арбитражния орган преди да започне произ-
водството. Освен това страните трябва да предвидят и методи, 
гарантиращи гъвкавост на процедурата чрез възможност за 
стесняване или разширяване на търсенията.  

Правило 4 от Протокола CIArb, както и Правило 3 от реви-
зираните правила за IBA (2010 г.) установяват формулата, според 
която искането за събиране и представяне на документи, както 
във вид на ESI, така и на хартия, трябва да включва описание на 
конкретен документ или на тясна и специфична категория доку-
менти, за които се предполага, че съществуват. Също така да се 
посочи уместността и съществеността на поисканите документи 
за резултата от случая. Ревизираните правила на IBA изискват от 
молещата страна (самостоятелно или по нареждане на арбит-
ражния съд) да идентифицира конкретни файлове, термини за 
търсене, лица или други средства за търсене на ESI по ефикасен 
и икономичен начин (член 3, буква а), ii)).  

Съществува и разпоредба, която изглежда най-подходяща 
по отношение на ESI. Според нея дадена страна може да поиска 
документите, които вече са в нейно притежание, попечителство 
или контрол, да бъдат изготвени от другата страна, но тя трябва 
да посочи причините, поради които би било необосновано зат-
рудняващо молещата страна да представи такива документи 
(член 3, буква в), i)).  

Съгласно Протоколът CIArb основният източник на ESI 
следва да бъдат сравнително достъпни данни, а именно активни 
данни, данни в близки граници или офлайн данни на дискове 
(член 7). Възстановяването на резервни касети, изтрити, повре-
дени или фрагментирани данни, архивирани данни или данни, 
които рутинно се изтриват в нормалния ход на бизнес операции-
те, не следва да бъдат искани освен ако молещата страна може 
да докаже, че значението и съществеността надвишават разходи-
те и тежестите на извличането (член 7).  
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В случай, че се иска извличане на метаданни, този, който 
прави искането, трябва да докаже, че тяхната уместност и зна-
чимост надвишават разходите и тежестта на производството (ос-
вен ако форматът на производство на ESI включва метаданни).  

Освен горните правила, в своето искане страните трябва да 
посочат и формата, в която ще представят или искат да бъде 
представен документът. В Протокола на CPR се отбелязва, че то-
ва трябва да стане в „разумно използваема форма”.  

Ревизираните правила на IBA (член 12, буква „б”) предвиж-
дат, че освен ако не е договорено или посочено друго, ESI се пре-
доставя или се произвежда във формата, която е най-удобна или 
икономична за страната, която ще ги представя и е разумно изпол-
зваема от получателите. Протоколът CIArb освен че изисква пред-
варително уведомяване за електронните средства и процеси, 
предназначени за разкриване на ESI (член 12), посочва, че произ-
водство на ESI следва да е във формата, в която информацията 
обикновено се поддържа или в разумно използваема форма (член 
8). Към арбитражния съд се установява изискване в случай на не-
съгласие да реши дали производството на ESI трябва да бъде във 
формата, в която е създадена, или друг формат (член 8). 

Всички тези аспекти и особености на процедурата по до-
казване с електронни документи трябва да се вземат предвид от 
страните. Налага се обаче изводът, че в този процес и по силата 
на служебното начало активността на съдията при извършване 
на процесуалните действия на страните е необходимо да се за-
сили в контекста и с оглед на допускането на електронните до-
кументи като доказателство в процеса.  

По повод ролята на арбитъра John Range и Jonatan Wilan243 
изразяват мнение, че една от пречките за ефективното управление 
на ESI е недостатъчното разбиране на технологиите, терминоло-

                                                      
243  Range J., Wilan J. Е-discovery in Arbitration, Thomson Reuters/Dspatore.  
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гията и процесите, свързани с търсенето на ESI, и следователно 
невъзможността да се упражнява достатъчно контрол (да ръково-
дят страните за подобряване ефективността на исканията за пред-
ставяне на електронни документи) – „Има естествена склонност 
да отхвърлят непознатото и да изискват електронните документи 
да бъдат представени в познат формат, а именно на хартия”. Ав-
торите подчертават също, че съществува взаимовръзка между 
цифровата грамотност на арбитрите и вероятността от получаване 
на продуктивно и ефективно доказване чрез електронни докумен-
ти. Както отбелязват и Irene Welser и Giovanni De Berti в статията 
си „Най-добри практики в арбитража: Избор на въведени и въз-
можни бъдещи добри практики”, документът е най-сигурният на-
чин да се установи съществуването и достоверността на фактите. 
Цитирайки чл. 8 от Правилата на IBA, съгласно който „арбитраж-
ният съд определя допустимостта, уместността, съществеността и 
тежестта на доказателствата”, те коментират: „Това е перфектно, 
но е по-лесно да се каже, отколкото да се направи”244. 

В горния анализ бяха очертани предпоставките, основания-
та, както и въпросите, които възникват при посочване, предста-
вяне и допускане на електронни документи с оглед принципите 
на гражданския процес и нормите, свързани с доказването.  

Основният извод, който следва да се направи, е, че проце-
дурата по доказването чрез електронни писмени доказателства в 
общия исков процес не се различава принципно от тази, в която 
се допускат и представят хартиени документи.  

От тази гледна точка няма основателна причина, която да 
налага преразглеждане на процедурните правила, свързани с 
представянето на електронни документи като доказателства в 
процеса. Електронните документи обаче налагат на съда и стра-
                                                      
244  Welser I., De Berti G. Best Practices in Arbitration: A Selection of Established 

and Possible Future Best Practices; http://www.chsh.com 
/fileadmin/docs/publications/ Welser/Beitrag_Welser_ 2010.pdf.  
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ните да вземат под внимание тяхната специфика и с оглед спаз-
ването на принципите на гражданския процес, и с оглед неговата 
ефективност, но най-вече за да се гарантира възможността за 
защита на твърдяното от тях право. Вече беше подчертана роля-
та на съдията в този процес. Следва да подчертаем и необходи-
мостта от промяна в ЗЕДЕП.  

Тук ще се върнем на заключителните думи от изследването 
на Mayer Brown върху международните арбитражни правила за 
събиране и представяне на ESI. Според него практиците и ар-
битрите вече разполагат с различни правила, насоки и протоко-
ли, на които се позовават, когато се стремят да въведат режими 
за електронно разкриване, които са в съответствие с целите за 
ефективност, икономичност, справедливост и пропорционал-
ност. От друга страна, посочва авторът, с подходящи технически 
насоки електронното разкриване има потенциала да бъде изпол-
звано по положителен и проактивен начин, за да се намали обе-
мът хартия и да се открият възможности за стратегическо изпол-
зване на технологии като например за анализи на данни, елект-
ронни пакети, електронно представяне на доказателства и елект-
ронни писма, които могат да служат за рационализиране на ар-
битражния процес245.  

                                                      
245  Brown M. Production of Electronically Stored Information Under International 

Arbitration Rules Recent Developments, 
https://www.mayerbrown.com/publications/Production-of-Electronically-Stored-
Information-Under-International-Arbitration-Rules-Recent-Developments-01-10-
2011.  
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I. СРЕДСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННА 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ 

НА… АВТЕНТИЧНОСТ. СЪЩНОСТ 
И ПРАВЕН РЕЖИМ 

1. Идентификация на лицата, автентификация и 
цялостност на електронните изявления – 

функционални аспекти 

Във връзка с доказателствената сила на електронните доку-
менти основно място заемат въпросите, свързани с изясняване 
на понятията „идентификация”, „автентификация” и „цялост-
ност на данните” при електронните изявления.  

Въпросът за електронната идентификация на лицата е разг-
ледан в издаденото от Висшия съдебен съвет „Облигационно и 
международно право. Ръководство” (Ръководството)246. Авторите 
на Ръководството също определят като основен проблем при 
виртуалните комуникации „идентичността” на лицата и свърза-
ните с тях въпроси за автентичността, сигурността и целостта на 
изпращаните електронни изявления.  

Термините автентификация и идентификация са близки по-
между си, но от гледна точка на спецификите на електронната 
среда и доказателствената сила на електронния документ в про-
цеса обозначават различни юридически факти с различи правни 
последици.  

                                                      
246  Белазелков, Б., Йордански, С., Пандов, В., Шопов, А. Облигационно и меж-

дународно право. Ръководство., ВСС, 2015; http://vssold.justice.bg/bg/e-
guide/Topic03_Contractual-IntLaw.pdf.  
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Съгласно Оксфордския речник на съвременния английски 
език значението на глагола „authenticate” е „да докажеш, че е ис-
тински” („prove to be genuine”), „да докажеш без съмнение про-
изхода, авторството” („prove beyond doubt the origin, 
authorship”)247. А глаголът „identify” означава „да установиш кой 
е някой, или нещо кое е”) „say, show, prove, who or what 
somebody or something is”)248. 

Поради близостта на понятията „идентификация” и „автен-
тификация” в аналоговата среда (среда с приблизителна терми-
нология) обикновено се използва първото. В електронната среда, 
изискваща еднозначност, такова смислово съвпадение е непод-
ходящо. Не е случайно, че терминът „автентификация” става 
широко използван именно в сферата на електронното взаимо-
действие.  

Идентификацията не е нищо повече от това да твърдиш, че 
си някого. В информационния свят това се нарича потребителско 
име (username). Въвеждането на парола е верификация за това, 
че си този, за който си се идентифицирал. Автентификацията е 
начин, по който човек доказва, че е този, за който се представя. 
Обикновено това е паролата (password)249. 

Интернет страницата на един от най-големите доставчици 
на услуги в областта на информационните технологии, IBM, 
предоставя на потребителите кратко разяснение за разграниче-
нието между идентификация и автентификация. Идентификаци-
ята е възможността да се разпознае по уникален начин потреби-
телят на една система, а автентификацията е възможността да се 

                                                      
247  Hornby, A. S., Cowie, A. P., Gimson, A. C. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 

Current English, Oxford University Press, Наука и изкуство, София, 1989, с. 51. 
248  Пак там, с. 421. 
249  Блог на Daniel Miessler, Security: Identification, Authentication, and 

Authorization, 2005, https://danielmiessler.com/blog/security-identification-
authentication-and-authorization/.  



ЕЛЕКТРОННИЯТ ДОКУМЕНТ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС 

222 

докаже, че потребителят действително е човекът, за който се 
представя250. 

В своето изследване, озаглавено „Основы понимания фено-
мена электронного обмена информацией”, В. А. Конявский и В. 
А. Гадасин определят идентификацията на обекта като „устано-
вяване на еквивалентност с неговия априорно известен комплекс 
от характеристики”251. Да се идентифицира един документ, озна-
чава да се установи фактът на идентифициращата информация, 
отделяща дадения документ от всички останали. Възможността 
за модификация на електронния документ е неотменимо свойст-
во на електронното взаимодействие. Поради това е необходимо и 
потвърждаване на идентифициращата информация, съпътстваща 
документа.  

Авторите посочват, че електронният документ е по-скоро 
процес, отколкото предмет и с това обясняват необходимостта 
той да бъде „свързан” със субекти, обекти и процеси, съществу-
ващи независимо и извън него, или с други думи, документът да 
бъде автентифициран. Когато говорим за идентифициране на ав-
тора, то обикновено се разбира автентификация на документа.  

Разбирането за автентичност на документа в българската 
процесуалноправна доктрина се свежда само до удостоверяване 
идентичността на субекта, който е автор на изявлението. Това 
разбиране обаче се отнася до субекти и документи, намиращи се 
в една и съща среда – аналоговата.  

От гледна точка на електронното взаимодействие, отбеляз-
ват В. А. Конявский и В. А. Гадасин, идентифицирането на авто-
ра и установяването на връзката между него и електронното 

                                                      
250    https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSFKSJ_7.5.0/com.ibm.mq.

sec.doc/q009740.htm  
251 Конявский, В. А., Гадасин, В. А. Основы понимания феномена электронного 

обмена информацией, изд. Беллитфонд, 2004г., с. 287; достъпна в електро-
нен вид: http://www.okbsapr.ru/docs/books/opf/58_opf.htm.  



I. СРЕДСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА… 

223 

изявление изисква идентификация не само на лицето (автора), 
но и на самата електронна среда, процеса на формиране, обра-
ботка и предаване на документа в рамките на информационния 
обмен, както и идентифициране на програмно-техническите 
средства.  

В тази връзка автентификацията включва всички субекти, 
обекти и процеси, които се явяват нейни елементи. Затова „ав-
тентификацията” се определя като обективно потвърждаване на 
съдържащата се в документа идентифицираща информация за 
субекта (автор, титуляр, адресат), обекта и процеса252. Това раз-
биране за понятието излиза извън рамките на възприетото в 
процесуалното право съдържание на понятието „автентифика-
ция на документа”, което се свързва единствено с подписа, удос-
товеряващ, че изявлението е направено от лицето, което го е 
подписало.  

За да обяснят горното си разбиране, авторите описват об-
разно процеса на автентификация, като посочват, че автентифи-
кацията на документа се извършва в двете среди – електронната 
и аналоговата, по следния начин: използвайки определен иден-
тификатор (парола) – i, ползвателят я въвежда чрез натискане на 
клавиш в аналогова среда и така искането за достъп се формира 
в интерфейсната част на електронната среда. Ще бъде ли пре-
доставен достъп или не, се решава в рамките на електронната 
среда, на основата на анализ на постъпващото от интерфейсния 
фрагмент на средата електронно изявление, представлящо ня-
какво двоично число х. Числото х не съвпада с i, тъй като изяв-
лението съдържа още служебна и технологична информация.  

Провеждайки регламентирано преобразуване на числото х, 
т.е. изчислявайки зададената функция i(х), компютърното уст-
ройство намира значението на i и го сравнява с това, което се 

                                                      
252  Пак там. 
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съхранява в паметта. При положителен резултат от сравнението 
ползвателят y е автентифициран. В крайна сметка е автентифи-
цирана последователността на натискане на клавишите, но кой 
ги е натиснал – за електронната среда няма значение. В този 
случай числото i е идентификатор не на конкретното лице у, а на 
конкретна реализация на електронния процес по формиране на 
парола. В ежедневието тези понятия често се смесват, което мо-
же да доведе до сериозни грешки253. 

Тези особености на автентификацията внасят нов елемент 
във връзката автор – електронно изявление и от тази гледна точ-
ка влияят върху прилагането на нормите, свързани с признаване-
то на формална доказателствена сила на електронните докумен-
ти, в частност при установяване на авторството на документа.  

В аналогова среда доказването на автентичността на доку-
мента се извършва чрез идентифициране на лицето, което собст-
веноръчно го е подписало, а в електронна среда чрез идентифи-
циране на лицето, обекта и процеса. В аналогова среда автен-
тичността на подписа се установява посредством графологична 
експертиза. В електронна среда автентичността на подписа или 
лицето, създало данните, които използва, за да се подписва, се 
установява чрез различни идентифициращи белези в електрон-
ната среда, включително чрез обекта и процеса.  

От тази гледна точка въпросът за доказателствената сила на 
електронния документ се свързва и с неговото запазване и съх-
ранение. Условие за съществуване на електронен документ с 
юридическа сила е т.нар. „доверена среда”, обезпечаваща на-
деждно функциониране и осигуряване на цялостност на данни-
те, осъществяващи идентификацията, съответстващо на довери-
ето към хартиените документи с установени реквизити254. 
                                                      
253  Конявский, В. А., Гадасин, В. А. Цит. съч., с. 290. 
254  Сабанов, А. Г. Юридическая сила электронного документа: технологичес-

кая составляющая, "Защита информации. Инсайд", № 3, май-июнь, 2014, с. 
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Като правило под „цялостност” се разбира съдържащата се 
информация в документа и съответните метаданни да са пълни 
(присъстват всички данни) и верни (всяка част от данните е неп-
роменена).  

В този смисъл е и изразеното от съда становище в Решение 
от 26.11.2013 г. на Административен съд Стара Загора по адм. д. 
№ 510/2012 г., с което се произнася по спор във връзка с използ-
ване на програмен продукт за заявяване ползването на платен 
годишен отпуск чрез извършване електронно изявление.  

В контекста на предмета на делото съдът отбелязва следно-
то: „основните проблеми при използването на електронни изяв-
ления са установяването по безспорен начин на авторството на 
едно електронно изявление, автентичността на съдържанието 
му, т.е. че изявлението не е променяно от момента на изпращане 
до момента на получаването му, и гаранции, че текстът му е за-
щитен, т.е. може да стане достояние единствено на лицето, до 
което е адресиран”.  

С други думи, съдът отчита характера на електронния до-
кумент и като процес и сочи за необходимо запазването на це-
лостта на данните за целите на идентификацията.  

Регламент ЕС/910/2014 включва потвърждаването на це-
лостта на данните в електронна форма в понятието „удостоверя-
ване на автентичност” и в чл. 3, т. 5 определя последното като: 
„електронен процес, който позволява електронна идентификация 
на физическо или юридическо лице или потвърждаване на про-
изхода и целостта на данни в електронна форма”.  

Следователно въпросът за автентификацията на електрон-
ния документ в смисъла, разгледан по-горе, има своето легално 
основание.  

Разбира се, когато говорим за аналогов документ понятието 

                                                                                                                
20; https://www.aladdin-rd.ru/company/pressroom/articles/41125. 
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„цялостност” – пълни и верни данни, е лесно приложимо. Но 
при електронния документ това не може да се абсолютизира. От 
гледна точка на разглеждането на електронния документ като 
процес идентифициращите го елементи в електронната среда са 
динамични. Всяко „отваряне” на документа, прехвърляне на 
друг носител или изпращане добавя нова идентифицираща ин-
формация. Затова, когато говорим за идентификация и цялост-
ност на данните в електронен вид, следва да имаме предвид оп-
ределен необходим и същевременно достатъчен набор от данни, 
осъществяващи автентификацията на документа.  

В Типовия закон на УНСИТРАЛ за електронна търговия е 
отделено внимание на въпросите, свързани с целостта на данни-
те като в чл. 8, ал. 3 са посочени критерии за оценка на целостта 
на информацията от момента, в който тя е създадена.  

Критерий за оценка на целостта е съхранението на инфор-
мацията в пълен и непроменен вид, без това да включва добавя-
нето на различни реквизити или изменения, произтичащи от 
обичайния процес на предаване, съхранение и визуализация. 
Изискуемата степен на надеждност се оценява при отчитане на 
целите, за които информацията е била подготвена, както и всич-
ки съответстващи обстоятелства (чл. 8, ал. 3, т. „b”).  

Целостта на информацията и данните се поставя в основата 
на тяхната доказателствена сила. В чл. 9 от Типовия закон се въ-
вежда принципът, че информацията под формата на „съобщение 
с данни” (електронно изявление, бел. моя, И.Ц.) има надлежна 
доказателствена сила. Критериите за оценка на доказателствена-
та сила на съобщението с данни са: надеждността на способа, с 
помощта на който е подготвено, съхранено или предадено съоб-
щението; надеждността на способа, с помощта на който е обез-
печена целостта на информацията; способът, с помощта на който 
се идентифицира неговият съставител; и всеки друг съответст-
ващ фактор (чл. 9, ал. 2 от Типовия закон). 

Това потвърждава изведената по-горе теза за различното 
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съдържание или по-скоро за разширяване обхвата на понятието 
автентификация, като се държи сметка за разширения кръг иден-
тифициращи данни (във връзка с процеси по създаване, съхра-
нение и предаване), както и „други съответстващи фактори”, при 
което е гарантирана тяхната цялостност. 

В Ръководството по прилагане на Типовия Закон на УН-
СИТРАЛ за електронна търговия Комисията255 внася допълни-
телно разяснения към понятието „писмена форма” при отчитане 
на нейното значение за целите на доказването.  

В чл. 8 от Ръководството се подчертава важността на це-
лостта на информацията като условие за нейната автентичност и 
се установяват критериите, които е необходимо да бъдат отчита-
ни при оценка на целостта. Те се свързват със систематичния за-
пис на информацията като потвърждение на това, че тя е била 
записана без пропуски и е защитена от изменения. Текстът уста-
новява минималните „приемливи” изисквания по отношение на 
формата, на които трябва да отговаря съобщението с данни, за да 
бъде „функционално еквивалентно” с оригиналния документ 
или с други думи, минималните критерии за установяване на ав-
тентичността на документа. Те включват следните елементи: 
обикновен критерий за целостта на данните; описание на еле-
ментите, които е необходимо да се отчитат при оценка на це-
лостта; и елемента „гъвкавост”.  

Критериите за оценка на целостта (чл. 3, б. „а”) извеждат 
извън кръга на измененията необходимите допълнения към пър-
воначално създадения документ. Като такива се посочват раз-
личните удостоверявания, реквизити, нотариални заверки и т.н. 
Докато съдържанието на електронното изявление е пълно и неп-
роменено, необходимите допълнения към него няма да влияят на 
неговата автентичност. 

                                                      
255  Комисия по международна търговия към ООН. 
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Способите за идентификация на субектите на електронни 
изявления, процесите на създаване, съхранение и предаване и кри-
териите за цялостност на данните за целите за установяване на ав-
тентичността са посочени и в Конвенция на ООН за използване на 
електронните съобщения в международните договори, приета с Ре-
золюция 60/21 на Генералната Асамблея от 23 ноември 2005 г.  

Чл. 9 на документа възпроизвежда правилата във връзка с 
гарантиране на целостта на данните, въведени в Типовия закон 
за електронна търговия на УНСИТРАЛ от 1996 г. За удостоверя-
ване на автентичността на данните са предвидени две кумула-
тивни условия. Първо, да има надеждни доказателства за це-
лостта на съдържащата се в съобщението информация от мо-
мента, в който тя е създадена в нейната окончателна форма във 
вид на електронно съобщение и какъвто и да е друг вид, и второ, 
при необходимост от представяне на съдържащата се в него ин-
формация, тази информация да може да бъде представена само 
на лицето, за което е предназначена (чл. 9, т. 4, б. „а” и „б” от 
Конвенцията). Като критерий за оценка на целостта се посочва 
съхраняването на информацията в пълен и непроменен вид, като 
отново се изключват удостоверителните допълнения, както и 
измененията, произтичащи от обичайните процеси на предаване, 
съхранение и демонстриране. Необходимата степен на надежд-
ност на критериите се оценява при отчитане на целите, за които 
информацията е била подготвена и всички съответстващи обсто-
ятелства (т. 5, б. „а” и „б” от Конвенцията). 

2. Концептуална рамка на електронните 
удостоверявания 

Технологичната природа на електронния документ дава но-
ви възможности за установяване на автора на електронното 
изявление и целостта на данните, предавани по електронен път. 
Това са различни средства за идентификация на лицата и удос-
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товеряване на автентичност – електронни подиси, електронни 
печати, електронни времеви печати, препоръчана електронна 
поща, удостоверяване автентичността на уебсайт.  

Правната рамка на тези средства на европейско ниво е създа-
дена с Регламент 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета 
относно електронната идентификация и удостоверителните услуги 
при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Ди-
ректива 1999/93/ЕО256. В предмета на Регламента е включена и 
правната рамка на удостоверителните услуги, като техният обхват е 
разширен в сравнение с Директива 1999/93/ЕС (отм.) и обхваща 
създаването, проверката и валидирането не само на електронните 
подписи, но и на електронни печати, електронни времеви печати, 
услуги за електронна препоръчана поща и удостоверения, свързани 
с тези услуги (чл. 3, параграф 16 от Регламента). 

Настоящото изследване се ограничава до извеждане на общи-
те правила и принципите за идентификация на лицата и удостове-
ряване на автентичност от гледна точка на придаването на доказа-
телствена сила на средствата за идентификация и удостоверяване 
на автентичност при установяването на автентичността на елект-
ронните писмени доказателства в рамките на гражданския процес.  

На първо място следва да посочим, че създадената с Регла-
мент ЕС/910/2014 г. обща правна рамка на удостоверителните 
услуги не създава общо задължение за използването им в стра-
ните членки. Също така извън неговото приложно поле е пре-
доставянето на услуги, използвани изключително в рамките на 
затворени системи между определен набор от участници, които 
не оказват въздействие върху трети страни. Например системи, 
установени във фирмени или публични администрации за уп-
равлението на вътрешни процедури, които използват удостове-
рителни услуги.  

                                                      
256  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910.  
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„Регламентът не следва да обхваща и аспектите, свързани със 
сключването и действителността на договори или други правни 
задължения, когато в националното право или в правото на Съюза 
са предвидени изисквания по отношение на формата. Освен това 
той следва да не засяга националните изисквания за формата, кои-
то се отнасят до публичните регистри, и по-конкретно търговски-
те и поземлените регистри” (съображение 21). 

С него се установява принципът, че удостоверителните ус-
луги следва да се допускат като доказателство при съдебни про-
изводства, но „доколкото настоящият Регламент създава задъл-
жение за признаване на удостоверителна услуга, тази удостове-
рителна услуга може да бъде отхвърлена само ако носителят на 
задължението не може да я прочете или провери поради техни-
чески причини извън неговия пряк контрол”.  

Това задължение само по себе си обаче не следва да налага 
на публичен орган да се сдобива с хардуера и софтуера, необхо-
дими за техническото разчитане на всички съществуващи удос-
товерителни услуги (съображение 23).  

Последното има важно значение при доказването в процеса 
в следния контекст: удостоверяването на автентичността на 
електронния подпис се извършва чрез проверка на съответното 
удостоверение, създадено от доставчик на удостоверителни ус-
луги (квалифицирани или неквалифицирани такива по смисъла 
на чл. 3 от Регламента), както и чрез проверка и потвърждаване 
на валидността на електронен подпис или печат (чл. 3, параграф 
41 от Регламента).  

В този смисъл доказването на факта на авторството на елек-
тронното изявление може да бъде затруднено, ако съществуват 
пречки за техническото разчитане на удостоверителната услуга 
от страна на публичен орган или ако носителят на задължението 
за признаване на удостоверителната услуга не може да я прочете 
или провери поради технически причини извън неговия контрол.  

Разбира се, това правило визира трансграничното използва-
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не на удостоверителните услуги и задължението за признаване 
на удостоверителна услуга, но то засяга принципен въпрос за 
доказателствената сила на удостоверителната услуга, без значе-
ние дали удостоверяването има трансграничен характер.  

Създаденото сравнително ново законодателство в предмет-
ната област на електронните удостоверявания (някои от нормите 
в българското законодателство, свързано с електронната иден-
тификация влизат в сила през 2018 г.) предпоставя необходи-
мостта да бъдат изяснени основни понятия, свързани с иденти-
фикацията на лицата и удостоверяването на автентичност, тях-
ната връзка с докриналното разбиране за автентичност на доку-
мента и за целите на обезпечаване и гарантиране формалната 
доказателствена сила на електронните документи. 

3. Същност на понятията електронна  
идентификация, електронна идентичност и електронен 

идентификатор 

Електронната идентификация се свързва с установяване са-
моличността на лицата при тяхната дейност в електронна среда. 
Идентификацията е процес, който се извършва на основата на 
предварително определени и зададени признаци, свързани с 
конкретно лице и отделящи го от други.  

В Регламент ЕС/910/2014 г. тези признаци са означени като 
„данни за идентификация на лица”, което означава „набор от 
данни, които позволяват да се установи самоличността на физи-
ческо или юридическо лице, или на физическо лице, представля-
ващо юридическо лице” (чл. 3, параграф 3 от Регламента).  

В българския Закон за електронната идентификация 
(ЗЕИ)257 данните за идентификация на лица са обозначени с тер-
                                                      
257  Обн. ДВ. бр. 38 от 20 май 2016г., изм. ДВ. бр. 50 от 1 юли 2016г., изм. и 

доп. ДВ. бр.101 от 20 декември 2016г., в сила от 21.11.2016г. 
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мина „електронна идентичност” и съгласно легалната дефини-
ция в § 1, т. 2 от ДР на ЗЕИ те представляват „минимална съв-
купност от характеристики, представени в електронна форма, 
въз основа на които може да се направи еднозначно разгранича-
ване на едно лице от други лица в електронна среда”.  

В дадената дефиниция не се конкретизира дали се включват 
и ЮЛ, освен ФЛ, но при систематично тълкуване на нормата във 
връзка с очертания в чл. 1 от ЗЕИ предметен обхват на същия, а 
именно уреждане на обществените отношения, свързани с елек-
тронната идентификация на ФЛ, от приложното поле съгласно 
легалната дефиниция за „електронна идентичност” са изключе-
ни ЮЛ за разлика от Регламента. 

В § 1, т. 1 от ДР на ЗЕИ понятието „електронна идентифи-
кация” е определено като „процес на използване на данни в 
електронна форма за идентификация на лица, които данни пред-
ставляват по уникален начин дадено физическо лице”. В основа-
та на дефиницията всъщност стои понятието „данни за иденти-
фикация на лица” съгласно чл. 3, параграф 3 от Регламента, но 
дефинирано от българския законодател с термина „електронна 
идентичност” или „минимална съвкупност от характеристики, 
представени в електронна форма, въз основа на които може се 
направи еднозначно разграничаване на едно лице от други лица 
в електронна среда” (§ 1, т. 2 от ДР на ЗЕИ). 

Законът за електронната идентификация въвежда още едно 
легално понятие – „електронен идентификатор”, определен в чл. 
2, ал. 1 от ЗЕИ като „уникален идентификатор на физическо ли-
це, за който е издадено удостоверение за електронна идентич-
ност”. Съгласно ал. 3 на същия текст „въз основа на електронния 
идентификатор може да се направи еднозначно разграничаване 
на едно лице от други лица във виртуална среда с цел осигуря-
ване на достъп до информационни системи или осигуряване на 
възможност за извършване на електронни изявления”.  

Електронният идентификатор се съдържа в Удостоверение 
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за електронна идентичност, което е „формализиран официален 
електронен документ, представен чрез общоприет стандарт, из-
даден с определен срок на валидност и съдържащ електронен 
идентификатор и други данни, определени с правилника за при-
лагане на закона” (чл. 3 от ЗЕИ). Срокът на валидност на удос-
товеренията за електронна идентичност е 5 години (чл. 20, ал. 1, 
т. 5 от ЗЕИ) за разлика от режима на валидност на традиционни-
те документи за самоличност (лична карта, шофьорска книжка). 
Също така за разлика от тях едно лице може да поиска издаване 
на повече от едно удостоверение за електронна идентичност (чл. 
20, ал. 1, т. 9 от ЗЕИ).  

Субект, или нормативно възприетия термин „титуляр на 
електронна идентичност”, е физическо лице, навършило 14-
годишна възраст, на което е издадено удостоверение за елект-
ронна идентичност (чл. 6 от ЗЕИ).  

Министерството на вътрешните работи създава и поддържа 
регистър на издадените и прекратени удостоверения за елект-
ронна идентичност и регистър на електронните идентификатори, 
титулярите им и съответните удостоверения за електронна иден-
тичност (чл. 19, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗЕИ). За осъществяване на та-
зи дейност Министърът на вътрешните работи може да се под-
помага от администратори на електронна идентичност, вписани 
в Публичен регистър, съгласно правилата, установени в Глава 
Трета (чл. 10 и сл.) от ЗЕИ. В Публичен регистър се вписват и 
Центровете за електронна идентификация. Такъв Център, със 
статут на Дирекция, се създава в Държавна агенция „Електронно 
управление” (ДАЕУ), като функциите на такъв Център могат да 
се осъществяват и от други лица, вписани в регистъра по чл. 10 
от ЗЕИ (чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕИ).  

За разлика от традиционните документи за самоличност, 
удостоверението за електронна идентичност може да бъде спи-
рано, възобновявано или прекратявано при различни хипотези, 
свързани с промяна в обстоятелствата, опасност от увреждане 
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интересите на титуляря или трети лица, по искане на самия ти-
туляр и други (чл. 21 и чл. 22 от ЗЕИ).  

Законът за електронната идентификация изрично урежда 
електронното представителство. В Глава шеста от ЗЕИ (ДВ. бр. 
38 от 2016 г., в сила от 21.11.2017 г.), озаглавена „Електронни 
овластявания”, са регулирани отношенията, свързани с начина и 
формата на електронно упълномощаване. Законът заменя възп-
риетия в традиционния гражданскоправен институт на предста-
вителството термин „упълномощаване” с термина „овластява-
не”. Независимо от това, очевидно става дума за гражданско 
представителство, като субекти на регулираното отношение – 
„електронно овластяване” са упълномощител и упълномощен 
(пълномощник).  

Овластяването се извършва като упълномощителят вписва 
уникалния идентификатор на пълномощника в електронен ре-
гистър на овластяванията (чл. 29, ал. 1 от ЗЕИ). Предвидени са 
два режима на вписване на овластяванията. Когато се извършва с 
цел упражняване на права чрез пълномощник пред държавен ор-
ган, организация, предоставяща обществени услуги, и лица, 
осъществяващи публични функции, уникалният идентификатор 
на пълномощника се вписва в Електронния регистър на овластя-
ванията, воден от Министъра на вътрешните работи (чл. 29, ал. 1 
от ЗЕИ). Лица, извън посочените в цитираната алинея 1, също 
могат да предоставят възможност за упражняване на права пред 
тях чрез пълномощник с типизирано определяне на обема и ус-
ловията за представителство по начин, определен в Правилника 
за прилагане на закона.  

В този случай овластяването се вписва в Регистър на овлас-
тяванията, воден от Центровете за електронна идентификация 
(съгласно чл. 9, ал. 3 от ЗЕИ). При вписването упълномощителят 
посочва действията, за които делегира представителна власт на 
упълномощения, обема на представителната власт и срока на 
овластяването (чл. 29, ал. 3 от ЗЕИ).  
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В чл. 30 от ЗЕИ е въведена фикция, по силата на която 
вписването в регистъра на овластяванията се ползва със същата 
правна сила като писмената форма с нотариална заверка на под-
писите. Поради липсата на изрично посочване следва да се счи-
та, че под Регистър на овластяване в посочената норма се разби-
рат двата регистъра на овластявания, съответно и двата режима 
на овластяване. Регистърът на овластяванията не е публичен, ка-
то достъп имат само упълномощителите, „овластените лица” и 
администраторите. 

В Преходните и заключителните разпоредби на ЗЕИ, с цел 
синхронизиране на нормите, свързани с електронната иденти-
фикация, са направени изменения и допълнения на Закона за 
електронното управление (ЗЕУ). С § 5, т. 3 от ПЗРЗЕИ (изм. ДВ., 
бр. 38 от 2016 г., в сила от 21.11.2017 г.) се изменя чл. 24 от ЗЕУ, 
като се създава ново заглавие „Представителство” и препращаща 
норма, която указва, че „за ползване на електронни администра-
тивни услуги чрез пълномощник упълномощителят трябва да го 
овласти по реда на Закона за електронната идентификация”. Със 
същата разпоредба на ЗЕИ (т. 4) са изменени заглавието и текс-
тът на чл. 28 от ЗЕУ (в сила от 21.05.2017 г.). Разпоредбата 
урежда реда за проверка на идентичността на юридическите ли-
ца. Това се извършва „чрез автоматизирана проверка на техния 
статут в съответните регистри, в които са вписани, когато са на-
лице технически средства за извършването”.  

Задължението за служебна проверка е поставено под усло-
вие. Но текстът е неясен. По смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗЕИ, 
„електронната идентичност е минималната съвкупност от харак-
теристики, представени в електронна форма, въз основа на които 
може да се направи разграничаване на едно лице от други лица в 
електронна среда”. В ЗЕУ не става дума за проверка на съвкуп-
ност от характеристики, а за проверка на „статут” в съответните 
регистри. Такива регистри са Търговски регистър, Регистър 
БУЛСТАТ, Централен регистър на юридическите лица с несто-
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панска цел и т.н. Но за проверка в тези регистри не са необходи-
ми технически средства по смисъла на чл. 28 от ЗЕУ. Остава от-
ворен въпросът какво включва понятието „идентичност на юри-
дическите лица” и кои регистри визира посоченият текст.  

В тази връзка проблеми с тълкуването създава и понятието 
„уникален идентификатор”. В § 1, т. 22. от ЗЕУ „Уникален иден-
тификатор” е единният граждански номер на българските граж-
дани, личният номер на чужденците, единният идентификацио-
нен код за търговците и клоновете на чуждестранните търговци 
и кодът по БУЛСТАТ за лицата, подлежащи на вписване в регис-
тър БУЛСТАТ. Понятието е формулирано за целите на предоста-
вяне на електронни административни услуги (чл. 22, ал. 1 ЗЕУ). 
Същевременно в чл. 2, ал. 1 на ЗЕИ понятието „електронен 
идентификатор” е дефинирано като „уникален идентификатор на 
физическо лице, за който е издадено удостоверение за електрон-
на идентичност”.  

В крайна сметка се получава натрупване на термини, дефи-
ниции и режими за установявяне на самоличност в електронна 
среда, които усложняват точното прилагане на нормите, свърза-
ни с удостоверяване на електронна идентичност на лицата.  

По отношение на представителната власт е създаден нов 
текст – 24б от ЗЕУ – Автоматично установяване на законна 
представителна власт (ДВ. бр. 50 от 2016 г., в сила от 
01.01.2018 г.). Той се отнася до хипотезите на предоставяне на 
вътрешна административна услуга от страна на първичните ад-
министратори на данни за проверка на представителната власт, 
когато такава произтича или може да се установи от вписвания в 
поддържаните от тях регистри или бази данни.  

Както вече беше отбелязано, въпросите, свързани с иденти-
фикацията на лицата в електронна среда, са тясно свързани с 
друго понятие, характерно за тази среда – „автентификация”. 
Често тези понятия се използват в един и същ смисъл, а именно 
отразяват връзката на едно действие в електронна среда с конк-
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ретно лице. Независимо от това сходство, двете понятия не се 
покриват и това вече беше подчертано.  

Нормативното обособяване на двата процеса „електронна 
идентификация” и „удостоверяване на автентичност” е допълни-
телен аргумент в тази посока. Съгласно въведената в Регламент 
ЕС/910/2014 г. легална дефиниция понятието „удостоверяване на 
автентичност” означава „електронен процес, който позволява 
електронната идентификация на физическо или юридическо ли-
це или потвърждаването на произхода и целостта на данните в 
електронна форма” (чл. 3, параграф 5 от Регламента). 

Удостоверяването на автентичност за разлика от идентифи-
кацията се отнася не само до лицата, но и до данните. 

Какво е отношението между идентификацията на едно лице 
по смисъла на разгледаните нормативни разпоредби в дадената 
предметна област и установяването на авторството на електрон-
ното изявление от гледна точка на формалната доказателствена 
сила на електронния документ? 

До доказване на противното автор на електронното изявле-
ние (електронен документ) е лицето, което го е подписало. Съг-
ласно чл. 3, параграф 10 от Регламент ЕС/910/2014 г. електронен 
подпис означава „данни в електронна форма, които се добавят 
към други данни в електронна форма или са логически свързани 
с тях, и които титулярят на електронния подпис използва, за да 
се подписва”. Съгласно т. 9 от същата разпоредба „титуляр на 
електронен подпис означава физическо лице, което създава елек-
тронен подпис”. От друга страна, „удостоверението за електро-
нен подпис е електронен атестат, който свързва данните за вали-
диране на електронния подпис с физическото лице и потвържда-
ва най-малко името или псевдонима на това лице” (чл. 3, параг-
раф 14 от Регламента).  

От тази гледна точка електронният подпис може да се възп-
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риеме като средство за идентификация и като средство за удос-
товеряване на автентичност по смисъла на Регламента258.  

Идентификацията на лицата и авторството на електронните 
изявления са регулирани в Закона за електронното управление в 
контекста на предоставянето на електронни административни 
услуги. Съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗЕИ (изм. ДВ, бр. 38 от 2016 г., в 
сила от 21.05.2017 г.) „задълженията по тази глава възникват, ако 
гражданинът, съответно организацията са се идентифицирали по 
ред, установен в закон, когато закон изисква идентификация за 
предоставяне на административна услуга”. 

Член 22 от ЗЕУ урежда идентификацията, интегритета259 и 
авторството при предоставяне на електронни административни 
услуги. Съгласно ал. 1 получателите на електронни администра-
тивни услуги се идентифицират по ред, определен със закон, ос-
вен ако със закон се допуска предоставяне на административна 
услуга без идентификация. Получателите на електронни адми-
нистративни услуги – юридически лица, се идентифицират чрез 
уникалния си идентификатор260. Интегритетът и авторството на 
подадените по електронен път изявления във връзка с електрон-
ните административни услуги се установяват чрез електронен 
подпис при спазване на действащото в тази област законодателс-

                                                      
258  Димитров, Г. Право на информационните и комуникационни технологии. 

Гражданскоправни аспекти. Част І, София, Фондация „Право и Интернет”, 
2014, с. 97. 

259  § 1, т. 9 от ДР на ЗЕУ „Интегритет” е характеристика на електронния до-
кумент, изразяваща се в липсата на нарушаване на неговата цялост от мо-
мента на съставянето и/или подписването му от неговия автор до момента 
на проверката от адресата. 

260  §1, т. 22 от ЗЕУ „Уникален идентификатор” е единният граждански номер 
на българските граждани, личният номер на чужденците, единният иден-
тификационен код за търговците и клоновете на чуждестранните търговци 
и кодът по БУЛСТАТ за лицата, подлежащи на вписване в регистър БУЛ-
СТАТ. 
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тво освен ако със закон е предвидено друго.  
Извън тези случаи методите за установяване на интегритета 

и авторството на електронните изявления се урежда с наредба за 
общите изисквания за предоставяне на административни услуги 
по чл. 12, ал. 4 от ЗЕУ за съответния начин на достъп (предишна 
ал. 3, изм. ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 21.05.2017 г.) – Наредба 
за общите изисквания към информационните системи, регистри-
те и електронните административни услуги (приета с ПМС № 3 
от 09.01.2017 г., обн. ДВ. бр. 5 от 17 януари 2017 г., в сила от 
01.03.2017 г.)261. 

Съгласно чл. 21, ал. 1 от Наредбата в случаите, когато закон 
изисква заявлението за електронна административна услуга да е 
подписано, заявлението и приложените към него документи мо-
гат да се подписват и с усъвършенстван електронен подпис, след 
като физическото лице се е идентифицирало по реда на Закона 
за електронната идентификация.  

Когато в нормативен акт за предоставянето на администра-
тивни услуги е предвидено установяване на авторството на 
изявления, но не чрез саморъчен подпис, за нуждите на предос-
тавянето на електронни административни услуги авторството се 
установява чрез обозначеното в електронното изявление име, 
съответно наименование, на заявителя (ал. 3).  

По аргумент на противното, авторството на електронното 
изявление при изискване на саморъчен подпис се доказва с елек-
тронен подпис, а не само с идентификация по смисъла на ЗЕИ. 

При подаване на заявления за електронни административни 
услуги от физически лица, които са се идентифицирали елект-
ронно по реда на Закона за електронната идентификация, елект-
ронните изявления могат да се подписват с усъвършенстван 
електронен подпис (чл. 22, ал. 5 от ЗЕУ). 

                                                      
261  Наредба за електронни администативни услуги (отм.). 
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За използването на електронни административни услуги 
удостоверенията за електронен подпис трябва да са издадени с 
точно посочване на името на автора на електронния подпис, а 
когато удостоверението съдържа данни за титуляр – и неговото 
име или наименование (чл. 23 от ЗЕУ)262. 

Съгласно посочените текстове авторството на електронното 
изявление се удостоверява с полагане на електронен подпис и 
много ясно се очертава разликата между идентификация на ли-
цето и удостоверяване на автентичността на неговото електрон-
но изявление. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 29, ал. 2 от 
ЗЕИ, съгласно която, за да има правно валидно овластяване, са 
необходими две кумулативни условия – идентифициране чрез 
електронен идентификатор на упълномощителя и подписване на 
овластително изявление с квалифициран електронен подпис.  

За целите на идентификацията връзката между лицето и елек-
тронната му идентичност се извършва чрез удостоверение за елек-
тронна идентичност, което е формализиран официален електронен 
документ. Връзката между лицето и публичния ключ на подписа се 
извършва също чрез удостоверението за електронен подпис, което 
не е официален документ, а е издадено от доставчик на удостовери-
телни услуги. В този смисъл, а и съгласно даденото определение в 
Регламент ЕС/910/2014 г., удостоверението за електронен подпис 
удостоверява връзката между лицето и данните за валидиране 
(публичен ключ), но не съдържа идентифицираща информация 
(електронен идентификатор по смисъла на ЗЕИ). 

От тази гледна точка подписът може да удостоверява само-
личност, когато няма изискване това се извършва по реда за 
идентификация. Идентификацията обаче не установява авторст-
вото на изявлението, когато за това се изисква полагане на под-
пис.  
                                                      
262  Получава се разминаване между понятието „титуляр”, възприето в Регла-

мент ЕС/910/2014г., и автор и титуляр на електронен подпис в ЗЕУ.  
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4. Същност и правен режим на електронните 
удостоверителни услуги 

Електронните услуги по създаването, проверката и валиди-
рането на електронни подписи, електронни печати или елект-
ронни времеви печати, услуги за електронна препоръчана поща, 
както и удостоверения, свързани с тези услуги; или създаването, 
проверката и валидирането на удостоверения за автентичност на 
уебсайт; или съхраняването на електронни подписи, печати или 
удостоверения, свързани с тези услуги, са „удостоверителни ус-
луги” по смисъла на чл. 3, т. 16 от Регламент ЕС/910/2014 г. Тек-
стът е въведен в националното ни законодателство с препращата 
норма на чл. 16 от ЗЕДЕУУ (изм. и доп. ДВ. бр. 85 от 24 октомв-
ри 2017 г.). 

С Регламента се създава общо правило по отношение на 
всички удостоверителни услуги, а именно, че те следва да се до-
пускат като доказателство при съдебни производства във всички 
държави членки. В случаите, когато в Регламента правната сила 
на конкретна удостоверителна услуга не е изрично посочена, то 
същата се определя от националното право (съображение 22). 

Тази разпоредба поставя редица въпроси, свързани с обез-
печаване правната сила на удостоверителните услуги, още пове-
че, че страните членки не са ограничени само до въведените в 
Регламента такива, а могат да определят и други видове удосто-
верителни услуги (съображение 25).  

Положеният собственоръчен подпис или печат например 
ще бъде част от хартиения документ, докато той не бъде унищо-
жен. Тези реквизити на документа нямат срок на валидност. При 
електронния подпис или електронен печат това не е така. Всяка 
удостоверителна услуга е свързана с издаване на удостоверение 
от доставчика на удостоверителната услуга. Това удостоверение 
свързва определени данни с дадено физическо или юридическо 
лице.  
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Съгласно възприетия правен режим на удостоверителните 
услуги тези удостоверения имат срок, за който са издадени, като 
могат, разбира се, да бъдат подновени по искане на титуляря. 
Също така те могат да бъдат спирани за определено време, както 
и да бъдат отменени. От друга страна, доставчикът на услугата 
може да прекрати своята дейност.  

Във всички тези случаи стои въпросът за действителността 
и възможността за проверка и валидиране на електронния под-
пис или електронния печат, още повече в случаите, когато елект-
ронно подписан документ бъде представен като доказателство в 
съдебно производство. Технологично е възможно един документ 
да бъде подписан дори при изтекъл срок на валидност на удос-
товерението. При разглеждане на съдебната практика по чл. 184 
от ГПК в рамките на настоящото изследване не бяха открити 
решения, от които да е видно, че в рамките на съдебното произ-
водство е поискана или направена проверка от доставчиците на 
удостоверителни услуги. 

Регламент ЕС/910/2014 г. отчита тези специфични въпроси, 
като стремежът е да се гарантира по-висока степен на сигурност 
на всички използвани удостоверителни услуги. „Целта на насто-
ящия регламент е да се осигури съгласувана рамка, така че да се 
предложи високо ниво на защита и правна сигурност на удосто-
верителните услуги” (съображение 44). В този контекст се въ-
веждат „квалифицирани удостоверителни услуги”, което означа-
ва удостоверителна услуга, която отговаря на приложимите 
изисквания, определени в Регламента, и се дефинира понятието 
„доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги”.  

Важен аспект на регулацията е режимът на отговорност на 
доставчиците на удостоверителни услуги, съгласно който те 
следва да носят отговорност за щети, причинени на физически 
или юридически лица поради неспазване на задълженията им.  

Чл. 13 от Регламента създава два режима за разпределяне на 
тежестта на доказване на щети, нанесени от доставчик на удос-
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товерителни услуги. Тежестта на доказване, че щетите са били 
нанесени умишлено или поради небрежност от страна на дос-
тавчик на неквалифицирани удостоверителни услуги, пада върху 
физическото или юридическото лице, подало иск във връзка с 
щетите, посочени в първата алинея. Наличието на умисъл или 
небрежност от страна на доставчик на квалифицирани удостове-
рителни услуги се презюмира освен ако този доставчик на ква-
лифицирани удостоверителни услуги докаже, че посочените ще-
ти (нанесени умишлено или поради небрежност по ал. 1) са нас-
тъпили без умисъл или небрежност от страна на същия достав-
чик на квалифицирани удостоверителни услуги.  

При определени условия доставчиците могат да възприемат 
политика на ограничения върху използването на предоставяните 
от тях услуги (съображение 37). Те следва да информират пред-
варително своите клиенти за ограниченията чрез публикуване на 
информация или по друг „разпознаваем начин”. В тези случаи 
доставчиците на удостоверителни услуги не носят отговорност 
за щети, произтичащи от използване на услугите по начин, пре-
вишаващ посочените ограничения (чл. 13, параграф 2 от Регла-
мента).  

За целите на сигурността и постигане на устойчивост и 
трайност Регламентът съдържа разпоредби, които уреждат трай-
ността и непрекъснатостта на квалифицираните услуги. Това са 
правилата относно плана за осигуряване на непрекъснатост на 
обслужването в случаите, когато доставчиците на квалифицира-
ни услуги прекъснат дейността си (съображение 41). Също така 
разпоредбите на Регламента са насочени към осигуряване на 
дългосрочно съхранение на информация, за да се осигури прав-
ната валидност на електронните подписи и електронните печати 
за продължителен период от време и да се гарантира, че те могат 
да бъдат валидирани независимо от бъдещи промени в техноло-
гиите (съображение 61).  

Изискванията към доставчиците на квалифицирани услуги 
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са подробно описани (чл. 24 от Регламента) с цел обезпечаване 
на сигурността и надеждността на предоставяните услуги.  

Предвидени са и правила за прозрачност при спиране ва-
лидността на квалифицираните удостоверения (временна загуба 
на валидност на дадено удостоверение). В тези случаи достав-
чиците на удостоверителни услуги следва ясно да отбелязват 
статута на удостоверението и в случай, че валидността му е 
спряна — точния срок на спиране. Също така са уредени въпро-
сите, свързани с преустановяване дейността на доставчика. С 
оглед такава възможна хипотеза той е длъжен да записва и съх-
ранява за подходящ срок цялата информация, имаща отношение 
към данните, издадени и получени от доставчик на квалифици-
рани удостоверителни услуги, и по-специално с оглед предоста-
вяне на доказателство при съдебни производства и осигуряване 
на приемственост при предоставянето на услугата. Тези записи 
могат да бъдат направени по електронен път (чл. 24, ал. 1, б. „з” 
от Регламента). 

В този контекст е и правилото на чл. 19, параграф 2 от Рег-
ламента, съгласно което в случай на пробив в сигурността или 
нарушаване на целостта, които имат съществено въздействие 
върху предоставяната удостоверителна услуга или върху съхра-
няваните лични данни, доставчиците на квалифицирани и нек-
валифицирани удостоверителни услуги уведомяват за това без 
излишно забавяне, но при всички случаи в срок до 24 часа от 
момента, в който са узнали за настъпилото събитие, надзорния 
орган и, когато е приложимо, други компетентни органи, напри-
мер компетентния национален орган в областта на информаци-
онната сигурност или органа по защита на данните. Когато има 
вероятност пробивът в сигурността или нарушаването на це-
лостта да окажат негативно въздействие върху физическо или 
юридическо лице, на което е предоставена удостоверителната 
услуга, доставчикът на удостоверителни услуги уведомява без 
излишно забавяне за пробива в сигурността или нарушаването 
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на целостта засегнатото физическо или юридическо лице. 
Ако доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, 

който издава квалифицирани удостоверения, реши да отмени 
удостоверение, той регистрира тази отмяна в неговата база дан-
ни с удостоверения и публикува отменения статут на удостове-
рението своевременно, но във всички случаи в срок до 24 часа 
след като бъде получено искането. Отмяната става валидна, вед-
нага след като бъде публикувана (чл. 24, параграф 3 от Регла-
мента). Също така доставчиците на квалифицирани удостовери-
телни услуги, които издават квалифицирани удостоверения, пре-
доставят на всяка доверяваща се страна информация относно 
валидността или отмяната на издадените от тях квалифицирани 
удостоверения. Тази информация се предоставя на разположе-
ние по всяко време, и дори след срока на валидност на удостове-
рението, най-малко въз основа на удостоверение по автоматизи-
ран начин, който е надежден, безплатен и ефикасен (чл. 24, па-
раграф 3 от Регламента). 

Новата уредба в областта на удостоверителните услуги, 
както вече беше отбелязано, е отразена в българското законода-
телство с изменения и допълнения на Закона за електронния до-
кумент и електронните удостоверителни услуги от 24 октомври 
2017 г.  

Изискванията към дейността на доставчиците на удостове-
рителни услуги са уредени с изменение на текста на чл. 21 с 
препращаща норма към изискванията, установени в чл. 24 от 
Регламент ЕС/910/2014 г. Въвеждат се и правила по отношение 
на неуредения въпрос за срока за съхраняване на данни, който 
съгласно чл. 24, параграф 2, б. „з” от Регламента следва да е 
„подходящ”, под което се разбира „с оглед на представяне на до-
казателства при съдебни производства и осигуряването на при-
емственост при предоставянето на услугата”. Като такъв „под-
ходящ” срок в ЗЕДЕУУ е възприет 10-годишният срок, включи-
телно и след преустановяване на дейността, като на практика се 
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запазва досегашното правило (чл. 21, ал. 3 ЗЕДЕУУ). В мотиви-
те към законопроекта вносителите отбелязват, че „срокът е съ-
образен с най-дългия срок, в който може да бъде предявена пре-
тенция пред съд преди евентуалното и погасяване поради изтек-
ла давност”. 

От значение при доказването е и създаденият в ЗЕДЕУУ 
нов чл. 25а, който урежда задължението на титуляря за незабав-
но уведомяване на доставчика на удостоверителни услуги за 
настъпили промени в обстоятелствата, посочени в удостовере-
нието. Съгласно чл. 25а, ал. 2 „промените в обстоятелствата, по-
сочени в удостоверението, не могат да бъдат противопоставени 
на трети добросъвестни лица”. Текстът е неясен и би създал зат-
руднения при неговото прилагане.  

5. Видове удостоверителни услуги 

С отмяната на Директива 1999/93/ЕО и приемането на Рег-
ламент ЕС/910/2014 г. кръгът на възможните удостоверителни 
услуги се разширява, като съгласно съображение 25 страните 
членки запазват правото си да определят други видове удостове-
рителни услуги в допълнение към съдържащите се в списъка на 
удостоверителните услуги в Регламента. 

Отварянето на удостоверяванията е подчинено на общата 
цел на европейския акт, посочена в съображение 2, както и на 
дефинирания в съображение 26 подход, открит към иновациите 
с оглед на темповете на развитие на технологиите. 

От гледна точка на настоящото изследване интерес предс-
тавляват правилата, свързани с осигуряване на надеждността и 
правната сила на удостоверителните услуги, поради което де-
тайлното разглеждане на правния режим в исторически и срав-
нителноправен план не е цел на настоящата работа. 

В Регламента са уредени следните видове удостоверителни 
услуги: 
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1. създаване, проверка и валидиране на електронни подпи-
си;  

2. създаване, проверка и валидиране на електронни печати; 
3. създаване, проверка и валидиране на електронни времеви 

печати; 
4. услуги за електронна препоръчана поща – обикновени и 

квалифицирани; 
5. удостоверения, свързани с посочените услуги; 
6. създаване, проверка и валидиране на уебсайт; 
7. съхраняване на електронни подписи, печати или удосто-

верения, свързани с тези услуги; 
8. услуга по квалифицирано валидиране на квалифицирани 

електронни подписи; 
9. услуга по квалифицирано съхраняване на квалифицирани 

електронни подписи. 
На въпросите, свързани с правния режим на електронния 

подпис, е отделено достатъчно внимание в правната литература. 
Настоящото изследване не цели задълбочен анализ на неговата 
технологична същност и правната регулация, а само на въпроси-
те, свързани с използването на електронните подписи като дока-
зателство за автентичността на електронните документи.  

Регламент ЕС/910/2014 г. установява принципа, че правната 
сила на електронен подпис не може да бъде оспорена на основа-
нието, че той е в електронна форма, или че не отговаря на изиск-
ванията за квалифицирания електронен подпис. Регламентът 
потвърждава възприетия в Директива 1999/93/ЕО (отм.) подход 
и възпроизвежда императивното правило, съгласно което прав-
ната сила на квалифицирания електронен подпис има същата 
правна сила като саморъчния подпис. По отношение на правната 
сила на обикновения и усъвършенствания електронен подпис е 
дадена възможност тя да бъде определена от националното пра-
во – съображение 49. Съображението, посочено в цитирания 
текст, е отразено в нормите на Регламента посветени на елект-
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ронния подпис (чл. 25 от Регламента).  
Съгласно легалната дефиниция, дадена в чл. 3, параграф 10 

от Регламента, „електронен подпис означава данни в електронна 
форма, които се добавят към други данни в електронна форма 
или са логически свързани с тях, и които титулярят на електрон-
ния подпис използва, за да се подписва”.  

Всъщност тази дефиниция на пръв поглед прави несъщест-
вено изменение на дефиницията за електронен подпис, дадена в 
Директива 1999/93/ЕО (отм.), съгласно която „електронен под-
пис” означава данни в електронна форма, които се добавят към 
или са логически свързани с други електронни данни, и които се 
използват като метод за удостоверяване.  

По този начин в Регламента е постигната повече яснота за 
функцията на електронния подпис, като използваната формули-
ровка „метод за удостоверяване” е заменена с по-конкретната 
„...които титулярят на електронния подпис използва, за да се 
подписва”, която недвусмислено подчертава връзката между ти-
туляря и положения от него подпис.  

В досегашната дефиниция за електронен подпис (чл. 13 от 
ЗЕДЕП) електронният подпис беше формулиран като „всяка ин-
формация в електронна форма, добавена или логически свързана 
с електронното изявление, за установяване на неговото авторст-
во”. Тази дефиницията ясно подчертава функцията на електрон-
ния подпис – да установи авторството на едно електронно изяв-
ление. В новата редакция на закона дефиницията за електронен 
подпис е изменена с препращаща норма на чл. 13 от ЗЕДЕУУ 
към чл. 3, параграф 10 от Регламента.  

Също така нова редакция е и текстът на чл. 13, ал. 4, който 
урежда правната сила на електронния подпис – „правната сила 
на обикновения и усъвършенствания електронен подпис е рав-
ностойна на тази на саморъчния подпис, когато това е уговорено 
в отношенията между страните”.  

Текстът (съображение 49 на Регламента) цели да уреди 
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правната сила на електронните подписи, които не са квалицира-
ни, и по смисъла на Регламента се ползват с правната сила на 
саморъчни подписи.  

Нормата на чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ представлява общо 
правило, като специални норми могат да указват признаване на 
правна сила на обикновените или усъвършенстваните подписи 
за конкретен случай. Така например в чл. 21, ал. 1 от Наредба за 
общите изисквания към информационните системи, регистрите 
и електронните администативни услуги за целите на установя-
ване на интегритета и авторството се посочва, че „в случаите, 
когато закон изисква заявлението за електронна административ-
на услуга да е подписано, заявлението и приложените към него 
документи могат да се подписват и с усъвършенстван електро-
нен подпис, след като физическото лице се е идентифицирало по 
реда на Закона за електронната идентификация”.  

Съгласно Регламент ЕС/910/2014 г. усъвършенстваният 
електронен подпис е електронен подпис, който отговаря на 
следните изисквания:  

− свързан е по уникален начин с титуляря на подписа; 
− може да идентифицира титуляря на подписа; 
− създаден е чрез данни за създаване на електронен под-

пис, които титулярят на електронния подпис може да използва с 
висока степен на доверие и единствено под свой контрол; и 

− свързан е с данните, които са подписани с него, по начин, 
позволяващ да бъде открита всяка последваща промяна в тях 
(чл. 3, т. 11, във връзка с чл. 26 от Регламента). 

По този начин изискванията по отношение на усъвършенс-
тваните електронни подписи, определени в чл. 2, т. 2 от Дирек-
тива 1999/93/ЕО (отм.) и възприети в предишната редакция на 
чл. 13, ал. 2 от ЗЕДЕУУ, остават непроменени.  

В дефинициите по чл. 3 от Регламента са посочени и поня-
тията „квалифициран електронен подпис”, означаващ усъвър-
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шенстван електронен подпис, който е създаден от устройство за 
създаване на квалифициран електронен подпис и се основава на 
квалифицирано удостоверение за електронни подписи (т. 12), и 
„квалифицирано удостоверение за електронен подпис” – удосто-
верение за електронни подписи, което се издава от доставчик на 
квалифицирани удостоверителни услуги и отговаря на изисква-
нията, предвидени в приложение I (т. 15).  

Съгласно чл. 25, параграф 2 от Регламента правната сила на 
квалифицирания електронен подпис е равностойна на тази на 
саморъчния подпис.  

С цел гарантиране сигурността на гражданския оборот, из-
вън изискванията за квалифициран електронен подпис, съгласно 
Приложение І и изискванията към устройствата за създаване на 
квалифициран електронен подпис в Приложение ІІ на Регламен-
та е включена допълнителна императивна разпоредба. Това е 
текстът на чл. 28, параграф 4 от Регламента, съгласно който „ако 
квалифицираното удостоверение за електронен подпис бъде от-
менено след първоначалното активиране, то губи валидността си 
от момента на отмяната и неговият статут не може да бъде възс-
тановен при никакви обстоятелства”. 

Във връзка с използването на квалифицираните електронни 
подписи Регламентът урежда услугата по квалифицирано вали-
диране на квалифициран електронен подпис (чл. 33 от Регламен-
та) и услугата по квалифицирано съхраняване на квалифициран 
електронен подпис (чл. 34 от Регламента). Първата представлява 
„процеса на проверка и потвърждаване на валидността на елект-
ронния подпис”.  

По аргумент на чл. 3, параграф 41, във връзка с чл. 3, па-
раграф 40 от Регламента на проверка за валидност могат да под-
лежат и обикновения и усъвършенствания електронен подпис. 
Това означава, че когато е уговорено в отношенията между стра-
ните да се използва обикновен или усъвършенстван подпис, за 
целите на установяване на автентичността на електронните 
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изявления те могат да уговорят и начините за проверка и пот-
върждаване на тяхната валидност. Това би създало повече си-
гурност и гаранции, че доказателствената сила на електронните 
изявления в качеството им на подписани такива няма да бъде 
оборена в рамките на евентуално съдебно производство.  

Услугата за квалифицирано съхранение на квалифициран 
електронен подпис по смисъла на чл. 34 от Регламента цели оси-
гуряване използването на процедури и технологии на надежд-
ност на квалифициран електронен подпис извън сроковете на 
технологична валидност, т.е. създаване на устойчивост във вре-
мето на подписа. Тази услуга, за разлика от услугата по валиди-
ране, може да се предоставя единствено от доставчик на квали-
фицирана удостоверителна услуга.  

Независимо, че предвидените в Регламента удостоверител-
ни услуги извън електронния подпис нямат пряко значение във 
връзка с формалната доказателствена сила на електронните до-
кументи, те също имат отношение към доказването.  

За разлика от електронните подписи, които са свързани с 
конкретно физическо лице, електронните печати се свързват 
само с конкретно юридическо лице. „Създател на печат” може да 
бъде само юридическо лице (чл. 3, параграф 24 от Регламента). 
Удостоверението за електронен печат, от своя страна, е електро-
нен атестат, който свързва данните за валидиране на електронен 
печат с юридическо лице и потвърждава името на това лице (чл. 
3, параграф 29 от Регламента).  

По смисъла на чл. 3, параграф 25 от Регламента електрон-
ният печат удостоверява и гарантира произхода и целостта на 
данни в електронна форма, което отразява провъзгласената в съ-
ображение 59 цел: електронните печати да служат като доказа-
телство, че даден електронен документ е издаден от юридическо 
лице, като гарантират надеждния произход и целостта на доку-
мента.  

Удостоверителната функция на електронните печати е раз-
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ширена в сравнение с тази на електронните подписи, като „освен 
при удостоверяването на автентичността на документ, издаден 
от юридическо лице, електронните печати могат да се използват 
за удостоверяване на автентичността на цифровите активи на 
юридическо лице, като софтуерен код или сървъри” (съображе-
ние 65).  

Както при електронния подпис, правната сила и допусти-
мостта на електронния печат като доказателство в съдебни про-
изводства не могат да бъдат оспорени единствено на основание-
то, че той е в електронна форма, или че не отговаря на изисква-
нията за квалифицирани електронни печати (чл. 35, параграф 1 
от Регламента).  

Съгласно ал. 2 на посочения текст квалифицираният елект-
ронен печат се ползва от презумпция за цялост на данните и точ-
ност на произхода на тези данни, за които се отнася квалифици-
раният електронен печат. Това означава, че по отношение на 
обикновения и усъвършенствания електронен печат с оглед 
правната сигурност следва да се възприемат същите правила 
както при обикновения и усъвършенствания електронен подпис.  

Изискванията към „усъвършенствания електронен печат” са 
идентични с тези за усъвършенствания електронен подпис и са 
посочени с препращаща норма на чл. 3, параграф 26 към чл. 36 
от Регламента. За да има характеристиките на усъвършенстван 
електронен печат, той трябва да: 

− е свързан по уникален начин със създателя на печата; 
− може да идентифицира създателя на печата; 
− е създаден чрез данни за създаване на електронен печат, 

които създателят на електронния печат може да използва с висо-
ка степен на доверие и единствено под свой контрол; и 

− е свързан с данните, за които се отнася, по начин, позво-
ляващ да бъде открита всяка последваща промяна в тях. 

Съгласно дефиницията, дадена в чл. 3, параграф 27 от Рег-
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ламента „квалифициран електронен печат” означава усъвършен-
стван електронен печат, който е създаден от устройство за създа-
ване на квалифициран електронен печат и се основава на квали-
фицирано удостоверение за електронен печат, като в т. 30 и т. 32 
от цитирания чл. 3 са дефинирани понятията за „устройство за 
създаване на квалифициран електронен печат” и „квалифицира-
но удостоверение за електронен печат”.  

С оглед използването на квалифицирани удостоверения за 
електронен печат в съдебни и административни производства 
доставчиците на удостоверителни услуги, които издават квали-
фицирани удостоверения за електронен печат, следва да изпъл-
нят необходимите мерки, за да могат да установят самоличност-
та на физическото лице, представляващо юридическото лице, на 
което е предоставено квалифицирано удостоверение за електро-
нен печат (съображение 60).  

Това означава, че тези изисквания се отнасят до квалифи-
цирания електронен печат и до усъвършенствания електронен 
печат, основан на квалифицирано удостоверение. Правилото не 
засяга обикновения и усъвършенствания електронен печат. В то-
зи случай възниква въпросът за необходимостта от предварител-
но уговаряне между страните за начина на установяване на са-
моличността на физическото лице, представляващо юридичес-
кото лице, създател на печата за целите на съдебно производст-
во. Правилата за валидиране и съхраняване, предвидени в чл. 32, 
чл. 33 и чл. 34 от Регламента, които разгледахме по-горе, се при-
лагат и по отношение на електронните квалифицирани печати. 

Сходна с разгледаната удостоверителна услуга електронен 
печат е удостоверителната услуга електронен времеви печат. 
Чрез тази услуга може да се удостовери връзката на конкретни 
данни към конкретен момент и е дефинирана в чл. 3, параграф 
33 от Регламента: това са „данни в електронна форма, които 
свързват други данни в електронна форма с конкретен момент 
във времето и представляват доказателство, че последните данни 
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са съществували в съответния момент”.  
Въпросът за правната сила на електронния печат е уреден в 

чл. 41 от Регламента, като е възпроизведен текстът за правната 
сила на електронните подписи и електронните печати.  

Правната сила и допустимостта на електронния времеви 
печат като доказателство в съдебни производства не могат да бъ-
дат оспорени единствено на основанието, че той е в електронна 
форма или че не отговаря на изискванията за квалифициран 
електронен времеви печат. Квалифицираният електронен време-
ви печат се ползва от презумпцията за точност на указаните от 
него дата и час и за цялост на данните, с които са обвързани да-
тата и часът. 

Тъй като Регламентът не посочва изрично дефиниция за 
усъвършенстван електронен времеви печат, както това прави по 
отношение на електронните подписи и електронните печати, 
следва да се възприеме, че времевите печати могат да бъдат 
обикновени и квалифицирани. Изискванията към квалифицира-
ните електронни печати са посочени в чл. 42, параграф 1 от Рег-
ламента:  

− обвързва датата и часа с данните по начин, който до го-
ляма степен изключва възможността за незабелязана промяна на 
данните; 

− основава се на източник на точно време, свързан с коор-
динираното универсално време; и 

− подписан е с усъвършенстван електронен подпис или е 
подпечатан с усъвършенстван електронен печат на доставчик на 
квалифицирани удостоверителни услуги или с друг равностоен 
метод. 

В съображението, изразено във връзка с регулирането на 
електронните времеви печати (съображение 62), се посочва: 
„може да се предвиди, че е възможно иновациите да доведат до 
нови технологии, които могат да осигурят равностойно ниво на 
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сигурност за времевите печати. Винаги когато се използва ме-
тод, различен от усъвършенстван електронен печат или усъвър-
шенстван електронен подпис, доставчикът на квалифицирани 
удостоверителни услуги следва да докаже в доклада за оценява-
не на съответствието, че този метод осигурява равностойно ниво 
на сигурност и е съобразен със задълженията, определени в нас-
тоящия Регламент”. 

Друг вид удостоверителна услуга, предвидена в Регламента, 
е услугата препоръчана електронна поща. Тук може да се нап-
рави аналогия с традиционната пощенска услуга. Винаги когато 
се иска удостоверяване на времето на получаване на едно писмо, 
както и да се гарантира, че писмото ще стигне до конкретния ад-
ресат, няма да се загуби, повреди, да бъде подменено и т.н., се 
използва услугата „препоръчана поща” или „препоръчана прат-
ка”. Идентичен е смисълът на препоръчана електронна поща. 
Съгласно дефиницията в чл. 3, параграф 36 от Регламента услу-
гата „позволява предаването на данни между трети страни по 
електронен път, предоставя доказателство във връзка с обработ-
ката на предаваните данни, включително доказателство за изп-
ращането и получаването на данните, и защитава предаваните 
данни срещу риск от загуба, кражба, повреда или непозволени 
изменения”. Регламентът отново предвижда различни нива на 
сигурност на услугата, като в чл. 44 определя изискванията, на 
които следва да отговаря „квалифицирана услуга за електронна 
препоръчана поща”:  

− предоставят се от един или повече доставчици на квали-
фицирани удостоверителни услуги; 

− гарантират с високо ниво на доверие идентификацията на 
изпращача; 

− гарантират идентификацията на получателя преди доста-
вянето на данните; 

− изпращането и получаването на данни е обезпечено чрез 
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усъвършенстван електронен подпис или усъвършенстван елект-
ронен печат на доставчик на квалифицирани удостоверителни 
услуги по начин, който изключва всякаква възможност за неза-
белязана промяна на данните; 

− всяка промяна на данните, необходима за целите на изп-
ращането или получаването на данните, се обозначава ясно за 
подателя и за получателя на данните; 

− датата и часът на изпращане и получаване, както и всяка 
промяна на данните се указват чрез квалифициран електронен 
времеви печат. 

Правната сила и допустимостта на данните, изпращани и 
получавани чрез използване на услуги за електронна препоръча-
на поща, не могат да бъдат оспорени като доказателство в съ-
дебни производства единствено на основанието, че са в елект-
ронна форма или че не отговарят на изискванията за квалифици-
рана услуга за електронна препоръчана поща. Следователно Рег-
ламентът признава правната сила както на обикновената препо-
ръчана поща, така и на квалифицираната.  

В чл. 43, параграф 2 от Регламента е въведена оборимата 
презумция за цялост на данните, за изпращане на тези данни от 
идентифицирания изпращач, тяхното получаване от идентифи-
цирания получател и за точност на указаните чрез квалифицира-
ната услуга за електронна препоръчана поща дата и час на изп-
ращане и получаване на данните, когато тези данни се предават 
чрез услугата електронна препоръчана поща.  

Услугата по удостоверяване автентичността на уебсайт 
осигурява средство, с което посетител на уебсайт може да бъде 
уверен, че зад уебсайта стои реален и легитимен субект. Съглас-
но легалната дефиниция за „удостоверение за автентичност на 
уебсайт”, дадена в чл. 3, параграф 38 от Регламента, същото оз-
начава удостоверение, което позволява да се удостовери автен-
тичността на уебсайт, като го свързва с физическото или юриди-



I. СРЕДСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА… 

257 

ческото лице, на което е издадено удостоверението. „Квалифи-
цирано удостоверение за автентичност на уебсайт” означава 
удостоверение за автентичност на уебсайт, което се издава от 
доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги и отговаря 
на изискванията, предвидени в приложение IV. 

Увеличаването на броя на квалифицираните удостоверител-
ни услуги, както и наличието на голям брой императивни разпо-
редби, свързани с въведените от Регламента „квалифицирани 
удостоверителни услуги” и „доставчик на квалифицирани удос-
товерителни услуги”, говорят за стремежа към създаване на ус-
ловия за максимална сигурност и интегритет на електронното 
съдържание и гарантиране на неговата автентичност (цел, прок-
ламирана и в съображение 28 от Регламента). 

В контекста на прокламирания в съображение 26 подход, 
открит към иновациите с оглед темповете на развитие на техно-
логиите, се дава възможност на държавите членки да определят 
други видове удостоверителни услуги, извън уредените в Регла-
мента.  

Този подход е необходим и същевременно обективно пред-
поставен от реално развиващите се обществени отношения. 
Включването на тези обществени отношения в предметното за-
конодателство е стъпка напред в правното им осмисляне и фор-
мализиране в рамките на нормативни конструкции.  

Доколко обаче процесуалното законодателство и доктрина 
могат да отговорят на тази материалноправна нормативна инова-
тивност, която все още е в процес на „търсене” на оптимални и 
непротиворечащи режими? Този въпрос логично извежда място-
то на съдебната практика като оценъчна по отношение както на 
качеството на вече създадените правила, така и при създаването 
на нови такива, в основата на което стои дискреционната власт 
на съдията.  



258 

ІІ. АВТЕНТИФИКАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННИЯ 
ДОКУМЕНТ 

1. Специфики в отношението „автор – електронно 
изявление” 

По въпросите за доказателствената сила на писмените дока-
зателствени средства е посветено достатъчно внимание в проце-
суалноправната литература. Приема се, че те притежават обвър-
зваща за съда, основана на закона доказателствена сила.  

Съгласно действащото гражданско процесуално право до-
казателствена сила могат да притежават единствено писмените 
доказателствени средства263. Ж. Сталев посочва, че доказателст-
вената сила на документите произтича от законно оборимите 
презумпции на чл. 179, чл. 180 и чл. 181, ал. 1 от ГПК и не може 
да бъде променяна чрез договор.  

В чл. 46 на Регламент 910/2014 г. на Европейския парламент 
и на Съвета относно електронната идентификация и удостовери-
телните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар 
и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО264 изрично е изведен прин-
ципът, че правната сила и допустимостта на електронния доку-
мент като доказателство в съдебни производства не могат да бъ-
дат оспорени единствено на основанието, че той е в електронна 
форма265. А съгласно фикцията на чл. 3, ал. 2 от ЗЕДЕУУ прави-

                                                      
263  Стамболиев, О. Доказването в гражданския процес, Второ преработено и 

допълнено издание, Сиела, 2012, с. 87. 
264  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910.  
265  В Директива 1999/93/ЕО този принцип не беше изведен изрично за елект-

ронния документ, а само за електронния подпис (чл. 5, ал. 2). 
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лата по отношение на доказателствената сила на писмените до-
казателствени средства се отнасят и до електронните документи 
в качеството на писмени доказателства, независимо от същест-
вуващото противоречие, което беше разгледано по-горе във 
връзка с изясняване на отношението „електронно изявление” – 
„електронен документ”.  

Всички подписани документи, официални и частни266, при-
тежават т.нар. законна или формална доказателствена сила267. 
Когато документът е подписан, той доказва не само че материа-
лизираното в него изявление е направено, но и че то изхожда от 
лицето, подписало документа. С формална доказателствена сила 
се ползва всеки документ, независимо дали е свидетелстващ или 
диспозитивен268.  

Съгласно чл. 180 от ГПК подписаният частен документ 
представлява пълно доказателствено средство за авторството на 
изявлението269. Когато документът действително материализира 
изявлението на лицето, което се сочи за негов автор, това озна-
чава, че той е автентичен и достатъчен за установяване на автор-
ството на направеното в него изявление. По силата на чл. 193 от 
ГПК автентичността на документа може да бъде оспорена при 
спазване на правилата за доказателствена тежест съгласно али-

                                                      
266  Официален е документът, който материализира изявление на орган на дър-

жавна власт в това му качество. Частен е документът, който няма белезите 
на официален. Повече за групирането на документите в категории виж. 
Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право, Пето допълнено и 
преработено издание, Университетско изд. „Св. Климент Охридски”, 1994, 
с. 256-260. 

267  В процесуалната литература се използват и двата термина, като се застъп-
ват различни становища за правилността на единия или другия: Венедиков, 
П. Цит. съч., с. 7; Сталев, Ж. Цит. съч., с. 260; Стамболиев, О. Цит. съч., с. 
88. 

268  Сталев, Ж. Цит. съч., с. 260. 
269  Стамболиев, О. Цит. съч., с. 89. 
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нея 3 на същия текст.  
Съставеният с електронни знаци писмен документ, издаден 

от длъжностно лице в кръга на службата му по установените 
форма и ред (чл. 179, ал. 1 от ГПК), представлява официален до-
кумент и ако той има характер на свидетелстващ (издаделят сви-
детелства за съществуването или несъществуването на външни 
по отношение на него факти), притежава материална доказателс-
твена сила, т.е. записаното отговаря на действителността до до-
казване на противното.  

Неподписаният документ няма формална доказателствена 
сила. Автентичността на документа трябва да бъде доказана от 
страната, която го е представила и иска да се ползва от него270.  

Как тези доктринални и законови положения се прилагат по 
отношение на доказателствената сила на електронния документ 
от гледна точка на връзката между изявлението и неговия автор? 

При разглеждане на въпросите за формалната доказателст-
вена сила на документа в процесуалната литература се провежда 
разграничение между „автор на изявлението” и „издател на до-
кумента”, отнасящо се до документи, създадени от юридически 
лица, държавни или обществени органи271.  

Автор на изявлението е „човешки индивид”, а издател е 
юридическо лице или органът, от чието име документът се изда-
ва, като формалната доказателствена сила се отнася единствено 
до авторството.  

Електронните изявления, от своя страна, могат да имат „ав-
тор” и „титуляр на електронното изявление”. В чл. 4 от ЗЕДЕУУ 
авторът на електронното изявление се определя като физическо 
лице, което в изявлението се сочи за негов извършител, а „титу-
ляр” на електронното изявление е лицето, от името на което е 
                                                      
270  Стамболиев, О. Цит. съч., с. 89, цит. по Мингова, А. Тежест на доказване при ос-

порване истинността на частен документ, Държава и право, 1990, № 6, с. 31. 
271  Стамболиев, О., с. 88. 
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извършено изявлението.  
Каква е разликата между традиционното разбиране за „из-

дател на документа” и „титуляр на електронното изявление”? 
Както отбелязахме, издателят на документа е юридическото ли-
це или органът, от чието име се извършва изявлението. Титуляр 
на електронно изявление може да бъде всяко лице, както юриди-
ческо лице, държавен или обществен орган, така и физическо 
лице, от името на което е извършено електронно изявление.  

Считаме, че двата термина частично съвпадат, тъй като с 
тях се означават лица, от името на които се извършва изявление-
то и в този смисъл трябва да притежават представителна власт. 
Терминът „титуляр” обаче е по-широк от „издател”, тъй като се 
отнася и до физически лица.  

В чл. 3, т. 9 от Регламент ЕС/910/2014 г. е въведена легална-
та дефиниция на понятието „титуляр на електронен подпис”. То-
ва е физическото лице, което създава електронен подпис. Съг-
ласно дефиницията за електронен подпис (чл. 3, параграф 10 от 
Регламента) това са данни в електронна форма, които се добавят 
към други данни в електронна форма или са логически свързани 
с тях и които титулярят използва, за да се подписва (вече обър-
нахме внимание на факта, че Регламентът не използва понятието 
„автор”).  

С други думи, титулярят е лицето, което създава данни в 
електронна форма, с които се подписва. За установяване на ли-
цето, което е подписало документа, следва да се установи лице-
то, създало данните. Презумцията е, че това е лицето, което 
„знае” данните по силата на предоставения му достъп до тях 
чрез удостоверителна услуга или по друг начин, съгласно въз-
можността да се създават и обикновени електронни подписи.  

В този смисъл текстът на чл. 4 от ЗЕДЕУУ, съгласно който 
„автор на електронното изявление е физическото лице, което в 
изявлението се сочи за негов извършител”, е неясен. Възниква 
въпросът какво означава „изявлението сочи”, по какъв начин 
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изявлението сочи автора. За да има формална доказателствена 
сила, документът трябва да е подписан, а не по какъвто и да е 
начин да е посочено лицето, извършило изявлението. Това до-
вежда и до противоречива практика на съда272.  

Текстът би следвало да придобие нова езикова редакция, 
като бъде възприета дефиницията, дадена в Регламента, и се из-
ползват глаголите „създава”, „подписва” в контекста на създава-
не и използване на данни.  

Въпросите, свързани с понятията „титуляр” и „автор” на 
електронно изявление, са разгледани в контекста на темата за 
„онлайн представителството” в издаденото през 2015 г. от Вис-
шия съдебен съвет „Облигационно и международно право. Ръ-
ководство” (Ръководството)273. В него се посочват възможните 
отклонения или разширяване на обхвата на онлайн представи-
телството в сравнение с обикновеното представителство, като се 
отбелязва, че много често физическото лице, което документът 
сочи, че фактически извършва волеизявлението (автор), и лице-
то, от чието име то се извършва (титуляр), не съвпадат.  

Важен извод, до който достигат авторите на Ръководството 
в контекста на проблема „автор – титуляр” на електронно изяв-
ление, е възможността при настоящата редакция на чл. 4 от ЗЕ-
ДЕУУ електронното изявление да „няма автор”. Това са случаи-
те, когато фактическият извършител на електронното изявление 
не е посочен, като същевременно то носи само подписа на титу-
ляря274.  

Авторите посочват също, че разликите между представи-

                                                      
272  Виж. Решение № 117 от 19.01.2015г. на САС по в. т. д. № 4721/2013г. за 

отмяна на Решение № 1419 от 8.08.2013г. на СГС по т. д. № 5078/2011г.  
273  Белазелков, Б., Йордански, С., Пандов, В., Шопов, А. Облигационно и меж-

дународно право. Ръководство., ВСС, 2015; http://vssold.justice.bg/bg/e-
guide/Topic03_Contractual-IntLaw.pdf.  

274  Белазелков, Б., Йордански, С., Пандов, В., Шопов, А. Цит. съч., с. 31. 
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телство и авторство на електронните изявления се „размиват”. 
От това произтичат възможни усложнения като например: 
„трудно е да се квалифицира като онлайн представителство хи-
потеза на изпратен електронен документ с обикновен електро-
нен подпис, в който авторът на електронното изявление не фигу-
рира в самия документ, макар и той да е фактическият извърши-
тел на електронното изявление от чуждо име. Още по-труден е 
отговорът на въпроса, когато трябва да се квалифицира правната 
стойност на подобен електронен документ, ако негов издател е 
юридическо лице.”  

Има още едно отклонение от класическите разбирания за 
представителство, посочено в Ръководството. То се предпоставя 
от различния смисъл, вложен в защитата на представлявания, 
предвидена в чл. 42, ал. 2 от Закона за задълженията и договори-
те (ЗЗД), респ. чл. 301 от Търговския закон (ТЗ) и разпоредбата 
на чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗЕДЕП (отм. ДВ, бр. 85 от 24 октомври 
2017 г.). 

Според авторите посочената уредба (на чл. 15 ЗЕДЕП) има 
сериозно общо значение за повишаването на правната сигурност 
и доверие в обмена на електронни изявления. „С чл. 15, ал. 1, т. 
2 ЗЕДЕП законодателят цели отнапред да отстрани спорните 
моменти между адресат и титуляр/автор на електронното изяв-
ление. Така се дава предимство на закрилата на интересите на 
адресата, което не се прилага, ако адресатът: 

а) получи уведомление, че електронното изявление не из-
хожда от автора и адресатът има достатъчно време да се съобра-
зи с уведомлението (например – ако получи електронно известие 
– предупреждение за фишинг и подобни злоумишлени дейст-
вия), или 

б) не е положил дължимата грижа (арг. чл. 15, ал. 2, 3).  
Следователно, налице ли са хипотезите на чл. 15, ал. 2, 3 
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ЗЕДЕП, се възстановява действието на защитата на представля-
вания по ЗЗД и ТЗ”275. 

В Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
електронния документ и електронния подпис (Проекта)276, се 
предвижда текстът на чл. 15 от ЗЕДЕП да отпадне, като въпро-
сите, свързани с оспорване на авторството и титулярството, се 
уреждат от нов чл. 18б (§. 11 от Проекта). В него на практика се 
запазват текстове на чл. 15 от ЗЕДЕП, като се разширява при-
ложното им поле и обхващат не само електронния подпис, но и 
удостоверителните услуги електронен печат, електронен време-
ви печат, титуляр на уебсайт, автор на електронно изявление при 
препоръчана електронна поща съгласно Регламент 
ЕС/910/2014 г.  

Както в текста на чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗЕДЕП, така и в чл. 
18б, ал. 1, т. 2 от Проекта е създадено правилото, че лицата, „по-
сочени” като автор или титуляр на електронното изявление, не 
могат да оспорят авторството или титулярството спрямо адреса-
та, когато създаденият от лицето електронен документ е „създа-
ден от лице, на което е предоставен достъп до начина на иден-
тифициране”, освен в случаите по алинеи 2 и 3 на чл. 15 от ЗЕ-
ДЕП (или на чл. 18б от Проекта), посочени по-горе. В обнарод-
вания текст на ЗЕДЕУУ (ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г.) текс-
тът на вносител се запазва, като е претърпяла промяна номера-
цията на текста (чл. 18б от Проекта е чл. 18 в окончателния ва-
риант). 

Този текст отново поставя въпроса за автентификацията на 
електронното изявление и идентификацията на лицата, носителя 
и процеса съгласно възприетото от нас разбиране за електронен 
документ от процесуална гледна точка. Способите за идентифи-
кация и критериите за цялостност на данните за целите на удос-
                                                      
275  Пак там, с. 33. 
276  http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/71846.  
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товеряване на автентичност са пряко свързани с въпросите за 
истинността на електронния документ и установяване на него-
вото авторство. Затова е важно те да бъдат разгледани в контекс-
та на установената съдебна практика във връзка с придаване на 
доказателствена сила на електронни документи, създадени, об-
работени, предадени и съхранени чрез електронни средства.  

2. Автентификация на електронни изявления, 
създадени, изпратени, получени и съхранени 

чрез електронни средства за създаване, обработка, 
съхранение и пренос на данни 

2.1. Електронни средства за обмен на данни и формална 
доказателствена сила на електронните изявления – 

въпроси и дефиниции 

Формалната (законна) доказателствена сила на документа 
се определя от това дали изявлението в него е изявление на ли-
цето, което го е подписало. Ако това е така, то документът се 
счита за автентичен.  

За да има приложение това правило, посочва П. Венедиков 
(чл. 144 ГПК отм. и чл. 180 от ГПК нов), достатъчно е да има 
подпис под текста277. За хартиените документи понятието под-
пис на лицето има недвусмислено значение – това е саморъчно 
положеният подпис (изписване на името или комбинация от ли-
нии, които въз основа на други безспорни подписи, се считат за 
валиден подпис на определено лице278). 

В електронната среда формалната доказателствена сила на 
електронните документи е обвързвана със средствата за обра-
ботка, съхранение и пренос на електронни изявления и с техни-
                                                      
277  Венедиков, П. Цит. съч. с. 7. 
278  Пак там, с. 10-11. 
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ческите възможности за идентификация на лицата и електронно 
удостоверяване на автентичност.  

В този смисъл се задават нови въпроси, свързани с прила-
гане на законоустановените правила за доказателствената сила 
на писмените доказателства като например: Каква е връзката 
между идентификацията на едно лице и авторството на направе-
ното изявление? Може ли да се счита, че косвената идентифика-
ция на едно лице посредством адреса на електронна поща или IP 
адрес е достатъчна за установяване на авторството върху изяв-
лението? И не на последно място, могат ли посочените белези за 
идентификация да бъдат приети за обикновен електронен под-
пис и каква е съответстващата му доказателствена сила за всеки 
конкретен случай в хипотезите на изрично съгласие или чрез 
презюмирането на конклудентно такова?  

В практиката тези въпроси най-често се поставят във връз-
ка с установяване на правната сила на електронни документи, 
изпратени или получени чрез електронни средства за комуника-
ция, и в частност под формата на кореспонденция (размяна на 
електронни изявления) чрез електронна поща, при което липсва 
квалифициран електронен подпис.  

Затова посочените вече въпроси, свързани с доказателстве-
ната сила на електронните документи, придобиват конкретен ха-
рактер: В кои случаи може да се приеме, че изявлението, изпра-
тено по електронна поща, има характер на електронен подписан 
документ (извън хипотезите на използван усъвършенстван или 
квалифициран електронен подпис)? Може ли да се счита, че 
изявлението е подписано само на базата на идентифициращите 
данни на електронната поща (адрес) и съдържащите се метадан-
ни към изпратеното изявление (От, До, Относно и т.н.) и при 
какви условия? Достатъчно ли е съгласието на страните за раз-
мяна на изявления по електронен път чрез конкретна електронна 
поща, за да се счита, че така размените електронни изявления са 
подписани с обикновен електронен подпис, ако страните изрич-
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но не са уговорили това? Може ли да се презюмира уговорен 
между страните обикновен електронен подпис на основание на 
установена трайна практика за размяна на електронна кореспон-
денция от конкретна електронна поща и доколко възприемането 
на такъв подход няма да повлие върху правната сигурност?  

Поставените въпроси са тясно свързани и с процесуалните 
действия на страните по оспорване истинността на документа и 
тежестта на доказване съгласно чл. 193 от ГПК. 

Понятието „електронни средства” е легално дефинирано в 
два законови нормативни акта. Съгласно § 1, т. 10 от Допълни-
телните разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП) 
електронните средства са „електронно оборудване за обработка 
(включително цифрово компресиране) и съхраняване на данни, 
които се предават, съобщават и получават по кабел, чрез радио-
вълни, по оптичен път или чрез други електромагнитни средст-
ва”. В § 1, т. 42 от Допълнителните разпоредби на Закона за пуб-
личното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) електронните 
средства са определени като „устройства за електронна обработ-
ка, включително за цифрово компресиране, съхранение и пренос 
на данни чрез кабел, радиовълни и оптически или други елект-
ромагнитни средства”. 

По същество двете дефиниции имат еднакъв смисъл и се 
различават само в езиково отношение. Посочената езикова раз-
лика, в случая „електронно оборудване/устройства”, „по оптичен 
път/оптически”, не внася различно съдържание за целите на 
конкретния нормативен акт и поставя въпроса за необходимост-
та от терминологична унификация на понятийната база за цели-
те на правното регулиране, свързана с използването на инфор-
мационните технологии и спазването на правилата на законода-
телната техника. Още повече, че в конкретния случай става дума 
за предметна дефиниция, а не за дефиниция с функционално-
целеви характер, която представлява съдържателната част на 
правната регулация.  
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В този смисъл ще посочим и легалните дефиниции на поня-
тието „електронна поща”, дадени в Закона за електронната тър-
говия (ЗЕТ) и Закона за електронните съобщения (ЗЕС). Съглас-
но § 1, т. 8 от ДР на ЗЕТ „електронна поща” е електронно средс-
тво за съхраняване и пренос на електронни съобщения през ин-
тернет мрежа чрез стандартизирани протоколи. Сравнена с оп-
ределението за „електронни средства” електронната поща е 
електронно средство, което не извършва действието „обработ-
ка”, а само „съхранение и пренос”. Също така в дефинициите за 
електронни средства се използва терминът „данни”, а в тази на 
ЗЕТ „електронни съобщения”. От така направена формулировка 
на практика не могат да бъдат изведени белезите, които отлича-
ват електронната поща от другите видове електронни средства.  

Различно от посочената дефиниция в ЗЕТ е определението 
за „електронна поща” в § 1, т. 11 от ДР на ЗЕС, където тя е опре-
делена като съобщение във вид на текст, глас, звук или изобра-
жение, изпратено чрез обществена електронна съобщителна 
мрежа, което може да бъде съхранено в нея или е получено в 
крайното оборудване на получателя. 

Разликата в двете понятия е повече от очевидна. В ЗЕТ де-
финицията на електронната поща е от гледна точка на качество-
то ú на материален носител – електронна среда за съхранение и 
пренос на информация, а в ЗЕС това е самата информация279.  

Без да навлизаме в задълбочен анализ на понятийната база 
в областта на създаването, обработката, преноса и съхранението 
на информация в електронен вид, ще посочим, че в редица нор-
мативни актове са дефинирани сходни понятия.  

Например, в Данъчноосигурителния процесуален кодекс е 
използван терминът „предаване по електронен път”, който в § 1, 
т. 20 от ДР е дефиниран като „предаване чрез електронно обо-
                                                      
279  Двете дефиниции са посочени съвместно в Решение № 762 от 22.07.2016г. 

но РС Стара загора по гр. Д. № 923/2016г. 
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рудване за обработка (включително цифрово компресиране) на 
данни и чрез използване на кабел, радиопредаване, оптични тех-
нологии или всякакви други електромагнетични средства”. Де-
финицията всъщност повтаря определението за електронни 
средства, дадено в ЗОП и ЗППЦК. 

В Закона за данък върху добавената стойност (§ 1, т. 58 от 
ДР) е дефинирано понятието „електронен обмен на данни” 
(„electronic data interchange” или съкратено „EDI”) като „елект-
ронен трансфер на данни от компютър към компютър на търгов-
ски и административни данни чрез използване на утвърден 
стандарт за структуриране на съобщение за електронен обмен на 
данни, по смисъла на член 2 от Препоръка 1994/820/ЕО на Ко-
мисията от 19 октомври 1994 г. относно правните аспекти на 
електронния обмен на данни”. 

Материалноправните основания, свързани с придаването на 
формална доказателствена сила на електронните документи, са 
изчерпателно изложени в Решение № 70 от 19.02.2014 г. на ВКС 
по гр. д. № 868/2012 г., IV г. о., ГК280. 

Съдът приема, че „електронното изявление, записано на 
магнитен, оптичен или друг носител с възможност да бъде възп-
роизведено, съставлява електронен документ (чл. 3, ал. 1 от За-
кона за електронния документ и електронния подпис). Елект-
ронното изявление е представено в цифрова форма словесно 
изявление, което може да съдържа и несловесна информация 
                                                      
280 Цитираната съдебна практика отразява единствено удостоверителната услуга 

„електронен подпис” съгласно текстовете на чл. 3, ал. 2 и чл. 13 от ЗЕДЕП 
(отм. загл.) преди тяхното изменение от 24 октомври 2017г. С приетите из-
менения се постига синхронизиране на разпоредбите с тези на Регламент 
910/2014/ЕС, но посочените въпроси, свързани с автентификацията на елект-
ронните документи, поради своя концептуален характер остават актуални и 
след новата редакция на закона. Поради сравнително новата уредба на дру-
гите удостоверителни услуги все още липсва съдебна практика по прилагане 
на законодателните правила, които ги регулират. 
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(чл. 2, ал. 1 и 2 ЗЕДЕП). Същото се счита за подписано при ус-
ловията на чл. 13, ал. 1 ЗЕДЕП – за електронен подпис се счита 
всяка електронна информация, добавена или логически свързана 
с електронното изявление за установяване на неговото авторст-
во. Законът придава значение на подписан документ само на то-
зи електронен документ, към който е добавен квалифициран 
електронен подпис (чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕП), но допуска страните да 
се съгласят в отношенията помежду си да придадат на обикно-
вения електронен подпис стойността на саморъчен (чл. 13, ал. 4 
от ЗЕДЕП). Когато посочените предпоставки са налице, създа-
ден е подписан електронен документ. Неговата доказателствена 
сила е такава, каквато законът признава на подписания писмен 
документ, а ако се касае за частен документ, той се ползва с та-
кава сила само за авторството на изявлението (чл. 180 от ГПК). 
(...)Възпроизвеждането на електронния документ върху хартиен 
носител не променя характеристиките му. Съгласно чл. 184, ал. 
1, изр. 1 от ГПК той се представя по делото именно върху такъв 
носител, като препис, заверен от страната. Ако другата страна не 
поиска представянето на документа и на електронен носител, 
преписът е годно и достатъчно доказателство за авторството на 
изявлението и неговото съдържание”.  

Също в Определение № 114 от 21.01.2014 г. на ВКС по гр. 
д. № 5892/2013 г., III г. о., ГК, се посочва, че електронните доку-
менти са писмени документи (чл. 2, ал. 2 от ЗЕДЕП). Когато не 
са подписани с електронен подпис и са оспорени от страната, на 
която се противопоставят, за тях се прилагат правилата за част-
ния неподписан документ.  

Видно от горното, основният въпрос, който стои пред съда, 
е да установи дали са налице предпоставките, при наличието на 
които да се счита, че е създаден електронен подписан документ 
за всеки конкретен случай и с оглед обстоятелствата по делото.  

В този смисъл съдебната практика позволява да се отделят 
множество специфики, свързани с доказателствената сила на 
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електронните документи, обменяни чрез електронна поща. Съ-
дът непротиворечиво възприема, че обменяните по електронен 
път (електронна поща, корпоративни системи за електронен до-
кументооборот, съдържание в Интернет и др.) изявления имат 
характер на електронни документи и съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗЕ-
ДЕП писмената форма се смята за спазена, но също така съдът 
се произнася различно по поставените в началото на настоящата 
част въпроси.  

Това предпоставя необходимостта част от тези решения, 
формиращи съдебната практика, да бъдат разгледани по-
задълбочено в контекста на посочените вече специфики на про-
цесите на идентификация и автентификация на електронните 
документи. 

2.2. Формална доказателствена сила на електронни 
изявления, разменени чрез електронна поща (е-mail) 

В част от съдебните решения за разменените между страни-
те изявления чрез електронна поща се прилагат правилата за не-
подписаните частни документи и тяхното съдържание се преце-
нява с оглед всички останали доказателства по делото, тъй като 
липсат посочените по-горе предпоставки за наличие на електро-
нен подпис.  

Такова становище е изразено в Определение № 731 от 
15.10.2012 г. на ВКС по т. д. № 1246/2011 г., II т. о., ТК, което 
потвърждава правните изводи на въззивния съд – „По съображе-
ния, че оспорените електронни документи не носят електронен 
подпис, затова съставляват неподписани частни диспозитивни 
документи, съдът е преценил съдържанието им наред с всички 
останали доказателства”. 

Също в Решение № 1912 от 22.10.2013 г. на САС по в. т. д. 
№ 4386/2012 г. съдът обсъжда представен по делото електронен 
документ, представляващ списък за трансфериране на суми, 
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предоставен по електронна поща. Съдът отбелязва следното: 
„Безспорна и трайно установена е съдебната практика по при-
ложението на чл. 154, ал. 3 от ГПК (отм.), сега чл. 193, ал. 3 от 
ГПК, за доказателствената сила на частен документ, който не но-
си подписа на страната, която го оспорва, проверката на който, 
съгласно чл. 155 ГПК (отм.), сега чл. 194, ал. 1 от ГПК, съдът из-
вършва след обсъждане на всички, събрани по делото доказател-
ства, и прави извод основателно ли е оспорването на документа. 
Тъй като законът смята съставения електронен документ за пис-
мен документ – чл. 2, ал. 2 от ЗЕДЕП, и няма спор, че в случая 
не е подписан с електронен подпис, се прилагат правилата за 
частния неподписан документ. По делото липсват ангажирани 
доказателства относно истинността на оспорения списък, пора-
ди което и същият следва да бъде изключен като доказателство 
по делото”. 

В хода на т. д. № 2144/2013 г. на СГС е направеното оспор-
ване относно истинността на представен по делото електронен 
документ (имейл) и е открито производство по оспорване относ-
но автентичността на същия, като е допуснат разпит на свиде-
тел. В своето Решение № 1198 от 14.07.2014 г. съдът посочва, че 
това е неподписан документ. Свидетелските показания не могат 
да установят автентичността на документа. Като неподписан до-
кумент не е установено авторството на изявлението. Електрон-
ните документи са неподписани такива, когато не са подписани с 
електронен подпис. Автор на електронното изявление е физи-
ческото лице, което изявлението сочи за негов автор, а титуляр е 
от името на лицето, от което е направено изявлението в елект-
ронна форма.  

Като прилага юридически силогизъм въз основа на посоче-
ните норми, съдът прави следното заключение: Въпросът е, че 
авторът в случая е известен (...). Но няма доказателства за 
подписването му (курсив – мой, И.Ц.). Електронният подпис, 
може да е признат между страните като такъв, който е в елект-



ІІ. АВТЕНТИФИКАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ 

273 

ронна форма, добавена или логически свързана с електронното 
изявление за установяване на неговото авторство. 

Така, съгласно направеното заключение, съдът не възприе-
ма белезите за идентификацията на лицето за обикновен елект-
ронен подпис и в този смисъл за установяване на авторството 
върху електронното изявление, изпратено чрез електронна поща.  

В разглежданото решение съдът се произнася и по въпроса 
за признаването на стойността на обикновения и усъвършенст-
вания електронен подпис по отношение на трети лица. Съглас-
но чл. 13, ал. 4, изр. 2 от ЗЕДЕП страните могат да признаят в 
отношенията помежду си стойността на електронния подпис по 
чл. 13, ал. 1 като стойност на саморъчен подпис. Но това приз-
нание действа само в техните отношения, а не и по отношение 
на трети лица, отбелязва съдът.  

В отношенията с трети лица електронният подпис, който е 
квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 4 от 
ЗЕДЕП, е този, който има значение на саморъчен подпис, когато 
е квалифициран по смисъла на чл. 16 от същия закон. В този 
смисъл, за да се приеме, че едно изявление в електронна форма е 
подписан документ, трябва да е подписано с квалифициран 
електронен подпис. А това е такъв подпис, който е усъвършенс-
тван електронен подпис – чл. 16, ал. 1 от ЗЕДЕП, а електронният 
подпис по определение на чл. 13, ал. 2 от ЗЕДЕП е информация 
в електронна форма, добавена или логически свързана с елект-
ронното изявление за установяване на неговото авторство, която 
дава възможност за идентифициране на автора, свързана е по 
уникален начин с автора, създадена е със средства под контрол 
на автора.  

Като посочва тези норми, съдът намира, че изявленията на 
страните по електронен път са неподписани изявления, с оглед 
липсата на квалифициран електронен подпис.  

В Решение № 1419 от 8.08.2013 г. на СГС по т. д. № 
5078/2011 г. също е направен изводът, че представените доку-



ЕЛЕКТРОННИЯТ ДОКУМЕНТ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС 

274 

менти от електронен носител не могат да имат доказателствена 
сила. Интерес в това решение обаче представляват мотивите на 
съда, отнасящи се до този извод:  

Това е разменена кореспонденция посредством електронна 
поща, в електронни платформи. Писмата нямат електронен под-
пис, затова ищецът ги оспорва и не признава, че ги е получил, а 
съдът намира, че не може да приеме, че това е разменената меж-
ду страните кореспонденция. Вследствие на това съдът не ги об-
съжда, защото са частни неподписани документи. Електронният 
документ, както и всеки документ, за да има обвързваща съда 
материална доказателствена сила, следва да е подписан. Непод-
писаният документ не престава да е такъв, но не материализира 
изявление на субект, което да обвърже съда да го приеме за тако-
ва, ако няма и други доказателства.  

„Поради това, съдът намира, че следва да се установи има 
или няма подпис на представените документи (курсив – мой, 
И.Ц.). Дали са подписани документите се преценява съгласно 
българския процесуален закон, приложим в случая, като закон на 
съда, пред който се извършва производството. Съгласно чл. 13, 
ал. 1 от ЗЕДЕП, това е всяка информация, в електронна форма, 
добавена или логически свързана с електронното изявление, за 
установяване на неговото авторство. В случая няма доказателс-
тва, които да установяват, че писмата изхождат от обичай-
но използвана електронна поща, че тя принадлежи на ищеца и 
от това да се направи извод, че документите са с електронен 
подпис съгласно определение на чл. 13, ал. 1 ЗЕДЕП. Поради то-
ва съдът може да възприема тези документи само като непод-
писани (курсив – мой, И.Ц.). А като неподписани, те нямат дока-
зателствено значение за твърдените от ответника факти. Ето за-
що писмените изявления, които са писма, не установяват изяв-
ления на ищеца”.  

За разлика от предходното решение, в което съдът не приз-
нава косвените белези за идентификацията на лицето за доста-
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тъчно основание документът да се счита за подписан по смисъла 
на чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕП, в разглежданото решение възприема-
нето на документа като неподписан е точно поради липса на та-
кава идентификация.  

С други думи, анализирайки текста на решението, по аргу-
мент на противното може да се направи заключението, че ако 
писмата изхождат от обичайно използвана електронна поща и тя 
принадлежи на ищеца, то съдът би приел това за критерий, ус-
тановяващ, че тези писма за частни подписани документи. 
(Всъщност в голяма част от случаите на признаване на елект-
ронната кореспонденция силата на частен подписан документ е 
на основата на този критерий.)  

Посоченото решение е ревизирано от горна инстанция с 
Решение № 117 от 19.01.2015 г. на САС по в. т. д. № 4721/2013 г., 
като съдебният състав не споделя становището на първоинстан-
ционния съд за недопустимост на електронните писма като до-
казателствено средство и като се позовава на презумпцията, ус-
тановена в чл. 4 от ЗЕДЕП, посочва, че електронните писма са 
електронни изявления, поради което за техен автор се счита фи-
зическото лице, посочено като негов извършител. Страните по 
делото не оспорват авторството и достоверността на електрон-
ните си изявления, представени по делото в писмена форма, по-
ради което съдът не може да откаже да анализира същите с оглед 
информацията, която те съдържат.  

В настоящото изследване вече беше обърнато внимание на 
текста на чл. 4 от ЗЕДЕП в контекста на вложения смисъл в 
действието „сочи за негов автор” и беше направен изводът, че 
съгласно процесуалното изискване за удовлетворяване на закон-
ната доказателствена сила на документа под „сочи” следва да се 
разбира, че документът носи подписа на своя автор.  

За разлика от посочените решения, в преобладаващата част 
от съдебната практика е застъпено становището, че електронни-
те изявления, изпратени чрез електронна поща, имат характер на 
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частни подписани документи, като мотивите на съда са различ-
ни.  

Така в Решение № 399 от 23.02.2017 г. на СГС по т. д. № 
8625/2014 г. съдът обсъжда реализирана между страните корес-
понденция (размяна на текуща информация, потвърждения и 
др.) във връзка с изпълнение на договор и отбелязва „процесу-
алното значение, което законът придава на електронните писма 
(имейли) – а именно: това на електронни документи”. „Налице е 
и задължителна практика на ВКС, съгласно която кореспон-
денцията, разменяна между страните по електронен път – е-
mail съобщения – съставлява електронно изявление, респектив-
но електронен документ, ползващ се и без електронен подпис с 
доказателствена сила по смисъла на чл. 184 ГПК връзка 
със ЗЕДЕП, като авторството на такова изявление не е уста-
новимо само при наличие на електронен подпис (в този смисъл е 
Определение № 94 от 15.02.2012 г. по т. д. № 922/2011 г., Т. К, II 
Т. О. на ВКС)”. Всъщност в посоченото Определение горната 
формулировка е направена от страната при искането на допус-
кане. Съдът я отчита като некоректна и преформулира въпро-
сите по следния начин: „установимо ли е авторство на доку-
мент без електронен подпис и доказателствената сила на 
електронен документ без електронен подпис”. Въпросът не е 
допуснат за разглеждане, тъй като „намира непротиворечив 
отговор пряко в ЗЕДЕП връзка с чл. 184 ГПК” (курсив – мой, 
И.Ц.). 

В случая, посочва съдът, „от гласните доказателства, събра-
ни по делото, приложената електронна кореспонденция със зна-
чителен обем, регистрацията на електронните адреси, ползване-
то им в търговската дейност на страните, както и от длъжност-
ната характеристика на лицата – служители на ищеца и ответни-
ка, може да се направи обоснован извод, че двете страни оче-
видно са се съгласили да получават изявления в електронна 
форма по смисъла на чл. 5 от ЗЕДЕП. Във всяко електронно 
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писмо се съдържат данни за неговия автор – посочени са две 
имена, длъжност и телефон за контакт на съответния слу-
жител на ищеца и ответника, поради което същите съставля-
ват и доказателство, че изявленията са направени от лицата 
посочени като техен автор” (курсив – мой, И.Ц.). Имейлите са 
изпращани/получавани от представители на двете дружества на 
електронни адреси, регистрирани в мейл-сървърите им като 
потребители, като са видни адресите, от които и до които са 
процесните имейли, дата и час на получаване. Придружени са 
със съответните за тях прикачени файлове. Няма данни така 
разменената електронна кореспонденция да е манипулирана, ни-
то съдържанието и да е било изменяно впоследствие. Писмата са 
възпроизведени на хартиен носител и са представени като пре-
писи, заверени от страната съгласно чл. 184 от ГПК. При тези 
фактически данни, изцяло кореспондиращи си със събраните по 
делото гласни доказателства, съдът приема, че е налице надлеж-
но разменена електронна кореспонденция между служители на 
двете дружества в рамките на тяхната служебна дейност, като 
същата, в качеството си на частен подписан документ, безспорно 
свидетелства за изявленията, съдържащи се в нея и отразява 
действителното фактическо положение в отношенията на стра-
ните. 

Интерес представлява Решение № 6388 от 1.08.2016 г. на 
СГС по в. гр. д. № 15389/2015 г., в което съдът зачита авторство-
то върху документа на основа на идентификация на електронна-
та поща, като за разлика от предходните решения не признава 
същата за обикновен електронен подпис, уговорен между стра-
ните. В същото време обаче признава авторството върху доку-
мента като доказано и дава ново тълкуване на въпроса за автен-
тичността на документа, като посочва, че при такава хипотеза 
(идентифицирана електронна поща) не е необходимо наличието 
на електронен подпис за признаване формална доказателствена 
сила на документа. На базата на безспорно установен и неоспор-
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ван от страните факт на размяна на електронна кореспонденция 
между тях чрез определена електронна поща съдът намира за 
доказан факта, че автор на електронните писма е лицето, свърза-
но с електронната поща, „независимо от липсата на електронен 
подпис”.  

В мотивите си съдът посочва следното: „Съгласно § 11 ДР 
ЗЕС, „електронна поща” е съобщение във вид на текст, изпрате-
но чрез обществена електронна съобщителна мрежа, което може 
да бъде съхранено в нея или е получено в крайното оборудване 
на получателя, а § 22 от същите разпоредби дефинира „интер-
нет” като система от взаимосвързани мрежи, ползващи интернет 
протокол, което им позволява да функционират като самостоя-
телна виртуална мрежа. Електронната поща, когато е изпратена 
чрез интернет и съдържа изявление с гражданскоправно значе-
ние, съставлява електронен документ по смисъла на чл. 3, ал. 1 
ЗЕДЕП. Отделен въпрос е дали той е подписан по смисъла 
на чл. 13 ЗЕДЕП. В случая от заключението на СТЕ, което не е 
оспорено от страните и съдът кредитира като обективно и 
компетентно, се установи, че електронните писма с посочено-
то съдържание са разменени по електронен път, като ответ-
никът не е оспорвал обстоятелството, че посоченият имейл 
адрес е на управителя на дружеството (…), нито е твърдял да 
е осъществяван неоторизиран достъп до същия имейл адрес, 
поради което съдът намира за доказан фактът, че автор на 
електронните писма е именно законният представител на 
ответното дружество, независимо от липсата на електро-
нен подпис” (курсив – мой, И.Ц.). 

Както вече посочихме, признаването на електронни изявле-
ния, изпратени чрез електронна поща, за електронни документи 
по смисъла на чл. 3, ал. 1 ЗЕДЕП се налага като трайна и безс-
порна практика в българския съд. В този смисъл посоченото Ре-
шение на СГС възпроизвежда и правните изводи в Решение № 
77 от 17.03.2015 г. на ВКС по гр. д. № 2040/2014 г., IV г. о., ГК, 
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представляващо задължителна съдебна практика. Изводите на 
съда по отношение на формалната доказателствена сила обаче се 
различават. ВКС приема, че при хипотезата на разменени изяв-
ления чрез електронна поща страните чрез конклудентни дейст-
вия се съгласяват тези електронни съобщения да се считат в от-
ношенията им като електронни документи и ако другата страна 
не поиска представяне на документа на електронен носител, 
преписът е годно и достатъчно доказателство за авторството на 
изявлението и неговото съдържание.  

„Неоснователни са възраженията на ответника, че в догово-
ра не е уговорена кореспонденция между страните по него чрез 
електронни съобщения, поради което представените в писмен 
вид такива не са относими за решаване на спора. 
(...)Електронната поща, когато е изпратена чрез Интернет и съ-
държа изявление с гражданскоправно значение, съставлява елек-
тронен документ по смисъла на чл. 3, ал. 1 ЗЕДЕП. Видно от 
заключението на приетата по делото техническа експертиза, по-
голямата част от електронните съобщения между страните по 
договора, на която ищецът се позовава, се съхраняват както при 
ищеца, така и при ответника. Това означава, че страните са възп-
риели с конклудентни действия този начин на кореспонденция, 
т.е. те са се съгласили изявленията, които се правят чрез елект-
ронните съобщения, да се считат в отношенията им като елект-
ронни документи. Възпроизвеждането на електронния документ 
върху хартиен носител не променя характеристиките му. Съг-
ласно чл. 184, ал. 1, изр. 1 ГПК, той се представя по делото 
именно върху такъв носител, като препис, заверен от страната. 
Ако другата страна не поиска представянето на документа и на 
електронен носител, преписът е годно и достатъчно доказателс-
тво за авторството на изявлението и неговото съдържание. Ето 
защо възраженията на ответника срещу доказателствената стой-
ност на представените на хартиен носител електронни докумен-
ти не следва да бъдат уважени”. 
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2.3. Формална доказателствена сила на електронните 
изявления, направени чрез затворени електронни системи 

Въпросът дали са налице подписани електронни документи 
при хипотезата на разменени електронни изявления посредством 
електронни средства, представляващи вътрешни електронни 
системи (например вътрешна електронна система за заявяване и 
одобряване на отпуск, за допускане до сграда), също не се реша-
ва еднозначно от съдилищата.  

Той е предмет на обсъждане в Решение от 26.11.2013 г. на 
АдмС – Стара Загора по адм. д. № 510/2012 г., като съдът не 
приема за доказан фактът на авторство върху електронните 
изявления, отправени чрез такава система, независимо, че сис-
темата изисква идентификация на лицето чрез потребителско 
име и парола. 

Както посочва съдът, предмет на установяване в случая е, 
на първо място, че за прилагане на въведените правила за полз-
ване на платения годишен отпуск, основаващи се на електронно-
то му заявяване и одобряване, е налице съгласието на работни-
ците и служителите на дружеството и на второ място – че с въ-
ведения от дружеството програмен продукт се създават, изпра-
щат, предават, получават и съхраняват електронни изявления по 
смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЕДЕП, подписани с подпис – саморъ-
чен или такъв, имащ значението на саморъчен по смисъла на чл. 
16, ал. 4 от ЗЕДЕП. Спорът по делото не е относно наличието на 
изискване за писмено оформяне на изявленията за ползване на 
платения годишен отпуск и неговото разрешаване, а относно 
спазването на тази форма посредством въведения от работодате-
ля програмен продукт. 

Основните проблеми при използването на електронни изяв-
ления, продължава съдът, са установяването по безспорен начин 
на авторството на едно електронно изявление, автентичността на 
съдържанието му, т.е. че изявлението не е променяно от момента 
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на изпращане до момента на получаването му и гаранции, че 
текстът му е защитен, т.е. може да стане достояние единствено 
на лицето, до което е адресирано. Съдържащите се в Закона за 
електронния документ и електронния подпис правила са насоче-
ни към отстраняване на посочените проблеми и целят да устано-
вят правното значение на електронния документ и електронния 
подпис, както и условията, при които същите се приравняват на 
писмени такива. Според чл. 3, ал. 2 от ЗЕДЕП писмената форма 
се смята за спазена, ако е съставен електронен документ, легална 
дефиниция за какъвто е дадена в чл. 3, ал. 1 от ЗЕДЕП.  

Авторството на документа, от своя страна, се счита за устано-
вено, ако е подписан с електронен подпис, като значение на само-
ръчен подпис е придадено по закон единствено на електронния 
подпис на чл. 16, ал. 3 предвид правилото на чл. 16, ал. 4 от ЗЕ-
ДЕП. Признаване стойността на електронния подпис по чл. 16, ал. 
1 и ал. 2 от ЗЕДЕП на саморъчен такъв може да се уговори от стра-
ните. Следователно съдържащата се в ЗЕДЕП регламентация се 
опира на доброволността на използването на електронната фор-
ма за размяна на волеизявления между субектите. Както размя-
ната на електронни изявления, така и използването на електрон-
ния подпис следва да бъде обусловено от съгласуваната воля на 
страните, които ги изпращат и получават.  

Авторството на електронния документ се счита за устано-
вено само ако е подписан с електронен подпис, който има значе-
ние на саморъчен подпис – чл. 16, ал. 4 от ЗЕДЕП, а по делото в 
случая не се доказа използването на електронен подпис, нито 
друг регламентиран в ЗЕДЕП подпис, от което следва, че авторс-
твото на генерираните чрез системата съобщения не може да се 
счита за установено. 

„Въпросната електронната система не се доказа да га-
рантира извършването на електронно изявление, неговата 
точност и авторство, поради което не може да се използва 
като единствен начин за документиране ползването на плате-
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ния годишен отпуск” (курсив – мой, И.Ц.). 
Това решение, включително посочените изводи на съда, е 

потвърдено с Решение № 9132 от 1.07.2014 г. на ВАС по адм. д. 
№ 1491/2014 г., VI о., като в мотивите е изложено следното: 
„Служителите имат собствени акаунти – получават достъп до 
системата и служебната електронна поща чрез потребителско 
име и парола. Следователно при ползване на цитираната инфор-
мационна система се осъществява електронно подаване на заяв-
ка за отпуска, електронни одобрения на посочените нива и като 
краен резултат потвърждаване по електронен път на одобряване-
то до подалия заявката. Но никъде при изложената схема няма 
полагане на електронни подписи, включително и на работодате-
ля при окончателното разрешаване на платения отпуск.  

Електронният подпис идва да установи по безспорен начин 
изявлението на определено лице, обективирано по електронен 
път. Ето защо ЗЕДЕП поставя редица изисквания към този под-
пис. Според чл. 13, ал. 4 ЗЕДЕП електронният подпис по ал. 3 
има значението на саморъчен подпис, а в цитираната алинея 
трета е посочено, че квалифициран електронен подпис е усъ-
вършенстван електронен подпис, който отговаря на изисквания-
та на чл. 16 от същия закон. Тези изисквания са следните: под-
писът да е придружен от издадено от доставчик на удостовери-
телни услуги удостоверение за квалифициран електронен под-
пис, отговарящо на изискванията на чл. 24 от същия закон и 
удостоверяващо връзката между автора и публичния ключ за 
проверка на подписа, и да е създаден посредством устройство за 
сигурно създаване на подписа. По делото няма данни цитирани-
те законови изисквания да са съобразени в ползваната електрон-
на система за заявяване и разрешаване на годишния платен от-
пуск. Казаното се отнася и до наличието на уговорка по смисъла 
на чл. 13, ал. 4, предложение второ ЗЕДЕП. При тези обстоятел-
ства натискането на бутон от системата не представлява елект-
ронен подпис”. 
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Трябва да отбележим, че в случая става дума информационна 
система (служебна електронна поща), която по своето естество се 
възприема за по-сигурна в сравнение с обикновената електронната 
поща. Независимо от това, обаче, съдът не приема наличието на 
идентификация на лицата и сравнително високата степен на „дове-
реност на средата” за наличие на подпис върху изявленията. На 
първо място, очевидно съдът се придържа строго към законовото 
изискване за наличието на подпис за целите на признаване на ав-
торството върху документа. Второ, съдът се произнася и по отно-
шение на наличието на уговорка по смисъла на чл. 13, ал. 4, като 
счита, че не е достатъчно страните да са възприели определен на-
чин на идентификация (чрез собствен акаунт), за да се счита, че 
между тях има наличие на уговорка разменените чрез този акаунт 
изявления да се считат подписани, т.е. това не може да се презюми-
ра с конклудентни действия. И на трето място, съгласно общия 
смисъл на решението, произнасяйки се в тази посока, съдът оценя-
ва характера на трудовоправните отношения и необходимостта от 
по-висока степен на защита на субектите, участници в тях.  

Различни от посочените са фактическите и правни изводи в 
Решение № 4770 от 9.06.2016 г. на СГС по в. гр. д. № 
2643/2016 г., което е със сходен предмет.  

По делото са представени електронни съобщения от ищеца, 
адресирани до неговия пряк ръководител, в които е направено 
искане за разрешаване на ползването на платен отпуск. Съдът се 
позовава на § 1, т. 11 от ДР Закона за електронните съобщения 
по отношение определяне на понятието „електронна поща” и т. 
22 от същите разпоредби, която дефинира понятието „Интернет” 
и обобщава в смисъла на общоприетата практика: „електронната 
поща, когато е изпратена чрез Интернет и съдържа изявление с 
гражданскоправно значение, съставлява електронен документ по 
смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и 
електронния подпис (ЗЕДЕП)”. По-нататък в мотивите, като об-
съжда формалната доказателствена сила на направените процес-
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ни изявления, съдът възпроизвежда правните изводи от посоче-
ното по-горе Решение № 77 от 17.03.2015 г. на ВКС по гр. д. № 
2040/2014 г., IV г. о. и възприема, че страните с конклудентни 
действия са се съгласили изявленията, които се правят чрез 
електронните съобщения, да се считат в отношенията им като 
електронни документи. „Възпроизвеждането на електронния до-
кумент върху хартиен носител не променя характеристиките му. 
Съгласно чл. 184, ал. 1, изр. 1 ГПК, той се представя по делото 
именно върху такъв носител, като препис, заверен от страната. 
Ако другата страна не поиска представянето на документа и на 
електронен носител, преписът е годно и достатъчно доказателс-
тво за авторството на изявлението и неговото съдържание”. 

Изводът, който прави съдът въз основа на събраните по де-
лото доказателства „се подкрепя и от приетите и неоспорени от 
ищцата данни от електронната система на работодателя за вли-
зане и излизане от работното място. Въпросните данни предс-
тавляват възпроизведени на хартиен носител подписани елект-
ронни документи. Работодателят е издал на ищцата електронна 
карта, осигуряваща достъпа и чрез преодоляване на защитите на 
контролната система, а ищцата е приела тази карта (по делото 
няма спор за тези обстоятелства).  

Така страните по делото са постигнали съгласие по чл. 13, 
ал. 4, изр. 2 ЗЕДЕП за характера на изявленията, които се пра-
вят чрез тази карта – те се приравняват на подписани само-
ръчно от ищцата документи (курсив – мой, И.Ц.). С всяко из-
ползване на картата ищцата създава електронно изявление, чия-
то словесна част се генерира автоматично от системата за конт-
рол и се изразява в посочване на датата и часа, в които е преодо-
ляна защитата за достъп до сградата. Използването на предос-
тавената на ищцата от работодателя карта е равнозначно на 
подписване на това цифрово създадено словесно изявление с 
електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 ЗЕДЕП (курсив – 
мой, И.Ц.).  
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По този начин генерираните електронни документи за ис-
ковия период, възпроизведени върху хартиен носител и предста-
вени в заверен от въззивника препис по делото, не са оспорени и 
не е искано представянето им на електронен носител. Поради 
това преписът има значението на носител, обективиращ частни, 
подписани от ищцата, документи. Съгласно чл. 180 ГПК те се 
ползват с формална доказателствена сила за авторството им. До-
колкото обективираните в документите изявления са с неблагоп-
риятно за ищцата съдържание, те имат достатъчна доказателст-
вена стойност за установяване на фактите, за които електронни-
те документи са създадени (така решение № 70 от 19.02.2014 г. 
на ВКС по гр. д. № 868/2012 г., IV г. о.). В представените върху 
хартиен носител данни от електронната система за достъп до 
работното място е видно, че на посочените дати, на които рабо-
тодателят твърди ищцата да е била в законоустановен платен го-
дишен отпуск, същата не се е явявала на работното си място”. 

Както посочихме, за разлика от предходното решение съдът 
постановява, че приемането на картата за достъп (средство за 
идентификация на лицето) представлява изявление за съгласие, 
че изявленията, които се правят чрез тази карта, ще се приравня-
ват на подписани саморъчно документи.  

Разгледаното решение, съгласно направените в него рефе-
ренции се позовава на задължителната съдебна практика, съ-
държаща се в Решение № 70 от 19.02.2014 г. на ВКС по гр. д. № 
868/2012 г., IV г. о., като поради идентичния предмет на спора 
изцяло интерпретира фактическите и правни изводи.  

В Решението № 70 от 19.02.2014 г. на ВКС се разглежда до-
пуснатият процесуалноправен въпрос: „притежават ли изведените 
на материален носител данни от електронна система за контрол на 
достъп препис от частен електронен документ материална доказа-
телствена сила за неизгодните за съставителя му факти”. 

В мотивите на обжалваното пред ВКС Решение № 3092 от 
08.05.2012 г. по гр. д. № 4196/2012 г. на СГС е посочено, че из-
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ведените на материален носител данни от електронна система за 
контрол на достъпа до сградата, където е работното място на 
ищцата, са изготвен от ответника неподписан документ, който 
няма доказателствена стойност. Касационната инстанция прие-
ма, че изведените на материален носител данни от електронна 
система за контрол на достъп до работното място на работника 
представляват възпроизведени на хартиен носител подписани 
електронни документи. Издаването на електронна карта за дос-
тъп от работодателя и приемането и от работника срещу саморъ-
чен подпис е равносилно на постигнато съгласие по чл. 13, ал. 4, 
изр. 2 от ЗЕДЕП за характера на изявленията, които се правят 
чрез тази карта – те се приравняват на подписани саморъчно от 
работника документи. С всяко използване на картата работникът 
създава електронно изявление, чиято словесна част се генерира 
автоматично от системата за контрол и се изразява в посочване 
на датата и часа, в които е преодоляна защитата за достъп до 
сградата. Използването на предоставената на ищцата от работо-
дателя карта е равнозначно на подписване на това цифрово съз-
дадено словесно изявление с електронен подпис по смисъла на 
чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕП.  

Преписите от така генерираните електронни документи на 
хартиен носител имат значението на носител, обективиращ час-
тни подписани от работника документи. Съгласно чл. 180 от 
ГПК те се ползват с формална доказателствена сила за авторст-
вото им. Доколкото обективираните в документите изявления са 
с неблагоприятно за работника съдържание, те имат достатъчна 
доказателствена стойност за установяване на фактите, за които 
електронните документи са създадени. 

Посочените съдебни решения задават един допълнителен 
въпрос, който има принципен характер и е свързан с това какъв 
документ е представен по делото и кой е неговият съставител, за 
когото следва да се установи авторството. Не става ясно защо в 
рамките на съдебното производство е обсъждан въпросът за на-
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личието на електронен подпис при всяко използване на картата, 
удостоверено чрез разпечатка от системата. На практика, прие-
майки картата за преодоляване на защитите на контролната сис-
тема, служителят се съгласява с този начин на идентифициране 
и удостоверяване датата и часа на преодоляване на защитата и 
това не е оспорено от страните по делото. В този смисъл не е 
необходимо всяко ползване на картата да има характер на елект-
ронно изявление, квалифицирано от съда като частен диспози-
тивен документ, подписан (от ищцата) с електронен подпис.  

По делото е представена разпечатка от системата (препис на 
електронен документ, бел. моя, И.Ц.), която има характер на 
свидетелстващ частен електронен документ, удостоверяващ 
релевантни за делото факти и той следва да се интерпретира 
именно като такъв.  

Възприетото от съда, че преписът представлява диспози-
тивни електронни изявления на ищеца, подписани с електронен 
подпис, а не свидетелстващ частен електронен документ, чийто 
издател е ответната страна, променя изцяло хода на производст-
вото по доказване. Съгласно процесуалната доктрина „формал-
ната доказателствена сила на документа се отнася единствено 
относно факта на писменото изявление и неговото авторство. То 
не обхваща други данни, за които документът свидетелства”281, 
като например датата и часа на преодоляване на защитата в кон-
кретния случай.  

В хипотезата на свидетелстващ частен електронен доку-
мент освен автентичността може да се оспори и верността на 
удостоверителното изявление. Освен това при такава хипотеза 
не би се приложило правилото за по-високата доказателствена 
стойност на неизгодния за издателя документ.  

                                                      
281  Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право, Пето допълнено и прера-

ботено издание, Университетско изд. „Св. Климент Охридски”, 1994, с. 261. 
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2.4. Формална доказателствена сила на електронни 
изявления в интернет форум и Фейсбук 

По въпроса за формалната доказателствена сила на елект-
ронни изявления в интернет форум се е произнесъл ВАС в 5-
членен с-в с Решение № 13864 от 17.12.2015 г. по адм. д. № 
6708/2015 г.  

По делото е представено ново писмено доказателство по 
смисъла на чл. 239, т. 1 АПК, което е информация от интернет 
форум. „Представената по делото извадка от интернет форум е 
възпроизведено на хартиен носител електронно изявление по 
смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за електронния документ и 
електронния подпис (ЗЕДЕП). Електронното изявление, докол-
кото е записано върху магнитен, оптичен или друг носител, кой-
то дава възможност да бъде възпроизвеждано, е електронен до-
кумент по смисъла на чл. 3, ал. 1 ЗЕДЕП. Съгласно чл. 3, ал. 2 
ЗЕДЕП писмената форма се смята за спазена, ако е съставен 
електронен документ. Следователно с оглед на законовата фик-
ция електронното изявление в интернет форума, на което се по-
зовава искателят, е писмен документ по смисъла на чл. 239, т. 1 
АПК. 

Този писмен документ има за свой автор лице, което се е 
обозначило с псевдоним (nickname) и което не е подписало елек-
тронния документ с електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 
1 ЗЕДЕП. С оглед на това писменото доказателство, с което ис-
кателят обосновава искането си за отмяна, е частен неподписан 
документ. По аргумент от чл. 180 ГПК, във вр. с чл. 144 
АПК частният неподписан документ не съставлява доказателст-
во, че изявлението, което се съдържа в него, е направено. С дру-
ги думи, той не притежава дори формална доказателствена сила. 
Това прави твърдението на искателя за наличие на ново писмено 
доказателство неоснователно. Доказателствената тежест за до-
казване на новото писмено доказателство е на искателя”. 
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В Решение № 46 от 19.02.2016 г., в. гр. д. № 1587 от 2015 г. 
Старозагорски окръжен съд I с-в се произнася по въпроса за 
формалната доказателствена сила на електронни изявления, нап-
равени чрез профил във Фейсбук. Съдът възприема, че налични-
те идентифициращи белези на лицето като неговата снимка, не-
говите име и фамилия са „добавени и логически свързани с 
изявленията”, поради което са достатъчно доказателство за ус-
тановяване на авторството върху тези изявления.  

„Тежестта да докаже несъмнено по делото противното си 
възражение, е на ответника съгласно чл. 193, ал. 3 ГПК, защото 
всеки от процесните електронни изявления/документи е подпи-
сан с негов обикновен електронен подпис, който в случая предс-
тавлява информацията в електронна форма за неговите име и 
фамилия (…) и снимката му, които са добавени и логически 
свързани с всеки от тези документи, за установяване на авторст-
вото им (чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕП). В случая изискваната от чл. 13, 
ал. 1 ЗЕДЕП информация представляват не само изписаните на 
кирилица име и фамилия на ответника (…), но и неговата сним-
ка, които са добавени и логически свързани със всяко процесно 
електронно изявление/документ, за установяване именно на не-
говото авторство, то съдът е приел (първоинстанционният, бел. 
моя И.Ц.), че всеки от процесните шест електронни документа е 
подписан с обикновен електронен подпис на ответника, който 
сочи, че техен автор и титуляр е именно последният (чл. 4 от 
ЗЕДЕП)”. 

В първоинстанционното производство ответникът е оспо-
рил електронния подпис под процесните електронни документи, 
поради което съдът е открил производство по чл. 193 ГПК за 
проверка на тяхната автентичност. Тежестта за доказване в слу-
чая се носи от ответника, защото те носят обикновен електронен 
подпис, сочещ него за техен автор и титуляр по смисъла на чл. 4 
от ЗЕДЕП, а той не е представил и по делото няма доказателства 
за неавтентичността им (чл. 193, ал. 3 ГПК). „Правилно район-
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ният съд е приел, че ако ответникът бе доказал по делото твър-
денията си, че е предоставил на друго лице достъп до профила 
си във Фейсбук (начина на идентифициране), то тогава оспорва-
нето на електронния му подпис под процесните електронни 
изявления щеше да бъде изключено до уведомяването на адреса-
та им, че не изхождат от него, а по делото няма данни и за такова 
негово уведомление (чл. 15, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗЕДЕП). Тайната 
на данните за създаването на електронния подпис, независимо 
от неговия вид, е гарантирана от закона (чл. 14 от ЗЕДЕП). По-
ради това, ако достъпът на трето лице до тях е предоставен от 
автора, то тогава, ако последният докаже несъмнено злоупотре-
бата, се освобождава занапред от обвързаност, но отговаря пред 
адресата за всички вреди, настъпили до извършване на уведом-
лението му, че изявлението не изхожда от него, и след това до 
изтичането на достатъчно време, необходимо според случая на 
адресата да съобрази поведението си с това уведомление (чл. 15, 
ал. 2 от ЗЕДЕП). Доколкото обаче и електронният документ е 
писмен документ (чл. 3, ал. 2 ЗЕДЕП), а законът придава значе-
нието на саморъчен само на този електронен подпис, който е 
квалифициран (чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕП), доколкото по делото ня-
ма данни страните да са се съгласили в отношенията си да при-
дадат на обикновения електронен подпис стойността на саморъ-
чен, то само от установения по делото факт на подписването от 
ответника на процесните електронни документи с обикновен 
електронен подпис съдът не би могъл да приеме, че електронни-
те изявления в тях са направени от него (чл. 180 от ГПК). Ето 
защо, предвид обстоятелството, че е установено несъмнено по 
делото, че процесните електронни изявления са подписани с 
обикновен електронен подпис, който сочи ответника за техен ав-
тор и титуляр, преценени съвкупно с обясненията му по чл. 176 
ГПК, съдът на основание чл. 176, ал. 3 ГПК е приел за несъмне-
но установено по делото, че именно ответникът е техен автор и 
титуляр (чл. 176, ал. 3 ГПК). 
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Безспорно въпросът за автентичността на електронните 
изявления предизвиква въпроси, които се решават противоречи-
во от съдилищата. Акцентът пада върху въпроса за наличие на 
електронен подпис при хипотезата на идентификация на лицата 
– чрез електронна поща, пароли за достъп, идентификация във 
Фейсбук.  

Както вече посочихме, „принос” за това имат пропуските и 
недостатъците в нормативната уредба, свързана с електронния 
обмен на данни и признаването на доказателствена сила на елек-
тронни изявления.  

От тази гледна точка и за целите на коректността на обоб-
щенията и изводите, свързани с прилагането на правилата за до-
казателствената сила на писмените доказателства по отношение 
на електронните документи, които следва да бъдат направени, 
ще обърнем внимание на законодателните решения в тази посо-
ка в страни като Германия, представител на консервативния под-
ход за признаване на формална доказателствена сила на елект-
ронните документи, Франция, възприела либерален режим, и 
Русия – поради известно сходство с подхода в българското зако-
нодателство. 
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3. Нормативни режими за автентификация на 
електронни изявления. Германия, Франция, Русия 

В германското законодателство правилата за доказателстве-
ната сила на електронните документи се съдържат в Гражданс-
кия процесуален кодекс (Zivilprozessordnung, ZPO)282. Както вече 
посочихме, в гражданския процес на Германия елекронният до-
кумент има характер на веществено доказателство. Затова в рам-
ките на съдебното производство като способ за неговото възпри-
емане се прилагат правилата на огледа, които се съдържат в 
Книга Втора, Глава 1, Раздел 6 (Buch 2, Abschnitt 1, Titel 6, ZPO), 
а по отношение на тяхната доказателствена сила се препраща 
към правилата за правната сила на писмените доказателства, съ-
държащи се в Раздел 9 ZPO. 

Немският процесуален закон изрично въвежда два режима 
по отношение доказателствената сила на официалните и частни-
те документи.  

На основание § 371а, абз. 2, изр. 1-во от ZPO към електрон-
ните документи, съставени в установената форма от орган на 
публичната власт в пределите на неговата компетентност, се 
прилагат правилата за доказателствената сила на официалните 
документи, които се съдържат в текста на § 415 от ZPO.  

В този смисъл, в съответствие с § 415 от ZPO, документите, 
съставени в определена форма от орган на публична власт в 
пределите на неговата компетентност, представляват пълно до-
казателство за фактите, удостоверени в тях. С други думи, офи-
циалните свидетелстващи документи имат формална и матери-
ална доказателствена сила, като обвързват съда с презумпцията, 
че удостоверените факти действително са се осъществили (в 
същия смисъл е чл. 179, ал. 1 от ГПК). 

В изр. 2-ро на същия текст (§ 371а, абз. 2 от ZPO) се въвеж-
                                                      
282  https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html.  
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да различно правило за доказателствената сила на официалните 
електронни документи, когато те са подписани с квалифициран 
електронен подпис. За тях се прилага правилото на § 437 от 
ZPO, съгласно което спрямо официалните документи действа 
презумпцията за автентичност (абц. 1). Според абз. 2 на същия 
текст, ако съдът се съмнява в автентичността на документа, той 
може, в това число по собствена инициатива, да направи запит-
ване за неговата автентичност до органа, който го е издал. 

Така съгласно посочените текстове с формална доказателс-
твена сила се ползват официалните електронни документи, под-
писани с квалифициран електронен подпис. Официалните елек-
тронни документи без квалифициран електронен подпис се пол-
зват само с материална доказателствена сила. 

В § 416а от ZPO се съдържа правило, което се отнася до до-
казателствената сила на разпечатката на официалния електронен 
документ. Заверената от органа, който я е издал, разпечатка на 
официален електронен документ в съответствие на абз. 2, § 371а 
е равнозначна на заверено копие на официален документ.  

Поради качеството на веществени доказателства, спрямо 
електронните документи в немското гражданско съдопроизводс-
тво се прилагат правилата на огледа. В този смисъл следва да се 
счита, че представянето на електронния документ под формата 
на разпечатка е изключение от общото правило, като формалната 
доказателствена сила се придава само на разпечатка на официа-
лен електронен документ, подписан с квалифициран електронен 
подпис (§ 371а, абз. 2 от ZPO), заверен от органа, който го е из-
дал.  

Доказателствената сила на частните електронни документи 
е уредена в § 371а, абз. 1 ZPO, съгласно който подписаните с 
квалифициран електронен подпис частни електронни документи 
се ползват с доказателствената сила на частните документи. В 
изр. второ на същия текст се въвежда оборима презумпция за ав-
тентичност на изявлението в смисъл, че основаното на резултата 
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от проверката на квалифицирания електронен подпис, съгласно 
Регламент 910/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета от-
носно електронната идентификация и удостоверителните услуги 
при електронни транзакции на вътрешния пазар и за отмяна на 
Директива 1999/93/ЕО, предположение за автентичност на изяв-
лението, съществуващо в електронна форма, може да бъде оспо-
рено само от факти, които обосновават сериозни съмнения за то-
ва, че изявлението е направено от титуляря на електронния под-
пис.  

§ 416 от ZPO урежда доказателствената сила на частните 
документи, като в текста е формулирано следното правило: „час-
тните документи, подписани от съставителя или удостоверени 
нотариално „собственоръчни знаци”, се явяват пълно доказател-
ство за това, че съдържащите се в тях изявления изхождат от 
съставителя”.  

Правилото е аналогично с това в българското гражданско 
процесуално право, съгласно което формална доказателствена 
сила имат частните документи, „подписани от лицата, които са 
ги издали” (чл. 180 от ГПК). Аналогичен е и подходът за приз-
наване на квалифицирания електронен подпис стойността на 
саморъчен с тази разлика, че в българското законодателство това 
е уредено с материалноправната норма на чл. 13, ал. 4 от ЗЕ-
ДЕП. По отношение на доказателствената сила на електронния 
документ в българския ГПК не се съдържат изрични разпоредби, 
тъй като в качеството му на писмено доказателствено средство 
към него се прилагат правилата на доказателствената сила на 
писмените доказателства. 

По смисъла на § 371а с формална доказателствена сила се 
ползват само електронни документи, подписани с квалифициран 
електронен подпис. Неподписаните частни електронни докумен-
ти, които също са допустимо доказателство в процеса, се оценя-
ват от съда в рамките на принципа на свободната преценка на 
доказателствата съгласно § 286 ZPO.  
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Така немският процесуален закон, за разлика от българския 
ГПК, не признава формална доказателствена сила на частния 
електронен документ, подписан с обикновен или усъвършенст-
ван електронен подпис, и оставя на съда съгласно неговото вът-
решно убеждение да направи свободна оценка.  

Принципът на свободна оценка на доказателствата е един от 
основните принципи на гражданския процес в Германия, уста-
новен в § 286 от ZPO. Текстът, както и общият смисъл на прин-
ципа, е съответен на принципа за вътрешното убеждение на съ-
дията, заложен в чл. 12 от българския ГПК.  

Съгласно § 286 (1) от ZPO съдът, като взема под внимание 
всички факти в тяхната цялост и резултата от изследването на 
доказателствата, решава по свое вътрешно убеждение кое фак-
тическо твърдение приема за истинно и кое не.  

При тази своя оценка той е обвързан с установени правила 
за оценка на доказателствата, предвидени в ZPO. В случая това 
са правилата за формалната доказателствена сила на официал-
ните и частните документи, посочени по-горе, които огранича-
ват свободната оценка на доказателствата.  

В своето изследване „Информационные технологии в граж-
данском процессе Германии. Сравнительно-правовой анализ” К. 
Брановицкий, като разглежда прилагането на принципа за сво-
бодната оценка на доказателствата съгласно § 286 ZPO, посочва, 
че при доказването в сферата на електронните документи следва 
да се вземат предвид т.нар. „количествени” и „качествени” веро-
ятности. Доказването на идентичността на електронния доку-
мент е свързано с доказване на количествената вероятност и се 
осъществява посредством използването на криптографски мето-
ди. При решаването на въпроса дали даден документ е фалши-
фициран, има значение „качествената вероятност”, доколкото в 
този случай възникват въпроси за надеждността (на използвани-
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те средства за автентификация, бел. моя, И.Ц.) и неизменността 
на документа283. 

От тази гледна точка количествената вероятност или въз-
можността авторството да бъде установено чрез проверка на 
криптографски алгоритъм, представлява обективен критерий и 
достатъчно гаранции да се приеме за установена формалната 
доказателствена сила на даден електронен документ. Такъв из-
вод е в подкрепа на установеното изискване за полагане на ква-
лифициран електронен подпис.  

Възприетият в немското процесуално законодателство под-
ход по отношение доказателствената сила на електронните до-
кументи е пряко обвързан с определяне тежестта на доказване, 
което е важен елемент в системата на доказателственото право.  

Въпросът за разпределяне на доказателствената тежест е 
представен образно в „Kommentar zur ZPO” на немските автори 
A. Baumbach, W. Lauterbach, J. Albers, P. Hartmann284. Те отбеляз-
ват „опасния характер” на тежестта на доказването и го опреде-
лят като „Гръбнакът на процеса” („Rückgrat des Prozesses”). При 
това се отбелязва, че тежестта на доказване е както субективна, 
така и обективна. Субективната тежест на доказване означава 
необходимостта за целите на предотвратяване загубата на про-
цеса да бъде доказано, което се явява спорно и важно за убеде-
ността на съда в истинността на фактическите твърдения. Под 
обективна тежест на доказване се разбира общия риск от загуба 
на процеса поради недоказаност285. 

Въпросът за доказателствената сила на съобщенията по 

                                                      
283  Брановицкий, К. Л. „Информационные технологии в гражданском процессе Гер-

мании. Сравнительно-правовой анализ”, Wolters Kluwer, М., 2010, с. 30. 
284  Baumbach, A., Lauterbach, W., Albers, J., Hartmann, P. Kommentar zur ZPO, 

65 Auflage, Muenchen, 2007, § 286, Rn. 1. 
285  Брановицкий, К. Л. Цит. съч., с. 82, цит. по Rosenberg, L., Schwab, K. H., 

Gottwald, P. Zivilprozessrecht, Muenchen, 2004, § 114, Rn. 3. 
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електронна поща, които не са подписани с квалифициран елект-
ронен подпис, косвено оказва влияние върху разпределението на 
тежестта на доказване. В този смисъл е и отбелязаното от Бра-
новицкий, че в процесуалната наука е възприет подходът, съг-
ласно който модификацията (изменението) на тежестта на до-
казване е възможна само в случаите, ако такава модификация се 
базира на висок стандарт на безопасност и гаранции286.  

Изискванията на § 371а от ZPO за признаване на формална 
доказателствена сила на електронните документи са съобразени 
именно с „ високия стандарт на безопасност на квалифицирания 
електронен подпис”, наличието на който води до облекчаване 
тежестта на доказване. Очевиден е фактът, че спрямо съобщени-
ето на електронна поща, несъдържащо квалифициран електро-
нен подпис, дадените изисквания и стандарт не съответстват. Те 
са допустими доказателства в процеса, но те се оценяват сво-
бодно от съда по реда на § 286 от ZPO при отчитане на рискове-
те от „модификация” на тежестта на доказване.  

Франция възприема по-либерален режим по отношение 
придаване на формална доказателствена сила на електронния 
документ, подписан с електронен подпис. На 13 март 2000 г. на 
основание Директива 1999/93/ЕС (отм.) е приет Закон за адапти-
ране реда на доказване при отчитане на информационните тех-
нологии и използването на електронни подписи (Loi no. 2000-
230 du13 mars 2000)287, който въвежда във френското право до-
пустимостта на използването на електронни документи в граж-
данското съдопроизводство за потвърждане на сделки, като на 

                                                      
286  Брановицкий, К. Л. Цит. съч., с. 32. 
287 Loi no.2000-230 du13 mars 2000 portand adaptation du droitde la prevue aux 

technologies de l'information et relative à la èlectronique signature, Article 4; 
/https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2014/11/SIG-P-01-Certification-de-
conformit%C3%A9-des-dispositifs-de-cr%C3%A9ation-de-signature-
%C3%A9lectronique -EN.pdf. 
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електронния документ се придава доказателствена сила на до-
кумент на хартиен носител. С Декрет № 2001-272 за прилагане 
на чл. 1316, т. 4 от Гражданския кодекс и на електронните под-
писи от 31 март 2001 г.288 се въвеждат две нива (два вида) елект-
ронен подпис – обикновен и защитен електронен подпис 
(signature èlectronique sècurisè), като последният съответства на 
квалифициран електронен подпис.  

Въпросът за правната сила и разпределението на тежестта 
на доказване при двете нива на електронен подпис е уреден в 
Процедура за сертификация на съответствието на устройствата 
за създаване на електронен подпис от 7 април 2003 г. (Процеду-
ра)289. В документа се подчертава, че на ниво обикновен елект-
ронен подпис документът може да бъде допуснат като доказа-
телство в съда, ако процесът (има се предвид алгоритъмът на 
създаване на подпис, бел. моя, И.Ц.) позволява да се идентифи-
цира подписалия и гарантира връзката с подписаното действие 
(изявление, бел. моя, И.Ц.).  

В посочената Процедура защитеният електронен подпис е 
наречен още „презумиран” електорен подпис, тъй като до доказ-
ване на противното той се ползва с презумпцията за надеждност, 
ако идентичността на подписалия е осигурена и интегритета на 
действието е гарантирано.  

Интерес представляват правилата за разпределяне на дока-
зателствената тежест при спор. В случай, че документът е под-
писан с обикновен електронен подпис, то в тежест на подписа-

                                                      
288 Dekret n˚2001-272 du 30 mars 2001; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810.  
289  Procedure Certification of the Confirmity of Electronic Signature Creation 

Devices, Paris, 7 April 2003; SIG/P/01.1; Courtesy Translation; 
/https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2014/11/SIG-P-01-Certification-de-
conformit%C3%A9-des-dispositifs-de-cr%C3%A9ation-de-signature-
%C3%A9lectronique -EN.pdf. 
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лата го страна е да докаже надеждността на използвания процес.  
Ако електронният документ е подписан със защитен елект-

ронен подпис, поради презумпцията за надеждност тежестта ще 
премине върху страната, която го оспорва.  

Правилата са идентични с тези на чл. 193, ал. 3 от ГПК, 
уреждащи правилата за разпределяне на доказателствената те-
жест в хипотезите на подписан и неподписан документ, като се 
открива разлика в предмета на доказване. При неподписаният 
документ съгласно чл. 193, ал. 3, изр. 2-ро от ГПК страната, коя-
то го е представила, носи тежестта да докаже неговата истин-
ност. Това се свързва с доказване на авторството, а при свиде-
телстващите документи и на верността.  

Така в случаите на оспорен обикновен електронен подпис 
по смисъла на ГПК и със средствата, предвидени в него, страна-
та трябва да докаже наличие или липса на електронен подпис. 
Съгласно подхода на френския законодател страната, която иска 
да се ползва от подписан от нея с обикновен електронен подпис 
електронен документ, трябва да докаже надеждността на използ-
вания процес. 

Посочените положения във връзка с доказателствената сила 
на електронния подпис се запазват в последващите изменения на 
Френския граждански процесуален кодекс (Code civil, ред. от 10 
февруари 2016 г.)290, както и в измененията на Декрет № 2001-
272 за прилагане на чл. 1316, т. 4 от Гражданския кодекс и на 
електронните подписи от 31 март 2001 г. (Декрет № 2001-272)291. 

Съгласно чл. 1366 от Code civil електронният документ има 
същата доказателствена сила като документа на хартиен носи-

                                                      
290 Code civil, Version consolidée au 2 mars 2017; https://www.legifrance.gouv.fr 

/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIA
RTI000006438508&dateTexte=&categorieLien=cid. 

291 Dekret n˚2001-272,Version consolidée au 13 august 2017; https://www.legifrance.gouv.fr 
/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810. 
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тел, при условие че може да бъде надлежно установено лицето, 
което го е издало и е създаден и се съхранява при условия, които 
гарантират неговата цялост.  

Съгласно ал. 1 от чл. 1367 подписът определя автора на до-
кумента и когато той е положен от длъжностно лице, придава 
автентичност на документа. Когато подписът е електронен, ав-
тентичността на акта се свързва с използването на надежден 
процес на идентификация, който гарантира връзката му с акта, 
към който е приложен (ал. 2, изр. 1-во). 

Според чл. 1, т. 1 от редакцията на Декрет № 2001-272 от 13 
август 2017 г. електронният подпис е резултат от процес, който 
отговаря на условията, определени в алинея втора, изречение 
първо на чл. 1367 от Code civil (ред. от 10 февруари 2016 г.), кой-
то, от своя страна, възпроизвежда посочената презумпция за на-
деждност на защитения електронен подпис до доказване на про-
тивното.  

Условията за позоваване на посочената презумпция за на-
деждност са посочени в чл. 2 от Декрет № 2001-272, които на 
практика изключват обикновения електронен подпис. Надежд-
ността на метода за създаване на електронен подпис се предпо-
лага, когато процесът използва защитен електронен подпис, съз-
даден през защитена електронна среда за създаване, подписване 
и проверка на подписа и се основава на използването квалифи-
циран електронен сертификат. 

В Гражданския процесуален кодекс на Руската федерация 
(ГПК)292 електронните документи са допустимо доказателство в 
процеса в качеството си на писмени доказателства по силата на 
Глава 6, Статия 71. Писмени доказателства могат да бъдат „акто-

                                                      
292  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

N 138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017); 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/44ad 
4c740319c88c2f8 fc17204 d345a23 e8abc29/. 
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ве, договори, справки, делова кореспонденция, други документи 
и материали, в цифрова форма, графически знаци, в това число 
получени посредством факс, електронна или друга връзка, с из-
ползване на информационно-телекомуникационната мрежа „Ин-
тернет”, документи, подписани с електронен подпис по реда, 
установен от законодателството на Руската Федерация, или 
по друг позволяващ установяване достоверността на докумен-
та способ” (курсив – мой, И.Ц.) (Ст. 71, пр. 1). 

Писмените доказателства се представят в оригинал или за-
верено копие. Интерес представлява текстът на ст. 71, пол. 2, 
съгласно който ако копията на документите са представени пред 
съда в електронен вид, съдът може да изиска представянето на 
оригиналите на тези документи. Тук става въпрос за сканирани 
копия на хартиени документи.  

Процесуалният закон не съдържа допълнително разпоред-
би, свързани с доказателствената сила на електронните докумен-
ти, както и не са въведени изисквания по отношение вида на 
електронния подпис.  

Подходът е сходен с този в българския ГПК, като по отно-
шение на законодателството на Руската Федерация материал-
ноправната уредба на електронния подпис се съдържа във Феде-
ралния закон „За електронния подпис” (ФЗ)293.  

За разлика от ЗЕДЕУУ, който се ограничава до осигуряване 
на възможността страните да използват по взаимно съгласие 
усъвършенстван или обикновен електронен подпис (чл. 13, ал. 
4), като му придават силата на собственоръчен, Федералният за-
кон „За електронния подпис” съдържа подробни правила, свър-
зани с обикновения електронен подпис и признаването му за 
собственоръчен.  
                                                      
293 Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) 

"Об электронной подписи"; 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701.  
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В ст. 2 от закона се въвежда общата дефиниция на понятие-
то „електронен подпис”, която съвпада с възприетите дефиниции 
в Директива 1999/93/ЕС (отм.), Регламент ЕС/910/2014 г., както 
и в българския ЗЕДЕУУ. В ст. 5 на Федералния закон се посочват 
видовете електронен подпис, които се разделят на обикновен, 
неквалифициран (усъвършенстван, съгласно ЗЕДЕУУ) и квали-
фициран електронен подпис.  

За разлика от ЗЕДЕП, в който обикновеният електронен 
подпис попада под общата дефиниция за електронен подпис 
(„всяка информация в електронна форма, добавена или логичес-
ки свързана с електронното изявление за установяване на него-
вото авторство”) и новата редакция на ЗЕДЕУУ, съгласно която 
„електронен подпис” означава данни в електронна форма, които 
се добавят към други данни в електронна форма или са логичес-
ки свързани с тях, и които титулярят на електронния подпис из-
ползва, за да се подписва, в пр. 2 на ст. 5 от Федералния закон 
обикновеният електронен подпис е изрично дефиниран като: 
„електронен подпис, който посредством използване на кодове, 
пароли или други средства потвърждава факта на формиране на 
електронен подпис на определено лице”. 

Въпросите, свързани с признаване доказателствената сила 
на електронните документи, подписани с електронен подпис, за 
равна на тази на хартиени документи, подписани със собствено-
ръчен подпис, са уредени в ст. 6 от ФЗ. 

Съгласно посочената разпоредба електронните документи, 
подписани с квалифициран електронен подпис, са равнозначни 
на собственоръчно подписан хартиен документ. Информация в 
електронна форма, подписана с обикновен или неквалифициран 
електронен подпис, се признава за електронен документ, равноз-
начен на документ на хартиен носител, подписан със собствено-
ръчен подпис, в случаите, уставени във федералните закони, 
приеманите в съответствие с тях нормативни правни актове или 
по споразумение между участниците в електронното взаимо-
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действие.  
Федералният закон въвежда допълнително изисквания в 

случаите на използване на неквалифициран и обикновен елект-
ронен подпис. Нормативните актове и споразуменията между 
участниците в електронното взаимодействие, установяващи слу-
чаи на признаване на електронните документи, подписани с нек-
валифициран електронен подпис за равнозначни на документите 
на хартиен носител, подписани със собственоръчен подпис, са 
длъжни да предвидят реда за проверка на електронния подпис.  

Когато по същия ред се използва обикновен електронен 
подпис, то императивно за вменени следните изисквания, посо-
чени в ст. 9 от ФЗ, озаглавена „Използване на обикновен елект-
ронен подпис”.  

Посочената разпоредба съдържа условията, при които на 
обикновения електронен подпис може да бъде призната стой-
ността на саморъчен.  

Първото условие е обикновеният електронен подпис да се 
съдържа в самия електронен документ. Второ, ключът на обик-
новения електронен подпис да се прилага в съответствие с пра-
вилата, установени от оператора на информационната система, с 
използването на която се осъществява създаването и (или) изп-
ращането на електронния документ, и в създадения и (или) изп-
ратен електронен документ се съдържа информация, указваща 
лицето, от името на което е създаден и (или) изпратен електрон-
ният документ. На трето място, (ст. 9, пр. 2 от ФЗ) нормативните 
актове и споразуменията между участниците в електронното 
взаимодействие, установяващи случаи на признаване на елект-
ронните документи, подписани с неквалифициран електронен 
подпис, като равнозначни на документите на хартиен носител, 
подписани със собственоръчен подпис, са длъжни да предвидят 
в частност: а) правилата за установяване на лицата, подписващи 
електронния документ, по техния обикновен електронен подпис; 
и б) задълженията на лицата, създаващи и (или) използващи 
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ключ за обикновен електронен подпис да съблюдават неговата 
конфиденциалност.  

Така, независимо от сходството в подхода при установяване 
на правния режим на използването на електронния документ и 
електронния подпис в българското и руското законодателство, 
разликата е съществена и се състои в създадените във Федерал-
ния закон „За електронния подпис” обективни критерии за при-
даване на формална доказателствена сила на електронни доку-
менти, подписани с неквалифициран или обикновен електронен 
подпис.  

4. Обобщение и изводи по въпросите за 
автентификацията на електронните документи 

С оглед направения анализ на въпросите, свързани доказа-
телствената сила на електронните изявления в контекста на 
връзката „автор – електронно изявление”, функционалните ас-
пекти на понятията „идентификация” и „автентификиция”, уста-
новената до този момент съдебна практика и възприети различ-
ни режими за автентификация, поставените в настоящата част 
въпроси могат да се сведат до изясняване на следните общи по-
ложения.  

При липсата на квалифициран електронен подпис въпросът 
за автентичността на документа се свързва с установяване на 
факта дали има подписан електронен документ ли не. Този въп-
рос има два аспекта.  

По отношение на обикновените, незащитени съобщения в 
процеса на доказване е важно да се разделят въпросите за при-
надлежността на адреса на електронната поща към конкретно 
лице, от една страна, а от друга, авторството върху електронното 
изявление, изпратено от този адрес. 

В разгледаната по-горе практика на българските съдилища, 
както отбелязахме, тези въпроси са решени по различен начин, 
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като преобладава подходът на възприемане факта на принадлеж-
ност на електронния адрес на определено лице като презумпция, 
че изявленията, изпратени от този адрес, са подписани от това 
лице с обикновен електронен подпис.  

По първия въпрос е важно да се отбележи, че в практиката 
на повечето от доставчиците на услугата „електронна поща” при 
регистрацията на адрес на електронна поща напълно липсва 
процедура за идентификация на регистриращото се лице. Също 
така от техническа гледна точка не представлява никаква труд-
ност електронното съобщение да бъде изпратено от чужд елект-
ронен адрес. 

В разгледаната съдебна практика не бяха открити решения, 
в които да са обсъждани доказателства, поискани в рамките на 
производството и представени от доставчик на електронна поща, 
свързани с удостоверяване връзката на електронната поща с оп-
ределено лице. Съдът като цяло възприема, че страните изрично 
или с конклудентни действия, или поради обичайна практика 
между тях са се съгласили да разменят електронни изявления от 
процесните електронни адреси.  

По-актуален обаче е вторият въпрос, че на основание иден-
тификацията на електронната поща съдът счита, че така разме-
нените изявления са подписани с обикновен електронен подпис. 
Дори страните да са се съгласили да разменят изявления чрез 
конкретно посочени електронни адреси (например с изрично по-
сочване в договора), то може ли да се счита, че с това те са се 
съгласили така разменените изявления между тях да имат харак-
тер на подписани с обикновен електронен подпис. 

Посочените два аспекта на въпроса, свързани с идентифи-
кацията на лицата и установяване на авторството на извършени-
те изявления, са в тясна връзка и с процедурата по оспорването 
на истинността на електронния документ (чл. 193 от ГПК).  

Ако се върнем отново към задължителната практика на 
ВКС, съгласно която на изпратените чрез електронна поща изяв-
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ления се признава формална доказателствена сила на основание 
установена връзка между лицето и електронния адрес, от който 
изявлението е изпратено, то следва да се постави въпросът сре-
щу какво следва да се направи възражението в случай на оспор-
ване истинността на документа съгласно чл. 193 от ГПК. Дали 
възражението ще бъде насочено срещу първия аспект, т.е. връз-
ката на лицето с електронния адрес, или срещу втория аспект – 
това, че лицето, свързано с електронната поща, е действителният 
автор на изявлението.  

Последното, от своя страна, поставя допълнително въпро-
си. Ако се обори връзката на лицето с електронния адрес, то оз-
начава ли това, че документът е неистински (неавтентичен)? Не 
поставят ли всички тези въпроси под съмнение прилагането на 
принципа на равнопоставеност между страните от гледна точка 
на възможността за защита при такова евентуално оспорване? 
Тук следва да се има и предвид „модификацията” на тежестта на 
доказване в хипотезите на подписан и неподписан документ.  

Ако обобщим горното, следва да отбележим, че разширява-
нето на понятието „подписан документ” в посочения смисъл из-
лиза извън рамките на установеното процесуално разбиране за 
подписан документ в традиционния смисъл. Дори съществува 
крайно разбиране по този въпрос, като се счита, че авторството 
може да се установи само на базата на принадлежност на елект-
ронен адрес към конкретно лице, без да е необходимо наличието 
на електронен подпис (Решение № 6388 от 1.08.2016 г. на СГС 
по в. гр. д. № 15389/2015 г., цитирано по-горе).  

Връзката между автора и изявлението се доказва чрез под-
писа и това правило не би следвало да търпи интерпретация и 
модифициране от гледна точка на развитието на технологиите, 
защото води до нарушаване на принципите на гражданското съ-
допроизводство.  

Сходна теза във връзка с електронната идентификация на 
лицата е изразена и от авторите на издаденото от Висшия съде-
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бен съвет „Облигационно и международно право. Ръководство” 
(Ръководството)294. В контекста на онлайн представителството те 
посочват проблеми при виртуалните комуникации, свързани с 
управлението на „е-идентичността на лицата”. Като възможен 
проблем се отбелязва кражбата на идентичност в следните хипо-
тези: ако едно лице неправомерно се идентифицира като друго 
(т.е. без знание и разрешение на това друго лице) и използва не-
говите данни за осъществяване на правни действия от негово 
име. „По-сложен е въпросът с идентификацията на субектите в 
хипотези, в които един субект се представя за някой друг реален 
субект. Това са случаите, при които устройството за комуника-
ция се използва от лицето Х, което не е страната К, с която дру-
гият субект М води преговори, но лицето Х лъжливо твърди, че е 
представител на К295. 

Не може да се възприеме еднозначно обаче друга теза, изра-
зена в Ръководството по отношение на електронния подпис, коя-
то кореспондира с възприетия в задължителната съдебна прак-
тика на ВКС подход за признаване стойността на обикновения и 
усъвършенствания електронен подпис. „Най-често това призна-
ване става конклудентно, щом контрахентите са възприели за 
нормален този е-начин на контакт и водене на прегово-
ри/известявания или сочат електронен адрес в своята биз-
нес/лична кореспонденция/визитки/други индивидуализиращи 
ги документи”296. 

Безспорно посочването на електронен адрес означава съг-
ласие за водене на кореспонденция по електронен път от посо-
чения адрес, което ще служи за идентификация на лицето, но не 

                                                      
294  Белазелков, Б., Йордански, С., Пандов, В., Шопов, А. Облигационно и меж-

дународно право. Ръководство., ВСС, 2015; http://vssold.justice.bg/bg/e-
guide/Topic03_Contractual-IntLaw.pdf.  

295  Белазелков, Б., Йордански, С., Пандов, В., Шопов, А. Цит. съч, с. 30. 
296  Пак там, с. 34. 
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може да се възприеме еднозначно, че страните са се съгласили 
идентифициращите ги белези на електронната поща да предс-
тавляват електронен подпис.  

В този смисъл и авторите на Ръководството посочват, че „по-
ради важния коефициент на сигурност за идентичността на лицето 
при усъвършенстван електронен подпис и квалифициран електро-
нен подпис, проблеми с управлението на електронната идентич-
ност ще се наблюдават най-вече при обикновения електронен под-
пис, когато е признат за саморъчен от страните контрахенти”297. 

От технологична гледна точка метаданните на електронната 
поща не отговарят на изискването за електронен подпис („ин-
формация в електронна форма, която е добавена или логически 
свързана с електронното изявление”) съгласно чл. 13, ал. 1 от 
ЗЕДЕУУ и Регламент ЕС/910/2014 г.298 Те нямат характера на 
информация в електронна форма, която е добавена или логичес-
ки свързана с електронното изявление по начин, който да удов-
летворява функциите на електронен подпис – да гарантира ав-
тентичността, целостта и конфиденциалността на данните от 
момента на тяхното създаване, пренос и съхранение.  

В заключение ще отбележим, че възможността за признава-
не формална доказателствена сила единствено на електронни 
документи, които са подписани с квалифициран електронен 
подпис, е твърде крайна като подход и не съответства на реално 
наложилите се в практиката отношения във връзка с използване 
на електронни средства за комуникация.  

Не може да бъде възприета и другата тенденция на призна-
ване автентичността на електронен документ на базата на косве-
ни признаци като метаданните на електронната поща и на елект-

                                                      
297  Пак там, с. 35. 
298  Както и на това в чл. 3, т. 10 от Регламент ЕС/910/2014г., с оглед правната 

сила на европейския документ и предстоящото транспониране на текста в 
българския ЗЕДЕП. 
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ронното съобщение.  
Ето защо следва да се установят правила, най-вече по от-

ношение на обикновения електронен подпис, които да гаранти-
рат, че преценката за неговото наличие ще бъде направена въз 
основа на ясни и обективни критерии.  

Тези критерии могат да бъдат различни с оглед спецификата 
на електронните средства, които се използват за целите на създава-
не, предаване и съхранение на електронни изявления. Така напри-
мер в случаите, когато става дума за затворени системи, работещи 
със защитен протокол (корпоративни, или системи за достъп до ра-
ботно място, каквито случаи бяха разгледани по-горе в рамките на 
съдебната практика), следва да се вземе предвид по-високото ниво 
на сигурност и защита от гледна точка на идентификацията на ли-
цата и извършваните от тях правнорелевантни действия.  

По отношение на обикновената електронна поща такъв под-
ход е неподходящ. Аргумент за това е и чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ, 
според който страните могат да уговорят, че ще признават стой-
ността на обикновения и усъвършенствания електронен подпис 
на саморъчен в отношенията помежду си. За целите на обезпе-
чаване на доказателствената сила на електронните изявления 
страните следва да уговарят помежду си начина на автентифика-
ция, като могат да изберат различните форми на удостоверяване 
на автентичност. За да се ползва с формална доказателствена си-
ла съгласно действащото гражданскопроцесуално право, елект-
ронният документ трябва да бъде подписан с електронен подпис. 
Ако е квалифициран електронен подпис, по силата на закона той 
ще има качеството на собственоръчно положен подпис. В случа-
ите, когато страните използват обикновен или усъвършенстван 
електронен подпис, то е необходимо те изрично да го възприе-
мат като такъв за целите на обмен на електронни изявления 
между тях. При тази хипотеза те трябва да предвидят допълни-
телно гаранции за осигуряване надеждността на подписа, це-
лостта на данните и възможностите за проверка на валидността 
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на електронния подпис. Следва да се има предвид, че обикнове-
ния и усъвършенствания електронен подпис имат значение на 
такива само в отношенията между страните и не могат да бъдат 
противопоставяни на трети лица, за разлика от квалифицирания 
електронен подпис.  

Както беше посочено при разглеждането на удостоверител-
ната услуга електронна препоръчана поща, в чл. 43, ал. 2 от Рег-
ламент ЕС/910/2014 г. е въведена оборимата презумпция за ця-
лост на данните, за изпращане на тези данни от идентифицира-
ния изпращач, тяхното получаване от идентифицирания получа-
тел и за точност на указаните чрез квалифицираната услуга за 
електронна препоръчана поща дата и час на изпращане и полу-
чаване на данните, когато тези данни се предават чрез услугата 
електронна препоръчана поща.  

Независимо от високата степен на доверие към електронна-
та препоръчана поща, както и гаранциите, които се създават съг-
ласно изискванията за квалифицирана услуга за електронна пре-
поръчана поща, следва да отбележим, че услугата не удостове-
рява авторството на данните (електронното изявление), а иден-
тифицира и представлява доказателство за изпращача, получате-
ля, дата и час на изпращане и получаване на данните и цялост-
ност на предаваните данни.  

Въпреки ясния характер на разпоредбата, това уточнение е 
необходимо с оглед възприетата от българските съдилища прак-
тика за удостоверяване на авторството на електронно изявление, 
изпратено през обикновена електронна поща. Неслучайно Рег-
ламентът борави с термините „изпращач” и „получател” на 
електронна препоръчана поща, а не с възприетия по отношение 
на електронния подпис термин „титуляр”. 

Общата тенденция е за автор на електронното изявление да 
се счита лицето, от чийто електронен пощенски адрес се изпра-
ща то. Хипотезите могат да бъдат различни. Например страните 
може изрично да са уговорили помежду си адресите за елект-
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ронна кореспонденция и да са възприели, че при изпращането от 
съответния адрес (имейл) ще се счита, че определено физическо 
лице е автор на електронното изявление и го обвързва изцяло. 
Тогава страните носят риска от възможността за неправомерен 
достъп или други действия на трето лице. В този случай съдът 
действително може да приеме за установено авторството.  

В други случаи, обаче, при липса на такава изрична уговор-
ка между страните по отношение на автентификацията на елект-
ронното изявление, то тя не би следвало да се приеме и такава 
кореспонденция не може да има формална доказателствена сила.  

Не е уместно да се възприема изводът, до който се стига в 
някои съдебни решения, че наличието на разменена кореспон-
денция между страните означава, че страните са се съгласили с 
конклудентни действия да разменят електронни изявления. Това 
по принцип е правилно, ако засяга само начина на размяна, но не 
намерението на страните за автентификация да се презюмира на 
основание конклудентни действия.  

По аргумент на противното, след като Регламентът изрично 
въвежда услугата електронна препоръчана поща за удостоверя-
ване на определени факти с правно значение, то обикновената 
препоръчана поща не може да ги удостовери или поне не с дос-
татъчна сигурност. От друга страна, Регламентът се ограничава 
до удостоверяване на определени факти, в които не се включва 
авторството на електронното изявление (данните). И това е така, 
защото по смисъла на Регламента авторството се удостоверява с 
електронен подпис.  

В този смисъл посочването на електронен адрес не е доста-
тъчно и страните следва изрично да са постигнали съгласие, че 
така разменените изявления ще се считат за подписани с обик-
новен електронен подпис. Това би създало нужната правна си-
гурност и за целите на доказването, като в случай на спор пра-
вилата на оспорването и доказателствената тежест ще бъдат 
приложени еднозначно.  
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Както отбелязва О. Стамболиев: „Подписът е свързан с ав-
торството на документа и при оспорване (а в исковото производ-
ство това е нещо обичайно) в този случай299 би могло да се стиг-
не до твърде комплицирани хипотези. За да не се стигне до тях и 
до опасностите, които застрашават насрещната страна, трябва да 
се настои на това, че подписът е саморъчно изписване на името 
на лицето, което се подписва”300. 

Отнесено към електронния документ това означава, че ли-
цето, което извършва изявление, използвайки електронни средс-
тва, трябва да знае и да е съгласно, че това изявление носи ха-
рактера и го обвързва със силата на саморъчно положен подпис. 

Тук може да се направи аналогия с англо-американската 
правна система, при която електронният подпис е договорна 
процедура, в рамките на която „двама човека дефинират специ-
фични знаци, чрез които ще се разпознават”301.  

В този смисъл и извън тясно нормативните и доктринални 
основания, може да посочим, че съвременните форми на кому-
никация предпоставят формиране на своеобразна „култура на 
автентификация”302.  

                                                      
299  Когато пълномощник се подписва с името на лицето, което представлява, 

обсъдено от автора във връзка с изразеното от П. Венедиков обратно мне-
ние (бел. моя, И.Ц.). 

300  Стамболиев, О. Цит. съч., с. 83. 
301  Режимът на използване на електронния подпис се разглежда в статията 

„Електронните подписи в Германия, Франция и Полша. Правни перспекти-
ви” от Cristane Bierenkovon, Philip Bqazin and Tomasz Kozlowski, публику-
вана в списание „Дигитални доказателства и електронен подпис, Правен 
преглед”, където авторите наричат различните подходи при използването 
на електронни подписи в англо-американската и континенталната правна 
система „култура на автентификация”; Bierenkovon, C., Bazin, Ph., 
Kozlowski T. Electronic signatures in German, French and Polish law 
perspective, Digital evidence and electronic signature, Law Review ,Vol. 1 : 
2004; http://journals.sas.ac.uk/deeslr/article/view/1719. 

302  Пак там. 
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