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Достъп до системата с квалифициран електронен подпис 19
Системни модула
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Функционални

модулаОтдалечен достъп за работа от дистанция
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служители
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УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА
СЪДЕБНАТА РЕГИСТРАТУРА

Функционални модули

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА

ПОДДЪРЖАНЕ НА
ЕЛЕКТРОННО ДЕЛО

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
СТРАНИТЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРИЗОВАВАНЕ И
ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ

ИЗГОТВЯНЕ НА СТАНДАРТИЗИРАНИ
ИЗХОДЯЩИ ДОКУМЕНТИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПОДГОТОВКА, 
ПРОВЕЖДАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА

ОТ СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ, ПОСТАНОВЯВАНЕ И
ОБЕЗЛИЧАВАНЕ ОТ ЛИЧНИ ДАННИ НА

СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОТРАЗЯВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛА
МЕЖДУ СЪДИЛИЩАТА

СЛЕДЕНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА
ДЕЛОТО

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА ПО
АРХИВИРАНЕ НА ДЕЛА

ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО
КНИГИ И РЕГИСТРИ

ФИНАНСОВ МОДУЛ

СЛЕДЕНЕ НА СРОКОВЕ

ВЪТРЕШНОАДМИНИСТРАТИВЕН
ДОКУМЕНТООБОРОТ

СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НАТОВАРЕНОСТТА НА
СЪДИИТЕ

ВЕЩЕСТВЕНИ И ЕЛЕКТРОННИ
ДОКАЗАТЕЛСТВА

СПРАВКИ

Функционалните модули служат за управление на
идентифицираните работни процеси
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УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ДЕЛАТА

Системни модули

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА
ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

УПРАВЛЕНИЕ НА АДРЕСИ

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА АКТОВЕ НА
СЪДИЛИЩАТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ФАЙЛОВО СЪДЪРЖАНИЕ

РЕГИСТРАЦИЯ, ОБРАБОТКА И ОТРАЗЯВАНЕ
НА РЕЗУЛТАТ ОТ ОБЖАЛВАНЕ

ИНКРЕМЕНТАЛНИ ИДЕНТИФИКАЦИОННИ
НОМЕРА

ПЕРСОНАЛИЗИРАН ЕКРАН, КАЛЕНДАР И
ИЗВЕСТЯВАНЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
СИСТЕМНИ СЪБИТИЯ

ХРАНИЛИЩЕ ЗА ДАННИ

ТЪРСЕНЕ

КОНФИГУРИРАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА
ЕИСС

СИСТЕМЕН ЛОГ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗБОР
НА СЪБИТИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ И
ГРУПИ

УПРАВЛЕНИЕ НА НОМЕНКЛАТУРИ

Системните модули имат системен характер, подпомагат управлението и
отразяването на резултати от определени действия изпълнявани в
работните процеси посредством функционалните модули. АДМИНИСТРАТИВЕН МОДУЛ

АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ
КОПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА

СИСТЕМАТА

СЛЕДЕНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ
ПРОМЕНИ
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111213

14 15

Регистриране на иницииращ
документ и дигитализиране на
папката на делото

Иницииране на
дело

Използване на данните въведени
на този етап за извършване на
случайно разпределение

Случайно разпределение
на съдия-докладчик

Преглед на електронната папка на делото
от съдебния състав и секретар/и
едновременно и отразяване на резултат
от съдебно заседание в електронното
дело директно в зала

Провеждане на
съдебни заседания

Извършване и отразяване на
проверки за наличие на
предпоставки за образуване на
дело

Образуване на
първоинстанционно дело

Извършване на дейности по въвеждане
на необходимите данни по делото, 
насрочване и изготвяне на
призовки/уведомления/съобщения

Насрочване на
дело

Регистриране на изпратения
иницииращ документ от
изпращащ съд и преглед на
ел. папка

Регистриране на
документ за
обжалване

Постановяване на електронни
съдебни актове

Решаване на
делото

„Прехвърляне“ на цялата
електронна папка на
първоинстанционното дело във
втора инстанция

Обжалване

Извършване и отразяване на
проверки за наличие на
предпоставки за образуване на
въззивно дело и свързване на
електронните дела

Образуване на
въззивно дело

Случайно
разпределение
на съдия-
докладчик

Насрочване
на дело

Провеждане
на съдебни
заседания

Извършване на
инстанционна
проверка

Постановяване на електронни
съдебни актове и отразяване на
резултат от обжалване

„Прехвърляне“ на цялата
електронна папка на
първоинстанционното и
въззивното дело в трета
инстанция

Обжалване Регистриране на
документ за
обжалване

Образуване на
касационно дело

Случайно
разпределение
на съдия-
докладчик

Провеждане
на съдебни
заседания

Насрочване
на дело

Приключване на
инстанционна
проверка

16 17 18 19 20
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Основен и единен инструмент за организиране процесите по
управление на дела по електронен път от районните, 
окръжните, апелативните, специализирания-наказателен и
апелативен специализиран-наказателен съд, военните и
апелативния-военен съд и Върховен касационен съд и
свързаните с това процесуални действия в електронна форма
по лесен, интуитивен, законосъобразен и сигурен начин

Основни ползи и предимства на ЕИСС

A B

C

D

E

F

Осигурява прозрачност, публичност и
проследимост при управление на
съдебните дела;
Оптимизирано и надеждно управление
на делата по електронен път с
гарантиране на необходимата
информационна сигурност за защита
на информацията, обработвана и
обменяна от органите на съдебната
власт, както и осигуряване на
оперативно съвместим обмен с други
органи на съдебната власт, 
използващи информационни системи. 

Прозрачност, публичност и
проследимост

A

Предоставя възможност за улеснен
достъп на страните до съдебните дела
през Единен портал за електронно
правосъдие;
Предоставя възможност за извършване
на процесуални действия на страните
изцяло по електронен път чрез
способите и възможностите на Единен
портал за електронно правосъдие.

Улеснен достъп до съдебни
дела за страни и адвокати

B

Унифицира правилата и процесите при
управление на делата;
Повишава ефективността на работата
на магистрати и съдебни служители
чрез спестяване на време и
оптимизиране на работния процес;
Значително подобряване
ефективността на съдебната
администрация и намаляване времето
за обработка на дела.

Унифицирани оптимизирани
работни процеси и правила

C

Уеднаквява структурата и
съдържанието на въведената
информация по делата;
Премахва необходимостта от
многократно въвеждане на данни по
дела (движение на дела); 
Предоставя инструмент за повишаване
качеството на данните чрез единна
база данни, актуалност и защита на
данните.

Еднократно въвеждане и
уеднаквяване на структурата
и обхвата на данните

D

Извършване на взаимодействие с
външни информационни системи и
проверки във външни регистри по
лесен, достъпен и много бърз начин
чрез интеграции (достъп в реално
време).

Улеснен достъп в реално
време до данни от други
информационни системи

E

Гъвкава физическа и логическа
архитектура даваща възможност за
динамично и лесно надграждане и
разширяване в бъдеще.
Системна централизирана архитектура
– премахва разходите за ИКТ ресурс на
локално ниво в съдилищата и
намаляване на инвестицията при
бъдещи реформи или доразвиване на
ЕИСС с допълнителни модули.

Възможност за бъдещо
надграждане и развитие по
лесен начин

F

Е-дело

Работа с електронно дело – бързо, удобно и лесно
Възможност за работа по делото без необходимост от
наличие на хартиената папка на дело и едновременна на
работа на магистрати и служители по делото. 
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Разлики с досегашните
съдебни деловодни системи

Единна централизирана уеб-базирана система
Уеб базирана затворена информационна система за всички 153 районни, окръжни, 
апелативни, специализирани съдилища и Върховен касационен съд.

Няколко децентрализирани системи
Няколко отделни несвързани децентрализирани десктоп базирани
системи с инсталация за всеки отделен съд.

Други съдебни деловодни
системи

ЕИСС

Централизирано съхранение на дела в електронен
формат
Еднократно въвеждане на данни, еднократно сканиране, съхранение и достъп до
файлове, с което се съкращава значително времето за създаване и управление на
електронна папка на дело.

Локално съхранение на данни в отделни
независими бази данни
Многкратно въвеждане на данни и файлове във всеки отделен съд, 
дублиране на работа и създаване на ненужни обеми данни и файлове
без възможност за преизползването им.

VS.

Опростен, удобен и модерен интерфейс
Гъвкав потребителски интерфейс, даващ възможност за оптимално представяне на
данните чрез различни съвременни уеб браузъри, използване на удобни навигационни
инструменти за бърз преглед на данни и файлове от различни екрани и
функционалности.

Неинтуитивен остарял потребителски
интерфейс
Необходимост от запомняне и наизустяване на последователност от
потребителски действия и вложеност на екрани и функциии на
множество нива, използване на изскачащи екрани.

Високо ниво на сигурност чрез вход с КЕП
Вход в системата имат само регистрирани потребители, с активни профили в системата
и валиден КЕП. Достъпът до модули и функционалности зависи от потребителските
роли и вида на профила на конкретния потребител.

Незащитен достъп с потребителско име и
парола
Вход в децентрализираните системи с потребителско име и парола с
ниско ниво на сигурност. 

Възможност за отдалечена работа от всяка точка на света
през защитен канал с високо ниво на сигурност
Чрез специално създаден потребителски профил в приложението за отдалечен достъп
до ЕИСС, даващ възможност за преглед на електронните дела и постановява на актове
по тях отдалечено. Достъпът е защитен чрез двуфакторна автентикация. 

Работа само на място в съда

Достъп до системата е възможен само на място в съда на работните
места на магистрати и съдебни служители. 

Достъп до данни на външни системи и регистри
през ЕИСС
Възможност за извършване на проверки и публикуване на данни директно през
ЕИСС, извършване на действия за случайно разпределение, отчитане на
натовареност, изготвяне на единна статистика от едно място само чрез вход в ЕИСС

Вход и работа в множество външни
системи
Необходимост от вход и работа в множество външни системи на
съдебната власт и държавната администрация за извършване на
различни действия, превъвеждане на данни и информация

Гарантира публичност, прозрачност и проследимост на
съдебните дела
Процесите по публикуване и достъп до дела за автоматизирани до максимална
степен и се извършват в реално време, като не зависят от субективни фактори и
ръчни действия

Липса на видимост и проследимост на делата, 
зависими от субективна преценка публикуване и
достъпност до информация по дела
Действията са ръчни с възможност за субективен контрол за времето и
обема на публикуване на информацията.
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Интеграция с външни
системи

Единен портал за електронно
правосъдие (ЕПЕП)

02

Единна информационна система за
противодействие на престъпността (ЕИСПП)

01

Система за електронно призоваване и
съобщаване (СЕПС)

03

Информационна система за
производства по несъстоятелност (ИСПН)

05

Централен уеб базиран интерфейс за
публикуване на съдебни актове (ЦУБИПСА)

04

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ
(юридическите лица с нестопанска цел)

08

Национална база данни „Население“

07

Регистър БУЛСТАТ

09

Информационна система на НОИ

11

Информационна система на НАП
10

Електронен публичен регистър на
отводите (ЕПРО)

06
Автоматизирана информационна
система на МВР „Български документи
за самоличност“

12

За първи път в съдебната система
реализирана интеграция с всички основни
системи и първични регистри на
държавната администрация и други
системи на съдебната система в реално
време директно чрез ЕИСС
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2015-2020

Съдебни дела – 2 039 000 +
Съдебни актове – 4 977 500 +

2021

www.ecase.justice.bg

Достъп на страни и адвокати до 
електронни съдебни дела от 

ЕИСС през единна входна точка

2 пъти повече само за 1 година
Съдебни дела – 1 203 500 +
Съдебни актове – 2 612 600 +

За период от 5 години

Публичност, прозрачност и проследимост на 
съдебните дела от ЕИСС през ЕПЕП

Уникални  регистрирани потребители  
6  80 0+

Уникални  регистрирани потребители  
3  10 0  +
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Спестяване на време и средства за
получаване на актуална информация чрез
достъп до ЕПЕП и сайтовете на съдилищата
Чрез достъп до електронно дело в
ЕПЕП и общодостъпна информация
за дела (насрочени заседания, 
постановени актове), гражданите
имат възможност да получат

Ползи за гражданите

Достъп в реално време до
електронна папка на съдебни
дела

Лесен, достъпен и прозрачен начин
за преглед на електронна папка по
дело през ЕПЕП

Гарантирана защита на лични
данни на гражданите

Публикуване на съдебните актове в
ЕПЕП и Регистъра на актовете на
съдилищата при гарантирана
защита на личните данни

Възможност за достъп до
информация за дела и извършени
процесуални действия отдалечено
Възможност за получаване на достъп до
информация и резултат от извършените от
съда процесуални действия в електронна
форма от различни места през ЕПЕП

Защита правата на гражданите
чрез осигуряване на публичност, 
прозрачност и проследимост

Публикуване на съдебните актове в ЕПЕП
и Регистъра на актовете на съдилищата
своевременно и автоматизирано, чрез
което се гарантира равен достъп до
информация на всички страни по дела
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Електронни дела в ЕИСС

с

Индикатор по проекта – 250 000 електронни
дела до 2023 година

Електронни дела

Електронни дела в
ЕИСС

69%
Граждански

3%
Търговски

28%
Наказателни

0,03%
Фирмени
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153
ЕИСС е внедрена във
всички съдилища в
обхвата на проекта

153
Всички съдилища
работят с пълна
функционалностЕлектронни дела в ЕИСС

Статистика
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Регистрирани документи Образувани дела Брой регистрирани заседания Постановени актове Съдилища, работещи с пълната функционалност

Възобновили 31 
съдилища от Апелативен

район София

Възобновили 24 
съдилища от Апелативен

район Пловдив

Възобновили 34 
съдилища от Апелативен
район Варна и Бургас

Възобновили 16 съдилища от
Апелативен район Велико Търново и

2 военни съда

Възобновил
образуването на дела

ВКС
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Подаване на искова
молба/заявление/молба/жалба
за иницииране на дело

Заплащане на държавна
такса през виртуален ПОС
терминал с отстъпка

Образуване и
разглеждане на
съдебно дело

Преглед на електронно дело
и извършване на
процесуални действия в
електронна форма

ЕИСС ЕПЕПЕПЕП ЕПЕП

Надграждане на Единния портал за електронно 
правосъдие за предоставяне на електронни услуги за 
иницииране на съдебно дело, извършване на 
удостоверителни изявления и процесуални действия в 
електронна форма

Надграждане на Системата за електронно съобщаване и 
призоваване на съдебната система и привеждането й в 
съответствие с всички промени в процесуалните закони

Какво предстои?



Благодаря
за вниманието


