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ПРАВИЛА ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП 
ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО СЪДЕБНИ ДЕЛА  

 
 

Настоящите правила се издават във връзка със  Заповед № 300 от 27.06.2019 г. на 
Председателя на Окръжен съд – Смолян и във връзка с приложението на Регламент (ЕС) 

2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, както и на националното законодателство, относимо 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и във връзка с 

утвърдените Вътрешни правила за защита на личните данни в Районен съд – Мадан 
 

Глава Първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.1 С тези правила се урежда редът и условията за електронно 
предоставяне на информация по съдебни дела на страните и техните 
пълномощници (адвокати). Достъпът до тази информация се осъществява чрез: 

 1. Предоставяне на информация по протоколи от съдебни заседания 
и заключения на вещи лица  чрез електронен пощенски адрес от Районен съд - 
Мадан 

 2. Осигуряване  достъп до електронен портал за справки по 
електронните досиета на съдебните дела, включващи данни, генерирани в 
деловодната програма АСУД. 

 
 



Глава Втора 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОТОКОЛИ И 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ВЕЩИ ЛИЦА 
 
Чл.2  Предоставянето на информация по протоколи от съдебни заседания 

и заключения по съдебни експертизи чрез електронен пощенски адрес да се 
осъществява съгласно Вътрешните правила за защита на личните данни в 
Районен съд – Мадан /утвърдени със Заповед № РД-09-151/19.06.2019 г. на и.ф.Председател на 
съда/, съгласно Регламент 2016/679 и Правилата за достъп до електронни съдебни 
дела в единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет на 
Република България.  

Чл.3 (1) За електронно предоставяне на информация по протоколи от 
съдебни заседания и заключения по съдебни експертизи чрез електронен 
пощенски адрес от Районен съд – Мадан страните и техните пълномощници 
(адвокати) подават еднократно писмено искане за конкретно дело по образец 
Приложение 1 в деловодството на Районен съд - Мадан, което се прилага към 
папката по делото върху контролния лист.  

(2) Искания по електронна поща се допускат. Същите се отпечатват и 
прилагат по делото.  

Чл. 4 Служителят приел искането проверява за наличие на пълномощно 
по делото и създава в електронната папка по делото конфигурационен документ 
„Искане за незаверен препис“, в който въвежда имена и електронни адреси. 

Чл.5 Най-късно на следващия работен ден след проверка и подписване 
на протокола от съдията, съдебните секретари обезличават личните данни в него 
и генерират електронен вариант на същия - PDF формат с наименование „P-
номер на делото (четиринадесетцифрен код)”. 

Чл.6 (1) Полученото по електронна поща заключение по съдебна 
експертиза в текстов формат се въвежда в деловодната система в 
конфигурационен документ “Заключение по съдебна експертиза”, съдебните 
секретари/деловодители обезличават личните данни в него и генерират 
електронен вариант на същото - PDF формат с наименование „Z-номер на делото 
(четиринадесетцифрен код)”.  

(2) Постъпилите на хартиен носител заключения по съдебни експертизи 
се сканират и прилагат в база Медия, същите не могат да бъдат заличени и 
изпращани по електронна поща. 

Чл.7 Съдебните секретари/деловодители изпращат обезличените 
протоколи и обезличените заключения на страните и техните пълномощници, 
подали искане по образец Приложение 1, ежедневно чрез служебната електронна 
поща: rs_madan@mail.bg 

Чл.8 Не се допуска изпращането на данни от лични електронни адреси. 
 



 Глава Трета 
ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОНЕН ПОРТАЛ 

 
Чл. 9 (1) Условията, при които всеки адвокат, който е пълномощник на 

страна по съдебни дела и юридически лица (институции), може да се възползва 
от възможностите на електронния портал, са следните:  

1. Подаване на едноктратно писмено искане по образец Приложение 2 
за предоставяне на достъп до единния портал за информация по съдебни дела 

2. Разрешаване на достъпа с изрична резолюция от председателя на 
съда 

3. Получаване на уникална парола от администраторите на портала за 
влизане  и ползване на електронния портал за достъп до съдебните си дела. 

(2) потребителите на портала се задължават да пращат в текстови формат 
всички подадени входящи искови молби, въззивни и частни жалби  и др. в 
деловодството на съда и на електронния адрес на Районен съд – Мадан 
rs_madan@mail.bg  

(3) Предоставянето на услугата е безплатно. 
(4) При прекратяване на пълномощието адвокатът се задължава да 

уведоми съда 
 
Настоящите правила изменят Правила за предоставяне на електронен 

достъп до информация по съдебни дела /приети и утвърдени от Председателя на съда на 
11.06.2012 година/ и влизат в сила от датата на утвърждаването им от и.ф. 
Председател на РС-Мадан на 27.06.2019 г. 

  
 
 
 
 

 Изготвил: 

Снежана Фурланска – административен секретар 

 

 

 

 

 

 

4900, Мадан, ул.”Обединение” № 8 тел: /0308/ 2 22 37, факс: /0308/ 2 34 97 
           e-mail: court_madan @mail.bg;  http://www.madan.court-bg.org 



Приложение 1 
И С К А Н Е   

за изпращане на незаверени копия на протоколите от съдебните заседания 
по дело №………………………… на Районен съд – Мадан 

 
име на страна/адвокат по делото електронна поща дата подпис 

    

    

    

    

    

 
ИНФОРМИРАН/А СЪМ, ЧЕ ТОВА НЕ Е СЛУЖЕБНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА СЪДА, 

А НЕГОВА ИНИЦИАТИВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТНА ЕЛЕКТРОННА 
УСЛУГА. 

 
 
 

Приложение 1 
 

И С К А Н Е   
за изпращане на незаверени копия на протоколите от съдебните заседания  

по дело №………………………… на Районен съд – Мадан 
 

име на страна/адвокат по делото електронна поща дата подпис 
    

    

    

    

    

 
ИНФОРМИРАН/А СЪМ, ЧЕ ТОВА НЕ Е СЛУЖЕБНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА СЪДА, 

А НЕГОВА ИНИЦИАТИВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТНА ЕЛЕКТРОННА 
УСЛУГА. 



Приложение 2 

ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП 
ДО ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ИНФОРМ АЦИЯ ПО СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА 

https://ecase.bg 

Резолюция по искането: ДО  
 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

РАЙОНЕН СЪД - М А Д А Н  

От ………………………………………………………………………………………. 
(Собствено, бащино и фамилно име) 

адвокат при АК-……… ................................................................. ……….. 

/помощник адвокат/ при ...................................... към АК- ..............……. 

(Собствено, бащино и фамилно име на адвоката) 

Личен номер от регистъра на адвокатите………………………………….…  

Електронна поща………………………………….… 

Моля да ми бъде предоставен достъп до делата в съда, по които съм 
процесуален представител на страни. 

Декларирам, че при оттегляне на пълномощно за представителство по 
дело ще уведомя съда, за да се прекрати достъпа до съответното дело. 

Известна ми е отговорността по чл.313, ал.1 от НК при деклариране на 
неверни данни. 

 
 
 
 
 

………………    ………………………………… 
      дата      подпис  


