ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА
ЕЛЕКТРОНЕН ДИСТАНЦИОНЕН
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА

I. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИТЕ
ДЕЛА ЧРЕЗ ЕДИНЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОРТАЛ

1. ПРЕДМЕТ НА ДОСТЪПА И ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС
Единният електронен портал е
обособен и ситуиран в Интернет
пространството сайт, с поддържана информационна база от съдебните дела в
реално време, с която се обезпечава техническата възможност за дистанционно
предоставяне на съдебна информация по тези дела за адвокатите и страните.
Поддържането на информацията в този сайт се предшества от създаването
на електронни аналози на съдебните дела /електронни папки/,
информацията от които се репликира автоматично в Портала при наличието на
процедурните предпоставки за това .
Интернет адресът, на който се поддържа информацията в Портала е:
https://ecase.bg.
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2. ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПОРТАЛ
Чрез този Единeн електронен портал /ЕЕП/, всеки адвокат, който е
пълномощник на страна по съдебни дела, както и самата страна, могат да
правят справки по електронните досиета на делата си в реално време, без
териториални ограничения и посредством всички технически устройства,
които ползват и работят с Интернет.
Такива справки могат да се правят както за висящи съдебни дела, така и за
конкретни архивирани електронно дела, при наличието на пълномощно за
адвоката по тях .
Потребители на Портала могат да бъдат и други процесуални представители
на страни по делата /юрисконсулти/ с пълномощно по делата.
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3. ОБХВАТ НА ДОСТЪПА
Технически може да се обезпечи пълен достъп до всички документи към
електронната папка на делото, независимо от местонахождението на съда в
страната.
Функционирането на Портала не е ограничено с работата на конкретна
система за управление на делата и e съвместим с всяка от действащите към
момента и утвърдени от ВСС системи за управление на съдебните дела в
България.
В обхвата на предоставяният електронен дистанционен достъп до делата не
се включват:
- делата, разглеждани в закрито съдебно заседание
-едностранните и охранителни производства,
- достъп до дела, съдебни книжа и документи, които съдържат
класифицирана информация, за предоставянето на която е предвиден
специален законов ред.
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4. ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:
А/Предоставяне на информация за:
- вида, номера на делото и статус на същото/дата на образуване, движение,
насрочване, обявяване за решаване/
-съдебен състав, страни в процеса, съдебен секретар, адвокат,
процесуален представител /юрисконсулт/
- автоматичен избор на съдебен състав или смяна на съдебния състав
- постановени съдебни актове по делото, в това число съдебни протоколи,
разпореждания, определения и окончателни съдебни актове
- информация за получени и изпратени писма, молби, заявления,
удостоверения, съобщения, призовки по делото
- писмените доказателства по делото /след тяхното сканиране/, в това
число и електронно приложени експертни заключения
- информация за обжалване на съдебните актове
- информация за свързаните с делото други дела и неговото развитие в
други съдебни фази, процедури и инстанции при електронен обмен на
информация с тези други съдебни инстанции между съдилищата.
В/ Безплатно разпечатване на незаверени копия от документи и
съдебни актове по делото.
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СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА ЧРЕЗ ЕДИНЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОРТАЛ
С/ БЪРЗО ТЪРСЕНЕ И СПРАВКИ ПО ДЕЛАТА
Електронният портал за достъп предоставя възможност за направата на
бързи справки по редица зададени критерии, като:
- наименование на съд от Единната номенклатура на съдилищата в страната,
- вид на дело,
- входящ номер,
- дело с номер и година,
- предходно свързано дело с № и година,
- по име на страна
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5. АВТОМАТИЧНО ИЗПРАЩАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ
СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ
При изрично заявено съгласие на адвокат–пълномощник или страна по
делата чрез нарочно заявление по образец, Електронният портал има
техническа възможност за автоматично изпращане на електронни
съобщения и призовки за страните и пълномощниците им по делата.
Изпращането на електронното съобщение и призовка се удостоверяват
автоматично с електронен запис от Портала, който се получава в електронната
поща на създателят на документа и в електронната папка на делото в
системата за управление на делата, което позволява неговото копиране и
съхраняване и на хартиен носител към оригиналните папки на делата.
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6. ОБРАТНА ВРЪЗКА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
В Софтуера на Електронният портал е предвидена възможност за обратна
връзка с администраторите на портала и съдилищата, чрез която потребителите
могат да изразяват своето мнение относно проблемите и/или положителният
резултат от ползуването на продукта, както и да дават препоръки за
подобряването на електронният достъп и организацията по поддържането и
предлаганото му.

ІІ. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРАВА
ЗА ПОЛЗУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПОРТАЛ ЗА
ДИСТАНЦИОНЕН ДОСТЪП

1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРАВА
-потребителят

да е страна по делото или процесуален
представител на страна с представено пълномощно, което не е
оттеглено
- да подаде до съда Заявление –образец за дистанционен
достъп до съдебните дела на хартиен носител или чрез електронна
регистрация в сайта на Портала
- да получи уникална парола за достъп, която се изпраща от
администраторите на Портала
на посочен от потребителя
електронен адрес

ІІ. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРАВА
ЗА ПОЛЗУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПОРТАЛ ЗА
ДИСТАНЦИОНЕН ДОСТЪП

2. ПЕРСОНАЛНА ДИРЕКТОРИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ПОРТАЛА

В основната директория на Портала, потребителят може да види всичките
си дела в различните съдилища на страната, подредени по азбучен ред /за
съдилищата/ и съответно по възходящ номер /за делата/, като тези дела са
отразени и по вид .
Изписаните номера на съдебните дела са едновременно и активен
линк към електронните им папки.
При отваряне на самата електронна папка по конкретното дело, всеки
потребител може да намери поддържаната от Портала информация в нея, kакто
и да копира безплатно в незаверен препис, неограничаван от работно време,
документите и съдебните книжа в тази електронна папка.

ІІІ.ПРЕДИМСТВА НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОДУКТ
Предимства на Единния електронен портал като технологичен
продукт за дистанционен достъп до делата:
-обезпечава пълен дистанционен достъп до съдебните дела

-не изисква ангажирането на човешки ресурс от съдилищата при
използуването на Портала от потребителите
- не налага предварително заличаване на лични данни в съдебните актове
и документите
-обезпечава се достъп до съдебните дела в реално време, неограничавано
от работното време на съдилищата
-предоставяният достъп е безплатен за потребителите
-обезпечава техническа възможност за изпращане на електронни призовки
и съобщения
- безплатно получаване на незаверени копия от съдебните документи
-съвместимост с всички системи за управление на делата, използувани от
съдилищата в страната /унифицираност/
- осъществяваният дистанционен достъп е съобразен с всички законови
изисквания за предоставяне на съдебна информация от делата
- доразвива и надгражда вече внедрен, използуван и популяризиран сред
потребителите сайт по Проект на ВСС/ ЦИПСАД/
- икономия на време и консумативи на съдилищата

СЪДИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ КЪМ МОМЕНТА ВЪВ ВЪВЕДЕНАТА
ТЕСТОВА ВЕРСИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОДУКТ:
І етап:
ОС-БЛАГОЕВГРАД
РС-БЛАГОЕВГРАД
РС-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
РС-ПЕТРИЧ
РС-РАЗЛОГ
РС-САНДАНСКИ

ІІ етап:
ОС-СМОЛЯН
РС-ДЕВИН
РС-ЗЛАТОГРАД
РС-МАДАН
РС-СМОЛЯН
РС-ЧЕПЕЛАРЕ

ІІІ етап
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
АС-БЛАГОЕВГРАД

ПРЕЗЕНТАЦИЯ:
Eкатерина Николова
/Председател на РС-Благоевград/
Марин Кошутов

