
                                                                                                                     

Проект: „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и 

разработване на Единна информационна система на съдилищата“, 

Договор № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна 

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

 

 

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ - БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" 

 

 

Магистрати и съдебни служители се обучават за работа с Единната 

информационна система на съдилищата 

 

3 август 2020 година 

Започва обучение на магистрати и съдебни служители за работа с 

Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), в изпълнение 

на Дейност 3.4. „Обучение за потребителите и ИТ експерти за работа с 

ЕИСС“ в рамките на проект „Създаване на модел за оптимизация на 

съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“, реализиран 

по договор BG05SFOP001-3.001-0001-С01/26.08.2016 г. по Оперативна 

програма „Добро управление“.  

Около 3000  потребители на системата в съдилищата, с изключение на 

Върховния административен съд и административните съдилища, ще 

преминат в периода 3 – 4 август 2020 г двудневно  онлайн обучение.  В 

28-те окръжни съдебни райони ще бъдат обучавани групи от магистрати, 

системни администратори и други съдебни служители посредством уеб-

базирана платформа, предоставена от изпълнителя по проекта 

„Информационно обслужване“ АД.  

За 350 от тях, които се подготвят за обучители в съдилищата, е 

предвидено на 5 август 2020 г. присъствено обучение в технически 

обезпечени учебни зали. Те ще получат сертификат за обучители, което 

е заложено като специфичен индикатор по проектите на ОПДУ. По този 

начин ще се гарантира приемственост на наученото на ниво отделна 

съдебна структура. Разработените учебни модули ще бъдат 

предоставени на Националния институт на правосъдието за последващо 

обучение на магистрати и съдебни служители за работа със системата, 

като обучените лица могат да бъдат включени като обучители.  

Обученията по Дейност 3.4 на проекта се провеждат успоредно с 

изпълнението на Дейност 3.3 „Внедряване на ЕИСС във всички 

съдилища“. В процеса на въвеждането ѝ системата ще бъде 

непосредствено представяна на магистратите и съдебните служители по 

места, включително нейните функционалности, рефериране на 

разработената техническа документация за работа, както и помощна 

информация със сходни функции.  

Предприетите мерки целят внедрената ЕИСС да бъде припозната като 

единна централизирана информационна система за съдилищата по 

смисъла на Закона за съдебната власт.  


