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Уважаеми дами и господа, 

За мен е огромна радост, че имам възможността да бъда с Вас днес, за да 

участвам като лектор в организираната от Съюза на юристите и АПИС в България 

международна конференция на тема „Европейският идентификатор за съдебна 

практика (ECLI)  и въвеждането на отворени стандарти за правни документи в Европа“. 

В качеството ми на член на Висшия съдебен съвет бих искала да приветствам 

усилията, които полагате, за реализацията на проект за въвеждане на ECLI, който е 

неизменно свързан с поетапното въвеждане и развитие на електронното правосъдие в 

България. Тук съм, за да декларирам още веднъж подкрепата за реализацията му, 

заявена от предния състав на Пленума на ВСС. Както знаете, електронното правосъдие 

един от ключовите приоритети на съдебната система в момента, като неговото 

въвеждане е пряко свързано със създаване на необходимите предпоставки за 

осигуряване на възможност за упражняване на процесуални права в електронна форма;  

извършване на удостоверителни изявления от органите на съдебната власт; 

обезпечаване на вътрешната организация на работата с електронни дела; обмен на 

електронни документи между различните органи на съдебната власт от една страна и 

административните органи от друга и редица други. Разбира се то е и в основата на 

изпълнение на ангажиментите на Република България във връзка с членството й в 

Европейския съюз (ЕС) и съобразяване с препоръките на Европейската комисия (ЕК) в 

мониторинговите доклади. 

Въвеждането на мерките за електронно правосъдие ще гарантира по-висока 

степен на ефективност на органите на съдебната власт и на техните администрации при 

осъществяване на компетенциите им, като ще се създадат предпоставки за повишаване 

на прозрачността на съдебната система при упражняване на функциите й и ще доведат 

до икономии за държавата и гражданите в значителни размери. 

Една от ключовите системи, които да спомогнат за постигане на целите е 

Единната информационна система на съдилища. Тя се реализира по проект, 

финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ с финансовата подкрепа на 

Европейския социален фонд. Разработването на Единната информационна система на 

съдилищата и внедряването ѝ във всички съдилища, ще даде възможност за качествено 

управление на дела по електронен път, значително оптимизиране работата на 



съдилищата и продължаване на стъпките към реализацията на ефективно електронно 

правосъдие, при спазване на основните принципи за достъпност, прозрачност, 

еднократно събиране на данните, защита на личните данни, повишаване на бързината и 

качеството на обслужване, както и улеснен достъп до обществена информация. 

Изграждането на капацитет за работа със системата чрез обучението на потребителите 

e от съществено значение за гарантиране бъдещото качествено използване на нейните 

възможности, както и на консистентността на събраната в нея информация, която ще 

бъде основа за бъдещи управленски анализи и предоставяне на електронни услуги. 

ЕИСС ще осигури адекватно, оптимизирано и надеждно управление на делата по 

електронен път с осигуряване на необходимата информационна сигурност за защита на 

информацията, обработвана и обменяна от органите на съдебната власт, както и за 

осигуряване на оперативно съвместим обмен с други органи на съдебната власт, 

използващи информационни системи. ЕИСС ще позволи поддържането и съхранението 

на електронните дела по начин, който не позволява случайното или умишленото 

незаконосъобразно унищожаване на данни и недопускане на неправомерен достъп, изм. 

или разпространение. За осигуряване на консистентност в режима за боравене с делата 

по електронен път и на хартия и за осигуряване на възможност за електронен достъп до 

делата, е необходимо да се предвиди изявленията и актовете, подавани до органите на 

СВ на хартиен носител, да се въвеждат в ЕИСС чрез снемане на електронен образ от 

тях и от приложените към тях документи (вкл. цялостното или частичното им 

въвеждане във формата на структурирани документи, за определени групи от актовете), 

във вид и по начин, позволяващи възпроизвеждането им.  ЕИСС ще се разработи при 

отчитане наличието на Единен портал за е-правосъдие и необходимост от бъдеща 

поетапна реализация на функционалности, позволяващи на гражданите упражняване на 

процесуалните им права пред всички органи на съдебната система, както и заявяване 

извършването на удостоверителни изявления от страна на тези органи.  

Системата ще осигури интеграция и възможност за обмен с всички 

съществуващи системи в съдебната система, като е предвидено да съдържа редица 

модули, осигуряващи реализацията на предвидените функционалности. В рамките на 

предвидения Модул за регистрация, постановяване и обезличаване от лични данни на 

съдебни актове е предвидена възможност за автоматизиране на процеса по изготвяне, 

постановяване и обезличаване от лични данни на съдебните актове. Функционалността 

позволява на потребителите да създават проект на съдебен акт в системата, като 

поставят вече изготвено съдържание или като използват проект на съдържание, 

създаден по предварително зададени шаблони. След иницииране от потребителя на 

постановяване на съдебния акт, той получава автоматично номер на акт и дата на 

постановяване. След постановяване на акта той бива обработен като се заличат от 

съдържанието му лични данни. При обработката се дава възможност на потребителите 

да направят предварителен преглед на заличеното съдържание, преди акта да бъде 

маркиран за публикуване. В рамките на този модул е предвидено автоматично  

генериране на ECLI / Европейския идентификатор за съдебна практика / номер на акта 

по конкретно дело  съгласно и националният формат на Европейския идентификатор за 



съдебна практика съдържащ всички изискуеми елементи, а именно следните елементи в 

посочения ред: 

1. съкращението „ECLI"; 

2.код "BG", бидейки указател, че съдебното решение е взето под българска 

юрисдикция; 

3.вид и код на съда, където: 

а)   "SC" се използва за обозначаване на Върховния касационен съд; 

б)   "SA" се използва за обозначаване на Върховния административен съд; 

в)   "PA" се използва за обозначаване на Апелативен специализиран наказателен 

съд; 

г)   "PC" се използва за обозначаване на Специализиран наказателен съд; 

д)   "MA" се използва за обозначаване на Апелативен военен съд; 

е)   "MC" се използва за обозначаване на Военен съд; 

ж)  "AP" се използва за обозначаване на Апелативен съд; 

з)   "AD" се използва за обозначаване на Административен съд; 

и)   "DC" се използва за обозначаване на Окръжен съд; 

к) "RC" се използва за обозначаване на Районен съд; 

л) код на съда съответства на 3-цифрения код на съда съгласно Правилника за 

администрацията в съдилищата; 

4. година на съдебния акт; 

5. година на делото, код за характера на делото и 5-цифрен пореден номер на 

делото; 

6. пореден номер на съдебния акт по конкретното дело. 

7. Елементите от т.1 до т.5 са разделени един от друг с двуеточие („:"). 

8. Видът на съда и кодът на съда по  т. 3 се изписват слято. 

9. Годината на делото, кодът за характера на делото и 5-цифрения пореден номер 

на делото по т. 5 се изписват слято и се отделят от поредния номер на съдебния акт по 

конкретно дело по т.6 с точка („ ."). 

Електронното правосъдие е ключов приоритет за всички нас и аз вярвам, че само 

със съвместни усилия ще успеем да реализираме необходимите комплексни и ключови 



действия, за да можем във възможно най-кратки срокове да имаме напълно 

функционираща съдебна система, ползваща всички достижения на 21 век. 

Благодаря Ви за вниманието! 

 


