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 УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 Уважаеми Заместник-Председатели, 
 



 В продължение на усилията на Софийски адвокатски съвет и ръководството на 
Софийски градски съд да бъдат създадени нормални условия за упражняване на 
адвокатска професия за адвокатите от САК в СГС и за ефективно взаимодействие със 
съдебните състави и деловодни служби на Софийски градски съд, излагаме на 
вниманието Ви предложения, насочени към разрешаване на конкретни проблеми в 
работата на адвокатите, породени от проблеми във функционирането и работата на 
Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП, порталът). 
  Като сме наясно, че е извън възможностите и компетентността на 
административните ръководители на съдилищата да разрешат проблемите, 
произтичащи от функционалните особености на ЕПЕП, се надяваме, че ще разгледате 
направените предложения и можем да обсъдим и намерим практически разрешения, 
които да облекчат работата на адвокатите до разрешаване на проблемите с 
функционирането на ЕПЕП. 
   

I. Кратко изложение на текущите проблеми в работата с ЕПЕП.  
Понастоящем порталът не дава възможност за достъп до поддържаните от 

органите на съдебната власт електронни дела и публични регистри, поради следните 
съществени проблеми: 

  - Регистрацията в ЕПЕП и създаване на потребителски профил на адвокат 
се извършва само на място в някое от съдилищата, свързани с портала, чрез попълване 
на писмено заявление, без да има възможност за създаване на профила дистанционно и 
подписване на първоначалното заявление за регистрация електронно. 

  - Не е осигурена възможност за подаване по електронен път на заявления 
за промени на профила в портала, заявления за достъп до дела, нито за подаване на 
общи заявления за достъп до повече от едно или всички дела на съответния адвокат в 
даден съд (без да е необходимо подаване на отделно заявление за всяко дело); 

  - Предоставеният на адвоката достъп до първоинстанционното 
производство в СРС не продължава автоматично при въззивното му разглеждане пред 
СГС, и дори между двете производства системата на ЕПЕП не показва връзка; 

  - Не е осигурена възможност за създаване на профили в единния портал 
за електронно правосъдие на регистрирани адвокатски сътрудници, без възможност за 
електронно връчване на съобщения на последните; 

  - Не е осигурено наличие на всяко електронно дело в пълнота в единния 
портал за електронно правосъдие, включително сканиран образ на всички документи по 
делото: съдебни актове от открити и закрити заседания, изявления на страните, 
представените доказателства, експертизи и изявления на трети лица, съдебни 
протоколи, връчени призовки и съобщения, списъци на призованите лица и др. В 
повечето фиктивно съществуващи електронни дела, няма нито един акт на съда, и при 
натискане на бутона „Преглед“ на съответния акт се изписва само, че е налице 
разпореждане от определена дата. Няма дори посочване, както в системата за 
информация по дела, достъпна за всяко трето лице на адрес: https://info.scc.bg/, какъв е 
диспозитивът на разпореждането, определението или решението на съда, нито какво 
представлява подаденото от страната изявление. В този смисъл порталът вместо да 
улесни достъпа на адвокати до електронните дела, на практика дава много по-



ограничена информация за делото отколкото общодостъпната информационна система 
за граждани. 

  - Не е предвидена възможност страната и нейния адвокат да следят за 
редовността на призоваването на другите страни.  

  - Порталът не предоставя възможност за хронологична справка по делото 
като подреди актовете, заседанията, входираните изявления на страните и изходящите 
документи по делото в хронологичен ред, каквато информация бе възможно да се 
получи на адрес: https://info.scc.bg/;  

  - Порталът не предоставя възможност за търсене на съдебни дела по 
идентификационни данни на страните, по ЕИК, ЕГН или име. 

  - Порталът не предоставя възможност на адвокатите да получат достъп до 
дело без да имат и предоставят адвокатско пълномощно по него, като подадат 
заявление само за запознаване с делото или получат свободен достъп до него през 
адвокатския си профил в портала. Това нарушава пряко нормата на чл.31, ал.1 от 
Закона за адвокатурата, която предвижда свободен достъп до делата само въз основа на 
качеството „адвокат“. Това лишава адвокатите от възможността да се запознаят 
дистанционно с дело, което все още не им е възложено от клиента, но имат възможност 
да проучат, за да формират становище дали биха се ангажирали с процесуална защита и 
представителство. 
 

II. Относно електронния обмен на документи със СГС: 
   Доколкото ЕПЕП все още не поддържа възможност за електронно подаване на 
документи по делата, адвокатите при Софийската адвокатска колегия често ни сезират 
със сигнали относно необходимостта от уеднаквяване на практиката на съдилищата при 
приема на документи по делата (включително иницииращи документи) по електронен 
път и предоставянето на преписи на страните и техните адвокати по електронен път. 
  След приемането на новата Глава единадесета "а" ГПК за процесуалните 
действия и актове в електронна форма (ДВ, бр. 110 от 2020г.), и влизането й в сила от 
30.06.2021 г., решението на този проблем е особено належащо. 
  За да отговорим адекватно на множеството въпроси, които колегите адвокати 
имат по повод горепосочените проблеми, моля да ни предоставите информация 
относно действителните възможности за осъществяване на електронен обмен и достъп 
до  документи в Софийски градски съд.  
  Въпросите, които основателно повдигат колегите са следните: 

1.1. На първо място, възникват въпроси за това каква е причината в ЕПЕП да не 
са налични всички съдебни актове. При достъпване на дадено дело в ЕПЕП, в почти 
всички случаи не са налични актовете на съда, с изключение на незаверени преписи от 
протоколи от открити съдебни заседания, като с оглед факта, че съдебните състави в 
Софийски градски съд следва да издават всичките си актове и да извършват 
предвидените в закона процесуални действия в електронна форма, молим за 
потвърждение от коя дата ще може тези актове да бъдат качени и видни и в ЕПЕП по 
партидата на съответното  дело. 

1.2. На второ място, с оглед необходимостта Софийски Градски съд да 
изпълнява задължението си да приема процесуални действия в електронна форма в 



съответствие с нормата на чл.102б. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 
г.), молим за потвърждение осигурена ли е вече възможност електронните изявления на 
адвокатите и подаваните от тях документи по делата да се приемат на заявената на 
сайта на СГС електронна поща в съответствие с чл. 27 от същата Наредба. Конкретните 
въпроси, които възникват за адвокатите, са следните: 
 - При подаване на изявления на страните, иницииращи документи и други 
документи по електронна поща в СГС, на кои адреси на електронната поща е възможно 
това подаване, включително ще се извършва ли проверка на валидността на 
удостоверението за квалифициран електронен подпис или квалифициран електронен 
печат, без оставяне на изявленията без движение.  
 - Осигурена ли е възможност в СГС да се извършват проверки за валидността 
на подписа автоматизирано и ще приключват ли както изисква Наредбата на ВСС с 
изпращане на отговор до заявителя на процесуалното действие или удостоверителното 
изявление, че електронният формуляр е успешно приет.  
 - При констатиран проблем по време на проверката до заявителя ще се връща 
ли своевременно автоматично съобщение, че електронният формуляр не е приет, като 
се посочва кратко описание на възникналия проблем. Така например, във Върховния 
Административен съд, разпечатаните на хартиен носител електронно писмо, 
електронен документ и данни за използвания КЕП се предават в деня на постъпването и 
разпечатването им на нарочен отдел (ИСКСС) за проверка достоверността и 
валидността на използвания КЕП и на заявителя/адвоката се съобщава незабавно 
констатирана нередност или технически проблем. 
 - Има ли въведени някакви допълнителни технически параметри и форми, на 
които да отговарят приеманите електронни документи, в т.ч . формати, форма и режим 
на подписване с удостоверение за КЕП. Ще се приемат ли прикачени файлове в 
указаните в Наредба №6 файлови формати с неструктурирано съдържание? 

Доколкото към настоящия момент от Софийски градски съд и други съдилища, 
колегите докладват, че често не се приемат документи по електронен път, или на 
подателя не се връща съобщение за проверка валидността на електронния му подпис и 
приемане на изявлението му (с входящ номер), адвокатите са принудени непрекъснато 
да входират документите след това и на хартиен носител, което обезсмисля процесът по 
електронна комуникация със съда. Не са рядкост и определения на съда за оставяне на 
такива изявления без движение, като изискванията към редовността на електронния 
документ варират, не са унифицирани и това обърква потребителите на тази услуга.  

Същевременно към настоящия момент, Софийски градски съд няма 
публикувани такива правила, които да са ясни и приложими еднакво от съдебните 
състави по примера на Върховния Административен съд:  

http://www.sac.government.bg/home.nsf/0/CEC25CC12F834F9C42257FC4004C7DA
D/$FILE/ВЪТРЕШНИ%20ПРАВИЛА%20-%20КОРЕСПОНДЕНЦИЯ%20-
%20ЕЛЕКТРОНЕН%20ПЪТ.pdf  

 
Ето защо, моля да ни уведомите и да сведем до знанието на членовете на 

Софийска адвокатска колегия, на какви адреси е възможно входиране на всякакви 
изявления и документи по електронен път, как ще бъде извършвана техническата 



проверка на извършено действие в електронна форма, какъв трябва да бъде 
електронния формат на извършваните изявления и прикачените файлове, каква трябва 
да бъде допустимата големина на файловете, какви са възможностите да се 
идентифицира страната, и накрая ще бъде ли уведомявано лицето, извършващо 
действието в електронна форма, в случай на технически нередовности и неприемане на 
изявлението му по електронен път съобразно изискването на чл.102г, ал.2 ГПК.  

1.3. Не на последно място, за колегите адвокати ще бъде от съществено значение 
да са информирани относно формата на електронно упълномощаване – ще се изисква 
ли ако електронните изявления до съда са подадени от пълномощник-адвокат и към 
изявлението се представя електронен образ на хартиеното пълномощно, същото да бъде 
заверявано за вярност с КЕП от самия адвокат, или ще се изисква задължително 
електронно пълномощно (подписано от самата страна с КЕП).  

1.4. Накрая, нормата на чл.102з от ГПК, предвижда, че към електронни 
изявления преписи за страните не се представят и съдът е този, който следва да 
възпроизвежда изявленията и приложенията към тях в необходимия брой преписи на 
хартиен носител и след заверка от служител на съда ги изпраща на участниците в 
производството, а за това възпроизвеждане страната, извършила действието в 
електронна форма, заплаща предварително такса на брой страници, определена с 
тарифата по чл. 73, ал. 3, освен в случаите по чл. 83. При наличие на искови молби, 
подадени по електронен път, за които ищецът не е заплатил предварително такса за 
заверени преписи, изпращани на страните, ще бъде ли възможно при оставяне на 
исковата молба без движение за внасяне на такава такса, ищецът да представи на 
хартиен носител преписи от исковата молба и доказателствата за връчване на другите 
страни? От една страна ищецът ще е подал искова молба сканирана заедно с всички 
доказателства по електронен път, с което ще улесни значително дейността на съда по 
попълване на електронните дела, но от друга страна при несъгласие на ответната страна 
да получи препис от тези документи по електронен път и след като процесуалните 
норми сочат, че изпращане на хартиени преписи ще се извършва само към 
„участниците в производството, които не са заявили, че желаят да получават 
електронни изявления от съда или не са задължени да получават такива“, би следвало 
ищецът да има възможност без да плаща такса да представи тези хартиени преписи сам. 
В противен случай, заплащането на огромна по размер такса за заверени преписи от 
една сравнително обемна исковата молба и доказателствата към нея при изпращане на 
множество ответници, ще доведе до пълно обезсмисляне на изгодите от електронното 
подаване на иницииращи документи. 

Ето защо, молим да бъдат обсъдени поставените от нас въпроси, и ако е 
възможно да бъдат публикувани ясни и унифицирани указания към страните по 
тези въпроси относно редовността и приемане на електронни изявления. 

 
ІII. Относно електронния достъп до делата при Софийски градски съд: 
Към настоящия момент, предвид епидемичната обстановка, необходимостта от 

електронен дистанционен достъп до информация по делата и самите електронни дела, е 
от първостепенно значение за колегите адвокати. Въпреки това, възможностите за 



електронен достъп и информация са изключително ограничени, предвид всичко 
изложено по-горе по отношение на ЕПЕП. 

Същевременно, по отношение на досега съществувалата система за информация 
по делата на Софийски градски съд, предоставяща хронологични справки по делата на 
адрес: https://info.scc.bg/ са налице редица проблеми и притеснения у колегите 
адвокати, предвид следното: 

 - Съществува неяснота до кой момент тази информационна система ще 
продължи да същестува и в нея да се налива в пълнота информацията, която се 
предоставяше до момента; 

  - Налице е необходимост за адвокатите да се създадат специални профили 
с особени правила на достъп, които да предоставят опция адвокатите да извършват 
търсене и преглед на информация за дадено дело включително и за физически лица по 
търсене с ЕГН или имена на лицето. Предвид нормата на чл.31, ал.1 от Закона за 
адвокатурата, всеки адвокат има правно основание да се запознава с дела само въз 
основа на качеството си на „адвокат“. В този смисъл, не са налице предпоставките на 
чл. 25а от Закона за защита на личните данни и не може да се приеме, че в тези случаи 
при предоставяне достъп на адвокат чрез търсене по ЕГН или име на физическо лице, 
лични данни са били предоставени от субекта на данни на администратор или 
обработващ лични данни без правно основание по чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС 
2016/679) или в противоречие с принципите по чл. 5 от същия регламент. Според 
цитираните норми на Регламента, обработването на лични данни е законосъобразно, 
ако: „обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на 
данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните 
преди сключването на договор“ (какъвто е случаят при достъпване на дело от адвоката, 
за да бъде проучено от него и да му бъде възложено от клиента); или „обработването е 
необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо 
администратора“ (каквото е законовото задължение за съдилищата по чл.31, ал.1 ЗА да 
предоставят достъп до делата на адвокатите); или „обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от обществен интерес“ (каквато задача е функцията на 
адвокатурата да защитава правата и законните интереси на гражданите, уредена 
конституционно). 

  - Съществуват редица неудобства от разминаването на двете системи - 
ЕПЕП и предишната система за информация по делата, и би било удачно двете 
информационни системи да се достъпват улеснено и взаимосвързано от единна точка за 
вход. 

3.1. С оглед изложените затруднения за достъп до електронните дела и 
дистанционен достъп до информация по делата, отправяме следната молба: 
   - моля да ни предоставите информация докога ще съществува системата 
за информация по делата на Софийски Градски съд, предоставяща хронологични 
справки по делата на адрес: https://info.scc.bg/ и до кой момент в нея ще е налична 
пълната информация по делата, включително и новообразуваните такива; 
   - може ли да се създадат служебни профили на адвокатите до системата за 
информация по делата на Софийски градски съд, предоставяща хронологични справки 
по делата на адрес: https://info.scc.bg/, като се изпратят случайно генерирани имена и 



пароли за достъп на адвокатите, вписани в регистрите на Софийската адвокатска 
колегия на адресите за електронна кореспонденция в Единния адвокатски регистър, и 
се предостави възможност на адвокатите през тези служебни профили да извършват 
проверка на дела по ЕГН и имена на физически лица и да получават достъп до 
наличната информация за делата; възможно е това да се предхожда от изразяване на 
съгласие от страна на всеки адвокат при първия достъп до системата през служебния 
му профил, с определен текст на декларация, която гарантира спазването на 
нормативните повели на Закона за защита на личните данни и опазването им от страна 
на адвоката; 
   - има ли техническа възможност от страна на Софийски градски съд, 
двете системи (info.scc.bg и ЕПЕП) да бъдат обединени или достъпни по някакъв начин 
с един и същи профил, или поне при достъп до ЕПЕП по конкретното дело да се 
създаде възможност чрез нарочен бутон, информацията в ЕПЕП да се подреди 
хронологично и да се генерира същата хронологична справка за делото в цялост, 
каквато е налична и за гражданите през портала: https://info.scc.bg/; 
   - възможно ли е адвокатите да получават профили за достъп до делата 
през ЕИСС, докато започне да функционира ефективно ЕПЕП; 
   - в какъв период от време СГС ще предостави през ЕПЕП пълен достъп до 
всички електронни дела, образувани в съда; 

  - има ли информация в какъв момент по отношение на СГС през ЕПЕП 
ще стартира работа и модул за електронно подаване на документи от страна на 
адвокатите. 

  
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 Уважаеми Заместник-Председатели, 
 Като сме благодарни за проявеното внимание и детайлно изслушване на 
проблемите и въпросите при проведените досега срещи и разговори, и с ясното 
съзнание, че много от поставените тук проблеми касаят ЕПЕП и правилата за работа с 
ЕПЕП, се надяваме на среща с Вас да обсъдим повдигнатите проблеми и възможните 
им разрешения, включително чрез отправяне на общи искания към Висшия съдебен 
съвет или други компетентни органи, които могат да ги разрешат.  
 Оставаме на разположение да съдействаме за подобряване работата на 
адвокатите със съда и за бъдещи съвместни инициативи. 
 
 
 С уважение, 
 
   Адв. Стефан Марчев 
   Председател на САК  
  
  


		2021-08-02T17:02:11+0300
	Stefan Marchev
	I am the author of this document




