
Проект: „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор “Правосъдие”  

за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие”, 

Договор № BG05SFOP001-3.001-0013-C01/11.12.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма"Добро управление" 2014-2020 

                                

 
 

 

Проектът “Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ 

за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие” ще бъде 

представен на встъпителна конференция  

 

 

 На 28 януари 2019 г., понеделник, в Националния институт по правосъдие в 

гр. София ще се проведе Встъпителна конференция по проект “Доразвитие и 

централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до 

информация, е-услуги и е-правосъдие”, по който бенефициент е Висшият съдебен 

съвет.  

 Проектната стойност в размер на 764 276,30 лв. се осигурява по бюджетна 

процедура BG05SFOP001-3.001 за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ и се осъществява по Оперативна програма "Добро управление". 

Той е съобразен с целите заложените в Стратегията за въвеждане на електронно 

управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 – 2020 г. 

 На конференцията ръководителят на проекта г-жа Олга Керелска – член на 

Висшия съдебен съвет и председател на Комисия „Професионална етика“ към 

Съдийската колегия ще представи основната цел, дейностите, етапите на 

реализацията им, както и избраните изпълнителите.  

 Проектът е важен етап от въвеждане на електронното правосъдие за 

улесняване достъпа на гражданите до дейността и актовете на съдилищата. Той 

доразвива Единния портал на електронното правосъдие, с цел  унифициране и 

централизиране на информацията от интернет сайтовете на съдилищата в 

Република България, чрез актуализирани в съответствие с промените в 

нормативната база единни шаблони. Основните дейности предвиждат „Прилагане 

на унифицирани модели и стандарти за съдържание, миграция на интернет 

страници на съдилищата към Единния портал за електронно правосъдие и неговото 

надграждане“ и „Централизиране на информацията от Системата за управление на 

съдебните дела (САС) в Единния портал за електронно правосъдие“, като ще бъде 

извършена миграция на интернет страниците на съдилищата в Единния електронен 

портал. 

 С реализацията на проекта ще се осигури необходимата централизирана 

информация за ефективно използване на поне една нова електронна услуга - 

подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от 

ГПК.  

   

 


