
           

 

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

       АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС    

     Актуализирани със Заповед № АД-06-41/28.03.2019 г. на 

 адм. ръководител-председател на АС Бургас 

УТВЪРЖДАВАМ,         

АДМИНИСТРАТИВЕН  РЪКОВОДИТЕЛ - 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС:                            / п / 

                                      ………….……………….. 

                                ДЕНИЦА ВЪЛКОВА  

дата, 28.03.2019 г. 

  
ПРАВИЛА 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА  

РЕГИСТРИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП   

ДО ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО, 

ГРАЖДАНСКО И ТЪРГОВСКО ДЕЛО  

В АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС 

Раздел І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1. Правилата на Апелативен съд – Бургас за предоставяне на 

регистриран електронен достъп до електронно досие на дело уреждат реда 

за приемане, регистриране и разглеждане на заявленията за получаване 

достъп до електронно досие до 

1.1. Наказателни дела: 

1.1.1. Въззивни наказателни общ характер дела (ВНОХД) и въззивни 

наказателни административен характер дела (ВНАХД) 

1.1.2.  Въззивни наказателни частни дела (ВЧНД) 

1.1.3. Наказателни дела по Глава тридесет и трета от НПК: наказателни 

дела за възобновяване: общ характер дела (НВОХД), наказателни за 

възобновяване частни наказателни дела (НВЧНД) и наказателни за 

възобновяване административен характер дела (НВАХД) 

1.1.4. Въззивни частни дела, образувани по чл. 64 и чл. 65 от НПК, в т.ч. 

по мерки за неотклонение  по Закон за екстрадицията и Европейската заповед 

за арест (ВДЧНД) и (ВЧНД); 

1.2. Граждански дела: 

1.2.1. Въззивни граждански дела (ВГД)  

1.2.2. Въззивни частни граждански дела (ВЧГД); 

1.3.Търговски дела: 

1.3.1. Въззивни търговски дела (ВТД).  

1.3.2. Въззивни частни търговски дела (ВЧТД) 

в Апелативен съд – Бургас и условията за ползване достъпа до тези 

дела. 
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2. Регистрираният електронен достъп до делата по т. 1 се предоставя 

посредством интернет страницата на Апелативен съд - Бургас - 

www.bgbas.org, в меню Справки. Чрез добавена функционалност в 

интернет страницата на съда се дава възможност за осъществяване пълен 

достъп до наличната информация в електронните досиета на делата.  

Раздел ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕГИСТРИРАН  

ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ 

1. Предоставянето на регистриран електронен достъп до електронно 

досие на дело е напълно безплатно и е предназначено единствено за 

страните по съответното дело, техните законни или упълномощени 

процесуални представители и адвокатите, които не са процесуални 

представители по делото, но желаят да получат достъп до материалите по 

делото по реда на чл. 31 от Закон за адвокатурата. 

2. Разработеният софтуер обезпечава техническа възможност за 

предоставяне на достъп до електронното досие на конкретни дела, в това 

число до всички приложения по делото на Апелативен съд – Бургас в 

реално време. При приключване на делото страните, техните законни или 

упълномощени процесуални представители и адвокати могат да получат 

възможност за достъп до всички материали в делото, в сканиран вид.  

Извършването на справки в електронните досиета на делата и достъпа 

до материалите по делата, в сканиран вид, се осъществява в реално време, 

чрез Интернет. 

3. За да бъде предоставен регистриран електронен достъп до 

електронно досие на дело в Апелативен съд – Бургас страните по делото, 

техните законни или упълномощени процесуални представители и 

адвокатите следва да подадат Заявление (Приложение 1), по реда на 

Раздел III, т. 1 от настоящите правила, депозирайки желанието си да 

ползват този вид услуга.  

     4. Ако заявлението е подадено от упълномощен процесуален 

представител на страна по делото е необходимо същият да: 

а/  има пълномощно по съответното дело на Апелативен съд – Бургас, 

с попълнени три имена, а в случай, че е упълномощен адвокат – да е 

посочен и уникален личен номер от Регистъра на адвокатите по Закон за 

адвокатурата.  

б/ не е освободен по делото или с оттеглено пълномощно от 

упълномощителя.  

     5. Ако заявлението е подадено от законен представител на страна 

по делото е необходимо към заявлението да се приложат доказателства, 

удостоверяващи наличието и обема на представителната власт, ако такива 

доказателства не са представени вече по делото.  

http://www.bgbas.org/
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6. Ако заявлението е подадено от адвокат, който не е упълномощен 

представител по делото, е необходимо същият да: 

 а/  е практикуващ професията си адвокат, т.е. да не е преустановил 

адвокатската си дейност към момента на подаване на заявлението. 

 б/ не е временно лишен от право да упражнява адвокатската си 

професия към момента на подаване на заявлението. 

Раздел ІІІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ 

РЕГИСТРИРАН ЕЛЕКТРОНЕН  ДОСТЪП 

         1. Страните по делата, техните законни или упълномощени 

процесуални представители по дела и адвокатите, които желаят да ползват 

услугата за регистриран електронен (пълен) достъп до електронните 

досиета на делата в Апелативен съд - Бургас, е необходимо да подадат 

писмено Заявление (Приложение 1) за регистриран електронен 

дистанционен достъп до конкретно дело по описа на съда.  Заявлението се 

подава в Регистратурата на Апелативен съд – Бургас, гр. Бургас, ул. 

„Александровска“ № 101, партер, лично или чрез упълномощен 

представител, или по електронен път, като в този случай то следва да е 

подписано с квалифициран електронен подпис /КЕП/. 

 Електронните пощенски адреси на Апелативен съд - Бургас, на които 

страните по делата, техните законни или процесуални представители по 

дела и адвокатите могат да изпращат заявленията са: 

- за наказателни  дела: no@burgas-as.justice.bg - съдебно 

деловодство в Наказателно отделение; 

- за граждански  дела: go@burgas-as.justice.bg - съдебно 

деловодство в Гражданско отделение; 

- за търговски  дела: to@burgas-as.justice.bg  -  съдебно 

деловодство в Търговско отделение.  

Заявлението за предоставяне регистриран електронен достъп до 

електронно досие на дело може да бъде изтеглено от ТУК. 

2. В деня на получаване на заявлението и неговото регистриране в 

автоматизираната информационната система на съда или най-късно на 

следващия работен ден заявлението ще бъде докладвано на 

административния ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас, 

а в негово отсъствие на определен от него заместник-председател, по 

компетентност. 

          3. Услугата ще бъде активирана след писмено разрешение на достъпа 

от административния ръководител - председател на Апелативен съд – 

Бургас или определен от него заместник-председател. 

http://www.apelsad-pd.bg/documents/Zayavlenie_Elektronen_Dostap.doc
http://www.bgbas.org/content/SDE.doc
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4. Относно делата съдържащи класифицирана информация, достъпът 

до тях се осъществява съгласно ЗЗКИ. 

Раздел ІV. ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

Регистрираният електронен достъп се осъществява напълно 

безплатно, чрез интернет страницата на Апелативен съд – Бургас, с адрес: 

www.bgbas.org, в меню Справки. 

Услугата за регистрирания електронен достъп до конкретно дело от 

наличната база на Апелативен съд – Бургас ще бъде активирана след 

разрешаване на достъпа, чрез поставяне резолюция върху бланката на 

постъпилото Заявление от административния ръководител - председател на 

Апелативен съд – Бургас или определен от него заместник-председател. 

В деня на регистриране на заявлението или най-късно на следващия 

работен ден страните, техните законни или процесуални представители и 

адвокати ще получат на посочения в заявлението eлектронен адрес, 

електронно писмо от електронния адрес на съответното съдебно 

деловодство в наказателно, гражданско или търговско отделение, с което 

ще бъдат уведомени дали е разрешен или не искания достъп по 

конкретното дело.  

При разрешен достъп страната, законният или процесуалният 

представител по делото или адвокатът ще получи на посочения в 

Заявлението електронен адрес и електронно писмо с линк, изпратен от 

официалния имейл на Апелативен съд - Бургас burgas-as@justice.bg.  

Фигура 1. 

 

http://www.bgbas.org/
mailto:burgas-as@justice.bg
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Получавайки линк потребителят следва да го активира, като кликне 

върху него с мишката (виж Фигура 1).      

           Фигура 2. 

 

При активирането се отваря „Форма за регистрация” (виж Фигура 2), 

в която за потребителско име автоматично е попълнен посоченият от 

потребителя e-mail адрес. В полето „Парола” е необходимо потребителят 

сам да въведе паролата, която ще иска да използва. Паролата трябва да 

съдържа между 6 и 13 символа, които могат да бъдат само цифри и букви. 

От гледна точка на сигурността, моля въведете парола, различна от 

паролата на своя e-mail. Паролата се потвърждава за втори път.  

За извършване на регистрацията накрая потребителят избира бутон 

„Регистрирай”.          

           Фигура 3.
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При изписване на екрана надпис: „Регистрацията е извършена 

успешно” потребителят ще получи нов e-mail с линк (виж Фигура 3) и 

кликвайки върху него, ще активира своя персонален достъп до 

електронното дело. Страницата за ползване достъпа до делото се отваря 

автоматично.          

           Фигура 4. 

 

След правилно изписване на паролата и на Анти-СПАМ кода във 

формата (виж Фигура 4) на екрана се появява меню, в което трябва 

коректно да бъдат изписани номера и година на делото, а от падащото 

меню да бъде избран вид на делото (виж Фигура 5). В случай на 

неправилно изписване формата ще върне съобщение „грешен номер на 

дело” или „няма намерен резултат”. 

Фигура 5. 

 

По този начин се извършва достъп до електронното дело в реално 

време.  
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Страна, законен или упълномощен процесуален представител по 

делото и адвокат, регистрирал се еднократно с e-mail, подавайки други 

заявления за достъп до други дела на Апелативен съд – Бургас и 

посочвайки същия e-mail адрес не следва да извършва нова регистрация. 

Раздел V. ОТГОВОРНОСТ ПО ПРЕДОСТАВЕНИЯ  РЕГИСТРИРАН 

ЕЛЕКТРОНЕН  ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ 

1. Страните, техните законни или упълномощени процесуални 

представители по делото и адвокатите получили достъп до информацията, 

съдържаща се в неговото електронно досие, носят лична отговорност за 

спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закона за защита на личните 

данни, във връзка с предоставения достъп по отношение личните данни на 

други лица, съдържащи се в материалите по делото, за тяхното 

неправомерно използване и разпространяване. 

 2. Правно значение за съдебното производство има само документът 

на хартиен носител в образуваното хартиено дело на съда, а не сканираните 

документи от него, съдържащи се в електронното досие. 

 3. Сканираните документи от делото, възпроизведени на хартиен 

носител, нямат значението на официален препис и не се заверяват от 

съдебен служител. 

 4. Молим, ако ползвателите на предоставяната от Апелативен съд – 

Бургас услуга за регистриран електронен достъп констатират пропуски или 

несъответствия да ни сигнализират своевременно за тяхното отстраняване! 

 ПРИЛОЖЕНИЕ: Заявление за електронен достъп (образец). 

    Заключителни разпоредби 

Настоящите правила са утвърдени със Заповед № АД-06-

215/04.10.2016 г. на административен ръководител - председател на 

Апелативен съд – Бургас и са актуализирани със Заповед № АД-06-

41/28.03.2019 г. на административен ръководител – председател на 

Апелативен съд – Бургас.  

Настоящите правила да се сведат до знанието на заместниците на 

административния ръководител – заместник-председатели и ръководители 

на наказателно, гражданско и търговско отделение в съда, съдебния 

администратор, ръководител сектор, системния администратор и съдебните 

служители администриращи наказателни, граждански и търговски дела, 

чрез публикуване във вътрешните електронни мрежови папки. 

Правилата да се публикуват на интернет страницата на Апелативен 

съд – Бургас. 
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            Приложение 1. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП 

 

РАЗРЕШАВАМ  ДОСТЪП,    ДО 

Административен ръководител – 

председател на       ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

Апелативен съд – Бургас:     

АПЕЛАТИВЕН СЪД 

Подпис: ……………………….    

Дата:………………..      Б  У  Р  Г  А  С 

 

 

Искане за достъп 

до системата специализиран достъп до електронните 

досиета на делата в Апелативен съд – Бургас  
 

От ……………………………………………………………………………….. 

(собствено, бащино и фамилно име) 

 

    ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

 

В качеството на ………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………….…….  
 /жалбоподател, ищец, ответник, представител на страна по делото - изписва се името на страната, или адвокат/ 

 

Личен адвокатски номер:………………………………………………….…….  
 /попълва се само когато заявителят е адвокат/ 

 

Моля, чрез електронна поща:………………………………………….……..  

да ми бъде предоставен електронен достъп до електронното досие по: 

 

въззивно/частно……………………….. дело  №  …….../20 .......  г.  по описа 

на съда.       / наказателно; гражданско; търговско / 

 

Декларирам, че при временно лишаване от право да упражнявам 

адвокатската професия или преустановяване дейността ми като адвокат, 

незабавно  ще уведомя Апелативен съд - Бургас за прекратяване достъпа до 

електронното досие на делото. 

Декларирам, че няма да преотстъпвам на други лица потребителското 

име и паролата си, използвани във връзка с предоставения ми електронен достъп. 

Декларирам, че няма да използвам неправомерно, да събирам или да 

разпространявам личните данни на физическите лица съдържащи се в 

електронното досие на делото, по което съм получил електронен достъп, 

спазвайки изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закон за защита на 

личните данни. 

 

.…………………                                                              ………………… 

 (дата)                (подпис) 


