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Настоящият доклад разглежда начините за събиране, обработка и 
извличане на информация, свързана с всички фази на наказателното 
производство, както и степента на използване на информационните 
технологии за повишаване на продуктивността в работата на про-
куратурата и съдебните органи в България. Докладът е част от по-
обширен труд, обхващащ сходните практики в по-старите държави-
членки на Европейския съюз, както и усилията на две от по-новите 
стрaни членки за подобряване на работата им в съответствие с 
препоръките на Съюза и общоевропейските организации, рабoтещи 
за повишаване на ефективността на съдебните системи.

Докладът съдържа три основни части. В първата част се прави пре-
глед на административната дейност по събирането, обработката и 
разпределянето на основните информационни потоци в Прокурату-
рата на РБ, както на хартиен носител, така и в електронна форма, с 
помощта на наличните информационни системи и уеб-ресурси, раз-
гледани са и възможностите за достъп до информация на гражданите 
и на заинтересованите лица. Въпреки усилията за дигитализация на 
работата на прокуратурата, дейности като кореспонденция с други 
институции в и извън страната се извършват основно без участието 
на информационните технологии.

втората част е посветена на работата на деловодствата и регистра-
турите в различните видове съдилища. Описват се петте вида инфор-
мационни системи за управление на съдебните дела, като се обръща 
внимание на това, че информационното обслужване на съдебната 
система, построено в миналото на базата на временни и инцидент-
ни решения без централизирано ръководство, изисква влагането на 
допълнителни средства и усилия за осигуряване на свързаност и 
съвместимост на съществуващи вече електронни ресурси. За пълно-
ценното използване на тези ресурси е наложително въвеждането на 
съпътстващо обучение на съдебни служители. 

третата част описва информационните ресурси, общи за органи-
те на съдебната система, най-значителната между които е Единна-
та информационна система за противодействие на престъпността  
(ЕИСПП) – междуведомствена автоматизирана информационна сис-
тема в процес на разработване, която да свързва институциите, 
работещи по всички етапи на наказателния процес. Очертава се 
законодателната рамка, регламентираща създаването на системата, 
постигнатото до средата на 2011 г., както и основните проблеми, 
свързани с по-нататъшното и развитие.

вЪвЕдЕниЕ

сЪстоЯниЕ и проБлЕми при използванЕто на икт
в сЪдЕБната систЕма в БЪлГариЯ
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Докладът се базира основно на следните документи – правилниците 
за дейността на Прокуратурата и съдилищата, стратегии за разви-
тието на информационните технологии в съдебната система и на 
последния аналитичен доклад  за степента на развитие на инфор-
мационните технологии в съдебната система, изготвен за Висшия 
съдебен съвет.

Прокуратурата на Република България се състои от главен прокурор, 
Върховна касационна прокуратура, Върховна административна про-
куратура, Национална следствена служба, � апелативни прокуратури, 
Военно-апелативна прокуратура, 2� окръжни прокуратури, Софийска 
градска прокуратура, � военно-окръжни прокуратури и 11� районни 
прокуратури.

1. прокуратура

фигура 1. структура на прокуратурата на република България

Източник:	 Прокуратура	на	РБ.

С последните изменения на Закона за съдебната власт и Наказател-
но-процесуалния кодекс се предвиди създаването на специализирана 
прокуратура за разследване на организирана престъпност, както и 
на апелативна специализирана прокуратура. Измененията обаче към 
средата на 2011 г. са предмет на висящо дело пред Конституцион-
ния съд и създаването на специализираните прокуратури зависи от 
изхода на това производство.
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Административната работа, свързана с приемането и обработката на 
потоците от информация в прокуратурата и следствието, се извърш-
ва от служби „Регистратура”, „Деловодство” и „Архив” в различни 
конфигурации в зависимост от ресурсите и натовареността на съот-
ветната служба.

В националната следствена служба (нслс) има служба „Регистра-
тура и деловодство”, част от която е звеното „Архив”.

Във ВКП и трите компонента на администрацията са отделени като 
самостоятелни служби. В регистратурата се приемат, описват и из-
пращат всички книжа и документи, които постъпват или излизат от 
прокуратурата. служба „архив” осигурява съхранението на всички 
свършени дела и преписки, деловодни книги и документи. служба 
„деловодство” приема и описва постъпилите в отдела преписки и 
дела, разпределя новопостъпилите дела и преписки между проку-
рорите в отдела при спазване на принципа на случайния подбор, 
прилага новопостъпили документи към висящите дела, подготвя за 
изпращане чрез регистратурата изходящата кореспонденция и под-
готвя и предава в служба „Архив” приключените и подредени дела 
и преписки.

1.1. административна 
дейност на 
деловодствата на 
прокуратурите

фигура 2. работен процес в системата на прокуратурата

Източник:	 Функционална	спецификация	на	УИС	2,	Прокуратура	на	РБ.

1.2. създаване и 
подържане на 
документация

В деловодствата на апелативните, военно-апелативната, окръжните, 
военно-окръжните и районните прокуратури се водят книги и днев-
ници, съответни на действащата номенклатура на делата.

В службите на Прокуратурата се водят следните дневници:

1. азбучник – използва се за бърза справка по имената на всички 
лица, свързани с преписките – жалбоподатели, лица, срещу кои-
то са подадени жалби, обвиняеми, пострадали и други. Включва 
всички документи от всички дневници.
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2. вътрешен входящ дневник в деловодството на съответната про-
куратура – в него с пореден номер се завеждат постъпилите в 
прокуратурите документи, включително и документи, получени по 
факс. На преписката се дава пореден номер, който се нулира 
всяка календарна година. След поредния номер се поставя „/” и 
след това се изписва годината на завеждане. При постъпване на 
документи, които се отнасят до образувана преписка, се прави 
само отбелязване в съответната графа на входящия дневник, след 
което документите се прилагат към преписката, без да им се дава 
нов номер. На получените по пощата книжа се запазва пликът с 
марките и пощенското клеймо. Води се от съдебните деловодите-
ли, като номерацията върви по години.

�. вътрешен изходящ дневник на деловодството – в него се впис-
ват само документи, които не са свързани с преписки, вписани 
във входящия дневник. Води се от съдебните деловодители, като 
номерацията върви по години. 

�. докладна книга – в нея се вписва разпределението на постъпи-
лите дела и преписки на принципа на случайния подбор. 

Отделни входящи и изходящи дневници се водят за документите, 
които съдържат класифицирана информация. Прокурорите или съ-
дебните служители, които работят с тези документи, ги получават 
срещу подпис в съответния дневник.

Софийската градска прокуратура и Софийската районна прокуратура, 
както и по-големите окръжни и районни прокуратури в страната мо-
гат да водят и други спомагателни книги, отразяващи дейността им.

Според Правилника за организацията и дейността на администрацията 
на Прокуратурата гражданите, които са страни по образувани пре-
писки, или упълномощени от тях лица могат да направят справка за 
движението на преписката в деловодството на прокуратурата. Това 
е най-масово използваната от гражданите възможност за получаване 
на информация. В рамките на работното им време деловодствата 
на апелативните, окръжните и районните прокуратури осъществяват 
контакти с гражданите, като предоставят на страните по преписките 
срещу лична карта и/или на упълномощени от тях лица следната 
информация:

• входящ номер, под който е заведена тяхната жалба, информация 
за движението на преписката; 

• становища на наблюдаващия прокурор по молби и искания на 
гражданите за промяна на мярката за неотклонение; 

• разпореждане с веществените доказателства; 
• вдигане на ограниченията за напускане на страната и др.; 
• издаване на преписи от постановления на прокурор от апелатив-

ната, окръжната или районната прокуратура след заплащане на 
държавна такса по сметката на съответната прокуратура.

Правата на адвокатите за достъп до информация в прокуратурата 
са законодателно закрепени. Чл. �1 от Закона за адвокатурата1 гласи, 

1.3. достъп до 
документи  
и справки
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че: „Адвокатът има свободен достъп и може да прави справки по 
дела, да получава копия от книжа и сведения с предимство в съда, 
органите на досъдебното производство, административните органи и 
други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само 
въз основа на качеството си на адвокат, което удостоверява чрез 
представяне на адвокатска карта.” 

Всеки може да направи справка на място в регистратурата, както и 
по телефона, за статута на дадена преписка по номер, година и по 
прокуратура.

Справки могат да се направят и онлайн от интернет страницата на 
Прокуратурата, като това е възможно благодарение на Унифицирана-
та информационна система (УиС) на Прокуратурата. 

1 Закон за адвокатурата – Обн., ДВ, бр. �� от 2�.0�.200� г., изм., ДВ, бр. �� от 20.0�.200� г., 
изм., ДВ, бр. �9 от �.10.200� г., изм., ДВ, бр. 10 от �1.01.200� г., изм., ДВ, бр. �9 от 
12.0�.200� г., изм., ДВ, бр. 10� от 22.12.200� г., изм., ДВ, бр. �9 от 20.0�.200� г., изм., ДВ, 
бр. �9 от �.08.2008 г., изм., ДВ, бр. �� от 1�.0�.2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.

фигура 3. интерфейс за онлайн справки по преписки  
на прокуратурите на интернет страницата  
на прокуратурата

Източник:	 Прокуратура	на	РБ.
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На страницата на прокуратурата има поле „Справки за граждани” 
и при въвеждане на номера на преписката и избиране на годината 
и компетентната прокуратура се получава информация за фазата, в 
която се намира съответната преписка.

В деловодствата на НСлС, окръжните следствени отдели, военно-ок-
ръжните прокуратури, както и в районните прокуратури в случаите, 
когато разследването се извършва от прокурор, в специален дневник 
се завеждат всички протоколи, с които се приобщават веществени 
доказателства към следствените дела (протоколите за оглед на место-
произшествие, за претърсване, обиск и изземване, за доброволно 
предаване), като им се дава пореден номер.

Веществените доказателства се съхраняват в специални помещения 
с необходимо оборудване, за които отговаря отделен служител – за-
веждащ склад за веществени доказателства.

В Националната следствена служба и окръжните следствени отдели в 
съответните прокуратури, във военно-окръжните прокуратури, както 
и в районните прокуратури, когато разследването се извършва от 
прокурор, се води регистрационен дневник на веществените дока-
зателства, който се съхранява от завеждащия склада.

Регистрационният дневник има следните раздели:

1. входяща част:
• номер по ред;
• дата на завеждане;
• номер на досъдебното производство;
• номер на протокола за изземване;
• име, презиме и фамилия, ЕГН и адрес на лицето, от което е 

иззето вещественото доказателство;
• приети веществени доказателства: пълно описание (за банкно-

ти – серия и номер, за други веществени доказателства – вид, 
цвят, размер и др.), мярка, количество;

• длъжност, име, презиме и фамилия, подпис на следователя;

2. изходяща част:
• дата;
• опис на изходящите документи;
• длъжност, име, презиме и фамилия, подпис на приемащия ве-

ществените доказателства.

След изземането на доказателствата се прави проверка на налич-
ността. Завеждащият склад прикрепва картонче с номер към всяко 
веществено доказателство, след което опакова същите заедно с опи-
са им и запечатва опаковката с червен восък или пластилин с личен 
метален печат на следователя или прокурора, като номерът на печата 
се отразява в приемателно-предавателния протокол, съставен при 
предаването на вещественото доказателство. Завеждащият склада 
попълва във входящия дневник всички реквизити и изготвя и пре-

1.4. съхранение на 
доказателствата
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доставя на следователя приемателно-предавателен протокол, който 
се прилага към материалите по досъдебното производство.

В зависимост от своя вид веществените доказателства се съхраняват, 
както следва:

1. пари, валута, благородни метали и скъпоценности се съхраняват в 
метална каса, отделно от другите веществени доказателства;

2. наркотичните вещества се съхраняват в помещение, отделно от 
другите веществени доказателства;

�. иззетите документи се съхраняват в склада само след предвари-
телното им описване.

Копия от всички документи, с които се разпорежда движението на 
веществените доказателства (постановления на прокурора, определе-
ния на съда, разписки от следовател и др.), се съхраняват в отделна 
прономерована папка от завеждащия склада.

Съхранението на документите, съдържащи класифицирана информа-
ция, става в метални каси, които се запечатват в края на всеки рабо-
тен ден. Не се допускат прехвърлянето, обработката и изпращането 
на класифицирана информация върху електронно-магнитни носители. 
При получаване на класифицирана информация върху електронно-
магнитни носители от други учреждения и институции движението 
им, отчетът и съхраняването им стават по реда за материали, съдър-
жащи класифицирана информация, след като на съответния елек-
тронно-магнитен носител се постави етикет, на който се отбелязват 
входящият номер от дневника и нивото на класификация.

В прокуратурите служба „Регистратура и деловодство” архивира при-
ключените дела и преписки. След приключване на преписките мате-
риалите в тях се описват, подшиват, номерират и предават в архива 
за съхранение.

Съхранението на всички приключени преписки, дела, документи и 
деловодни книги се извършва от съответната служба „Архив”. Постъ-
пилите документи или дела се завеждат в архивна книга, формират 
им се архивни дела и се води тяхната отчетност. Архивната книга се 
води отделно за всяка календарна година. След изтичането на срока 
им за съхранение2 се свиква комисия за унищожаване на дела, ко-
ято преценява кои дела подлежат на унищожение и кои са ценните 
документи за предаване в Държавен архив. Отделно за всяка година 
се води и книга за унищожените дела и документи.

В НСлС звено „Регистратура и деловодство” има секция „Архив”, коя-
то приема, описва и съхранява приключени дела и други документи.

1.5. архивиране

2 Срокът на запазване на документите, отразяващи основните дейности в държавните и об-
щинските институции, е 20 години – чл. ��, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд, 
в сила от 1�.0�.200� г., обн., ДВ, бр. �� от 1�.0�.200� г., изм., ДВ, бр.19 от 1�.0�.2009 г., изм., 
ДВ, бр. �2 от �.0�.2009 г., изм., ДВ, бр. �8 от 2.10.2009 г., изм., ДВ, бр. 92 от 20.11.2009 г., 
изм., ДВ, бр. 9� от 2�.11.2009 г., изм., ДВ, бр. 10� от 29.12.2009 г., изм., ДВ, бр. �� от 
8.0�.2010 г., изм., ДВ, бр. �9 от �1.0�.2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.
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Изваждане на дела от архива на главния прокурор се допуска само 
със съгласието на главния прокурор, като се води отделна книга на 
изнесените дела. В Правилника за организацията и дейността на адми-
нистрацията на Прокуратурата на Република България не се предвижда 
възможност за справки и преписи от архивните единици на място.

Дела, документи или деловодни книги от архива на ВАП и ВКП 
за послужване могат да се изнасят само с разрешение на главния 
прокурор или на заместника на главния прокурор при ВАП, а за 
ВКП – на който и да е заместник.

При осигуряване на достъп до архивите на прокуратурата важна 
роля играе т. нар. съдебен архивар. Според чл. 8�, ал. 1 от Правилни-
ка за организацията и дейността на администрацията на прокуратурата 
на Република България съдебният архивар в апелативните, Военно-апе-
лативната, окръжните, военно-окръжните и районните прокуратури 
дава достъп до архива на правоимащите лица. Съдебният архивар, 
освен това, организира ползването на архивните документи, като лич-
но извършва и изготвя всички видове справки, преписи и извлечения 
по предадените дела, книги и документи.

1.7.1. входяща и изходяща кореспонденция

Началникът на кабинета на главния прокурор организира кореспон-
денцията на главния прокурор и изготвя проекти на отговори по 
постъпилите писма и сигнали, за които се изискват специални правни 
знания. Служба „Регистратура и деловодство” описва и пренасочва 
входящата и изходящата кореспонденция на администрацията на 
главния прокурор. На получените по пощата книжа се запазва пликът 
с марката и пощенското клеймо.
 
Кореспонденцията от Народното събрание, Президентството, Мини-
стерския съвет, Конституционния съд, Върховния касационен съд и 
Върховния административен съд, министерства, ведомства и депута-
ти, адресирана до главния прокурор или административния ръково-
дител на прокуратурата, се регистрира, без да се разпечатва, след 
което незабавно се предава в кабинета му срещу подпис в отделна 
книга.

В апелативните, военно-апелативната, окръжните, военно-окръж-
ните и районните прокуратури служба „Регистратура и деловод-
ство” приема, регистрира и разпределя входящата кореспонденция, 
освен това изпраща изходяща кореспонденция, дела и преписки, 
по които са постъпили жалби, до съответните инстанции и връща 
приключените дела, постъпили от други прокуратури. Освен това тя 
предоставя справки за постъпилата и изпратената кореспонденция.

1.7.2. Жалби и молби

В досъдебната фаза на наказателния процес прокурорът и разследва-
щите органи издават постановления. Тези постановления могат да бъдат 

1.6. достъп до 
архивирани 
документи

1.7. кореспонденция 
между 
прокуратурите, 
съдилищата и 
другите държавни 
органи
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обжалвани в чрез писмена или устна жалба. При подаване на устна 
жалба задължително се съставя протокол, който се подписва от пода-
теля и от приемащото я длъжностно лице. Жалби се приемат в писмен 
вид от регистратурата на съответната прокуратура или по пощата.

Всеки гражданин може да подаде съобщение за извършено прес-
тъпление до прокурора в качеството му на орган на досъдебното 
производство (чл. 209 от НПК). Съобщенията могат да бъдат устни 
или писмени и трябва да съдържат данни за подателя. Писмените 
съобщения трябва да са подписани от подателя, а за устните съ-
общения се съставя протокол, който се подписва от подателя и от 
лицето, приело съобщението.

Граждани могат да подават сигнали и по електронна поща, на елек-
тронния адрес на съответната прокуратура. На интернет страницата на 
Прокуратурата са посочени телефоните и адресите на електронната 
поща на всички прокуратури в страната. Получените съобщения по 
електронна поща получават входящ номер и подателят може да се 
обади по телефона и да направи справка за движението на подадена-
та от него жалба. Интернет страницата на Прокуратурата не позволява 
изпращането на жалби чрез уеб форма (електронен формуляр).

1.7.3. контакти с чуждестранни разследващи органи

В общата администрация на кабинета на главния прокурор има от-
дел „Международни връзки и протокол”, отговорен за поддържане 
на международната дейност на прокуратурата. Според Правилника 
за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата 
на Република България отделът осигурява организационно връзките на 
главния прокурор, на неговите заместници, на прокурорите и на 
следователите с международните институции и неправителствени 
организации; участва в работни групи и комисии за разработване 
на международни програми и проекти и в изпълнение на програ-
ми и проекти, по които Прокуратурата на Република България е 
бенефициент; координира техническата помощ от европейските и 
международните институции, директно насочена към Прокуратурата 
на Република България; организира протоколните срещи на главния 
прокурор и неговите заместници, както и на ръководителите на 
отдели във ВКП и ВАП; изготвя проекти на програми и организира 
посещенията на чуждестранни делегации и гости.

унифицираната информационна система (уис) е уеб базирано 
приложение, което има за цел ефективното управление на документо-
потока в прокуратурата. УИС е внедрена и се използва в проку-
ратурите в цялата страна с изключение на апелативната, окръжната 
и районната прокуратура на Пловдив и районната прокуратура в 
Асеновград, които ползват собствена информационна система с пе-
риодичен трансфер на данни към УИС.

Целта на УИС е да осигурява оперативна и статистическа информа-
ция за мониторинг на дейностите в прокуратурата, да улеснява взаи-

1.8. системи за 
обработка на 
информацията 
по висящи 
наказателни 
производства
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модействието и обмяната на данни между районните прокуратури и 
офиса на главния прокурор и да осигурява съответната информация 
за Единната информационна система за противодействие на прес-
тъпността (ЕИСПП), която още не е заработила във вида, в който 
предвижда законодателството.

Данните за преписките и делата се въвеждат в системата от всички 
прокуратури в страната. Чрез системата е осигурена възможност 
гражданите да правят онлайн справки за движението на преписките 
на интернет страницата на прокуратурата.

Функционалностите на УИС се реализират на основата на използ-
ването на метаданни (данни за самите данни), които описват съдър-
жанието, функциите, условията и другите характеристики на инфор-
мацията.

Съществуват три основни типа потребители в системата: „прокурор”, 
„деловодител” и „администратор”. Всеки потребител в зависимост от 
ролята си може да използва определена част от системата:

• деловодната част обхваща въвеждането на документите. Дело-
водителят може да влезе в системата и да въведе цялата инфор-
мация по една преписка. Първо потребителят с роля деловодител 
може да заведе нова преписка, въвеждайки общите данни за нея. 
При пристигането на входящ документ, попълвайки необходимите 
полета, той може да въведе всеки влизащ в организацията доку-
мент. Изходящото движение съответно се използва за въвеждане 
в системата на документите, които се изпращат на други институ-
ции. Освен това се въвеждат и специфични за определена фаза 
движения, като входящо движение от разследващ орган, образу-
ване на досъдебно производство от разследващ орган и др.

• прокурорската част на системата дава възможност за въвеждане 
на информацията по прокурорските актове. Въведената инфор-
мация се записва в базата данни и след това е възможна гене-
рацията на документи. към 2009 г. системата съдържа над 200 
форми шаблони на прокурорски актове.

• администраторската част на системата е предназначена за рабо-
та с метаданни и за конфигуриране на системата.

Понастоящем движенията в УИС се отразяват от деловодители. Про-
курорските актове се създават първоначално от прокурор извън сис-
темата, като след това се въвеждат от деловодител.

Справките са изградени на основата на Oracle Discoverer. Той дава 
възможност да се създават нови справки и да се променят същест-
вуващите.
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таблица 1. информационна система на прокуратурата

Източник:	 По	данни	на	Аналитичен	доклад	за	степента	на	развитие	на	информационните	технологии	в	съдебната	

	 	 система	и	на	взаимодействието	им	с	информационните	системи	на	изпълнителната	власт,	на	

	 	 нормативната	уредба	и	на	предходни	стратегически	документи	в	областта,	включително	целия	процес	

	 	 по	създаването	им.

наименование кратко 
описание

Брой прокуратури, 
в които 

функционира

проблеми

Унифицирана 
информационна 
система (УИС) на 
прокуратурата

В информационния 
масив се въвеждат 
всички данни за 
движението на 
преписките и делата, 
както и документи 
за съответните 
процесуални 
действия, към 
които се прикрепят 
постановените 
прокурорски 
актове. В процес 
на разработка 
е справочна 
(datawarehouse) 
система към УИС.

Системата е 
внедрена и се 
ползва във всички 
прокуратури с изкл. 
на АП, ОП и РП-
Пловдив и 
РП-Асеновград, 
които ползват 
собствена 
информационна 
система с 
периодична 
автоматична 
миграция на данните 
към УИС.

1) Неправилно и непълно въвеждане 
на данните за преписките и 
наказателните производства, което 
има като резултат невъзможност 
системата да се използва в пълния й 
капацитет и компрометира наличната 
информация в нея; 
2) Справочният модул на системата 
не е достатъчно гъвкав и динамичен 
и не може да отговори на все по-
увеличаващите се изисквания към 
Прокуратурата за предоставяне 
на статистическа и оперативна 
информация. Това води до значително 
затруднение за всички прокуратури, 
тъй като исканата информация 
от български, европейски и 
международни институции, както 
и от различни неправителствени 
организации, се извежда от 
деловодните книги, което е свързано 
с ангажиране на значителен кадрови 
ресурс. Същевременно този начин на 
събиране на информацията води и до 
значителни грешки и пропуски.

Проектът предвижда следните подобрения:

• еднократно въвеждане на данни за входящи/изходящи документи;
• автоматично изпращане на входящ номер по електронна поща; 
• отпадане на дейности по регистрация на входящи/изходящи документи на хартиен носител, 

отразяване на тази дейност от деловодител направо в УИС; 

каре 1. усъвършенстване на уис

Усъвършенстването на УИС е предвидено в дейност � и � на проект 
„Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ве-
домствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП”.
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• разпечатване на деловодни книги;
• разработка на функционалност за случайно разпределение на преписки в УИС2; 
• ползване на една ИС за отразяване на всички дейности по преписка (вкл. разпределение и 

отчитане на натовареността);
• подобрения във въвеждането на правната квалификация и свързване на въведените квалифи-

кации към точната версия на законите;
• създаване на екранни версии на допълнителни видове документи, свързани с функционал-

ностите;
• усъвършенстване на завеждането на преписка – добавяне на възможност за избор на тип 

преписка;
• реализиране на механизъм за валидации;
• добавяне на възможност за автоматична промяна на фази или статус на преписка;
• оптимизиране на въвеждането на данни, което да не допуска повторно въвеждане;
• оптимизиране на движението на преписки – обединение на преписки, разделяне и движение 

между прокуратури с цел избягване на повторно въвеждане;
• развиване на модула за следене на срокове и извеждане на напомнителни решения при 

наближаващо изтичане на срок;
• разработване на модул Архив на преписки, който да автоматизира работата на службите 

„Архив”;
• оптимизация на деловодните функции по отношение на общоадминистративните докумен-

ти – кореспонденция, резолюции и др.;
• усъвършенстване на опцията за извеждане на „ad hoc” справки – за натовареност на проку-

рори по вид и брой на издадените от тях документи.

Източник:	 Проект	„Доизграждане	и	усъвършенстване	на	ЕИСПП	и	интегриране	на	ведомствените	информационни	

	 	 системи	с	ядрото	на	ЕИСПП”.

каре 1. усъвършенстване на уис (продължение)

информационната система на националната следствена служба 
автоматизира процесите, отнасящи се към етапа на досъдебни про-
изводства, разследвани в следствените служби. Системата е адапти-
рана версия на ЕИСПП за следствените органи и функционалните й 
параметри се припокриват.

Служба „Деловодство” е отговорна за въвеждането на данни за пре-
писките и делата, както и входящата и изходящата кореспонденция 
в системата. В апелативните, военно-апелативната, окръжните, воен-
но-окръжните и районните прокуратури има компютърни операто-
ри с деловодни функции, които въвеждат данни в унифицираната 
информационна система на Прокуратурата на Република България 
за всички преписки, досъдебни производства и цялата входяща и 
изходяща кореспонденция на прокуратурата. Те също така извеждат 
справочната информация от системата. Съдебните секретари� при 

1.9. функциониране 
на системите

� Съдебните секретари подпомагат дейността на прокурорите и следователите с обработ-
ка на документи, изготвяне на протоколи и други видове книжа.
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необходимост също въвеждат данни в унифицираната информацион-
на система на прокуратурата.

Главният прокурор, неговите заместници и завеждащите отдели във 
ВКП имат пълен достъп до всички преписки и дела, като във всеки 
един момент могат да проверят в каква фаза се намира конкретната 
преписка или досъдебно производство, какви действия са предпри-
ети от прокурора и разследващите органи, какви актове са поста-
новени и спазени ли са процесуалните срокове за произнасяне. Ад-
министративните ръководители на прокуратурите имат същите права, 
но само за преписките и досъдебните производства в ръководената 
от тях прокуратура.

Не се допускат прехвърлянето, обработката и изпращането на класи-
фицирана информация върху електронно-магнитни носители.

Поддръжката и актуализирането на УИС в съответствие с промените 
в законодателството се извършват от ИТ дирекцията към админи-
страцията на главния прокурор.

В България има 11� районни съдилища, 28 окръжни (вкл. Софийски 
градски съд), 28 административни, � апелативни, Върховен каса-
ционен съд и Върховен административен съд. Има още � военни 
съдилища – в София, Пловдив, Плевен и Сливен, както и Военно- 
апелативен съд в София.

С последните изменения на Закона за съдебната власт и Наказателно-
процесуалния кодекс се предвиди създаването на специализиран на-
казателен съд със статут на окръжен съд, компетентен да разглежда 
дела за организирана престъпност, и като втора инстанция – апела-
тивен специализиран съд. Измененията обаче са предмет на висящо 
дело пред Конституционния съд и създаването на специализираните 
съдилища зависи до голяма степен от изхода на това производство. 

2. сЪдилиЩа
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фигура 4. структура на съдилищата в България

Източник:	 Наказателно	деловодство:	наръчник	на	служителя.

Работата на съдилищата се подпомага от обща и специализирана 
администрация. В зависимост от големината на различните съдилища 
администрацията е конфигурирана спрямо нуждите им. Сред ком-
понентите на общата администрация, които са в полезрението на 
това проучване, е единствено отдел „Информационно обслужване, 
статистика и информационни технологии”, който въвежда и поддържа 
информационни системи в съдилищата, отговаря за интегрирането на 
информационата система на съда със системи на други институции, 
публикува влезлите в сила актове на съда на интернет страницата, 
подпомага административното ръководство на съда в събирането и 
обобщаването на статистическата информация и др.

2.1. дейност на 
деловодствата  
на съдилищата

ПУБЛИЧНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Административни 
актове

Административни 
санкции

Правителство,
министри,
областни 
управители и
други висши
административни
органи 

Общи
административни
органи 

Административни 
актове
с граждански 
последициСЛЕДСТВИЕ

РАЙОНЕН СЪД

1-ва инстанция Обжалване

наказателни 
дела:
леки 
престъпления

граждански,
семейни,
търговски
дела

наказателни 
граждански

(административни)

ОКРЪЖЕН  СЪД

1-ва инстанция Обжалване Касация Обжалване

наказателни 
дела:
тежки 
мин. 5
години

граждански 
и търговски
дела над
10 000 лева

граждански 
дела

наказателни 
дела

граждански 
дела

наказателни 
дела

Администра-
тивни дела

АПЕЛАТИВЕН СЪД

наказателни граждан-
ски

ГРАЖДАНИ

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД

Касация на наказателни, граждански и търговски дела

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Касация Обжалване

МИНИСТЕРСТВО 
НА ПРАВОСЪДИЕТО

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА

ПРОКУРАТУРА
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Специализираната администрация обхваща:

• „регистратура” – приема, регистрира и разпределя/направлява 
входящата кореспонденция, изпраща изходящата кореспонденция 
и води разносна книга, като предоставя справки за входящата и 
изходяща поща. Води входящ и изходящ дневник (опис на всич-
ки документи, които постъпват в съда) на хартиен и електронен 
носител. Разносната книга включва информация за движението на 
документи между съда, прокуратурата и пощенските служби за 
дадена година. Регистратурата води и регистър на заявления за 
достъп до обществена информация (ЗДОИ), а в административни-
те съдилища и книга по чл. 2�1, ал. � АПК за подаване на искане 
за прекратяване на действия, извършвани от административен 
орган или длъжностно лице, които не се основават на админи-
стративен акт или на закона, в която се отбелязва точният час на 
постъпването и подателят на искането.

• „регистратура за класифицирана информация” – обособено зве-
но, което работи изключително с класифицирана информация. Об-
разува се в зависимост от обема и характера на класифицираната 
информация, която постъпва в съда. При наличието на чуждестран-
на класифицирана информация може да се обособи регистратура 
за международни отношения. Тези регистратури са оборудвани да 
гарантират защита от нерегламентиран достъп и от разкриване на 
извършваната в тях работа. Във ВАС тези задължения се изпълняват 
от отдел „Защита на класифицираната информация”. Входящият 
дневник за класифицирана информация, който се води от обо-
собената „Регистратура за класифицирана информация“ на ВАС, 
съдържа следните данни за постъпилите книжа: входящ номер; 
дата на постъпване; изходящ (регистрационен) номер на подателя 
и дата на изпращане; кратко описание; подател и адрес; ниво на 
класификация за сигурност; брой на листовете.

• „съдебно деловодство” – осигурява производството по висящи 
дела и влезли в сила съдебни актове; окомплектува разпределе-
ните по докладчици входящи документи; извършва вписвания в 
съответните деловодни книги; изготвя списък за призовките, изпра-
ща призовките, изготвени по образец, и съобщенията по делата, с 
изключение на тези по отложените дела; подрежда и докладва на 
съдията-докладчик новопостъпили документи към висящите дела; 
следи за изтичане на процесуалните срокове, представя делата на 
съдиите-докладчици и изпълнява техните указания; организира и 
поддържа подреждането на делата в деловодството; предоставя 
справки по делата; по разпореждане на съдията-докладчик под-
готвя и изпраща до съответната инстанция делата, по които са 
постъпили жалби; предава в архива приключените дела; поддържа 
календар за насрочените дела; отразява в електронната папка и 
на хартиен носител съответния статус и местоположение на дело-
то. В деловодството се водят 11 вида книги и регистри на хартиен 
и на електронен носител. Те са въведени по образец, еднакъв за 
всички съдилища, и се водят за една календарна година. Специ-
алните регистри по наказателни дела съдържат информация във 
връзка с мерките за защита на свидетели и разрешенията за спе-
циални разузнавателни средства. Това са: 
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– азбучен указател за образуваните наказателни, граждански, 
търговски, фирмени, изпълнителни, административни и дела по 
вписванията. Той осигурява бърза информация за номерата на 
образуваните дела по зададено име. Могат да бъдат задавани 
имена на подсъдимите по наказателните дела; 

– описна книга – дава информация за делата от образуването 
им до предаването им в архива. Води се отделно за наказа-
телни, граждански, търговски, административни и изпълнителни 
дела и отразява промени, настъпили в хода на делото;

– книга за открити заседания – дава информация за насроче-
ните за определена дата заседания и техния статус; води се 
отделна книга за различните типове дела;

– книга за закрити и разпоредителни заседания – в нея се 
вписва резултатът от закритите и разпоредителни заседания;

– книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъ-
ди и определения по глава 29 (двадесет и девета) от Наказа-
телно-процесуалния кодекс – в нея се вписва информация за 
влезлите в сила присъди и за определения за срочността на 
изпращането им на органите за изпълнение; 

– книга за веществените доказателства – съдържа информация 
за съхраняването на веществените доказателства по наказател-
ните дела и тяхното движение;

– книга за получените и върнати призовки и други съдебни 
книжа;

– регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 Гпк – в 
него се отбелязва номерът на делото, датата на отбелязване на 
решението и диспозитивът на решението;

– книга по чл. 251, ал. 3 апк – в нея се вписват данни за ли-
цето, направило искането, датата и точният час на постъпване.

• служба „архив” съхранява всички приключени дела, деловодни 
книги и документи. Приключените през дадена календарна година 
дела се предават в архива не по-рано от два месеца след при-
ключването им и преди месец юни на следващата година. За тази 
цел в службата се води архивна книга, отделна за граждански, 
наказателни, административни, търговски, фирмени, нотариални и 
изпълнителни дела. Делата се описват в съответната книга по реда 
на образуването им, като им се дава архивен номер и номер 
на връзката (архивна папка, в която се съхраняват различен брой 
дела). На всяка връзка се поставя стикер с номера й и архивни-
те номера на делата, които се съхраняват в нея. При предаване 
на делото в архив на последната страница се поставя стикер, на 
който се вписва броят документи в папката. 

Базата данни от деловодните програми се архивира след изтичане на 
10 години на два еднакви носителя, които се съхраняват при специ-
ални условия в продължение на �0 години.

След изтичане на съответните срокове за съхранение се извършва под-
бор на документите със значение, които да се предадат на държавни-
те архивни фондове, като специална комисия определя кои да бъдат 
те спрямо инструкциите на Държавна агенция „Архиви”. Останалите 
документи се унищожават след изготвяне на опис в три екземпляра.
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Всички документи по образувани дела се поставят в стандартни пап-
ки, като се спазва цветовата кодировка за различните видове дела:

• папките на наказателните дела са в червен цвят;
• папките на гражданските дела са в жълт цвят;
• папките на административните дела са в бял цвят;
• папките на фирмените и търговски дела са в жълт цвят;
• папките на изпълнителните дела са в манила;
• папките на делата за вписвания са в сив цвят;
• папките на делата по несъстоятелност са в син цвят.

Името на съда, предметът на делото и страните, датата на образува-
не и свършване, съдията-докладчик и датите на насрочените открити 
съдебни заседания се отбелязват на предната корица на папките. 

Номерът на делото се образува по следния начин: година, единен 
информационен код на съда по стандартен списък, приложен към 
Правилника за администрацията в районните, окръжните, администра-
тивните, военните и апелативните съдилища, номер, обозначаващ 
характера на делото: 01 – първоинстанционни граждански дела, 
02 – първоинстанционни наказателни дела, 0� – нотариални дела, 
0� – изпълнителни дела, 0� – второинстанционни граждански дела, 
0� – второинстанционни наказателни дела, 0� – административни 
дела, 08 – фирмени дела; петцифрен пореден номер на делото. 

Документите, които постъпват по дадено дело, се прикрепват в пап-
ката му хронологично по ред на пристигане и се номерират. Ако 
броят документи по делото е голям, към запълнената папка се при-
крепя втора със същия номер на дело, като на първата се добавя 
надпис „Том 1”, а на следващите се добавя съответният номер на 
тома.

Досъдебните производства и преписките на несъдебни органи се 
прикрепят към долната корица на делата.

Папките с текущи дела се подреждат вертикално по пореден номер 
и по цветове за всяка календарна година. Отделно се подреждат 
дела, за които тече определен срок за извършване на процесуални 
действия. Дела, по които се провеждат закрити заседания, се съх-
раняват отделно. 

Неприключените дела не се прилагат към други дела и не се изпра-
щат в други учреждения. Заверени преписи от документи по насро-
чени дела могат да бъдат изпращани след разрешение от съответния 
съдия-докладчик при мотивирано искане от друг съд, прокуратурата 
или окръжните следствени отдели.

2.2. създаване 
и съхранение 
на дела
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Съдебните дела в тяхната цялост не са достъпни по Закона за достъп 
до обществена информация�, въпреки че той обхваща всички дър-
жавни органи и публичноправни субекти�. Достъпът до съдебните 
дела се регламентира от Правилника за администрацията в районните, 
окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, 
издаден от Висшия съдебен съвет�. Според него достъп до съдеб-
ните дела имат само страните по делата, техните представители и 
адвокати. Лица, които не са страни по делото, имат достъп до съ-
дебните дела само ако имат законен интерес (призната и защитена 
от закон полза, облага или изгода), заявен с мотивирана писмена 
молба. Страните, техните представители и адвокатите имат достъп до 
делата на място в деловодствата, като имат възможност да получат 
копия срещу заплащане.
 
Достъпът до делата се предоставя на място в помещенията на де-
ловодството на съответния съд или в стая за четене при наличие на 
такава. Страните и техните представители имат право да получат и 
копия от приложените към делото им документи от деловодството в 
деня на поискването им и срещу стандартно заплащане.

Деловодителят предоставя дело на лица, които не са страни по него, 
само след подаване на писмено искане и съответно разрешение 
от съдията-докладчик. Всички лица, които не са страни по делото, 
трябва да внесат мотивирано писмено искане за достъп до делото 
или за получаване на съдебни удостоверения, преписи или извлече-
ния от други документи, приложени към делото. Искането трябва да 
посочва законния интерес на лицето към съдебните документи. То се 
подава при деловодителя, който го докладва на съдията-докладчик. 
В регистъра на заявленията за достъп до обществена информация 
в съдилищата се описват пореден номер на заявлението, заявител, 
входящ номер и дата на заявлението, кратко описание на поисканата 
информация, номер, дата и съдържание на решението „предоставен 
достъп пълен, частичен или отказ”. Отбелязванията във входящия, из-
ходящия дневник, регистъра на заявления за достъп до обществена 
информация по ЗДОИ и в административните съдилища и книгата 
по чл. 2�1, ал. � АПК се номерират последователно. Съдията дава 
или отказва разрешение в деня на подаване на искането или не по-
късно от 2� часа.

Деловодителят може да предостави следната информация на всяко 
лице, което я поиска и не е страна по делото:

• дата и час на насрочено съдебно заседание;
• разпореждане за спиране на производство;

2.3. достъп до 
съдебните дела

� Закон за достъп до обществена информация – Обн., ДВ, бр. �� от �.0�.2000 г., изм., ДВ, 
бр. 1 от �.01.2002 г., изм., ДВ, бр. �� от �0.0�.2002 г., изм., ДВ, бр. 10� от 2�.12.200� г., 
изм., ДВ, бр. 2� от 21.0�.200� г., изм., ДВ, бр. �0 от 11.0�.200� г., изм., ДВ, бр. �9 от 
21.0�.200� г., изм., ДВ, бр. �9 от 19.0�.200� г., изм., ДВ, бр. �� от 1�.0�.200� г., изм., ДВ, 
бр. 10� от �.12.2008 г., изм., ДВ, бр. �� от 1.10.2010 г., изм., ДВ, бр. �9 от 20.0�.2011 г.

� Вж. чл. �, ал. 1 – � от Закона за достъп до обществена информация.
� Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните 

и апелативните съдилища – Издаден от Висшия съдебен съвет, Обн., ДВ, бр. 9 от 
29.01.2008 г., изм., ДВ, бр. 28 от 1�.0�.2008 г.
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• прекратяване на производство;
• дали е обявено решение;
• статус на подадена жалба;
• изпълнение на решение.

Според чл. ��, ал. 1 от Закона за съдебната власт актовете на всеки 
съд се публикуват незабавно след постановяването им на интернет 
страницата на съответния съд. Съществува и централен интерфейс 
за публикуване на съдебните актове, достъпен в интернет на адрес 
http://legalacts.justice.bg.

Поначало съдебните актове се публикуват с пълния им текст. Огра-
ничения се допускат в следните случаи:

• Според разпоредбата на чл. ��, ал. 2 от Закона за съдебната власт 
актовете по дела, които засягат гражданския или здравния ста-
тус на лицата, се публикуват без мотивите им. При тези дела 
на публикуване подлежи само диспозитивът на съдебния акт, но 
по отношение на същия приложение намира ограничението по 
чл. ��, ал. 1 от Закона за съдебната власт в частта, препращаща 
към изискванията на Закона за защита на личните данни.

• Ограничения по Закона за защита на личните данни – заличават се 
имената на физическите лица, единните граждански номера, ад-
ресите, данните за професия, религиозна идентичност, етническа 
принадлежност, здравен и социален статус, но само когато и въп-
реки заличаването на останалите данни те биха идентифицирали 
физическото лице; обезличаването касае само физическите лица, 
но не само страните в процеса, а и всички останали физически 
лица, участващи в производството по делото в каквото и да било 
друго качество. Имената на магистрата, постановил съдебния акт, 
не подлежат на обезличаване.

• Ограничения по Закона за защита на класифицираната информация – 
актовете, върху които не е поставен гриф за сигурност, са явни, 
присъединяват се към явния том на делото и публикуването им 
следва да се извърши при спазване на останалите правила за 
публикуване, т.е. в зависимост от вида и характера на акта. При 
засекретено дело съответните съдебни актове не подлежат на 
публикуване.

На публикуване подлежат актовете на правораздаване и онези, които 
слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производ-
ството. Не се публикуват:

• актове по дела по ДОПК; 
• актове, свързани с произнасяне по доказателствени искания или 

по движението на делата – актовете по движението на делата, 
които не слагат край или не препятстват развитието на процеса, 
но с тях съдът или администрира производството, или събира до-
казателства; всички актове по налагане на глоби, по определяне 
на възнаграждения на вещи лица, свидетели, служебни защитници 
и особени представители, актове за допускане на правна помощ, 
за насрочване и отлагане на делата, за конституиране на страни, 

http://legalacts.justice.bg
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за събиране на доказателства по делегация, за изпълнение на 
съдебни поръчки, актове, касаещи отклонения в исковото произ-
водство;

• актове за даване на указания на страните; за допускане или не-
допускане на доказателства; за издаване на изпълнителни листи;

• актове по частни граждански дела – по всички молби и жалби 
от гражданскоправен характер, включително касаещите случаи на 
съдебна администрация, по които съдът се произнася с опреде-
ление или заповед, по делегация на българските и чуждестранни 
съдилища по граждански дела.

Във върховния административен съд има няколко начина за пре-
доставяне на достъп на граждани до делата. Справки могат да се на-
правят на място в деловодството, както и по телефона. Правилникът 
за организацията и дейността на ВАС определя специални служители, 

фигура 5. достъп до информация онлайн през интернет 
страницата на вас: интерфейс за търсене

Източник:	 Върховен	административен	съд.
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които да предоставят справки по делата. Това е съдебният инфор-
матор, който предоставя информация и справки на страните по де-
лото и техните представители за движението на постъпилите в съда 
книжа и образуваните дела. Служби „Регистратура” и „Деловодство” 
предоставят справки на страните по делото и техните представители 
в рамките на работния ден без прекъсване, като за тази цел има 
график на дежурства.

ВАС предоставя възможност за извършване на справки по интернет 
чрез най-добре изградената система за достъп до съдебна информа-
ция. Системата позволява разглеждане на сканирани копия на ориги-
нални документи – молби, жалби, протоколи, решения, които могат 
да бъдат копирани или сваляни.

фигура 6. достъп до информация онлайн през интернет 
страницата на вас: резултати от търсене

Източник:	 Върховен	административен	съд.
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върховният касационен съд също има добре разработена интер-
нет страница, която позволява да се идентифицира дадено дело по 
страни, данни от долна инстанция, входящ номер във ВКС или по 
номер на делото в отделението. Страницата дава достъп до пълния 
текст на съдебните решения (със заличени лични данни), постановени 
след 01.10.2008 г.

фигура 7. достъп до информация онлайн през интернет 
страницата на вас: достъпна информация 
по конкретно дело

Източник:	 Върховен	административен	съд.
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Страниците на шестте апелативни съдилища в страната – София, 
Бургас, Варна, Пловдив и Велико Търново, както и Военно-апелатив-
ния съд дават информация на потребителите за графика на делата, 
както и достъп до пълен текст на решенията на съда. Принципът на 
достъп до информация е различен – или решенията са публикувани 
по номера като списък, или се изисква чрез система за търсене да 
се въвежда номер на дело и година.

Прави впечатление разликата в образуването на домейните на апе-
латвните съдилища:

• АС София: http://acs.court-bg.org 
• АС Бургас: http://www.bgbas.org/ 
• АС Велико Търново: http://vtac.court-bg.org/ 
• АС Пловдив: http://www.apelsad-pd.bg 

фигура 8. достъп до информация онлайн през интернет 
страницата на вкс: интерфейс за търсене

Източник:	 Върховен	касационен	съд.

http://acs.court-bg.org
http://www.bgbas.org/
http://vtac.court-bg.org/
http://www.apelsad-pd.bg
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• АС Варна: http://www.appealcourt-varna.org/ 
• Военно-апелативен съд: http://vasbg.com 

При това разнообразие, въпреки че сайтовете се индексират от 
интернет търсачките, достъпът до съдилищата е по-далечен от инту-
итивния.

Всичките 28 окръжни съдилища имат интернет страници, като по-
новите страници следват логична структура за образуване на домей-
на. Всички те предоставят информация за насрочените дела и дават 
достъп до съдебните актове по приключили дела. Разликите в из-
ползваните информационни системи дава отражение и в различните 
начини на достъп до съдебните актове. Някои сайтове използват тър-
сачки, други са подредили решенията хронологично, а има и такива, 
които предоставят и двата варианта за улесняване на потребителя.

фигура 9. Централизиран уеб базиран интерфейс за 
публикуваните съдебни актове (ЦуБипса):  
интерфейс за търсене

Източник:	 Централизиран	уеб	базиран	интерфейс	за	публикуваните	съдебни	актове.

http://www.appealcourt-varna.org/
http://vasbg.com
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Всичките 11� районни съдилища също имат интернет страници, като 
всяка страница съдържа информация за насрочени дела и публикувани 
съдебни актове. Проблем има с някои от страниците, направени напри-
мер през hit.bg, предлагаща безплатен хостинг, които не се индексират 
от търсачките и по този начин са по-слабодостъпни от останалите.

Освен самостоятелните страници на отделните съдилища съществува 
и Централизиран уеб базиран интерфейс за публикуваните съдебни 
актове (ЦУБИПСА), достъпен на адрес http://legalacts.justice.bg/. 

фигура 10. Централизиран уеб базиран интерфейс за 
публикуваните съдебни актове (ЦуБипса):  
достъпна информация по конкретно дело

Източник:	 Централизиран	уеб	базиран	интерфейс	за	публикуваните	съдебни	актове.

ЦУБИПСА е база данни, която се захранва от всички видове инфор-
мационни системи на съдилищата и предлага достъп до съвкупен 
масив от съдебни актове, събрани на едно място с удобен интер-
фейс. Само интернет страницата на Окръжен съд Габрово предоста-
вя засега линк към нея.

hit.bg
http://legalacts.justice.bg/
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Интернет страниците на някои съдилища имат форма за обратна 
връзка, чрез която гражданите да се обръщат към съда с оплаква-
ния, сигнали и препоръки. Формата изисква от гражданите да оста-
вят своето име и електронна поща.

Още от първите документи по новообразувано дело и до приключ-
ване на делото деловодителят е отговорен за вписване на инфор-
мация за постъпващите документи и статуса на делото в различни 
деловодни книги.

Отделните деловодни книги и регистри съдържат данни за образува-
ните граждански, наказателни, фирмени, административни и изпъл-
нителни дела, както и дела по вписванията. Всяка календарна година 
се започва нова книга с нова номерация за съответния вид дела.

Видовете деловодни книги и регистри са стандартни, като са описа-
ни в Правилника за администрацията в районните, окръжните, админи-
стративните, военните и апелативните съдилища. По-долу е дадено 
по-подробно описание на деловодните книги, които най-често се 
използват от деловодителите:

1. описна книга: Деловодителят вписва новообразуваните дела в 
описната книга. Това се прави най-късно на следващия работен 
ден, след като председателят на съда (или определеният от него 
съдия) е получил делото. Всяко дело получава номер, който съот-
ветства на номера на делото от описната книга, в която делата се 
вписват по пореден номер. Описната книга осигурява информа-
ция за делата от образуването им до предаването им в архив. Тя 
съдържа следните данни:
• номер на делото;
• дата на образуване на делото;
• предмет на делото;
• страни по делото;
• дата на постановяване на съдебния акт;
• номер и дата на писмото, с което делото е изпратено на друга 

инстанция или е получено от нея;
• номер на архивното дело (след приключване на делото).

2. азбучен указател: След въвеждане на данните в описната книга 
деловодителят вписва данните по дадено дело и в азбучния указа-
тел. Целта на азбучния указател е да осигурява бърза информация 
за номерата на образуваните дела по зададено име на страна. 
Той съдържа данни за номера на делото, трите имена на страните 
и адрес. Азбучният указател се води по имената на:
• подсъдимите лица (за наказателно дело от общ характер и на-

казателно дело от частен характер);
• жалбоподателите и обвиняемите (за наказателно дело от адми-

нистративен характер);
• лицата, по отношение на които се иска прилагане на принуди-

телна медицинска мярка;

2.4. Жалби и молби

2.5. подържане 
на регистри
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• осъдените по делата за реабилитация;
• страна, която е понесла вреда.

�. срочната книга осигурява информация за насрочените съдебни 
заседания. Данните за първото съдебно заседание се вписват от 
деловодителя, а за следващите съдебни заседания – от съдебния 
секретар-протоколист. Срочната книга съдържа:
• номера на делото;
• датата на образуване на делото;
• дата, за която е насрочено съдебно заседание по делото;
• съдията-докладчик.

�. книгата за закрити и разпоредителни заседания дава данни за 
закритите заседания. Деловодителят прави вписвания в тази книга 
само след закрити или разпоредителни заседания. Книгата съдържа:
• номера на делото;
• състав на съда или съдия-докладчик;
• резултат от заседанието;
• номер на съдебния акт;
• дата на постановяване на съдебния акт.

�. В изходящия дневник се описват всички изходящи от съда до-
кументи (например: съдебни решения, определения и разпореж-
дания). От изходящите документи се оставят преписи, които се 
съхраняват към съответните съдебни дела. Изходящият дневник 
съдържа следните данни: 
• изходящ номер;
• дата;
• описание на изходящите документи; 
• получател;
• начин на изпращане на документите (по пощата, куриер, елек-

тронна поща и др.).
 
�. разносната книга съдържа информация за дела, които се изпра-

щат в по-горна или по-долна инстанция, и за кореспонденция с 
други съдилища и прокуратури. Разносната книга е подредена по 
дати. Тя съдържа следната информация:
• дата, на която делото е изпратено на друг съд;
• наименование на съда, до който е изпратено делото;
• номер на делото;
• номер на делото пред другата инстанция, когато се връща;
• подпис на служителя (куриера), който получава делото.

 За кореспонденцията се попълва следната информация:
• номер на делото,
• получател,
• брой на страниците в документите.
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Процесът на получаване, изпращане и обработка на кореспонден-
цията е регламентиран в Правилника за администрацията в районните, 
окръжните, административните, военните и апелативните съдилища. 
Според него приемането на входящата и експедирането на изходя-
щата поща е задължение на службите „Регистратура” в съдилищата. 
Постъпващите в съда документи на хартия трябва да са написани 
четливо в препоръчителен формат А�. Те се завеждат в съответните 
книги. При обработването на постъпили по пощата книжа се запазва 
пликът. Върху първата страница на постъпилите книжа се записва 
номерът на обратната разписка или датата на пощенското клеймо с 
означение, че са получени по пощата.

Книжата, отнасящи се по висящи дела, се предават от служба „Ре-
гистратура” в деловодството в деня на постъпването им. Книжата, по 
които се образуват дела, се предават най-късно на следващия ден 
от постъпването им на административния ръководител на съда или 
на определени от него съдии, които образуват делото, ако са налице 
процесуалните изисквания, като определят вида му и съдията-док-
ладчик съобразно принципа на случайния подбор.

Съдът кореспондира със страните по делата посредством съдебни-
те призовкари – съдебни служители, който връчват съдебни книжа. 
Призовкарите получават съдебните книжа (призовки, актове и съоб-
щения за процедурни действия по делата), изготвени от деловодите-
лите или съдебните секретари и ги доставят на страните по делата. 
Документите се носят лично в рамките на града, в който е съдът. В 
малките населени места призовките се изпращат по пощата или до 
кметовете. Други начини за призоваване са: по телефон, чрез факс, 
чрез телекс или чрез Държавен вестник.

По данни на председателя на Софийския районен съд Красимир 
Влахов� само в съдилищата работят �2� призовкари, а за призова-
ване на страните по делата се харчат поне 10 млн лева годишно. 
В същото време системата за призоваване от една страна не е 
особено ефективна, особено в големите населени места, а от друга 
е благоприятна за развитие на корупционни практики. Това прави 
съдопроизводството скъпо и бавно. 

В гражданското съдопроизводство е допустимо и връчването на при-
зовки и съобщения на посочен от страната електронен адрес. В някои 
съдилища (например Окръжен съд Бургас) тази възможност вече се 
използва успешно. Според съществуващата уредба призовките и съоб-
щенията се смятат за връчени с постъпването им в информационната 
система на адресата. Призоваването и връчването на всички книжа на 
държавните и общинските институции по електронен път е възмож-
но в рамките на единната среда за обмен на електронни документи  
(ЕСОЕД) – съществуваща система от стандарти за обмен на информа-
ция между институциите, поддържана от Министерството на транспор-

2.6. получаване и 
изпращане на 
кореспонденция

� Желева, Павлина. Само съдът харчи 10 млн. лв. годишно за призовки.//Дневник online,  
28.09.2011, http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/09/28/11��0��_samo_sudut_harchi_10_mln_ 
lv_godishno_za_prizovki/

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/09/28/1165064_samo_sudut_harchi_10_mln_lv_ godishno_za_prizovki/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/09/28/1165064_samo_sudut_harchi_10_mln_lv_ godishno_za_prizovki/
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та, съобщенията и информационните технологии. Тези възможности 
обаче все още не се използват. През септември 2011 г. по инициатива 
на председателя на Върховния касационен съд – проф. Лазар Груев, 
възможностите за постепенно въвеждане на електронното призоваване 
са обсъдени на работна среща на представители на изпълнителната и 
съдебната власт, както и на неправителствени организации, и е реше-
но работна група от юристи и специалисти по информационни техно-
логии да подготвят конкретни предложения за законодателни промени, 
технологични и кадрови решения.

В някои случаи съдът трябва да си сътрудничи или разменя кореспон-
денция със съд в друга държава по отношение на въпрос от областта 
на наказателното производство. контактите с чуждестранни съдили-
ща се осъществяват чрез отдел „Международна правна помощ” на 
Министерството на правосъдието. След разпореждане на съдията- 
докладчик, деловодителят изпраща документите до Министерството 
за извършване от чуждестранни съдилища на отделни процесуални 
действия. Това е официален комплект книжа, предоставени от Ми-
нистерството на правосъдието. Деловодителят изготвя книжата в два 
идентични екземпляра и ги изпраща с придружително писмо. Доку-
ментите се придружават от превод на езика на съответната страна. 
Процесуалните действия, извършвани от чуждестранните съдилища, 
включват връчване на книжа, разпит на свидетели, обвиняеми, други 
лица, извършване на експертизи, съдебни огледи и обиски, изземва-
не и предаване на веществени доказателства и др.8

Понастоящем в съдилищата в страната работят пет вида информа-
ционни системи за управление на делата, като всяка от тях дублира 
деловодните документи и процеси на дигитален носител. Всяка сис-
тема изисква осъвременяване спрямо промени в законодателството. 
Това осъвременяване досега се извършва с проекти по Оперативна 
програма „Административен капацитет”.

От страна на съдебната власт са идентифицирани нужди за осигу-
ряване на свързаност между системите за управление на делата и 
МВР, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, но такива не са 
реализирани.

Най-разпространеният софтуер е съдебната административна сис-
тема (сас) „съдебно деловодство”. Тя дигитализира дейността на 
съдебните служители и магистратите в районните, окръжните, адми-
нистративните и апелативните съдилища, като съществуват четири 
актуални версии за всеки вид съд. Функциите, заложени в системата, 
се разделят на няколко основни групи: функции по генериране на 
база данни и електронна папка, функции по изготвяне на необходи-
мите изходи (под формата на съдебни книги, справки, статистически 
отчети и други), функции по сигурността. Системата поддържа след-
ните основни дейности:

2.7. информационни 
системи 
в съдилищата

8 Наказателно деловодство: наръчник на служителя, Проект за развитие на съдебната 
система в България.
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• регистриране на постъпващите в съда документи;
• регистриране на изходящи документи;
• резолиране и определяне на съдия-докладчик;
• образуване на съдебните дела – включва функции за образуване 

на дела по постъпил входящ документ, върнати за ново разглеж-
дане, възобновени, внесени след доразследване или постъпили по 
подсъдност;

• насрочване за открито съдебно заседание;
• подготовка за открито заседание;
• вписване актовете на съда;
• уведомяване на страните за постановени от съда актове;
• модул „Съдебен призовкар”, който осигурява функционални въз-

можности за автоматизиране на дейностите на съдебните служи-
тели от „Служба по връчване на призовки и съдебни книжа”;

• изпълнение на съдебните актове;
• вписване на информация за връщане на дело от по-висша инстан-

ция и резултат от произнасянето на по-висшите съдилища;
• архивиране на съдебните дела;
• автоматично следене на срокове;
• отразяване в системата на информация за физическото местона-

хождение на дело;
• създаване и поддръжка на електронна папка на делата;
• подготовка за публикуване на актове на съда в интернет на стра-

ницата на съда;
• автоматично водене и отпечатване на съдебните книги;
• изготвяне на справки (по различни критерии), необходими в еже-

дневната  работа на магистрати и съдебни служители;
• генериране на статистически справки и отчети за дейността на 

съда;
• дейности, свързани с администриране на системата.

системата за управление на съдебните дела (сусд) е проектирана 
и разработена през 200� г. като уеб базирана система с база данни, 
която се инсталира в рамките на даден съд. Достъпът до нея се 
осъществява чрез стандартен уеб браузър: Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Opera или други. функционира в окръжен съд софия и 10 
районни съдилища в софийска област. 

Системата съхранява и обработва пълната информация за заведени, 
текущи, прекратени и завършени съдебни дела, включително детайл-
на информация за събития и документи, свързани с тях. Предоставя 
възможности за автоматично разпределение на делата, автоматично 
генериране на призовки, уведомителни писма и множество справки 
за статуса, движението и историята на съдебните дела.

автоматизираната система за управление на делата (асуд) е раз-
работена през 2001 г. Тя е внедрена във Върховния касационен съд, 
Апелативен съд София и 1� районни, окръжни и административни 
съдилища.
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Спецификацията на системата включва функции за:

• въвеждане на данни по дела;
• управление на дела;
• индексиране и номериране на документите по дела;
• свързване на дела;
• управление на регистри и пазене на записи в съдебни книги;
• управление на потребителите;
• печат на документи;
• публикуване на информация за статуса на делата;
• определяне на календари;
• разпределяне на делата на случаен принцип;
• архивиране на дела;
• публикуване на информация по дела;
• автоматично заличаване на лични и конфиденциални данни от 

решения по дела;
• статистическа обработка на данни.

система за управление на съдебните дела – EMSG кодинов се раз-
работва от 199� г. при използване на платформата Events Monitoring 
System Generator (EMSG). тя е внедрена в три апелативни съ-
дилища – пловдив, Бургас и велико търново. Всяка преписка в 
деловодната система се представя като множество от хронологично 
записани разнородни факти (данни за предстоящо или свършено 
събитие). В системата се поддържат електронни папки на делата. 
Принципът на електронно досие се реализира, като към всяка стъпка 
могат да се прикрепят електронни документи. Системата реализира 
следните специфични функции:

• сигнализация за пропуснати срокове и други събития (функцио-
налността не е пусната в експлоатация);

• инкрементална номерация на електронните регистри;
• печат на документи за автоматично генериране на призовки, за-

писи, известия, съобщения, уведомления и други изходящи доку-
менти;

• публикуване на информация за статуса на делата за обществено 
ползване;

• разпределяне на делата на случаен принцип за определяне на 
съдии чрез алгоритъм за изчисляване на случаен принцип.

интегрираната информационна сиситема за военни съдилища – 
Court Case Management System (CCMS), внедрена във Военно-апе-
лативния съд в София, Софийския военен съд и Плевенския военен 
съд, е разработена спрямо спецификите на военното наказателно 
правораздаване.

Реализирани са следните модули и функционалности:

• администриране на физически и юридически лица, участващи в 
процеса: съдилища, поделения, прокуратури, адвокатски колегии; 
обвиняеми и свързаните с тях лица; подсъдими и свързаните с тях 
лица; свидетели с връзка към дела; вещи лица с връзка към дела; 
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съдебни заседатели; справки за лице по наименование и спрямо 
ролята му в системата; връзка на всяко лице с документите, в 
които участва;

• администриране и управление на всички входящи и изходящи 
документи във военните съдилища; управление на вътрешния до-
кументооборот; администриране на входящ и изходящ дневник; 
интеграция на образци и форми, съобразени с изискванията на 
военните съдилища; контрол на достъпа до всеки документ, съ-
образен с йерархията и изискванията във всеки съд; контрол на 
промените на всеки документ и управление на движението му; 
съхранение на съдържанието на документа и възможност за при-
качване на файлове към него; групиране на документите спрямо 
тяхното предназначение; справки и търсене на документ; нотифи-
кация на адресатите;

• задаване на задача към конкретен служител или служба в съда, 
контрол на изпълнението, следене на зададените срокове, генери-
ране на съдържание и прикачване на файлове, контрол на достъпа 
до документа;

• образуване на дело със задаване на автоматичен деловоден но-
мер; администриране на дело; интеграция на участниците в де-
лото спрямо ролята им в него: съдия-докладчик, председател, 
съдийски състав, съдебни заседатели, обвиняеми, подсъдими за-
едно със свързаните с тях лица (защитник, повереник), прокурор, 
други участници (вещи лица, свидетели и др.); интегриране и 
генериране на съдебни заседания; интегриране и генериране на 
призовки и списък призовки към всяко заседание; управление на 
документацията, свързана с веществени доказателства; автоматич-
но администриране на необходимите съдебни книги; генериране 
и управление на съдебни актове; контрол на изпълнението на 
присъдите;

• управление на съдебните заседания, вид дело, дата, час, зала; 
интеграция на образец за протокол; наследяване на съдийски със-
тав; управление на входящата и изходящата документация; връзка 
с призовки; администриране на резултата от всяко заседание; 
генериране и управление на съдебни актове;

• автоматично генериране на призовки по шаблон, създаване и 
управление на настоящи и нови шаблони, генериране и админи-
стриране на списък призовки, управление на резултата от връчва-
нето на призовката;

• генериране на съдебни актове и администриране на атрибути-
те на документа, връзка на съдебния акт със съответното дело, 
заседание, съдийски състав; генериране на бюлетини; контрол 
на изпълнението; контрол на достъпа до документа; автоматично 
попълване на съответните съдебни книги; управление на процеса 
на обжалване; автоматично следене на зададените срокове; пуб-
ликуване на решението; справки;

• управление на човешките ресурси; генериране на профил на 
всеки служител в съда; администриране на йерархията в съда и 
управление на документооборота спрямо нея; управление на от-
пуски; управление на натовареността на служителите.
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таблица 2. налични системи за управление на делата  
в съдилищата

Източник:	 По	данни	от	Аналитичен	доклад	за	степента	на	развитие	на	информационните	технологии	в	съдебната		

	 система	и	на	взаимодействието	им	с	информационните	системи	на	изпълнителната	власт,		

	 на	нормативната		уредба	и	на	предходни	стратегически	документи	в	областта,	включително	целия		

	 процес	по	създаването	им.

наименование кратко описание Брой съдилища, в 
които функционира проблеми

Система за 
управление 
на съдебните 
дела – EMSG 
Кодинов

Разработва се от  
199� г. от ЕТ Паралел, 
като след 200� г. 
авторските права 
преминават в
Декстро груп ООД.

� апелативни 
съдилища

Използва затворена и остаряла софтуерна 
платформа, спряла своето развитие, 
за която няма достатъчно налична 
информация.

Интегрирана 
информационна 
сиситема 
за военни 
съдилища – 
Court Case 
Management 
System (CCMS)

Разработена през 
2008 г., напълно 
автоматизирана 
електронна обработка 
на съдебните дела, 
намаляване на 
документооборота, 
контрол на дейностите, 
електронно изпращане 
на делата на горна 
инстанция.

� военни съдилища

Съдебна ад-
министративна 
система (САС) 
„Съдебно 
деловодство”

Системата 
обхваща над 90% 
от дейностите, 
извършвани в 
съдилищата.

1�� районни, 
окръжни и 
административни 
съдилища

Система за 
управление 
на съдебните 
дела (СУСД) – 
Сименс

Разработена 
рез 200� г.

Окръжен съд София 
и 10 районни 
съдилища
в Софийска област

Потребителите изпитват съществени 
затруднения със скоростта, с която работи 
системата и се изпълняват отделните й 
функции. Предвид натовареността на СРС 
потребителите често избират алтернативни 
начини да си свършат работата, избягвайки 
използването на СУСД, въпреки че 
конкретните функции са реализирани в 
нея. Фактът, че потребителите избягват да 
въвеждат данни в СУСД, има последствия 
в цялостната работа на съда, напр. 
това е причината да не се публикуват 
съдебните актове в Централния уеб 
базиран интерфейс, това е причината 
за затрудненията при извършването 
на справки в архива (гражданите са 
принудени неколкократно да се разхождат 
от деловодството до архива на съда), това 
е причината да не се извършва безхартиен 
обмен на делата и др. Именно поради 
влошената скорост и темпо на работа 
на системата тя не е внедрена и не се 
използва в наказателно отделение.

Автоматизирана 
система за 
управление на 
делата (АСУД)

Разработена 
през 2001 г.

Върховен касационен 
съд, Апелативен 
съд София, 
1� районни, окръжни 
и административни 
съдилища
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3.1. програмни 
продукти в 
органите на 
съдебната власт

3. Единни информаЦионни систЕми и 
 стЕпЕн на интЕГраЦиЯ

Освен внедрените информационни системи за управление на делата 
в съдилищата, прокуратурите и други институции функционират още 
пет програмни продукта, които дигитализират различни функции, 
общи за различен брой от тях.

таблица 3. специализирани информационни системи

наименование кратко описание Брой съдилища, в които 
функционира

проблеми

Приложение 
за случайно 
разпределение 
на делата 
LawChoice

Приложението 
се използва за 
разпределение на 
делата на случаен 
принцип в рамките 
на всеки съд. Има 
версии, предназначени 
за следствието и 
прокуратурата.

Приложението се 
използва в общо 1�� 
съдилища. Внедрените 
СУСД имат вградена 
функционалност за 
случайно разпределение 
на делата и някои 
съдилища използват нея 
вместо приложението 
LawChoice. Съдилищата 
с вградена АСУД не 
използват LawChoice. 
Всички прокуратури 
използват LawChoice, но 
като временно решение.

При работата на модула в органите 
на съдебната власт има сериозни 
забележки по отношение на:
1) реализирания алгоритъм за 
разпределяне;
2) съществуващите възможности за 
манипулиране на избора;
�) функционалността и 
организацията за ползване (напр. в 
определени случаи е необходимо 
да се редактира ръчно броят на 
решенията на прокурора, което не 
е добра практика).

Автоматизирана 
информационна 
система 
(АИС) „Бюра 
съдимост”

Единна интегрирана 
система, 
автоматизираща 
всички дейности, 
свързани с издаване 
на свидетелства за 
съдимост и справки за 
осъдени лица.

АИС „Бюра съдимост” 
работи успешно 
във всички районни 
съдилища. На централен 
сървър в Министерството 
на правосъдието се 
съхраняват данните за 
осъдените чуждестранни 
лица. С решение на 
ВСС към централната 
база данни е осигурена 
възможност за достъп и 
издаване на справки от 
прокуратурата.

Основният проблем при АИС 
„Бюра съдимост” е в това, че 
данните за бюлетините и издадените 
свидетелства за съдимост не се 
репликират на централния сървър в 
Министерството на правосъдието. 
В момента там се пазят данните 
единствено за осъдените лица – 
чужденци. Липсата на данни на 
централно равнище затруднява 
изготвянето на справки и издаването 
на свидетелства за съдимост. В 
момента, когато месторождението 
на лицето не е в района на съда, 
който издава свидетелството за 
съдимост, по електронен път се 
изпраща съобщение до съда по 
местораждане, там се идентифицира 
лицето, извършва се търсене в 
бюлетините за съдимост и се връща 
отговор с резултата. Ако данните 
за бюлетините за съдимост се 
репликират към централния сървър 
в Министерството на правосъдието, 
справки ще могат да се извършват 
към него и да се избегне обмяната 
на съобщения, което съществено 
ще ускори процеса на издаване на 
свидетелства за съдимост.
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таблица 3. специализирани информационни системи 
(продължение)

наименование кратко описание Брой съдилища, в които 
функционира

проблеми

Централен 
уеб базиран 
интерфейс за 
публикуване 
на съдебните 
актове 
(ЦУБИПСА)

Основната цел 
на продукта е да 
даде възможност 
за публикуване на 
съдебните актове 
съгласно изискването 
на чл. �� от Закона 
за съдебната власт, 
със заличени лични и 
конфиденциални данни. 
Данните за съдебните 
актове се публикуват 
от действащите 
системи за управление 
на съдебните дела. 
Реализираната система 
се състои от две 
части – портална част 
и уеб услуга.

Ежедневно информация 
към интерфейса се 
подава от всички 
съдилища и СУСД. Към 
дата 20.08.2010 г. в 
Централния уеб базиран 
интерфейс за публикуване 
на съдебните актове се 
съдържат над 100 000 
акта.

Интегрирана 
информационна 
система за 
управление 
на човешките 
ресурси в 
съдебната власт

Автоматизира следните 
дейности: поддържане 
на досиета на 
магистрати, планиране 
на назначения, 
провеждане на 
конкурси, атестация, 
обучения, поддържане 
на информация за 
съдебните служители 
и за съдебните 
и прокурорски 
помощници.

Системата пилотно е 
внедрена във Висшия 
съдебен съвет и още 1� 
органа на съдебната власт 
(Върховния касационен 
съд, Върховния 
административен съд, 
Администрацията на 
главния прокурор, 
Върховната касационна 
прокуратура, Върховната 
административна 
прокуратура, 
Националната 
следствена служба, 
Софийския апелативен 
съд, Софийската 
апелативна прокуратура, 
Административния съд 
София – град, Софийския 
градски съд, Софийската 
градска прокуратура, 
Софийския районен съд 
и Софийската районна 
прокуратура)

Основният проблем на 
Интегрираната информационна 
система за управление на 
човешките ресурси в съдебната 
власт е в това, че в системата не 
са заредени данни за магистратите. 
Поради спецификата и структурата 
на данните, така както са 
съхранявани до въвеждането 
на системата, не е възможно 
мигрирането и импортирането им 
по автоматичен път. Друг проблем 
е липсата на гъвкавост, системата 
реализира нужните бизнес процеси, 
без да отчита в достатъчна 
степен спецификите при реалното 
им изпълнение, което създава 
неудобства на потребителите при 
работа със системата. 
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таблица 3. специализирани информационни системи 
(продължение)

наименование кратко описание Брой съдилища, в които 
функционира

проблеми

Специализиран 
софтуер за 
мониторинг 
и контрол на 
дейността на 
вещите лица

Системата е 
интегрирана със 
системите за 
управление на 
съдебните дела, 
като по този начин 
съдиите и служителите 
в съдебната 
администрация могат 
да извикват системата 
и да оперират с 
нея непосредствено 
от системите за 
управление на 
съдебните дела. 
Доколкото става 
дума за интеграция с 
четирите най-широко 
разпространени 
системи за управление 
на съдебните дела, има 
изработен унифициран 
подход за интеграция, 
с използване на XML 
обмен.
Основните резултати 
от създаването 
и внедряването 
на системата 
са: осигуряване 
на подобрени 
възможности за избор, 
мониторинг и контрол 
на дейността на 
вещите лица; случаен 
избор на вещо лице в 
зависимост от съдебния 
район и специалността; 
контрол по качеството 
на извършваните 
експертизи; 
поддържане на досие 
на вещото лице; 
финансова отчетност; 
поддържане на списъци 
на вещите лица.

Системата е внедрена 
във всички съдилища и 
прокуратури.

При работата на Специализирания 
софтуер за мониторинг и контрол 
на вещите лица основен проблем 
е липсата на добро познаване на 
начина на работа на системата и 
недотам интуитивния потребителски 
интерфейс. Поради това често се 
случва да се дублират списъците 
с вещи лица. Проблем е липсата 
на възможност за оторизирано 
и контролирано редактиране на 
въведените в системата данни за 
вече изготвени експертизи при 
наличието на техническа грешка 
в тях. Неудобство създава и 
случайният принцип, на който се 
избират вещите лица, напр. ако 
в района на съда няма вещо 
лице, притежаващо нужната 
специалност/квалификация, 
системата автоматично назначава 
лице от списък на друг съдебен 
район. Проблемът се състои в това, 
че системата няма критерий за 
търсене по близост на съдебния 
район, от чийто списък се назначава 
лицето. Към момента няма нито 
едно регистрирано вещо лице 
в системата, което да  използва 
функциите за въвеждане на 
електронна справка-декларация, 
което най-вероятно се дължи на 
недостатъчното популяризиране на 
системата и нейните възможности 
сред вещите лица.

Източник:	 По	данни	от	Аналитичен	доклад	за	степента	на	развитие	на	информационните	технологии	в	

	 	 съдебната	система	и	на	взаимодействието	им	с	информационните	системи	на	изпълнителната	власт,	

	 	 на	нормативната	уредба	и	на	предходни	стратегически	документи	в	областта,	включително	целия	

	 	 процес	по	създаването	им.
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Единната информационна система за противодействие на прес-
тъпността (Еиспп) се изгражда като междуведомствена автомати-
зирана информационна система за информационно осигуряване на 
дейността по противодействие на престъпността в Република Бъл-
гария, предназначена да даде възможност за обхващане на цялата 
регистрирана престъпност и проследяването на работата по всяко 
престъпление, извършител на престъпление, наказателно производ-
ство и др. Към 2011 г. системата продължава да е в процес на раз-
работка.

ЕИСПП е съвкупност от автоматизирани информационни системи и 
се състои от централна компонента (ядро) на системата, свързана 
със системи на съдебната и на изпълнителната власт, които об-
работват информация за събития и обекти от наказателния процес 
и изпълнението на наказанията и в цялост осъществяват единно 
информационно осигуряване на дейността по противодействие на 
престъпността.

В ядрото на ЕИСПП се събира информация от следните ведомства:

• съдилища;
• прокуратура;
• следствие;
• полиция;
• военна полиция към Министерството на отбраната;
• Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, която включва про-

бационните служби, местата за лишаване от свобода и следстве-
ните арести.

Основните функции на ЕИСПП по технологията на наказателния про-
цес, изпълнението на наказанията и информационното обслужване 
се реализират от следните подсистеми:

• подсистема „регистрация”. Регистрацията на данни в ЕИСПП се 
извършва по два начина. В основния режим на работа – обмен 
на информация с други системи – данните се регистрират чрез 
обработка на входни XML пакети по утвърден стандарт на ЕИСПП. 
В останалите два режима на работа на системата – online и offline 
режим на регистрация – данните се въвеждат от потребителя 
към централната компонента. Независимо от режима на работа 
подсистема “регистрация” предоставя сигнална информация за 
резултата от обработката на получената информация в ЕИСПП.

• подсистема „справки и анализи”. Осигурява на потребителя 
средства за дефиниране и настройване на заявки за справки и 
средства за управление на резултата от изпълнени справки. Самото 
изпълнение на справките е процес, върху който потребителят може 
да влияе косвено и в ограничена степен чрез зададените от него 
параметри на справката, отнасящи се до нейното изпълнение.

• подсистема „общосистемна информация”. Осигурява на адми-
нистраторите на ЕИСПП средства за поддръжка на общосистем-
ната информация.

3.2. Единна 
информационна 
система за 
противодействие 
на престъпността
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• подсистема „сигурност”. Осигурява на администратора по си-
гурността средства за дефиниране и настройване на данни за 
потребители, автоматизирани работни места и групи.

• подсистема „комуникация”. Осъществява автоматизиран обмен на 
данни между ЕИСПП и ведомствените информационни системи, 
както и между централната и offline компонентите на ЕИСПП.

фигура 11. структура на Единната информационна система  
за противодействие на престъпността

	 КК	 –	специализирани	комуникационни	компоненти

	 		К	 –	конвертор

Източник:	 Аналитичен	доклад	за	степента	на	развитие	на	информационните	технологии	в	съдебната	система	и	на

	 	 взаимодействието	им	с	информационните	системи	на	изпълнителната	власт,	на	нормативната	уредба	

	 	 и	на	предходни	стратегически	документи	в	областта,	включително	целия	процес	по	създаването	им.
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Единната система за противодействие на престъпността е уредена в 
Закона за съдебната власт и обхваща информационните системи на 
органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните рабо-
ти, Държавна агенция „Национална сигурност”, Министерството на 
отбраната, Министерството на правосъдието и Министерството на 
финансите, които са част от ЕИСПП или обменят информация с нея. 
Финансирането на ведомствените компоненти на ЕИСПП се осигуря-
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ва от всеки от бюджетите на органите. Изграждането, поддържането, 
използването и развитието на ядрото на ЕИСПП се извършват от 
прокуратурата. Тя е отговорна и за изграждането на комуникационни 
компоненти за връзка на ядрото с ведомствените системи.

На базата на закона с ПМС № 2�2 от 0�.11.2009 г. е приета Наредба 
за Единната информационна система за противодействие на престъп-
ността9, която урежда начина на изграждане, поддържане, използва-
не и развитие на ЕИСПП, състава и дейността на Междуведомствения 
съвет за методическо ръководство на системата и взаимодействието 
на ведомствата по осигуряване на функционирането й.

На �0 юни 2010 г. Междуведомственият съвет за методическо ръко-
водство на ЕИСПП прие „Споразумение за разпределение на отго-
ворността за сигурността на информацията”, придружено с „Орга-
низационна, програмна и техническа схема за защита на ЕИСПП и 
на свързаните с нея системи”. Към �0 август 2010 г. споразумението 
е подписано от Висшия съдебен съвет, председателя на Върховния 
касационен съд, главния прокурор, министрите на вътрешните ра-
боти, на отбраната, на правосъдието и на финансите, председателя 
на Държавна агенция „Национална сигурност” и председателя на 
Националния статистически институт.

Развитието на ЕИСПП заема и основно място в ит Стратегия на пра-
вораздавателните органи на Р. България за периода 2011 – 2013 г., приета 
през декември 2010 г.

На този етап е приключило изграждането на функциониращо ядро 
в Министерството на правосъдието и изнасяне на компоненти на 
ЕИСПП в следствените служби и военната полиция, адаптирани към 
ведомствени информационни системи за тези структури.

Стандартите на ЕИСПП изцяло са съгласувани към действащите НК 
и НПК, като е създадена и се използва организационна и програмна 
схема за въвеждане в експлоатация на нови промени в общосистем-
ната информация, без да засяга приложният софтуер.

По данни на Министерството на правосъдието10 към 12 май 2010 г. 
системата работи ритмично и съдържа данни, както следва: ядро-
то – 1 ��� �1� събития по наказателния процес; подсистемата на 
следствените служби – 1 �1� 98� събития по наказателния процес.

Технологията на обмен между системите за управление на съдебни-
те дела и ЕИСПП е в процес на уточняване към 2010 г. Предстои 
изграждането на информационна система в местата за лишаване от 
свобода, която да бъде свързана с ЕИСПП.

9 Наредба за Единната информационна система за противодействие на престъпността, 
Обн. ДВ бр. 90 от 1�.11.2009 г., в сила от 1.12.2009 г.

10 Министерство на правосъдието (2010) Напредък на България по изпълнението на специ-
фичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и 
организираната престъпност август 2009 – май 2010 г. стр. �8.
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В момента няма реализиран обмен в реално време между системи 
на съдебната власт и системи на изпълнителната власт.

основните проблеми при ЕИСПП се идентифицират при комуни-
кацията между ведомствените автоматизирани информационни сис-
теми на правозащитните и правораздавателни органи и ядрото на 
ЕИСПП. Тъй като комуникацията се осъществява чрез XML пакети, 
които съдържат кодирани данни, е необходимо да бъдат синхро-
низирани кодовете, използвани от отделните системи и ядрото на 
ЕИСПП. Към настоящия момент това става чрез специализирани мо-
дули – конвертори. За да работят коректно конверторите, трябва да 
бъдат актуализирани всеки път, когато има промяна на използваните 
кодове. Това е трудоемък процес, когато се извършва ръчно, и е 
предпоставка за възникване на грешки, поради което е необходимо 
разработването и прилагането на средство за автоматично актуали-
зиране. В съда, където се генерират �� от събитията, регистрирани 
от ЕИСПП, нито една от СУСД не използва приетата общосистемна 
информация (метаданни) по стандарта на ЕИСПП, което затруднява 
в голяма степен обмена на данни.

Прокуратурата на РБ ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативната програма „Административен капацитет” (ОПАК), подприоритет �.�. „Подобряване 
на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните 
технологии” с проект „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП”. Сред публикуваните дей-
ности по проекта интерес предизвикват:

• предложеното доизграждане, поддържане и развитие на приложния софтуер и осъвреме-
няване на техническата и системна инфраструктура на централната компонента (ядро) на 
ЕИСПП;

• разработване на конвертори, филтри и информационна система, които да свържат ядрото със 
системата на МВР за регистрация на събития и обекти по наказателния процес; 

• интеграция на ЕИСПП с Унифицираната информационна система на Прокуратурата и с че-
тири от използваните в съдилищата деловодни системи,

• разработване на допълнителни типове справки и изходи от ядрото на ЕИСПП.
• Обучения за екипите, отговорни за интегрирането на различните информационни системи с 

ядрото.

Източник:	 Проект	„Доизграждане	и	усъвършенстване	на	ЕИСПП	и	интегриране	на	ведомствените	информационни

	 	 системи	с	ядрото	на	ЕИСПП”.

каре 2. проект за усъвършенстване на Еиспп

Към момента няма интеграция с европейски информационни систе-
ми или информационни системи в рамките на международни орга-
низации.

Към 21 септември 2010 г. ядрото на ЕИСПП работи ритмично, като 
към него е включена за непрекъснат обмен информационната систе-
ма на НСлС. Работи се по включването на следните системи:



Състояние и проблеми при използването на икт в съдебната система в България	 ��

• Информационната система на Военна полиция е готова за включ-
ване, изчаква се процедурата по декласифицирането й; 

• Информационната система на МВР – подготвя се конвертор за 
трансфер на данните. Изравняват се стандартите на системата на 
МВР към тези на ЕИСПП;

• Разработка на конвертор от Система за управление на съдебни-
те дела (СУСД) за автоматизиран обмен на информация по три 
събития от наказателния процес (образуване на съдебно дело, 
прекратяване на наказателно производство със споразумение и 
влизане на присъда в сила).

1. Правилник за администрацията в районните, окръжните, админи-
стративните, военните и апелативните съдилища (Обн., ДВ, бр. �� 
от 18 август 2009 г.) Висш съдебен съвет

2. Правилник за администрацията на Върховния административен 
съд (В сила от 18.08.2009 г.) Висш съдебен съвет

�. Правилник за организацията и дейността на администрацията на 
Прокуратурата на Република България (Обн., ДВ, бр. �� от 18 ав-
густ 2009 г., изм., ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2011 г.) Висш съдебен 
съвет

�. Дан Консултинг. Аналитичен доклад за степента на развитие на 
информационните технологии в съдебната система и на взаимо-
действието им с информационните системи на изпълнителната 
власт, на нормативната уредба и на предходни стратегически 
документи в областта, включително целия процес по създаването 
им. 2010.

�. ИТ Стратегия на правораздавателните органи на Р. България за 
периода 2011 – 201� г. 2010.

�. Проект на Прокуратурата на РБ „Доизграждане и усъвършенства-
не на ЕИСПП” http://www.prb.bg/opac/project_opac.html

�. Наредба за Единната информационна система за противодействие 
на престъпността (в сила от 01.12.2009 г., Приета с ПМС № 2�2 от 
0�.11.2009 г., Обн., ДВ, бр. 90 от 1� ноември 2009 г.)

8. Закон за съдебната власт (Обн., ДВ, бр. �� от � август 200� г., 
изм., ДВ, бр. �9 от � август 2008 г., изм., ДВ, бр.109 от 2� декем-
ври 2008 г., изм., ДВ, бр. 2� от � април 2009 г., изм., ДВ, бр. �� 
от �0 април 2009 г., изм., ДВ, бр. �2 от � юни 2009 г., изм., ДВ, 
бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 10� от 29 декември 
2009 г., изм., ДВ, бр. �9 от �1 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 1 от 
� януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 2� от 22 март 2011 г., изм., ДВ, 
бр. �2 от 19 април 2011 г.)
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