
                                                        

 
 

 

Проект “Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ за достъп 

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

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001 

-0013-C01/11.12.2017 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: Висш съдебен съвет 

Бюджет на проекта: 764 276, 30 лева  

Период за изпълнение: 25 месеца  

Кратко описание на проекта:  

Проектът доразвива Единния портал на електронното правосъдие, разработен по 

предходен проект, като цели да се унифицира и централизира информацията от 

интернет сайтовете на съдилищата в Република България, чрез актуализирани в 

съответствие с промените в нормативната база единни шаблони. Ще бъде извършена 

миграция на интернет страниците на съдилищата в Единния портал. В проекта ще се 

осигури необходимата централизирана информация за ефективно използване на поне 

една нова електронна услуга, а именно Подаване на заявление за издаване на заповед за 

изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК. Проектното предложение съответства на 

заложените в Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно 

правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 – 2020 г. стратегически цели.  

Целите и дейностите на проектното предложение са пряко насочени към Приоритет 4 

„Добро управление и достъп до качествени обществени услуги“, който обхваща 

подприоритетите: Инвестиции в изграждане на институционален капацитет за добро 

управление, качествена и независима съдебна система и Достъп до качествени 

обществени услуги и ефективно прилагане на електронното управление с оглед на 

провеждането на реформи.  

 

Ключова цел на проекта:  

Общата цел на проекта е насочена към „Подобряване и улесняване достъпа на 

гражданите е-услуги и е-правосъдие чрез внедряване на единна унифицирана система - 

обединен портал на съдилищата в Сектор „Правосъдие“. Тя ще бъде постигната чрез 

изпълнение на специфичните цели на проекта.  



                                                        

 
 

 

Специфични цели:  

1. Прилагане на унифицирани модели за представяне услуги и информация от 

съдилища; 

2. Намаляване на броя на сега действащите страници на съдилищата и окрупняване на 

информацията в добре структурирани и функциониращи шаблони в Единния портал за 

електронно правосъдие; 

3. Ефективно използване на поне една нова електронна услуга в Единния портал за 

електронно правосъдие; 

4. Добро управление на органите на съдебната власт и висока ефективност на тяхното 

функциониране чрез утвърждаване на Единния портал за електронно правосъдие като 

централна входна точка на гражданите до информация, е-услуги и е- правосъдие. 

 

Изпълнението на целите на проекта ще допринесе за покриване на идентифицирани 

нужди за поетапно въвеждане на електронно правосъдие и решаване на проблемите от 

законодателно, организационно и технологично естество. 

 

Изпълнението на специфичните цели на проекта ще спомогне за постигане на 

общата цел чрез: 

• централизация на информацията в съдебната система; 

• минимизиране на сложна и скъпа поддръжка; 

• въвеждане на електронни услуги и електронно правосъдие; 

• осигуряване на единна входна точка до информация, е- правосъдие и е-услуги; 

• технологично обновяване на информационните системи и оборудване за предоставяне 

на е-правосъдие; 

• предоставяне на качествени услуги, улеснен достъп, бързо и надлежно обслужване и 

други. 

 

Дейности: 

Дейност 1. Прилагане на унифицирани модели и стандарти за съдържание, миграция на 

интернет страници на съдилищата към Единния портал за електронно правосъдие и 

неговото надграждане.  

Дейност 2. Централизиране на информацията от Системата за управление на съдебните 

дела (САС) в Единния портал за електронно правосъдие.  

Дейност 3. Осигуряване на информация и комуникация по проекта.  

 


