
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
АПЕЛАТИВЕН СЪД - БУРГАС 

З А П О В Е Д 

№ АД-06-33 

гр. Бургас, 04.03.2021 г. 

Във връзка с прилагане на Правила за достъп до електронни съдебни 
дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет 
на РБ и Правила за предоставяне и ползване на регистриран електронен 
достъп до електронно досие на наказателно, гражданско и търговско дело в 
Апелативен съд - Бургас, утвърдени със Заповед № АД-06-215/04.10.2016 г. 
и актуализирани със Заповед № АД-06-41/28.03.2019 г. на административен 
ръководител - председател на Апелативен съд - Бургас и Работна инструкция 
по тези правила, както и на основание чл. 106, ал. 1, т. 1 и т. 13 от Закон за 
съдебната власт 

З А П О В Я Д В А М : 

1. Постъпилите в Апелативен съд - Бургас заявления за получаване, 
прекратяване и отмяна на е-достъп до електронни съдебни дела на 
Апелативен съд - Бургас и др. (в т.ч. чрез системата на ЕПЕП), образувани и 
администрирани в АИС/ЕИСС, да се докладват на съответния съдия-
докладчик в наказателно, гражданско и търговско отделение на Апелативен 
съд - Бургас, по компетентност, а в негово отсъствие на административния 
ръководител - председател на Апелативен съд - Бургас или заместник-
председател, определен да го замества с негова заповед. 

2. Изключение по т. 1 са заявленията за създаване на нов 
потребителски профил в ЕПЕП по утвърден от ВСС образец, които се 
докладват на административния ръководител - председател на Апелативен 
съд - Бургас, а в отсъствието му на определен с негова заповед заместник-
председател, по компетентност. Веднъж създаден този профил се използва за 
настоящи и бъдещи дела, независимо от това кой съд е компетентен да ги 
разгледа. 



3. Разпоредбите в Правилата за предоставяне и ползване на 
регистриран електронен достъп до електронно досие на наказателно, 
гражданско и търговско дело в Апелативен съд — Бургас и Работната 
инструкция за прилагане на тези правила, съдържащи указания за 
докладване на административния ръководител-председател, а отсъствието му 
на определен от него заместник-председател, на заявленията за е-достъп до 
електронни съдебни дела на АС Бургас, да се считат, както следва: 

В деня на получаване и регистриране в АИС/ЕИСС или най-късно 
на следващия работен ден заявлението се докладва, по компетентност, 
на съдията-докладчик по конкретното дело, а в негово отсъствие на 
административния ръководител - председател или заместник-
председател, определен да го замества на основание издадена заповед на 
председателя. 

4. Актуализрам образец на Заявление (Приложение 1) към Правила за 
предоставяне и ползване на регистриран електронен достъп до електронно 
досие на наказателно, гражданско и търговско дело в Апелативен съд -
Бургас. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съдиите в наказателно, 
гражданско и търговско отделение на Апелативен съд - Бургас и съдебните 
служители, администриращи делата на съда, за сведение и изпълнение, както 
и на съдебния администратор, ръководител сектор и системния 
администратор, като се публикува във вътрешните електронни мрежови 
папки на съдиите и съдебните служители. 

Служителят „Връзки с обществеността" да публикува настоящата 
заповед в интернет-страницата на Апелативен съд - Бургас и актуализирания 
образец на заявление. 

Приложение: Образец на заявление (Приложение 1 Ws?nfi*:4v 

И. Ф.Административен ръководител-
Председател на Апелативен съд - Бургас 



Приложение 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП 

РАЗРЕШАВАМ ДОСТЪП, ДО 

Подпис: АПЕЛАТИВЕН СЪД 

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) 

В качеството на 
/жапбоподател, ищец, ответник, представител на страна по делото - изписва се името на страната, или адвокат/ 

Личен адвокатски номер: , Дата на раждане: 
(попълва се само когато заявителят е адвокат) 

Единен граждански номер /ЕГН/: 
(попълва се само когато заявителят е страна по делото) 

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) 


