
          

 

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

       АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС 
   

 

 

 

 

З А П О В Е Д 
 

   № АД-06-169 

 

     гр. Бургас, 13.10.2021 г. 

 

          Във връзка с решение по протокол № 14/22.07.2021 г., т. 42,  на 

Пленума на Висш съдебен съвет относно прието изменение и допълнение на 

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 Заповед №  

АД-06-082/27.05.2021 г. на и.ф.административен ръководител-председател на 

Апелативен съд – Бургас, на основание чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закон за 

съдебната власт 

         З  А П О В Я Д В А М: 

 

1. Допълвам т. 3 от Заповед № АД-06-082/27.05.2021 г. на и.ф. 

административен ръководител-председател на Апелативен съд – Бургас, 

както следва: 

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., изменени и допълнени с решение на Пленума на Висшия 

съдебен съвет по Протокол № 14/22.07.2021 г. и приложените към правилата 

образци на заявления. 

2. Изменям и допълвам 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, утвърдена със Заповед № АД-06-082/27.05.2021 г. 

/т. 6/ на и.ф. административен ръководител-председател на АС – Бургас, 

която да се помести във вътрешната електронна папка на съдебните 

служители, за сведение и изпълнение. 

 

Настоящата заповед и 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., изменени и допълнени с решение на Пленума на Висшия 

съдебен съвет по Протокол № 14/22.07.2021 г. и приложенията към тях да се 
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публикуват от служителя „Връзки с обществеността“ на интернет страницата 

на Апелативен съд – Бургас, раздел „Вътрешни правила“ и да се поместят във 

вътрешните електронни мрежови папки на съдиите и съдебните служители, 

за сведение и изпълнение от съдиите и служителите, администриращи, 

наказателни, граждански и търговски дела и служителя на Регистратурата на 

съда. 

Тази заповед да се връчи на съдебния администратор за организация по 

нейното 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, 

изменена и допълнена с настоящата заповед. 

 

 

        /п/ 

                  ПЛАМЕН СИНКОВ 

          И.Ф. Административен ръководител- 

     председател на Апелативен съд – Бургас 


