НАСОКИ ЗА РАБОТА
С ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ *
За да се възползвате от функционалностите на порта е необходимо да направите
регистрация. Регистрацията се осъществява посредством подаване на заявление
по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) или на
място в регистратурата на избран от Вас съд.

Електронна заявка за създаване на потребителски профил.
При подаване на заявка по електронен път Ви е необходим квалифициран
електронен подпис. Потребителското Ви име ще бъде посочения от Вас имейл
адрес.

След подаване на заявка, в рамките на 24 часа потребителят получава имейл с
който трябва да активира потребителския си профил.

За да използвате възможностите на портала е необходимо да подадете заявление
за достъп и електронно призоваване. Образец на формулярите е достъпен на
Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП).

Заявлението може да бъде изтеглено, попълнено и подадено в съответната
регистратура на съда, в който е образувано делото. Възможно е заявлението да
бъде подадено и по електронен път на посочен имейл адрес на съда.

Когато заявлението се подава по електронен път следва задължително да бъде
подписано с КЕП. Съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014 КЕП е приравнен на
саморъчния.

След вход в системата в секция „Моите дела“ са достъпни всички дела, до които
съответният потребител има достъп.

При избор на дело информацията по него е разделена както следва:
Информация за делото

Съдебният протокол е достъпен в секция Заседания, като е необходимо
потребителят да натисне бутона

Съдебният протокол може да бъде изтеглен на използваното от Вас устройство
чрез натискане на връзката „изтегли“. Ако липсва връзка „изтегли“, това означава,
че съдебният протокол не е качен в системата и на този етап не е достъпен.

Постановените от съда актове са достъпни в секция „Актове“.
В системата се отразяват актовете на съда хронологично. В случай, че по делото
има постановени повече от 5 съдебни акта (определения, разпореждания,
решения), същите са достъпни на следващите страници.

Разпорежданията или определенията, които са писани „на ръка“, не са достъпни в
системата. В този случай липсва връзка „изтегли“. Обърнали сме внимание на
ръководството на съдилищата и в момента се търси оптимално техническо
решение.

Колегите, които използват портала за достъп до административни дела, трябва да
имат предвид, че разпорежданията не са достъпни, дори и да са изготвени в
електронна форма – doc. файл.
Всички документи, постъпващи в съда, могат да бъдат разгледани в секция
Входящи документи.

В конкретния пример данните на страните са заличени. Ако желаете да се
запознаете със съдържанието на входящия документ, натиснете бутона

Файлът ще се свали на използваното от Вас устройство.

При изтегляне на файла имайте предвид, че всички сканирани файлове в ЕПЕП са
в tiff формат. Поради спецификата на формата най-лесно може да се запознаете

със съдържанието на сканирания документ чрез използване на програмата
Windows Photo Viewer.
Когато документа съдържа повече от една страници, същите могат да бъдат
разгледани чрез натискане на

Електронния портал предоставя възможност и за получаване на призовки и
съобщения.

За да получавате електронни съобщения или призовки е необходимо изрично да
сте се съгласили с тази възможност. За тази цел изрично трябва да маркирате
и след това да попълните данните за конкретното дело, по което желаете да
получавате призовки или съобщения през ЕПЕП.

Когато по делото има изпратена призовка или съобщение, Вие ще получите
имейл с информация:

Това не означава, че съобщението или призовката ще се считат за връчени, а само
че от датата на получаване на имейл съобщението тече срок от 7 дни, в който
трябва да изтеглите съобщението/призовката. Призовките, които не са изтеглени
в 7-дневен срок от изпращането им чрез единния портал за електронно
правосъдие, се връчват по общия ред. Трябва да имате предвид, че дори и когато
заявителят се е съгласил да получава електронни призовки и/или съобщения и
същият не изтегли съответната призовка или съобщение в седмодневен срок,
същите не се считат за връчени. В този случай връчването ще се осъществява по
обичайния ред – чрез изпращане на призовка или съобщение до адреса на
кантората на заявителя.

* Насоките за работа с ЕПЕП са изготвени от адв.Гергана Върбанова, АК - Варна

