
          

 

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

       АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС 
   

 

 

 

 

З А П О В Е Д 
 

   № АД-06-082 

 

     гр. Бургас, 27.05.2021 г. 

 

 

          Във връзка с въведената в експлоатация интернет страница на 

Апелативен съд–Бургас https://burgas-as.justice.bg/, основана на обща 

функционална платформа с унифицирани визия и възможности за всички 

съдилища, одобрени от ВСС, както и преустановяване публичността в 

интернет пространството на стария сайт на съда, посредством който се 

предоставят е-услугите SMS-известяване и достъп до електронните досиета 

на делата, образувани в автоматизирана информационна система (АИС) на 

съда, а също и обстоятелството, че образуваните след 01.03.2021 г. съдебни 

дела на Апелативен съд – Бургас се регистрират и администрират в Единна 

информационна система на съдилищата (ЕИСС), внедрена с решение на 

Пленума на ВСС, като взех предвид, че АИС и ЕИСС имат интеграция на 

данни към Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), предоставящ 

достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие, на основание 

чл. 106, ал.1, т. 1 от Закон за съдебната власт 

 

         З  А П О В Я Д В А М: 

 

1.Отменям Правила за предоставяне и ползване на регистриран 

електронен достъп до електронно досие на наказателно, гражданско и 

търговско дело в Апелативен съд – Бургас и Работна инструкция по 

прилагане на тези правила, утвърдени със Заповед № АД-06-215/04.10.2016 г. 

на административен ръководител - председател на Апелативен съд – Бургас и 

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

съда. 

2. Отменям Заповед № АД-06-33/04.03.2021 г. на и.ф. административен 

ръководител-председател на Апелативен съд – Бургас. 

3. Достъпът до електронните съдебни дела на Апелативен съд – Бургас 

да се осъществява съобразно Правила за достъп до електронни съдебни дела 

в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет на 

Република България, утвърдени с решение на ВСС, по протокол № 10 от 

25.02.2016 г. и приложените към правилата образци на заявления. 
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4. Постъпилите в Апелативен съд – Бургас заявления (по утвърден от 

ВСС образец) за получаване, прекратяване и отмяна на e-достъп до 

електронни съдебни дела на Апелативен съд – Бургас чрез системата на 

ЕПЕП, да се докладват от съдебния служител, администриращ делото на 

съответния съдия-докладчик, по компетентност, а в негово отсъствие на 

административния ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас 

или заместник-председател, определен да го замества с негова заповед. 

 5.  Постъпилите в Апелативен съд – Бургас заявления (по утвърден от 

ВСС образец) за създаване на нов потребителски профил в ЕПЕП и/или за 

смяна на потребителско име на личен профил, да се докладват от 

ръководител сектор/съдебния администратор на административния 

ръководител - председател на Апелативен съд – Бургас, а в отсъствието му на 

определен с негова заповед заместник-председател, по компетентност.  

6. Утвърждавам Инструкция за получаване, регистриране, проверка и 

докладване на заявления по Правила за достъп до електронни съдебни дела в 

Единния портал за електронно правосъдие на ВСС на РБ в Апелативен съд – 

Бургас. 

7. Отменям Правила за предоставяне и ползване на автоматизирана 

услуга SMS-известяване при настъпване на определени събития по 

наказателни, граждански и търговски дела в Апелативен съд – Бургас и 

Инструкция за работа с тези правила, утвърдени със Заповед № АД-06-

199/26.11.2015 г. на административен ръководител – председател на 

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

57/17.04.2019 г. на председателя на съда. 

8. Тази заповед и Правила за достъп до електронни съдебни дела в 

Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет на 

Република България, както и приложените към правилата образци на 

заявления, да се публикуват от служителя „Връзки с обществеността“ на 

интернет страницата на Апелативен съд – Бургас, раздел „Вътрешни 

правила“ и във вътрешните електронни мрежови папки на съдиите и 

съдебните служители. 

С настоящата заповед, Правила за достъп до електронни съдебни дела в 

Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет на 

Република България и Инструкция за получаване, регистриране, проверка и 

докладване на заявления по Правила за достъп до електронни съдебни дела в 

ЕПЕП на ВСС на РБ в Апелативен съд – Бургас да се запознаят съдиите и 

съдебните служители, за сведение и изпълнение. 

Приложение: Инструкция за получаване, регистриране, проверка и 

докладване на заявления по Правила за достъп до електронни съдебни дела в 

Единния портал за електронно правосъдие на ВСС на РБ в АС – Бургас. 

 

        /п/ 

                  ПЛАМЕН СИНКОВ 

          И.Ф. Административен ръководител- 

     председател на Апелативен съд – Бургас 


