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В	 настоящата	 статия	 се	 изследват	 дигитализацията	 в	 съдебната	
власт	 и	 съответните	 образователни	 потребности.	 Разгледани	 са	
разпоредбите	 относно	 електронното	 правосъдие	 и	 предизвика-
телствата	пред	съдебната	власт,	с	които	е	свързано	въвеждането	
им.	За	приложението	на	тези	разпоредби	в	практиката	и	осигуря-
ването	на	ефективно	електронно	правосъдие	служителите	следва	
да	притежават	необходимите	компетентности.	Това	обосновава	и	
потребността	от	провеждане	на	обучения	на	различни	нива.	В	за-
ключение	и	на	база	на	извършения	анализ	са	формулирани	обоб-
щения	и	са	направени	някои	предложения.
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Въведение 

Електронното	правосъдие	може	да	се	разгледа	като	една	специфична	сфера,	
включена	в	рамката	на	електронното	управление.	Дейността	на	съдебната	власт	
(съдебни	органи	и	администрация	на	съдебната	власт),	а	също	и	достъпът	до	пра-
восъдие	се	очаква	да	се	подобрят	с	използването	на	информационни	и	комуни-
кационни	технологии.	Те	следва	да	спомогнат	за	по-добро	сътрудничество	както	

*	 Представените	резултати	в	статията	са	постигнати	чрез	проведено	проучване,	реализирано		
от	 членове	 на	 екипа	 по	 проект	№КП-06-Н-45/1	 „Дигитализация	 и	 дигитални	 компетент-
ности	 –	 тенденции	и	иновативни	практики	 във	 висшето	 образование	и	пазара	на	 труда“,	
финансиран	от	Фонд	научни	изследвания.
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между	отделните	органи	на	съдебната	власт,	така	и	между	тях	и	други	държавни/
административни	 органи,	 лица,	 осъществяващи	 публични	 функции,	 или	 орга-
низации,	предоставящи	обществени	услуги.	Очаква	се	с	помощта	на	цифровите	
технологии,	от	една	страна,	да	бъдат	намалени	разходите,	а	от	друга	страна	–	да	
се	увеличи	ефективността	на	работата	в	съдебната	система.	Очакван	резултат	е	и	
облекчаване	на	процедурата,	което	би	намалило	административната	тежест	и	би	
улеснило	гражданите	и	организациите,	спестявайки	им	време	и	средства.	

Органите	на	съдебната	власт	заемат	специално	място	в	държавната	органи-
зация	и	изпълняват	особени	задачи	(Андреева,	Йолова,	Димитрова,	2021,	с.	167).	
Затова	въвеждането	на	електронно	правосъдие	не	може	да	бъде	еднократен	акт,	
това	е	един	продължителен	процес	с	проучване	и	добре	планирано	и	поетапно	
въвеждане.	През	2012	г.	Министерският	съвет	приема	с	решение	от	21.11.2012	г.	
Концепция	за	електронно	правосъдие,	в	която	са	описани	принципи,	цели	и	фази	
на	неговото	въвеждане2	(Dimitrov,	2013).	В	така	приетата	Концепция	се	обръща	
внимание	на	необходимостта	от	електронно	правосъдие,	чието	въвеждане	е	част	
от	реформата	в	съдебната	власт.	По-късно	е	приета	и	Стратегия	за	въвеждане	на	
електронно	управление	и	електронно	правосъдие	в	сектор	„Правосъдие”	2014-
2020	г.3	като	продължение	на	Стратегията	за	развитие	на	електронното	управле-
ние	в	Република	България	2014-2020	г.,	а	също	така	и	Пътна	карта	за	изпълнение	
на	секторната	стратегия.	Съгласно	Стратегията	това	„е	основополагащ	документ	
за	единно	формиране,	планиране,	осъществяване,	координиране	и	контрол	на	по-
литиката	 в	 сектор	 „Правосъдие“,	провеждана	от	държавните	институции	в	 съ-
трудничество	с	гражданите,	бизнеса	и	съсловните	организации.“	В	Концепцията,	
съответно	Стратегията,	се	установява	липсата	на	разпоредби/наличието	на	час-
тични	разпоредби	за	използване	на	електронен	документ	и/или	електронен	под-
пис	в	отношенията	със	съдебната	система,	а	също	така	и	при	упражняване	на	дей-
ността	на	органите	на	съдебната	власт/администрациите	им	(Dimitrov,	2013).	Не	е	
предвидена	правна	възможност	за	упражняване	в	електронна	форма	на	процесу-
алните	права.	През	2016	г.	са	направени	редица	изменения	в	Закона	за	съдебната	
власт	(ЗСВ)4	със	Закона	за	изменение	и	допълнение	на	закона	за	съдебната	власт	
(ЗИДЗСВ)5	и	е	приета	нова	Глава	осемнадесета	„а“	„Удостоверителни	изявления	
и	процесуални	действия	в	електронна	форма“,	чл.	360	а-т,	а	през	2020	г.	и	нов	Раз-
дел	IV.	Информационна	система	на	съдебното	изпълнение	–	чл.	360	у6,	като	част	

2 https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=908.
3	 Приета	с	Решение	№531	на	Министерския	съвет	от	21.07.2014	г.
4	 Обн.	ДВ,	бр.	64	от	7.08.2007	г.,	....	изм.,	бр.	80	от	24.09.2021	г.
5	 ДВ,	бр.	62	от	2016	г.,	в	сила	от	09.08.2016	г.
6	 ДВ,	бр.	86	от	2020	г.
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от	разпоредбите	влизат	в	сила	от	09.08.2016	г.,	други	чак	от	01.07.2021	г.	Приети	
са	и	редица	подзаконови	актове:	Наредба	№4	от	16.03.2016	г.	за	воденето,	съх-
раняването	и	достъпа	до	регистъра	на	актовете	на	съдилищата7;	Наредба	№5	за	
организацията	и	реда	за	водене,	съхраняване	и	достъп	до	електронните	дела	и	на-
чина	на	съхраняване	на	доказателствата	и	доказателствените	средства	по	делата,	
както	и	вътрешния	оборот	и	съхраняването	на	друга	информация,	обработвана	от	
съдебната	администрация8;	Наредба	№6	за	извършване	на	процесуални	действия	
и	удостоверителни	изявления	в	електронна	форма	 9	и	Правилник	за	вътрешния	
ред	за	използването	на	електронен	подпис	и	електронна	идентификация	от	орга-
ните	на	съдебната	власт10.	Въпреки	приемането	на	разпоредби	относно	електрон-
ното	правосъдие,	при	приложението	на	практика	възникват	множество	проблеми,	
което	води	и	до	негативни	оценки	на	Европейската	комисията	в	доклади	относно	
върховенството	на	закона	по	отношение	на	цифровизацията	в	съдебната	система	
(1),	като	съгласно	доклада	от	2021	г.	„Въздействието	на	реформата	е	застрашено	
и	от	липсата	на	цифровизация“.

Изследваната	проблематика	е	безспорно	актуална.	От	една	страна,	продъл-
жаващата	съдебна	реформа	е	едно	от	предизвикателствата	в	България.	Официал-
но	инициативата	за	провеждането	ѝ	стартира	през	1999	г.	и	от	този	момент	и	до	
днес	това	е	една	от	актуалните	теми	в	обществения	ни	живот	(Аракелян,	2017)
(2).	От	друга	страна,	част	от	разпоредбите	в	ЗСВ	влязоха	в	сила	от	01.07.2021	г.,	
и	по-специално	тези	за	Единен	портал	за	електронно	правосъдие,	образуване	на	
електронните	дела,	въвеждане	на	изявленията	и	актовете,	подавани	до	органите	
на	съдебната	власт	на	хартиен	носител,	както	и	всички	документи	и	информация	
на	хартиен	носител	в	информационната	система	на	органите	на	съдебната	власт	
чрез	снемане	на	електронен	образ	във	вид	и	по	начин,	позволяващи	възпроизвеж-
дането	им	и	обмена	автоматизирано	и	по	електронен	път	на	електронни	докумен-
ти	между	органи	на	съдебната	власт	и	други	лица.	От	2020	г.	започна	и	въвежда-
нето	на	Единната	информационна	система	на	съдилищата	и	внедряването	ѝ	във	
всички	съдилища.	В	процеса	на	дигитализация	и	въвеждане	на	цифровизацията	в	
съдебната	система	възникват	редица	проблеми	и	именно	това	предизвиква	инте-
реса	към	тази	толкова	обсъждана	тема.

Актуалността	се	обуславя	и	от	факта,	че	на	ниво	Европейски	съюз	предстои	
приемане	на	регламент	за	т.	нар.	система	e-CODEX	–	компютъризирана	система	

7	 ДВ,	бр.	№	28	от	04.04.2017	г.
8	 ДВ,	бр.	67	от	18.8.2017	г.
9	 ДВ,	бр.	67	от	18	август	2017	г.
10	Приет	от	Пленума	на	Висшия	съдебен	съвет	с	решение	по	т.	39	от	Протокол	№10/16.03.2017	
г.,	обнародван	в	Държавен	вестник,	бр.	32	от	21.04.2017	г.
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за	комуникация	в	трансгранични	граждански	и	наказателни	производства	за	улес-
няване	достъпа	до	правосъдие	на	граждани	и	бизнеса.	По	думите	на	евродепутата	
Емил	Радев,	докладчик	по	досието	в	Европейския	парламент,	цел	на	въвеждането	
на	тази	система	е	чрез	обхващане	на	национални	IT	системи	в	комуникационна	
мрежа,	която	е	децентрализирана,	да	се	даде	възможност	на	съдилищата	на	дър-
жавите	членки	да	изпращат	по	електронен	път	документи,	доказателства,	инфор-
мация	до	други	държави	членки	(Радев,	2021).

Нарастващата	 конкуренция	 в	 глобален	 мащаб	 предопредели	 приемането	
на	редица	мерки	на	европейско	ниво,	целящи	повишаване	на	конкурентоспосо-
бността	на	висшето	образование	(Dimitrova,	2019,	с.	152	–	163;	Andreeva,	Yolova,	
2019).	В	контекста	на	изследваната	проблематика	интерес	представляват	и	обра-
зователните	потребности	на	служителите	в	съдебната	система.	За	ефективното	
функциониране	на	електронното	правосъдие	следва	всички	те	да	могат	да	рабо-
тят	със	системите	и	цифровите	инструменти.	Това	обуславя	необходимостта	от	
тяхното	обучение	(Dimitrov,	2013)11	на	различни	нива	(магистрати,	служители	в	
администрацията)	и	различни	етапи,	както	и	обща	политика	в	съдебната	система,	
свързана	с	обезпечаване	и	контрол	на	нивото	на	компетентности.	Следва	да	се	
гарантира	 високо	 качество	 на	 предлаганата	 образователна	 услуга	 за	 постигане	
целта	на	въвеждането	на	електронното	правосъдие,	а	именно	–	повишаване	на	
ефективността.

Цел на настоящата разработка	е	да	се	изследват	нормите	в	ЗСВ,	в	частта,	
свързана	с	въвеждането	на	електронното	правосъдие,	както	и	проблематиката	по	
тяхното	приложение.	Обосновава	се	образователната	необходимост	за	правилно-
то	функциониране	на	системата.	На	база	на	извършения	анализ	се	правят	изводи	
и	се	отправят	някои	препоръки	за	приложението	на	нормите	в	практиката.

За	реализирането	на	поставената	цел	авторът	си	поставя	следните	изследо-
вателски задачи: 

1)	да	се	направи	нормативен	анализ	на	разпоредбите	относно	електронното	
правосъдие,	регламентирани	в	ЗСВ;

2)	да	се	изследва	проблематиката	от	гледна	точка	на	възникналите	образова-
телните	потребности;

3)	на	база	на	извършения	анализ	да	се	обосноват	изводи	и	препоръки	относ-
но	приложимата	правна	уредба.

Използвани	 са изследователски методи,	 типични	 за	 правната	 доктрина,	
като	нормативен,	сравнителноправен,	индукция	и	дедукция.

Авторът	поставя	ограничение	в	изследването,	като	се	разглеждат	само	раз-

11	Виж	и	Концепция	за	електронно	правосъдие.
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поредбите	в	ЗСВ	и	издадените	в	тази	връзка	подзаконови	актове.	Материалът	е	
съобразен	с	националното	законодателство	към	15	ноември	2021	г.

1. Нормативен анализ на разпоредбите относно електронното 
правосъдие в ЗСВ

Глобализацията	 и	 бързото	 развитие	 на	 технологиите	 прави	 наложително	
тяхното	приложение	и	в	държавното	управление.	С	въвеждането	на	електронно	
управление	се	осигурява	подобряване	на	ефективността	и	качеството	на	обслуж-
ване,	то	се	превръща	в	инструмент	за	осъществяване	на	важни	политики.	От	една	
страна,	то	позволява	достъп	на	граждани	и	организации	до	информация	от	пуб-
лични	институции	по	електронен	път,	което	е	по-рационален	и	облекчен	начин	на	
взаимодействието	им	с	администрацията.	От	друга	–	е	средство	за	повишаване	на	
ефективността	както	на	работата	на	администрацията,	така	и	на	предлаганите	от	
нея	услуги.	Електронното	правосъдие	е	част	от	електронното	управление	(Kesan,	
J.,	Jimenes,	C.,	Gasco,	M.,	2015; Cano,	Jimenes,	Ros,	2015;	Libre,	2018),	то	позволява	
на	органите	на	съдебната	власт	да	предоставят	чрез	информационни	и	комуника-
ционни	технологии	услуги	и	достъп	до	информация	на	гражданите	и	организаци-
ите.	Въвеждането	на	електронно	правосъдие	и	използването	на	електронни	тех-
нологии	за	постигане	на	ефективност,	прозрачност	и	достъп	до	правосъдие	е	от	
съществено	значение	за	всяка	една	правосъдна	система	(Wang,	2021;	Lupo,	Bailey,	
2014;	van	den	Hoogen,	R.,	 2008;	Numa,	2020;	Fabri,	Lupo,	2012;	United	Nations,	
2018).	В	България	процесът	е	започнал	още	през	2012	г.,	а	през	2016	са	приети	
редица	разпоредби	в	нова	Глава	осемнадесета	„а“	„Удостоверителни	изявления	и	
процесуални	действия	в	електронна	форма“	в	Закона	за	съдебната	власт.	С	тези	
разпоредби	се	въвеждат	основите	за	електронното	правосъдие.	Съгласно	чл.	360	
а	предвидените	в	закона	процесуални	действия,	както	и	актове	и	удостоверителни	
изявления	на	органи	на	съдебната	власт	се	извършват	в	електронна	форма.	На	
пленума	на	Висшия	съдебен	съвет	(ВСС),	съгласувано	с	министъра	на	правосъ-
дието,	са	предоставени	правомощия	по	одобряване	на	информационни	системи,	
които	да	се	използват	от	органите	на	съдебната	власт	(чл.	360	б),	по	изграждане	и	
поддържане	на	Единен	портал	за	електронно	правосъдие	(чл.	360	г),	по	издаване	
на	подзаконови	нормативни	актове	(наредба,	правилник)	за	задаване	на	формати,	
технически	изисквания	и	т.н.,	за	осигуряване	на	техническа	и	технологична	въз-
можност	за	въвеждане,	обработване	и	съхраняване	на	документите	в	електронен	
формат,	за	организацията	и	реда	за	водене,	съхраняване	и	достъп	до	електронните	
дела.	Част	от	тези	разпоредби	влизат	в	сила	от	въвеждането	им	през	2016	г.,	като	
например	разпоредбата	за	Електронен	портал	за	правосъдие	(чл.	360	в),	задълже-
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нието	на	органите	на	съдебната	власт	да	поддържат	интернет	страници	в	рамките	
на	този	портал	(чл.	360	г),	издаването	на	подзаконови	нормативни	актове	(чл.	360	
е,	чл.	360	и,	чл.	360	к).	Електронният	портал	за	правосъдие	е	вече	факт	–	от	01.12.	
2019	г.	страниците	на	180	съдилища	са	достъпни	чрез	него,	като	съдържанието	и	
структурата	на	информацията	са	унифицирани,	а	също	така	и	предлаганите	функ-
ционалности	и	онлайн	услуги.	В	момента	там	се	предоставя	достъп	до	делото	на	
страните	в	съдебния	процес.	Осигурен	е	и	свободен	достъп	до	публикуваните	със	
заличени	лични	данни	актове	на	съдилищата.	В	портала	е	предвидена	връзка	със	
системата	на	ВСС	за	подаване	и	обработване	на	сигнали	за	корупция	и	жалби,	
както	и	възможност	за	проследяване	на	образуването	на	преписка	и	движението	
на	тази	преписка.	Предлага	се	също	електронно	издаване	на	свидетелство	за	съ-
димост,	за	което	се	изисква	наличието	на	електронен	подпис.	През	единния	пор-
тал	е	предоставен	и	публичен	и	свободен	достъп	до	информация	за	случайното	
разпределение	на	делата,	както	и	протоколите	и	статистика	за	случаен	подбор.	
За	работа	със	системата	е	необходим	само	уеб	браузър,	което	я	прави	достъпна	
за	повече	потребители.	В	бъдеще	се	предвижда	да	 се	 включат	 всички	 съдили-
ща	и	допълнителни	функционалности.	Съгласно	чл.	360	д	органите	на	съдебната	
власт	предоставят	на	своите	интернет	страници	пряк,	постоянен,	безпрепятствен	
и	безплатен	достъп	до	следната	информация:	наименование,	адрес,	данни	за	ко-
респонденция	(вкл.	телефонен	номер	и	електронен	адрес),	телефонен	номер,	на	
който	може	да	се	получи	информация	за	извършване	на	процесуални	действия	в	
електронна	форма,	както	и	оказване	на	помощ	при	изпълнение	на	техническите	
стъпки	за	това,	данни	за	банкови	сметки	и	начини	на	плащане	на	държавни	такси	
или	други	разноски	по	електронен	път	и	друга	информация,	предвидена	в	акт	на	
ВСС	или	друг	нормативен	акт.	Видно	от	анализираната	разпоредба	в	нея	е	зададе-
но	минималното	и	изискуемо	съдържание	на	интернет	страниците	на	органите	на	
съдебната	власт,	като	с	включването	им	в	Единния	портал	за	правосъдие	тази	ин-
формация	е	унифицирана	с	цел	улесняване	на	потребителите.	В	разпоредбите	на	
чл.	360	н-360	т	се	предвижда	създаването	на	Регистър	на	актовете	на	съдилищата,	
който	е	електронна	база	данни	и	съдържа	актовете,	които	слагат	край	на	произ-
водство	пред	съответната	инстанция	или	подлежат	на	самостоятелно	обжалване.	
Този	регистър	е	част	от	единната	информационна	система	на	съдилищата,	като	
при	неговото	водене	и	съхранение	следва	да	се	гарантира	сигурността,	целостта	
и	достъпността	на	информацията,	съдържаща	се	в	него.	

Даването	на	свободен	достъп	до	актовете	на	органите	на	съдебната	власт	по	
електронен	път	е	значително	улеснение	за	гражданите	и	организациите	(Wang,	
2021;	Wolters	Kluwer,	2018),	както	и	спомага	за	информираността,	публичността	
и	прозрачността,	а	по	този	начин	повишава	и	доверието	на	гражданите	в	право-
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съдието.	
Съгласно	 §215	 от	Преходните	 и	 заключителни	 разпоредби	на	 ЗИДЗСВ	от	

2016	г.	подзаконовите	нормативни	актове	следва	да	се	приемат	в	6	месечен	срок.	
ВСС	е	издал	на	основание	чл.	360	е,	ал.	1	във	връзка	с	чл.	360	л,	ал.	3	и	чл.	360	
м,	ал.	3	Наредба	№6	за	извършване	на	процесуални	действия	и	удостоверителни	
изявления	в	електронна	форма.	Наредба	№5	за	организацията	и	реда	за	водене,	
съхраняване	и	достъп	до	електронните	дела	и	начина	на	съхраняване	на	доказа-
телствата	и	доказателствените	средства	по	делата,	както	и	вътрешния	оборот	и	
съхраняването	на	друга	информация,	обработвана	от	съдебната	администрация	
въз	основа	на	чл.	360	и.	Съответно	Правилник	за	вътрешния	ред	за	използване-
то	на	електронен	подпис	и	електронна	идентификация	от	органите	на	съдебната	
власт	на	основание	360	к	и	Наредба	№	4	от	16.03.2016	г.	за	воденето,	съхранява-
нето	и	достъпа	до	регистъра	на	актовете	на	съдилищата	на	основание	чл.	360	т	
с	малки	закъснения	–	в	рамките	на	няколко	месеца	след	изтичане	на	6	месечния	
срок.	В	тези	подзаконови	нормативни	актове	подробно	са	уредени	въпросите	по	
организацията,	 както	 и	 приложението	 на	 посочените	 разпоредби,	 зададени	 са	
технически	параметри	и	изисквания,	начин	на	работа,	процедури,	възможности	
за	достъп.	

За	приложението	на	други	разпоредби	в	първоначалния	вариант	на	ЗИДЗ-
СВ	от	2016	г.	е	предвиден	тригодишен	срок	от	влизането	в	сила	на	закона	–	чл.	
360	в,	ал.	2;	чл.	360	ж;	чл.	360	з;	чл.	360	м.	Впоследствие	този	срок	е	удължен	до	
30.06.2021	г.,	или	те	влизат	в	сила	от	01.07.2021	г.	Това	е	разпоредбата	относно	
възможностите,	които	осигурява	Единният	портал	за	правосъдие	(чл.	360	в	ал.	2):	
заявяване	на	извършването	на	удостоверителни	изявления	в	електронна	форма,	из-
вършване	на	процесуални	действия	в	електронна	форма,	връчване	на	съобщения	
и	призовки	и	достъп	до	поддържаните	от	органите	на	съдебната	власт	електронни	
дела	и	публични	регистри.	Друга	разпоредба,	която	влезе	в	сила	от	01.07.2021	г.,	е	
относно	въвеждане	в	информационната	система	на	всички	документи,	изявления,	
актове	и	информация,	които	биват	подавани	на	хартиен	носител	чрез	снемане	на	
електронен	образ	по	такъв	начин	и	в	такъв	вид,	че	да	бъде	възможно	възпроиз-
веждането	им	(чл.	360	ж).	Съгласно	разпоредбите	тези	документи	и	документи,	
получени	на	електронен	носител	или	постъпили	по	електронен	път,	следва	да	се	
съхраняват	и	обработват	по	такъв	начин,	че	да	са	защитени	от	грешки,	подправя-
не	или	загуба.	При	снемане	на	електронен	образ	от	оригинала	служителят	удосто-
верява	пълното	и	точно	съответствие	между	него	и	оригинала	чрез	подпис	върху	
хартиения	носител	и/или	електронен	подпис	на	въведените	електронни	образи.	
Съгласно	чл.	чл.	360	з,	ал.	1	от	01.07.2021	г.	се	образуват	електронни	дела,	като	
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дефиницията	за	електронно	дело	е	дадена	в	ал.	2	на	Разпоредбата12.	Поддържане-
то	и	съхранението	на	електронните	дела	се	осигурява	от	органите	на	съдебната	
власт	по	начин,	непозволяващ	случайно	или	незаконно	унищожаване	на	данни	
и	недопускащ	неправомерен	достъп	до	 тях,	 тяхното	изменение	и/или	разпрос-
транение.	Същевременно	на	лицата	с	право	на	достъп	следва	да	бъде	осигурен	
непрекъснат	и	безплатен	отдалечен	достъп.	Органите	на	съдебната	власт	следва	
да	осигурят	съдействие	от	определени	служители	от	тяхната	администрация	на	
лицата,	 които	искат	достъп	до	делата.	По	делото	могат	да	бъдат	предоставяни	
както	официални	преписи,	така	и	незаверени	копия,	като	се	събират	такси	като	за	
препис.	Във	връзка	с	тези	разпоредби	вече	са	възникнали	проблемни	ситуации	–	
таксата	за	заверка	на	книжа	е	1	лв.	на	страница,	а	понякога	обемът	е	голям	(когато	
например	следва	да	се	разпечата	приложение);	ако	едната	страна	не	е	дала	съгла-
сие	за	електронно	връчване,	книжата	все	пак	следва	да	се	представят	на	хартиен	
носител	и	това	отчасти	обезсмисля	електронното	подаване.	Служителите	следва	
да	снемат	електронен	образ	и	да	удостоверят	съответствието	с	оригинала	и	това	е	
времеемко	предвид	обема	на	някои	дела	и	вместо	да	облекчи,	по-скоро	натоварва	
служителите	допълнително.	

По	отношение	на	обмена	на	документи	–	за	обмен	на	електронни	дела	и	до-
кументи	между	органите	на	съдебната	власт	разпоредбата	е	в	сила	от	приемането	
през	2016	г.	Този	обмен	се	извършва	по	електронен	път,	автоматизирано	и	в	ус-
ловия	на	оперативна	съвместимост	и	информационна	сигурност.	По	отношение	
на	обмена	на	електронни	документи	между	органи	на	съдебната	власт	и	лицата,	
осъществяващи	 публични	функции,	 организациите,	 предоставящи	 обществени	
услуги,	и	административните	органи	разпоредбите	влизат	в	сила	от	01.07.2021	г.,	
като	следва	да	се	осигури	оперативната	съвместимост	и	сигурния	обмен.	За	лица,	
организации	и	административни	органи	е	предвидено	задължение	за	предоставя-
не	на	вътрешни	електронни	административни	услуги	на	органите	на	съдебната	
власт.	Тези	разпоредби	целят	облекчаване	на	административната	тежест	за	граж-
даните,	но	отчасти	още	не	се	прилагат	на	практика.

Единната	информационна	 система	на	 съдилищата	беше	разработена	и	въ-
ведена	в	съдилищата	през	2020	г.	(пилотно	в	17	съдилища).	Внедряването	ѝ	във	
всички	съдилища	е	съобразено	с	новата	съдебна	карта	и	следва	да	доведе	до	зна-

12	Електронното	дело	е	съвкупност	от	свързани	електронни	записи	в	информационната	систе-
ма	на	органа	на	съдебната	власт,	която	съдържа	всички	електронни	документи	и	информа-
ция,	създадени	или	предоставени	от	участниците	в	производството	и	органите	на	съдебната	
власт	във	връзка	с	упражнени	процесуални	права	или	удостоверителни	изявления,	всички	
електронни	документи	и	доказателства	по	чл.	360	ж	и	други	данни,	обработвани	от	органа	
на	съдебната	власт	във	връзка	с	производството.
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чителна	 оптимизация	 в	 работата	 на	 съдилищата,	 до	 качествено	 управление	 на	
дела	 по	 електронен	 път	 и	 съответно	 до	 по-ефективно	 електронно	 правосъдие.	
Основни	принципи	на	това	ефективно	правосъдие	са	прозрачност	и	достъпност,	
защита	на	лични	данни,	еднократно	събиране	на	данни,	по-бързо	и	качествено	
обслужване	и	по-лесен	достъп	до	обществената	информация.	За	съжаление,	с	въ-
веждането	са	свързани	и	множество	проблеми,	които	в	момента	се	прави	опит	да	
бъдат	разрешени.	При	приложението	на	системата	са	отчетени	множество	греш-
ки,	част	от	които	още	не	са	коригирани	и	в	някои	съдилища	бе	наложително	да	
работят	двете	системи	–	стара	и	нова	–	паралелно,	като	съдиите	следва	да	качват	
решенията	си	и	в	двете.	Вместо	да	облекчи	работата	им,	тя	им	създава	в	пъти	
повече	работа.	Като	проблем	се	отчита,	че	създателите	на	програмния	продукт	
(външен	изпълнител)	не	са	достатъчно	запознати	с	работата	в	органите	на	съдеб-
ната	власт	и	това	е	довело	до	неточности	и	грешки,	за	които	съдии	и	администра-
тори	съобщават,	а	в	момента	се	изготвя	и	единен	списък	с	описание	на	всички	
необходими	поправки	в	информационната	система,	подготвян	от	работна	група	
от	членове	на	ВСС,	съдии	и	служители	в	съдебната	администрация.	Според	ня-
кои	автори	при	въвеждане	на	информационни	системи	в	областта	на	съдебната	
власт	се	отчита,	че	принципите,	отнасящи	се	както	до	самия	дизайн	на	системата	
(„принципи	на	проектиране	на	системата”),	така	и	до	проектиране	и	управление	
на	процеса,	чрез	който	се	създават	и	внедряват	системите	(„дизайн	мениджмънт	
принципи“),	може	да	повлияе	на	резултатите	(Lupo&Bailey,	2014;	Andrade,	Joia,	
2012;	Bailey,	Burkell,	2013).	При	въвеждане	следва	да	се	съблюдава	за	модулност,	
интелигентно	използване	на	 съществуващите	инсталирани	бази,	 баланс	между	
просто	и	сложно,	консултации	при	създаване	и	управление	на	състемния	дизайн,	
като	решенията	не	следва	да	водят	до	диференцирани	възможности	и	следва	да	
осигуряват	на	потребителите	равен	достъп	до	правосъдие	(Velicogna, 2011). 

2. Образователни потребности 

Със	ЗИДЗСВ	от	2016	г.	са	приети	разпоредби	относно	електронното	право-
съдие	и	всички	те	вече	са	в	сила.	Тези	разпоредби	следват	стратегии,	концепции,	
пътни	карти,	препоръки	от	доклади	на	ЕС.	Приложението	им	на	практика	показва	
редица	проблеми,	част	от	тях	технически	–	липса	на	модерно	оборудване,	про-
блеми	с	въведената	Единна	информационна	система,	забавяне	в	разработката	на	
програмни	продукти	и	т.н.	Не	по-маловажен	обаче	е	въпросът	относно	уменията	
на	служителите	и	обучението	им	да	работят	с	тези	системи.	Този	въпрос	е	свързан	
с	актуализиране	на	длъжностните	характеристики	и	обучението	на	служителите.	
Защото	даже	и	при	безпроблемно	функциониране	на	системата,	ако	служителите	
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не	са	обучени	да	работят	с	нея	не	може	да	се	постигне	очакваното	оптимизиране	
на	работните	процеси	и	увеличаване	на	ефективността	от	работата	на	съдебната	
власт.	Обучението	на	потребителите	би	изградило	подходящ	капацитет	за	работа	
с	електронната	система	и	би	гарантирало	качествено	използване	на	възможност-
ите	ѝ	в	бъдеще.	

Такива	 обучения	 са	предвидени	и	 се	провеждат	и	 в	момента	на	 различни	
нива.	От	една	страна,	Националният	институт	по	правосъдие	 (НИП)	провежда	
обучения	както	за	съдии,	така	и	за	ИТ	специалисти	и	служители	в	администраци-
ята	на	съдебната	власт.	Създадена	е	ИТ	Стратегия	на	правораздавателните	органи	
на	Р.	България	за	периода	2011	–	2013	г.,	в	която	като	цел	4	е	набелязано	повиша-
ване	на	квалификацията	на	магистратите	и	съдебните	служители	за	ефективно	
използване	на	ИТ.	За	постигане	на	тази	цел	е	предвидено	както	да	бъдат	създа-
дени	стандарти	за	обучение	в	областта	на	информационните	технологии,	които	
да	 са	 специализирани	 за	магистрати	и	 съдебни	 служители,	 така	 и	 провеждане	
на	политики	в	областта	на	човешките	ресурси.	При	изготвяне	на	стандарт	за	ИТ	
умения	следва	да	бъдат	отчетени	специфичните	нужди	в	съдебната	система,	как-
то	и	имайки	предвид	функциите	на	магистрати	и	 съдебни	служители	да	бъдат	
създадени	отделни	стандарти	за	различните	категории.	Създаденият	стандарт	за	
съдебни	служители	би	поставил	изисквания	за	определени	знания	и	практически	
умения,	които	да	се	овладеят	от	съдебните	служители,	при	отчитане	на	все	по-
пълната	автоматизация	и	дигитализация	в	съдебната	власт,	както	и	възможност-
ите	за	използване	на	електронни	документи	и	електронен	подпис.	Съответно	по	
тези	стандарти	да	бъдат	разработени	учебни	програми	за	съдебните	служители	и	
за	магистрати	за	придобиване	на	ИТ	умения,	съобразени	с	отделните	профили.	
Ролята	на	НИП	е	сертифициране	на	обучаващи	организации,	които	да	провеж-
дат	обучения	по	така	разработената	учебна	програма.	Тези	обучения	надграждат	
знанията	на	служителите	в	системата	и	им	помагат	за	приспособяване	за	работа	
в	дигиталната	среда.

Обучения	се	предлагат	и	на	ниво	средно	образование	и	университет.	Обуче-
ние	в	специалност	„Съдебна	администрация“	се	предлага	от	Икономически	уни-
верситет	–	Варна	в	ОКС	„бакалавър“,	8	семестъра,	4	години,	като	учебният	план	
включва	дисциплини	като	„Информатика“,	„Правни	и	информационни	системи“,	
„Електронно	правосъдие“.	Университетът	по	библиотекознание	и	информацион-
ни	технологии	предлага	обучение	по	специалност	„Информационни	технологии	
в	съдебната	администрация“,	8	семестъра,	4	години,	задочна	форма	на	обучение.	
Министерство	на	образованието	и	науката	е	предвидило	учебна	програма	за	от-
раслова/специфична	професионална	подготовка	по	„Информационни	и	комуни-
кационни	технологии	в	съдебната	власт“	–	теория	за	ХІІ	клас,	професионално	на-
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правление:	код	346	„Секретарски	и	административни	офис	дейности“,	професия:	
код:	346040	„Съдебен	служител“,	специалност:	код:	3460401	„Съдебна	админи-
страция“.	Важно	е	тези	обучения	да	бъдат	съобразени	с	динамиката	в	променящи-
те	се	нужди	предвид	бързото	развитие	и	навлизане	на	информационните	и	кому-
никационните	технологии.	Те	могат	да	дадат	не	само	базата	от	основни	познания,	
но	и	допълнителни	специални	такива,	ако	са	съобразени	с	нуждите	на	практика-
та.	Университетът	и	училището	следва	да	поддържат	контакти	с	работодатели-
те	за	създаване	на	учебни	планове,	които	да	подготвят	учениците/студентите	с	
компетенциите,	търсени	от	работодателите.	Учебни	планове,	съобразени	с	компе-
тентностния	модел,	с	изискванията	на	работодателя	за	необходими	компетенции	
за	определена	професия,	ще	направят	обучаваните	конкурентоспособни,	ще	им	
дадат	необходимите	знания	и	умения	за	реализация	в	дадената	област	(Миронова,	
2019).	През	последните	години	организациите	масово	използват	компетентност-
ния	 подход	 и	 създаването	 на	 компетентностни	модели,	 тъй	 като	 компетенции-
те	следват	динамиката	на	средата,	тяхното	описание	се	променя	с	промяната	в	
средата	(Томов,	2010),	а	въвеждането	на	дигитализацията	е	един	изключително	
динамичен	процес.	Поради	тази	причина	авторът	счита,	че	въвеждането	не	само	
на	актуализирани	длъжностни	характеристики	и	държавни	образователни	стан-
дарти,	а	в	допълнение	към	тях	и	на	компетентностни	модели	ще	доведе	до	едно	
по-успешно	функциониращо	електронно	правосъдие,	осигурявайки	при	сътруд-
ничество	и	обмен	на	информация	кадри	с	необходимите	знания,	но	и	меки	умения	
(по	какъв	начин	работодателят	очаква	да	се	държи	служителят,	 за	да	постигне	
високи	 резултати	 в	 работата	 си)	 (Андреева,	 2018).	 Компетентностните	модели	
са	 „интегрирани системи от взаимно допълващи се компетенции“ (Томов,	
2010).	Те	описват	необходимото	поведение	за	постигане	на	оптимални	резулта-
ти	на	дадена	позиция.	Компетентностните	модели	представляват	съвкупност	от	
способности,	които	заедно	предопределят	доколко	успешно	ще	се	представи	кан-
дидата	в	определена	работна	среда,	как	работодателят	би	искал	да	се	представи,	а	
не	какво	конкретно	се	изисква	да	прави.	Успешният	кандидат	за	работа	следва	да	
притежава	не	само	техническите	умения	да	работи	със	системата,	а	и	да	се	впис-
ва	в	тази	среда	със	своите	„меки	компетенции“	като	адаптивност	при	промени	в	
обстоятелствата,	способност	за	ефективна	комуникация	и	работа	в	екип,	инициа-
тивност	при	вземане	на	решения,	организираност.	Тези	компетенции	следва	да	се	
идентифицират	от	работодателя	и	да	се	информират	обучителите	независимо	на	
какво	ниво	–	училище,	университет,	НИП,	продължаваща	квалификация,	учене	
през	целия	живот	–	за	създаване	на	адекватни	учебни	планове	и	програми,	спо-
собни	да	подготвят	успешния	кандидат	както	с	необходимата	теоретична	основа,	
така	и	с	придобиването	на	меки	компетенции.	
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Заключение

След	направения	анализ	в	заключение	може	да	се	обобщи	следното:	
Бързото	развитие	на	дигиталните	технологии	и	тяхното	навлизане	в	система-

та	на	правосъдието	поставя	предизвикателства	както	пред	ВСС	и	органите	на	съ-
дебната	власт	–	от	организационно	и	техническо	естество,	така	и	пред	отделните	
служителите	–	да	се	адаптират	към	новата	електронна	среда	за	гладко	протичане	
на	процеса	и	гарантиране	на	ефективността,	прозрачността	и	публичността.

Във	връзка	 с	навлизането	на	информационни	и	комуникационни	техноло-
гии	и	необходимостта	не	само	на	техническото	ѝ	обезпечаване,	но	и	обучение	на	
служителите	в	сферата	на	правосъдието	могат	да	бъдат	направени	някои	предло-
жения:	

• Да	се	актуализират	длъжностните	характеристики	на	всички	нива	с	доба-
вяне	на	нужните	дигитални	умения.

• Да	се	създадат	компетентностни	модели	за	служителите	на	различни	нива	
както	като	помощ	при	подбор	и	назначаване	на	кадри,	така	и	за	обучение	и	за	
придобиване	на	търсените	умения

• Да	бъдат	организирани	и	проведени	обучения	на	различни	нива	–	както	за	
магистрати,	така	и	за	служители	от	общата	и	специализираната	администрация.

• Да	бъдат	предвидени	необходимите	знания	и	умения,	съобразени	с	компе-
тентностните	модели	в	учебните	планове	на	различните	направления.	

• Да	се	обмисли	организиране	на	обучения	за	продължаваща	квалификация	
(	и	на	ниво	университет).

• Да	бъде	създадена	обща	политика	в	съдебната	система	свързана	с	обезпе-
чаване	и	контрол	на	нивото	на	компетентности.

Бележки

(1)	Съгласно	Доклад	относно	върховенството	на	закона	за	2020	г.	Глави	по	
държави:	ситуация	в	областта	на	върховенството	на	закона	в	България:	„Що	се	
отнася	до	цифровизацията,	въпреки	че	не	е	възможно	да	се	заведе	дело	онлайн,	
възможно	е	да	се	предаде	призовка	и	да	се	наблюдават	някои	дела.	Освен	това	
използването	на	резултатите	от	проучвания,	проведени	сред	ползвателите	на	ус-
лугите	на	съдилищата,	и	предприемането	на	последващи	мерки	са	ограничени.	
В	края	на	2020	г.	ще	бъде	на	разположение	цялостен	преглед	на	ситуацията	по	
отношение	на	 електронното	правосъдие,	 когато	 се	 очаква	 завършването	на	 те-
кущия	проект	 „Разработване	 на	модел	 за	 оптимизиране	 на	 съдебната	 карта	 на	
българските	 съдилища	 и	 прокуратурата	 и	 на	 Единна	 информационна	 система	
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за	 съдилищата“.	Пандемията	от	COVID-19	показа	недостатъците	на	 съдебната	
система	 в	 областта	 на	 електронното	 правосъдие.	След	 решение	 на	 съдийската	
колегия	на	ВСС	разглеждането	на	съдебните	дела	беше	временно	преустановено	
за	един	месец	по	време	на	извънредното	положение,	с	изключение	на	спешните	
случаи.“	SWD(2020)	301	final,	30.09.2020	г.,	достъпен	на:	https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0301&from=EN.	

(2)	Най-важните	въпроси	и	отговори	за	съдебната	реформа,	достъпен	на	https://
www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2021/11/02/4273914_nai-vajnite_
vuprosi_i_otgovori_za_sudebnata_reforma/.	Целта	ни	е	съдебна	реформа	и	борба	с	ко-
рупцията	по	високите	етажи,	достъпен	на:	https://nova.bg/news/view/2021/11/11/34
6016/%D0%BF%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%8
2%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-
%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%B
E%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8
%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8/.	 Брюксел	 за 
съдебната	 реформа	 и	 отговорността	 на	 главния	 прокурор	 –	 предизвикател-
ствата	 остават,	 достъпен	 на:	 https://news.lex.bg/%D0%B1%D1%80%D1%8
E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D
1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
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THE DIGITALIZATION IN THE JUDICIARY AND EDUCATIONAL NEEDS 

Diana Dimitrova

Abstract

The	present	article	examines	the	digitalization	in	the	judiciary	and	the	relevant	educational	
needs.	 The	 provisions	 concerning	 the	 electronic-Justice	 and	 the	 challenges	 in	 front	 of	 the	
judiciary,	related	to	their	introduction	are	analyzed.	In	order	to	implement	these	provisions	in	
the	practice	and	ensure	the	effective	electronic-Justice	the	employees	shall	have	the	necessary	
competencies.	That	justifies	the	need	of	trainings	on	the	different	levels.	In	conclusion	and	based	
on	the	analysis	summaries	are	formulated	and	specific	proposals	are	made.	

Key words:	digitalization	in	the	judiciary,	educational	needs,	competence	models.


