До:
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Копие до:
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС
ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

УВЕДОМЛЕНИЕ
От:
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
“ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“, ЕИК 205846611

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото писмо представяме пред Вас нашите предложения за улесняване
работата на съдилищата в условията на обявеното извънредно положение, като
едновременно очакваме да ни предоставите посочената в същото информация относно
възможностите на ЕПЕП, с които да облекчите процесуалните действия на страните.
По предложенията ни за улесняване дейността на съдилищата:
Във връзка с нормативно въведения ред за обмен на данни в електронна среда,
предоставяне на достъп до съдържанието на електронната преписка, регистрация и
обработка на електронни документи, внедряване на електронна регистратура при съда
и дейности по управление на електронното деловодство, уредени съгласно две наредби,
приети от ВСС (Наредба № 5 от 01.06.2017 г. за организацията и реда за водене,
съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата
и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на
друга информация, обработвана от съдебната администрация и Наредба № 6 за
извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма)
поради доказана необходимост правораздаването да продължи в условията на
обявеното извънредно положение,
ПРЕДЛАГАМЕ:
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1. Чрез нарочна промяна на приетите от ВСС правила за достъп до ЕПЕП да бъде
въведен унифициран за всички съдилища облекчен ред за разкриване на потребителски
профил и за предоставяне на електронен достъп до електронните досиета на делата за
страни и за адвокати, за извършване на процесуални действия в електронна форма и за
връчване на съобщения и призовки, чрез изпращане по електронен път на подписано с
електронен подпис заявление по образец до електронен адрес на съда, публично
оповестен в ЕПЕП, като изискването за прилагане на сканиран препис на пълномощно
на страна към електронното заявление да се прилага единствено в случай, че такова не
е представено вече по конкретното дело.
2. Да проучите каква е техническата възможност за включване в системата на ЕПЕП
на всички съдилища, в това число на административните съдилища, които до този момент
не бяха асоциирани успешно в системата.
3. Да преразгледате възможността за ускоряване на процеса по създаване на
пълен електронен препис на документите по висящите дела, в това число на делата,
образувани преди 08.08.2019 г. За процесуалните действия, които поставят началото на
ново производство, извършени след 08.08.2019 г. разпоредбата на чл. 360з, ал. 1 от ЗСВ
вменява задължение за съда за създаване на електронни дела, считано от извършването
им. Съгласно ал. 4 на същата разпоредба органите на съдебната власт осигуряват на
лицата, които имат право на достъп до делата, отдалечен, непрекъснат и безплатен
достъп по електронен път до електронните дела.
4. Да оповестите публично на сайта на ВСС официалните имейл адреси на всички
съдилища, и да съгласувате с административните ръководители на съдилищата
предприемането на всички възможни и необходими мерки за функционирането на
съдебната система по време на обявеното извънредно положение, като подсигурите
необходимия технически и човешки ресурс за своевременно администриране на всички
заявления, постъпили по електронен път или подадени чрез всички регистрирани
пощенски оператори, но не само чрез Български пощи ЕАД.
5. Да ни се предостави възможност да се информираме по електронен път за
развитието на новообразуваните дела по искови молби, подадени по време на
извънредното положение, да заявяваме вписвания на искови молби и да следим за
реализацията на тяхното служебно вписване в Имотен регистър, да имаме достъп до
постъпилите заявления на страните и приложените писмени доказателства, да се
запознаваме своевременно с изготвените експертизи и постановените актовете на съда,
както и да ни бъдат надлежно и сигурно връчвани постановените съдебни актове чрез
функционалностите, които предоставя ЕПЕП, вместо несигурното и непълно уведомяване
по телефона или връчване по имейл.
По изисканата информация относно възможностите на ЕПЕП, с които да облекчите
процесуалните действия на страните:
В качеството си на адвокати - процесуални представители на страните в процеса
молим да ни информирате:

1. Дали настоящата функционалност и достигнатият етап на разработка на ЕПЕП
позволява:
а/ заявяване на извършването на удостоверителни изявления в електронна форма;
б/ извършване на процесуални действия в електронна форма;
в/ връчване на съобщения и призовки;
г/ достъп до поддържаните от органите на съдебната власт електронни дела и
публични регистри,
съответно дали всеки един от горепосочените четири модула е внедрен от всички
съдилища, които функционират на територията на Република България.
При положителен отговор на въпроса моля да ни бъде посочен облекчен ред, по
който бихме могли да заявим по електронен път предоставянето на електронен достъп до
всеки един от четирите модула в условията на обявеното извънредно положение.
Съгласно разпоредбата на чл. 360в от ЗСВ Пленумът на Висшия съдебен съвет, след
съгласуване с министъра на правосъдието, изгражда и поддържа единен портал за
електронно правосъдие. Единният портал за електронно правосъдие е информационна
система, чрез която се осигурява възможност за: 1. заявяване на извършването на
удостоверителни изявления в електронна форма; 2. извършване на процесуални
действия в електронна форма; 3. връчване на съобщения и призовки; 4. достъп до
поддържаните от органите на съдебната власт електронни дела и публични
регистри. (3) Чрез единния портал за електронно правосъдие се осигурява свободен и
публичен достъп до протоколите и статистиката за случайния подбор при
разпределението на делата, които са предвидени в закон или в друг нормативен
акт. (4) Чрез единния портал за електронно правосъдие може да се осигурява достъп и до
друга информация и функционалности.
2. Молим да ни информирате каква е създадената техническа възможност и редът
за регистриране на входящи електронни документи, електронни доказателства и
електронни доказателствени средства в електронната регистратура на съдилищата?
В тази връзка повторно молим да бъдат оповестени на сайта на ЕПЕП електронните
адреси на всички съдилища с осигурена функционалност по приемане на електронни
заявления, доказателства и доказателствени средства на електронната регистратура на
съда и за начина, по който страните биват уведомени относно уникалния регистров
номер на постъпилия входящ иницииращ документ.
3. Какъв е етапът на създаване на електронни досиета и обработка на
електронните документи във всички съдилища, оповестени като включени в системата на
ЕПЕП, както и какъв е обемът на качените документи в отделните съдилища спрямо
предвиденото съдържание в разпоредбата на чл. 36 от Наредба № 5?
4. Какъв е редът за създаването, обработването и изпращането по електронен път
на страните на електронни документи?
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Молим да ни бъде посочен редът, по който страните в процеса могат да получат
по електронен път електронен документ или електронен препис на приложените по
делата заявления, доказателства и доказателствени средства и постановените съдебни
актове, които не са оповестени в ЕПЕП, чрез изпращането им по електронен път на
страните.
Съгласно разпоредбата на чл. 360ж от ЗСВ, изявленията и актовете, подавани до
органите на съдебната власт на хартиен носител, както и всички документи и
информация на хартиен носител, се въвеждат в информационната система на
органите на съдебната власт чрез снемане на електронен образ във вид и по начин,
позволяващи възпроизвеждането им.
Съгласно разпоредбата на чл. 4 от Наредба № 6, органите на съдебната власт
осигуряват на страните и техните процесуални представители достъп до електронните
дела, свързаните с тях актове и извършените изявления по електронен път по начин, който
позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане в информационната система на
получателя.
5. Молим да ни информирате относно готовността на органите на съдебната
власт да издават електронни документи, удостоверяващи техни процесуални действия
чрез специализирани електронни формуляри.
6. Молим да ни информирате за реда, по който бихме могли да получим по
електронен път създадените електронни документи с уникален регистров номер,
представляващи аналог на заверен препис на съдебно решение, обезпечителна
заповед, съдебно удостоверение, както и какъв е редът, по който бихме могли да
осъществим вписване на искови молба в Имотен регистър в условията на обявеното
извънредно положение.
Съласно разпоредбата на чл. 40 от Наредба № 5, възлагащият задачата получава
достъп до изготвения в резултат на нейното изпълнение електронен документ чрез
средствата на информационните системи на органите на съдебната власт.
7. Молим да ни информирате за етапа, до който е достигнало изграждането на
Специализираната среда за съхранение на електронни доказателства.
Съгласно разпоредбата на чл. 57 от Наредба № 5, електронните доказателства и
доказателствени средства се съхраняват в специализирана среда, която се изгражда и
поддържа от Висшия съдебен съвет. Специализираната среда за съхранение на
електронни доказателства и доказателствени средства се изгражда като самостоятелна
системна среда, отделена от информационните системи на органа на съдебната
власт. Висшият съдебен съвет изгражда и поддържа Специализираната среда за
съхранение на електронни доказателства и доказателствени средства след съгласуване
с министъра на правосъдието.

8. Молим да ни информирате за възможността и реда, по който бихме могли да
извършваме процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма в
качеството си на процесуални представители на страните по делата.
Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 6, възможността за
извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна
форма се предоставя чрез Единния портал за електронно правосъдие по достъпен начин
в удобен диалогов режим.
Съгласно разпоредбата на чл. 3 от Наредба № 6, Пленумът на Висшия съдебен
съвет води, поддържа и актуализира регистър на процесуалните действия и
удостоверителните изявления, извършвани от органите на съдебната власт по електронен
път. Регистърът е достъпен на Единния портал за електронно правосъдие. (2) Пленумът на
Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт разгласяват извършваните от тях
процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма по разбираем
и достъпен начин, чрез Единния портал за електронно правосъдие и официалните им
интернет страници.
Пълноценната защита на нашите клиенти по тези, а и по всички останали дела,
които се разглеждат по време на обявеното извънредно положение, може да бъде
осъществена единствено ако имаме достъп до всички постъпили заявления, документи и
книжа, и по всички постановени актове /определения, разпореждания и съдебни
решения/ в хода на делото, а не само да получаваме крайния съдебен акт при пълна
липса на информация относно доказателствата, въз основа на които той е постановен, и
при невъзможност за преценка на неговата правилност и законосъобразност,
обосноваваща необходимост от обжалването му пред по-горна инстанция.
Молим да ни уведомите за предприетите мерки от ВСС по внедряване на
електронното правосъдие в условията на извънредното положение.
Оставаме насреща за съдействие в процеса на популяризиране на ползите от
внедряване на електронното правораздаване и електронното призоваване сред
адвокатите.

С уважение,

Emil Alexandrov
Georgiev

Digitally signed by Emil
Alexandrov Georgiev
Date: 2020.04.13 22:03:58 +03'00'

Адв. Емил. А. Георгиев
Председател на УС
Обединение на свободните адвокати
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