
                                                        
 

Проект: „Въвеждане на електронното правосъдие в ПРБ чрез електронен 

документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги за КАО на 

гражданите и институциите“ 

 

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-3.001-

0003-C01/17.01.2017 г. 

 

Оперативна програма  „Добро управление“ 2014 – 2020 г.  

 

Приоритетна ос: Прозрачна и ефективна съдебна система  

 

Наименование на процедурата: Стратегически проекти в изпълнение на 

Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и 

Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор 

„Правосъдие“ 2014- 2020 г. 

 

Бенефициент: Прокуратура на Република България  

 

Бюджет на проекта: 2 499 469. 50 лева 

 

Период за изпълнение: 24 месеца  

 

Кратко описание на проекта:  
В рамките на проекта ще се подсигури възможността за поетапно преминаване към 

електронен документооборот в Прокуратурата на Република България (ПРБ) чрез 

надграждане на деловодно-информационната система на ПРБ – Унифицирана 

информационна система (УИС), вкл. провеждане на обучения на магистрати и 

служители за безхартиен работен процес. Това ще допринесе за предоставянето на 

повече и по-качествени електронни услуги за граждани, фирми и държавни 

институции, което също е заложено в рамките на дейността. Предвидено е разширяване 

на обхвата на електронната статистическа отчетност в ПРБ и предоставянето на 

отворени данни за работата на прокуратурата. С оглед на това са заложени и редица 

мерки по осигуряване на информационната сигурност и оперативната съвместимост. 

Очакваният резултат е осигурена надеждна среда за безхартиен документооборот и 

работа с електронно съдържание, работещи електронни услуги и предоставяне на 

отворени данни.  

Чрез изпълнението на проекта, Единната информационна система за противодействие с 

престъпността (ЕИСПП) ще се доразвие в областта на сигурността за автентикация и 

оторизация на достъпите до ресурсите на ядрото на ЕИСПП. Ще се доразвие системата 

за мониторинг, контрол и отчетност. Ще се разшири информационния обхват на 

ЕИСПП. Ще се предостави публичен достъп до агрегирана информация от ядрото на 

системата, във връзка с инициативата Open Data. Ще се разработи и внедри системна и 

технологична архитектура, комуникационна схема и онлайн интерфейс за 

автоматизиран изход на информацията от ядрото на ЕИСПП и предоставянето на 

данните към разработени портали за отворени данни в Република България. Ще се 



                                                        
създаде механизъм за поддържане на актуално публично описание на отворените 

интерфейси и отворените формати за данни и др. Ще се предостави КАО, чрез 

използване на вътрешно административни услуги, ще се осигури ясен, бърз и лесен 

достъп до вътрешно-административните електронни услуги от ядрото на ЕИСПП. 

 

 

Дейности: 

 

Дейност № 1: Редизайн на УИС-2 в ПРБ с цел преминаване към използване на 

електронни документи в рамките на ПРБ и между ПРБ и други държавни институции. 

Предоставяне на електронни услуги и информация за граждани. 

 

Дейност № 2: „Доразвитие на ЕИСПП и предоставяне на публичен достъп до 

информация на ядрото на системата, свързан с инициативата Open Data както и при 

предоставяне на КАО“. 

 

Дейност № 3: „Информация, комуникация и публични събития”.  

 

 


