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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

АСУД  Автоматизирана система за управление на дела 

ВАИС  Ведомствени автоматизирани информационни системи 

ВСС  Висш съдебен съвет 

ГПК  Граждански процесуален кодекс 

ЕГН  Единен граждански номер 

ЕИСПП Единна информационна система за противодействие на престъпността 

ЕИСС  Единна информационна система на съдилищата 

ЕКАТТЕ Единният класификатор на административно-териториалните и 

териториалните единици 

ЕС  Европейски съюз 

ЗСВ  Закон за съдебната власт 

КЕП  Квалифицираният електронен подпис 

НБД  Национална база данни 

ОПДУ  Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. 

ОС  Окръжен съд 

РС  Районен съд 

СГС  Софийски градски съд 

СИСМА Специализираната информационна система за мониторинг и анализ  

СРС   Софийски районен съд 

УЕП Универсален електронен подпис 

УИС Унифицирана информационна система на Прокуратурата на Р. България 

ЦУБИПСА Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове  
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1. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ 

 

1.1. Ключови информационни системи, обслужващи съдебната власт 

 

Към настоящият момент дейността на органите на съдебната власт, извън общата 

администрация, се обслужват от следните информационни системи: 

 

1.1.1. Единен портал за електронно правосъдие 

 

Единният портал на електронното правосъдие е разработен по проект „Електронно 

правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна 

инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, съгласно договор № 13-

33-2 от 27.12.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, 

приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното 

управление”, подприоритет 3.3. „Подобряване на обслужването от страна на органите на 

съдебната власт чрез развитие на информационните технологии”, бюджетна линия 

BG051PO002/13/3.3-05. Резултатите от проекта включват: създаване на централизирано 

хранилище за електронно съдържание; разработване на единен интерфейс за 

осъществяване на електронен обмен на данни; и създаване на единен портал на органите 

на съдебната власт (Единен портал за електронно правосъдие). 

Централизираното хранилище за електронно съдържание е централизирано средство 

(база данни) за съхранение в електронен вид на копия от съдържанието на съдебните дела 

(без наказателните). Хранилището гарантира надеждност на съхраняваната информация, 

нейната резервираност, недопускане на възможности за загуба или подправяне, 

осигуряване на оторизиран достъп до информацията само от правоимащи. В 

централизираното хранилище за електронно съдържание за всяко дело се съхранява 

следната информация: ECLI (European Case Law Identifier) номер; вида, номера на делото 

и статус на същото (дата на образуване, движение, насрочване, обявяване за решаване); 

съдебен състав, страни в процеса, съдебен секретар, адвокат, процесуален представител 

(юрисконсулт); начина на избор на съдебния състав или смяна на съдебния състав; 

постановени съдебни актове по делото, в това число съдебни протоколи, разпореждания, 

определения и окончателни съдебни актове; информация за получени и изпратени писма, 
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молби, заявления, удостоверения, съобщения, призовки по делото; писмените 

доказателства по делото (след тяхното сканиране), в това число и електронно приложени 

експертни заключения; информация за обжалване на съдебните актове; информация за 

свързаните с делото други дела и неговото развитие в други съдебни фази, процедури и 

инстанции при електронен обмен на информация с тези други съдебни инстанции между 

съдилищата. 

Единният интерфейс служи за осъществяване на електронен обмен на данни между 

органите на съдебната власт и централизираното хранилище за електронно съдържание. 

Интерфейсът използва разработените и приети стандарти за обмен на структурирани 

данни между различните системи за управление на делата по проект “Обновяване на 

системите за управление на съдебните дела, създаване на централен уеб базиран 

интерфейс за публикуване на съдебните актове, внедряване и обучение”, изпълняван по 

под-приоритет 3.3 “Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната 

власт чрез развитие на информационните технологии” на Оперативна програма 

„Административен капацитет”. 

Единният портал за електронно правосъдие осигурява публичен достъп до 

общодостъпна информация (информация за органите на съдебната власт, съдебни 

решения със заличени данни и др.) и защитен достъп за чувствителна информация (при 

достъп до пълното електронно съдържание на делата и др.). 

 

 

Единният портал за електронно правосъдие представлява информационна система, 

която предоставя възможност на лицата да прегледат електронните копия на техните 

съдебни дела (граждански, търговски или административни), както и да копират, като 

незаверени преписи, отделни документи, съдържащи се в делото. Пълните 
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функционалности на портала са достъпни само за лица, които имат личен потребителски 

профил, създаден след първоначална регистрация в портала. 

Електронните съдебни дела като част от Единния портал за електронно правосъдие 

представляват информационна система, която предоставя възможност на лицата да 

прегледат електронните копия на техните съдебни дела (граждански, търговски или 

административни), както и да копират, като незаверени преписи отделни документи, 

съдържащи се в делото. Право на достъп до електронните съдебни дела имат страните по 

делото, техните представители, определени по силата на закона или чрез упълномощава 

не и държавни органи в рамките на тяхната компетентност. 

Достъпът до системата се осъществява чрез потребителски профил, защитен с 

потребителско име, представляващо адреса на електронна поща на потребителя и парола. 

Веднъж създаден, профилът се използва за всички дела, до които лицето има права, 

независимо от това кой съд е компетентен да ги разгледа. Редът за създаване и промяна на 

потребителски профил в портала е уреден с Правила за създаване и промяна на личен 

потребителски профил в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен 

съвет на Република България. 

Системата на електронните съдебни дела предоставя възможност на потребители да 

получават електронни призовки, включително и да бъдат уведомявани за определени 

процесуални действия на посочен от тях електронен адрес. Право да получават 

електронни призовки и съобщения имат само потребители, които имат личен 

потребителски профил в портала. Електронни призовки и съобщения се получават само 

след изрично волеизявление на съответното лице, с което то се съгласява да получава 

електронни призовки и съобщения. Волеизявлението се извършва в писмена форма, чрез 

попълване и подаване на заявление по образец, лично, на място в съответния съд, 

компетентен да разгледа делото. 

Порталът предоставя и достъп до базата данни на съдилищата, които са публикували 

своите актове със заличени лични данни. Този достъп е свободен и за него не се изисква 

потребителски профил, защитен с парола.  

Друга функционалност, която предоставя порталът, е връзка с информационната 

система за издаване на електронни свидетелства от Бюра „Съдимост“. Услугата е 

достъпна само за български граждани, родени в Република България и неосъждани лица.  

Порталът предоставя и връзка към системата на Висшия съдебен съвет за приемане и 

обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система. Чрез нея е предоставена 
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възможност за проследяване движението на преписката, образувана по подадената жалба 

или сигнал. 

 

1.1.2. Система за електронно съобщаване и призоваване 

 

Системата за електронно съобщаване и призоваване е разработена по проект 

“Доставка и инсталиране на хардуер и базов софтуер, разработка, интеграция и 

внедряване на приложен софтуер, необходими за модернизиране на съществуващите 

системи на управление на делата, с цел електронно съобщаване и призоваване” във връзка 

с реализацията на проект: „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането 

на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“ по договор за 

безвъзмездна помощ № 93-00-41/20.02.2013 г., финансиран от Норвежкия финансов 

механизъм 2009-2014. 

Системата е разработена като уеб базирано приложение, което реализира процеса на 

електронно съобщаване и призоваване при спазване на разпоредбите на текущото 

законодателство. Приложението е интегрирано в единния портал на електронното 

правосъдие, разработван по обществената поръчка „Разработване и внедряване на единен 

портал на електронното правосъдие и обучение за работа с единния портал“, възлагана в 

изпълнение на проект: „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна 

комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на 

съдебната власт”. 

Система за електронно съобщаване и призоваване поддържа следните набори от 

данни: съгласие за получаване на съобщения и призовки по електронен път; данни при 

образуване на дело; данни за преобразувани дела; прекратяване на представляването; 

данни за съобщения и призовки. За обмен на горепосочените набори от данни системата за 

електронно съобщаване и призоваване има разработени уеб услуги, част от единния 

интерфейс за осъществяване на електронен обмен на данни.  

 

1.1.3. Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове 

 

Централният уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове е 

разработен в рамките на проект „Обновени информационни системи за по-добро 
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обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие“ на Висшия съдебен съвет, 

финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., в 

рамките на договор № КБ08-33-4-С/03.11.2008 г.  

Централният уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове дава 

възможност за преглед на данните за постановени съдебни актове и техните последни 

редакции, в т.ч. групирани по критерии - наименование на съд, номер на съд съгласно 

единния информационен код на съдилищата, вид дело (гражданско, наказателно, 

административно), година на делото, и пореден номер на делото.  

Централният уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове позволява и 

разширено търсене по следните критерии: съд, постановил акта; вид на делото; номер на 

дело; съдебен състав или съдия, постановил акта; вид на съдебния акт; номер на съдебния 

акт; дата на постановяване (системата позволява търсене по период от време – от дата до 

дата); включване или изключване на актове, постановени по свързаните с делото дела на 

други съдебни инстанции; ключова дума в пълния текст на съдебния акт. 

Централният уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове преглед на 

детайлната информация за актовете, съхранявани от системата. За всеки акт се предоставя 

следната информация: съд, данни за дело (вид на делото, номер от година, съдебен състав 

или съдия), свързани с делото дела на други съдебни инстанции, съдебен акт (вид на 

съдебния акт, номер, дата на постановяване, обезличен текст на съдебния акт, дата на 

постановяване на мотиви, обезличен текст на мотивите, дата на влизане в сила, резултат 

от обжалване – ако актът е постановен при обжалване), данни за изпращане в по-висша 

инстанция при обжалване (изходящ номер, година, вид на документа, съд, в който е 

изпратено делото за обжалване, дата на изпращане).  

Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове е 

интегриран с Единния портал за електронно правосъдие и приема данни от CAC “Съдебно 

деловодство”, Автоматизираната система за управление на дела (АСУД) и системата за 

управление на дела „EMSG Кодинов“. 

 

1.1.4. Централизирана система за разпределение на дела 

 

С решение на Висшият съдебен съвет по Протокол № 37/29.09.2015 г. от 01.10.2015 

г. се въвежда в експлоатация Централизирана система за разпределение на делата във 

всички съдилища в Република България. Системата предоставя информация за всяко едно 
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дело и начина, по който е било разпределено в съответния съд, като предоставя 

възможност за изтегляне на Протокола от случайния избор, където е налична 

допълнителна информация във връзка с разпределението. 

 

1.1.5. Единна информационна система за противодействие на престъпността 

 

Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) се 

изгражда, функционира и развива като надведомствена автоматизирана система за 

информационно осигуряване на действията на органите на законодателната, 

изпълнителната и съдебната власт в Република България, през целия процес на 

протичането на наказателното производство и изпълнението на наказанията. Системата 

отразява и производства във връзка с международното сътрудничество по наказателни 

дела. 

Единната информационна система за противодействие на престъпността осигурява 

взаимодействието и обмена на данни между ведомствените информационни системи по 

наказателния процес в органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните 

работи, Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието и 

Министерството на финансите. 

Централната и комуникационната компоненти на ЕИСПП са реализирани като 

трислойни приложения с мощен междинен слой от стандартизирани услуги и обработки. 

Основните обработки по регистрация, справки и администриране на сигурността и 

общосистемната информация, както и услугите по осигуряване на достъп до данните в 

базите са обособени в софтуерни компоненти и се обслужват от Application сървър (IBM 

WebSphere). Комуникацията е реализирана по типична разпределена схема с точно 

определяне на отговорностите на базата на IBM WebSphere MQ Series. Данните за обмен 

се структурират в XML обекти. Визуалните обекти на регистрацията се изграждат 

динамично на базата на параметрична информация, поддържана в специализирана база. 

Концептуално, архитектурно и функционално ЕИСПП е с реализирани уеб услуги за 

взаимодействие с ведомствени автоматизирани информационни системи (ВАИС) в реално 

време. Изградената система от софтуерни компоненти може да се разглежда като общ 

информационен и функционален пул, който предоставя готови решения за вграждане при 

бъдещо изграждане и развитие на ВАИС. 
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Обменът на данни между ЕИСПП и ведомствените системи се базира на стандарти, 

утвърдени от Междуведомствения съвет за методическо ръководство на ЕИСПП. 

Стандартите на ЕИСПП са предназначени да осигурят технологична, информационна и 

комуникационна съвместимост между ВАИС, които обработват информация за събития и 

информационни обекти от наказателния процес и изпълнението на наказанията, и са 

свързани с ЕИСПП. Ведомствените автоматизирани информационни системи 

функционират самостоятелно и независимо една от друга. Всяка от тях има различен 

обхват и собствено представяне на данните, свързани с протичането на наказателния 

процес. В качеството си на ведомствени системи те съдържат много по-детайлна 

информация за процесуалните действия, за обектите и субектите на тези действия, в 

сферата на отговорност на институциите, които ги използват. Предназначението на 

стандартите на ЕИСПП е да дефинират набор от процесуални действия, обекти и субекти 

на тези действия, информация за които трябва да се регистрира в ЕИСПП, както и да 

специфицират механизма, по който да бъде осъществен двупосочен обмен на данни между 

ВАИС и ЕИСПП. 

Понастоящем Прокуратурата на Република България изпълнява проект „Въвеждане 

на електронното правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на 

отворени данни и електронни услуги за КАО на гражданите и институциите“, с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, в рамките 

на договор №BG05SFOP001-3.001-0003-C01/17.01.2017 г. В рамките на този проект 

ЕИСПП ще се доразвие в областта на сигурността за автентикация и оторизация на 

достъпите до ресурсите на ядрото на ЕИСПП: 1) ще се доразвие системата за мониторинг, 

контрол и отчетност; 2) ще се разшири информационния обхват на ЕИСПП; 3) ще се 

предостави публичен достъп до агрегирана информация от ядрото на системата във връзка 

с инициативата Open Data; 4) ще се разработи и внедри системна и технологична 

архитектура, комуникационна схема и онлайн интерфейс за автоматизиран изход на 

информацията от ядрото на ЕИСПП и предоставянето на данните към разработени 

портали за отворени данни в Република България; 5) ще се създаде механизъм за 

поддържане на актуално публично описание на отворените интерфейси и отворените 

формати за данни и др.; и 6) ще се предостави комплексно административно обслужване 

чрез използване на вътрешно административни услуги и ще се осигури ясен, бърз и лесен 

достъп и до вътрешно-административните електронни услуги от ядрото на ЕИСПП. 
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1.1.6. Унифицираната информационна система на Прокуратурата на РБ 

 

Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България е 

централизирана, уеб-базирана информационна система, която се състои от транзакционна 

база данни, приложен сървър и хранилище за данни (справочна система), използващи 

Oracle платформа. Структурата на УИС следва фазите на наказателния процес и на 

установените в Прокуратурата правила за документооборот. 

Основните функционалности на системата са:  

 регистриране на цялата информация относно преписките и делата в 

прокуратурата (записване на решенията по преписки и дела по всички надзори, 

записване на деловодното движение на документите, регистриране на 

кореспондентите, прикрепяне на постановените прокурорски актове, записване на 

видовете решения на съда по наказателните дела, отразяване на действията по 

изпълнение на наказанията, възможност за задаване на срокове и отчитане на 

изпълнението им);  

 достъп до информацията и сигурност (възможност за търсене на преписки по над 

30 критерия самостоятелно и в различни комбинации помежду им; достъп до 

преписки във всички прокуратури според потребителските права; възможност за 

даване на права по преписка на друг потребител; възможност за проследяване на 

четенето и редактирането на преписката);  

 справочен модул (оперативни справки относно статуса на преписки и дела към 

определен момент, статистически справки за произволен период) 

С УИС работят всички прокуратури в страната.  

През периода 2007 г. – 2012 г. е бил осигурен достъп на 10 държавни институции до 

информацията за преписките в УИС. За 8 от институциите достъпът е регламентиран чрез 

сключване на споразумения между главния прокурор и ръководителят на съответната 

институция, а за 2 институции – чрез подписването на съвместна инструкция между 

главния прокурор и ръководителя на съответното ведомство. Всички външни потребители 

са с право на достъп „само за четене“. Получавайки достъп до електронните преписки, 

външните потребители са получили достъп и до прикрепените към тях файлове, 

съдържащи прокурорските актове. 
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Понастоящем Прокуратурата на Република България изпълнява проект „Въвеждане 

на електронното правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на 

отворени данни и електронни услуги за КАО на гражданите и институциите“, с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, в рамките 

на договор №BG05SFOP001-3.001-0003-C01/17.01.2017 г. В рамките на този проект ще се 

подсигури възможност за поетапно преминаване към електронен документооборот в 

Прокуратурата на Република България чрез надграждане на Унифицираната 

информационна система, в т.ч. и провеждане на обучения на магистрати и служители за 

безхартиен работен процес. Предвидено е разширяване на обхвата на електронната 

статистическа отчетност в ПРБ и предоставянето на отворени данни за работата на 

прокуратурата. С оглед на това са заложени и редица мерки по осигуряване на 

информационната сигурност и оперативната съвместимост.  

 

1.1.7. Единна деловодна информационна система (на административните 

съдилища) 

 

Единната деловодна информационна система (на административните съдилища) е 

разработена в рамките на проект „Създаване на надеждна среда за обмен на данни и 

комуникация между административните съдилища в Р. България и създаване на Единна 

деловодно-информационна система /ЕДИС/ за внедряване в административни съдилища в 

Република България“, изпълняван от Върховния административен съд с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г. по договор 

№ 13-33-1/30.09.2013 г. 

Единната деловодна информационна система (на административните съдилища) 

реализира вътрешния документооборот на електронни документи и документи на хартиен 

носител в администрацията на съда; и включва и уеб базирано приложение, посредством 

което се предоставят услуги на външни за системата потребители. Системата поддържа: 

 всички процеси по генериране, промяна, съхранение, архивиране и като цяло 

управление на данни за документи, документи в електронен вид и 

административни съдебни дела по време на целия им жизнен цикъл - 

включително постъпване или създаване до архивиране, обезпечавайки на 

централизирано съхранение в произволни формати; 
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 организационните структури на Върховния административен съд и 28-те 

административни съдилища в страната, както и управлението на 

процесите/маршрутите.  

Системата е разработена на модулен принцип - модул за обслужване на деловодната 

дейност и модул за обслужване на основната дейност на Върховния административен съд 

и 28-те административни съдилища в страната. Двата модула ще работят в тясна 

взаимовръзка. 

Към Единната деловодна информационна система (на административните съдилища) 

са разработени: 1) портално приложение, чрез което се изпълнява електронното 

обслужване на интернет потребителите (гражданите и бизнеса) за извършване на 

процесуални действия в електронна форма; и 2) комуникационен модул за интеграция и 

обмен на информация с Единния портал на електронното правосъдие. 

За реализацията на функционалността на Единната деловодна информационна 

система (на административните съдилища), в т.ч. порталното решение и комуникационния 

модул, се използва обща технологична рамка, базирана на IBM Domino платформа.  
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1.1.8. Информационна система за управление на дела – САС „Съдебно 

деловодство“ 

 

САС „Съдебно деловодство“ е разработена с цел автоматизиране дейността на 

магистрати и съдебни служители в различните колегии/отделения на районните, 

окръжните, административните, апелативните и военните съдилища и Специализирания 

наказателен съд (поддържат се актуални варианти, съобразно спецификата на всеки съд и 

за Специализиран наказателен съд). САС „Съдебно деловодство“ е внедрена в 155 

съдилища. 

Дейностите, които се автоматизират чрез САС „Съдебно деловодство“ са: 

 регистриране на постъпващи в съда документи, в т.ч. за образуване на 

граждански, търговски, административни, брачни, наказателни и фирмени дела; 

съпровождащи съдебното производство или за обжалване актовете на съда; 

 образуване на съдебни дела; 

 насрочване на открити съдебни заседания, включително изготвяне на призовки, 

публикации в Държавен вестник, придружителни писма, уведомления по чл. 47 от 

ГПК, списъци на лицата за призоваване, списък на насрочени дела за дата; 

 разпределение на съдебни заседатели на случаен принцип; 

 вписване в съдебните книги на актовете на съда, в т.ч. вписване на информация за 

проведени съдебни заседание и поставени съдебни актове; 

 обезличаване на текстовете на протоколи и съдебни актове, с осигурени 

възможности: за автоматично заличаване на текста на протоколи и съдебни 

актове, съхранени в електронната папка на съответното дело; съхраняване в 

базата данни на допълнителни текстове, ръчно обезличени от потребителя в 

текста на протокол от заседание или съдебен акт, за последващо автоматично 

заличаване на същите в други протоколи и съдебни актове по делото; и 

съхраняване в електронната папка на делото на съдебния акт с обезличен текст; 

 публикуване на съдебни актове в Централния уеб базиран интерфейс за 

публикуване на съдебните актове; 

 уведомяване на страните за постановени съдебни актове, включително изготвяне 

на съобщения, придружителни писма, списъци с изготвените съобщения и др., 
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като системата разполага със заложени на 150 шаблонни файлове за изготвяне на 

призовки, съобщения, писма и други документи във връзка с призоваване и 

уведомяване на страните в съдебния процес; 

 автоматично следене на срокове; 

 изпращане на делата за обжалване в по-висша инстанция и вписване на 

резултатите от обжалването, включително подготовката на придружителните 

писма при изпращане; 

 изпълнение на съдебните актове с осигурени възможности за изготвяне на 

изпълнителни листи, обезпечителни заповеди, бюлетин за съдимост и 

придружителни писма; 

 поддържане на информация за веществени доказателства; 

 следене физическото местонахождение на делата; 

 архивиране на съдебните дела; 

 автоматично водене и отпечатване на съдебните книги, като в системата са 

заложени над 100 шаблонни файла за изготвяне на съдебни книги; 

 изготвяне на справки (по различни критерии), необходими за работата на 

магистрати и съдебни служители, в т.ч. за движението на делото, за 

местонахождението на делото, нерегламентирани справки за дела, заседания, 

съдебни актове, изпълнение на присъди и наложени глоби, за ненаписани съдебни 

актове, за несвършени дела и др.; 

 генериране на статистически справки за дейността на съда, като в системата са 

заложени над 130 шаблонни файлове за изготвяне на справки по различни 

критерии; 

 поддръжка на системен журнал; 

 дейности, свързани с администриране на системата, в т.ч. конфигуриране работата 

със системата чрез указване стойности на вградени параметри, параметризация, 

регистриране на потребители, задаване права на достъп, извличане на 

информация от системния журнал и др. 

Функционалностите за осигуряване на електронния обмен на данни между 

съдилищата са реализирани през 2009 г. за районните, окръжните и апелативните 

съдилищата в изпълнение на проекта „Обновени информационни системи за по-добро 
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обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие“ на Висшия съдебен съвет, 

финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., в 

рамките на договор № КБ08-33-4-С/03.11.2008 г. 

Модулите за електронен обмен, вградени в САС „Съдебно деловодство“, осигуряват:  

 обмен на данни със Системата за мониторинг и контрол на вещите лица; 

 предаване на информация за съдебни актове, с които производствата приключват 

в съответната съдебна инстанция към Централния уеб базиран интерфейс за 

публикуване на съдебни актове; 

 предаване на данни за дела по несъстоятелност към Информационната система за 

производствата по несъстоятелност; 

 предаване на данни за наказателни дела и обвиняеми лица към Единната 

информационна система за противодействие на престъпността при настъпване на 

събития от обхвата на Единната информационна система за противодействие на 

престъпността във фазата на съдебното производство пред първа и въззивна 

инстанция; 

 обмен на данни със софтуерното приложение „Съдебни защити“, което 

функционира в част от адвокатските колегии и се използва за определяне на 

служебни защитници и особени представители по Закона за правна помощ. 

 

1.1.9. Информационна система за управление на дела – Автоматизирана 

система за управление на дела (АСУД) 

 

Автоматизираната система за управление на дела (АСУД) е информационна система, 

базирана на технологичната платформа на IBM - Lotus Domino. Автоматизираната система 

за управление на дела е автоматизирана система за управление на процеси, комбинираща 

ядро от услуги, ориентирани към реализацията на документообороти решения, със 

специфични функционални модули свързани с обработката на съдебни дела. 

Програмното ядро на Автоматизираната система за управление на делата 

автоматизира поетапната обработката на електронни документи в рамките на работните 

процеси посредством механизъм за управление на делата в системата. При обработката на 

дела в системата, съхранени в електронни документи, модулите и функциите на ядрото на 



 

 

 

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

прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, се осъществява 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

23 / 142 

 

системата биват изпълнявани, за да се обработи даден документ на базата на дефинирани 

конфигурационни мета данни. При обработка на документ ядрото извлича нужните 

настройки, които определят достъпа до документа на даден потребител, и функциите, с 

които може да обработва данните в електронния документ. Конфигурационните мета 

данни се съхраняват в електронни документи, четими и редактируеми единствено от 

администраторите на системата. Мета данните са достъпни за редакция през 

потребителския интерфейс, без никакво допълнително програмиране. 

Ядрото на системата е съвкупност от програмни механизми и функционалности, 

отразяващи логиката на работа на приложението. Тези механизми се настройват чрез 

промени в мета данните, като по този начин се дефинира динамично начина на обработка 

на потребителските данни. При този механизъм общата функционалност за работа с 

електронни дела се съхранява в програмното ядро, без тя да зависи от мета данните или 

потребителските данни. Функционалните възможности на системата не зависят от 

моментната реализация и всякакви промени могат да се извършат чрез промяна в 

настройващите мета данни. Такава промяна може да бъде извършена през потребителския 

интерфейс от администратора на системата и без промяна на програмния код. 

Данните в Автоматизираната система за управление на делата се съхраняват под 

формата на записи в документна база данни на Lotus Notes/Domino. Електронните 

документи се групират в електронна папка на делото, съдържаща логически свързани 

електронни документи. При процесите на обработка на потребителските данни, 

механизмите на системата намират мета данните, определящи настройките за 

функционалността в дадения етап на типа електронен документ и обработват документа в 

съответствие с тях. 

Програмното ядро предлага възможност за използване на предварително 

изградените в него разнообразни функционални възможности нужни при автоматизиране 

на работни процеси чрез дефиниране на мета данни определящи начина на използване на 

тези възможности в отделните етапи от обработката на делата. 

Функционалните модули на Автоматизираната система за управление на делата: 

 поддръжка на електронна папка на делата; 

 реализация на автоматизацията на работните процеси на база поетапна обработка 

на документите в предварително дефинирани статуси от процеса на обработка; 

 възможности за администриране на контрола на достъпа и механизми за защита 

на информацията; 
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 следене на срокове, нотификация за събития и пропуснати срокове, ескалация; 

 водене на съдебни книги в електронен формат; 

 поддържане на история на промените в документите и събитията в системата; 

 модул за поддръжка на номенклатури и списъци; 

 модул за разпределяне на съдия по дело на случаен принцип; 

 модул за генериране на призовки, обявления, съобщения и други типове изходящи 

документи; 

 модул за дефиниране и генериране на статистически отчети на база данните от 

деловодната система и съдебните книги; 

 модул за публикуване на информация в Интернет; 

 механизъм за изличаване на лични данни от текста на съдебни актове; 

 възможности за бързи справки и сложни пълнотекстови търсения в системата; 

 модул за управление на архивирането на дела. 

 

1.1.10. Информационна система за управление на дела – „EMSG Кодинов“ 

 

Информационната система за управление на дела „EMSG Кодинов“ разполага с 

функционалност, свързана с изготвяне на отчети и документи по делата (уведомления, 

отчети, списъци по описни книги, азбучници, дневници, оценка за извършеното по дадено 

дело и др.), изготвяне на нерегламентирани справки, кореспонденция извън съдебните 

дела, SMS уведомяване за развитие на делото, достъп на адвокати, обмен на данни, 

администриране на системата и др.; и поддържа общо 79 регистъра за правилното 

функциониране на разработените процеси за управление на съдебни дела. 

Системата използва вградената база данни, която е съвместима с MySQL. 

Скалируемостта на базата данни в EMSG не зависи от използването на MySQL или на 

вградената база данни.  

Системата е разработена на .net и връзката към ЕИСПП преминава през продукт MQ 

на IBM. 
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1.1.11. Автоматизирана информационна система „Бюра съдимост“ 

 

Автоматизираната информационна система „Бюра съдимост“ е уеб-базирана 

информационна система за автоматизация на дейностите на Бюра „Съдимост“ към 

районните съдилища и Централното бюро „Съдимост“ към Министерство на 

правосъдието. Функционалните възможности на системата включват: 

 идентификация на осъдено лице - в системата, се извършват 3 автоматични и 5 

автоматизирани идентификации при търсене на лице по различни съчетания на 

лични данни; 

 въвеждане на данни за  

o съдимост на лицата, родени в района на съда, които са: осъдени от български 

съдилища, освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са 

им наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс; 

български граждани, осъдени от чуждестранни съдилища с влязъл в сила 

съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл. 453-470 от 

Наказателно-процесуалния кодекс; 

o съдимост, въведени от Централното бюро „Съдимост“ при Министерство на 

правосъдието, когато лицата са: родени извън страната; с неизвестно 

месторождение; 

 актуализиране и изтриване на въведени данни в системата; 

 издаване на свидетелства за съдимост; 

 издаване на справка за съдимост; 

 издаване на копие от свидетелство/справка за съдимост; 

 извършване на справки и статистики: 

o системата позволява извадка от водените регистри за зададен период от време, 

като освен записаните данни, се показват и количествени данни (напр. за 

въведени бюлетини; издадени свидетелства; издадени справки за съдимост; 

изпратени искания за друг съд и други); 

o справки по характеристики на осъдени лица и справки по характеристики на 

бюлетини; 
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o статистика за извършени услуги; 

 поддържане от системата на: азбучник на осъдените лица, регистър на 

заявленията за издаване на свидетелства и регистър на исканията за издаване на 

справки; 

 администриране на системата, в т.ч. поддържане на журнал, извършване на 

справки в журнала, смяна на парола и др.  

 

1.1.12. Информационна система за управление на информация на 

натовареността на съдилищата 

 

Информационната система за управление на информация на натовареността на 

съдилищата е централизирана информационна система, работеща в тясна интеграция с 

Централизираната система за разпределение на делата. Целта на Информационната 

система за управление на информация на натовареността на съдилищата е изчисляване на 

стойността на натовареността на съдията и установяване на обективен първичен 

измерител на натовареността въз основа на необходимо присъщото време за разглеждане 

и приключване на делата от различен тип съгласно предварително изработен 

класификатор от групи дела. Системата спомага да се осигури равномерно и справедливо 

натоварване на съдиите, както и за обективно отчитане на натовареността им в рамките на 

атестационните процедури и дисциплинарните производства за оценка на дейността им. 

Интеграцията между Информационната система за управление на информация на 

натовареността на съдилищата и Централизираната система за разпределение на делата се 

изразява в двупосочен обмен на данни – от една страна всички образувани дела в 

Централизираната система за разпределение на делата автоматично се прехвърлят в 

Информационната система за управление на информация на натовареността на 

съдилищата, а от друга при корекции на класификацията на тези дела в Информационната 

система за управление на информация на натовареността на съдилищата, това се отразява 

в Централизираната система за разпределение на делата. На базата на получената от 

Централизираната система за разпределение на делата информация за образуваните дела, 

както на база допълвана от съдилищата информация за допълнителните критерии за 

сложност и изхода на делото, Информационната система за управление на информация на 

натовареността на съдилищата изчислява оценка за сложността на всички дела, 

обработвани в съдебната система след април 2016 г., като натрупаната информация се 
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агрегира с цел генерирането на справки за оценяване на индивидуалната натовареност на 

магистратите, както и на натовареността на съдилищата. Системата е разработена на 

базата на технологичната платформа Microsoft .NET Framework, ASP.NET MVC, със 

система за управление на база данни Microsoft SQL Server 2012. 

 

1.1.13. Информационна система за мониторинг и контрол на дейността на 

вещи лица 

 

Информационната система за мониторинг и контрол на дейността на вещи лица е 

разработена в рамките на проект „Обновени информационни системи за по-добро 

обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие“ на Висшия съдебен съвет, 

финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., в 

рамките на договор № КБ08-33-4-С/03.11.2008 г.; и понастоящем поддържа 

функционалност за въвеждане, преглед и редакция на информация за вещи лица, азбучен 

указател и възможност за извеждане на справки за вещи лица. 

 

1.1.14. Информационна система за производства по несъстоятелност 

 

Информационната система за производствата по несъстоятелност е обновена в 

рамките на проект „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност” на 

Министерство на правосъдието, с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет” 2007-2013 г., по договор № K09-15-5-C/9.10.2009 г.; и 

понастоящем поддържа номенклатури за съдилища, входящи документи, страни по дело, 

видове съдебни актове, основания по Търговския закон и основания по Гражданско-

процесуалния кодекс, и разполага със следната функционалност: въвеждане, преглед и 

редакция на молби; търсене и преглед на информация за дела; въвеждане, преглед и 

редакция на информация за актове; справки по дела и синдици; и др. 

 

1.2. Стратегически национални изисквания към бъдещите системи на съдебната 

и изпълнителната власт 

 



 

 

 

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

прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, се осъществява 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

28 / 142 

 

При разработката на нови и/или надграждане на функционалността на съществуващи 

информационни системи или регистри, с оглед постигане на висока устойчивост, 

прозрачност и оперативна съвместимост, реализираните софтуерни продукти следва да 

отговарят на описаните по-долу функционални и технологични изисквания, валидни за 

органите на съдебната власт и посочени в Приложение № 13 към Насоките за 

кандидатстване по процедура BG05SFOP001-3.001 „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.“ по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна 

система“ на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020. 

 Отворени данни: 

o да бъде предвидена разработка и внедряване на онлайн интерфейс за свободен 

публичен автоматизиран достъп до документите, информацията и данните 

(наричани заедно „данните”), създадени в резултат от дейността на публичните 

институции, в машинно-четим, отворен формат, съгласно всички изисквания на 

Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения 

сектор и актовете по нейното транспониране; 

o да бъде предвидена разработката и внедряване на отворени интерфейси и 

практически механизми, които да улеснят търсенето и достъпа до данни, които 

са на разположение за повторна употреба, като например списъци с основни 

документи и съответните метаданни, достъпни онлайн и в машинно-четим 

формат, както и интеграция с портала за отворени данни 

http://opendata.government.bg, който съдържа връзки и метаданни за списъците с 

материали; 

o да поддържат актуално публично описание на отворените интерфейси и 

отворените формати за данни, заедно с историята на промените в тях; 

o да бъде предвидено обслужване на процесите по предоставяне на данни в 

отворен, машинно-четим формат заедно със съответните метаданни, като 

форматите и метаданните следва да съответстват на официални отворени 

стандарти. 

 Системна архитектура: 

o да бъдат предвидени технологични и архитектурни изисквания за осигуряване 

на работоспособност и отказоустойчивост на системата, както и 
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недискриминационно инсталиране и опериране в продуктивен режим, върху 

виртуална инфраструктура, съответно върху държавния Хибриден Частен 

Облак; 

o да бъде предвидено използването на държавния Хибриден Частен Облак като 

среда за функциониране на информационната система; 

o да бъде предвиден достъп и използването на мрежата на държавната 

администрация като комуникационна среда. 

 Авторски права и отворен код: 

o всички права върху продуктите предмет на разработката и изходният код 

трябва да бъдат прехвърлени от изпълнителя на възложителя; 

o изходният код (source code) трябва да бъде публично достъпен онлайн като 

софтуер с отворен код от първия ден на разработка, чрез използване на система 

за контрол на версиите; 

o да се изследва възможността резултатният продукт да се изгради частично 

(библиотеки, пакети, модули) или изцяло на базата на съществуващи 

софтуерни решения, които са софтуер с отворен код; когато е финансово 

оправдано, да се предпочита този подход, пред изграждане на собствено 

софтуерно решение в цялост, от нулата.  

o да бъде предвидено използването на система за контрол на версиите и цялата 

информация за главното копие на хранилището, прието за оригинален и 

централен източник на съдържанието, да бъде достъпна публично, онлайн, в 

реално време. 
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2. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

2.1. Общи положения 

 

Обектът на обществената поръчка е предоставяне услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 

1, т. 3 от Закона за обществените поръчки. 

В съответствие с предвижданията на проекта, предметът на възлагания договор се 

изразява в предоставяне на консултантски услуги за оптимизиране на съдебната карта и 

разработване на Единна информационна система на съдилищата. 

 

2.2. Обхват на поръчката 

 

Изпълнението на задачите, попадащи в обхвата на поръчка, е обособено в рамките на 

три самостоятелни дейности и прилежащи под-дейности, както следва: 

 Дейност 1.  „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на 

българските съдилища и прокуратури“: 

o Дейност 1.1.  „Преглед на практиката на страните-членки на ЕС“ (накратко 

Д1.1); 

o Дейност 1.2.  „Организиране на две посещения за обмен на добри практики“ 

(накратко Д1.2); 

o Дейност 1.3.  „Анализ на състоянието на съдилищата и прокуратурите“ 

(накратко Д1.3); 

o Дейност 1.4.  „Подбор на пилотни структури и разработка на аналитични 

инструменти“ (накратко Д1.4); 

o Дейност 1.5.  „Изготвяне на детайлни доклади по места за обединяване на 

съдебни структури“ (накратко Д1.5); 

o Дейност 1.6.  „Разработване на предложения за оптимизация на съдебната 

карта“ (накратко Д1.6); 
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o Дейност 1.7.  „Избор на модел за оптимизация на съдебната карта“ 

(накратко Д1.7); 

o Дейност 1.8.  „Изготвяне на пакет от предложения за изменение и 

допълнение на действащото законодателство за въвеждане на оптимизирана 

съдебна карта“ (накратко Д1.8). 

 Дейност 2.  „Разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и 

реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от 

съдилищата в единен модел на процесите“: 

o Дейност 2.1.  „Детайлизиране функционалния обхват на ЕИСС“ (накратко 

Д2.1); 

o Дейност 2.2. „Анализ на процедурите и работните процеси, свързани с 

управлението на дела на ниво районен, окръжен и апелативен съд и връзката 

между тях“ (накратко Д2.2); 

o Дейност 2.3. „Идентифициране на необходимостта, възможностите и вида 

на обменяната информация за целите на интеграцията между ЕИСС и други 

системи в рамките на съдебната система или държавната администрация“ 

(накратко Д2.3); 

o Дейност 2.4. „Реинженеринг на процесите“ (накратко Д2.4). 

 Дейност 3. „Разработване и внедряване на Единна информационна система на 

съдилищата“: 

o Дейност 3.1. „Разработка на ЕИСС“ (накратко Д3.1); 

o Дейност 3.2. „Пилотно внедряване на ЕИСС“ (накратко Д3.2); 

o Дейност 3.3. „Внедряване на ЕИСС във всички съдилища по обновената 

съдебна карта“ (накратко Д3.3); 

o Дейност 3.4. „Обучение за потребителите и ИТ експерти за работа с ЕИСС“ 

(накратко Д3.4). 

 

2.3. Очаквани резултати 

 



 

 

 

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

прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, се осъществява 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

32 / 142 

 

Очакваните резултати от изпълнението на така посочените дейности по договора за 

обществената поръчка, са, както следва: 

 Във връзка с изпълнение на Дейност 1. „Разработване на модел за оптимизация на 

съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ и прилежащи под-

дейности: 

o Изготвен детайлен преглед и анализ на реализираните през последните 10 

години реформи на съдебни карти в държави-членки на ЕС в контекста на 

тяхната приложимост към българската съдебна система (Д1.1); 

o Проведени 2 работни посещения за по 8 участници в две различни държави-

членки с проведени успешни реформи на съдебната карта (Д1.2); 

o Изготвен доклад с конкретни предложения и формулирани препоръки за 

използване и адаптиране на добрите европейски практики в България (Д1.2); 

o Подбрани критерии за оценка развитието на съдебните райони на районно, 

окръжно и апелативно ниво (Д1.3); 

o Изготвени 6 бр. анализи за текущото състояние на отделните съдебните 

структури и тяхната ефективност и ефикасност - за районите, окръжните, 

апелативните съдилища и прокуратури (Д1.3); 

o Подбрани на 10 пилотни районни съдилища и съответните им 10 районни 

прокуратури - поне по две районни съдилища и районни прокуратури от всеки 

от апелативните райони (Д1.4); 

o Разработени аналитични инструменти за присъствени интервюта, фокус-групи, 

работни обсъждания, анализи и др. (Д1.4); 

o Тестван комплекс от аналитични инструменти в 2 пилотни районни съдилища 

и съответните им 2 районни прокуратури (Д1.4); 

o Изготвени 5 бр. детайлни доклади за функционирането на обединените 

структури – в следствие обединяване на 10 пилотни районни съдилища и 

съответните им 10 районни прокуратури, общо 5 групи от по две районни 

съдилища и районни прокуратури, по 1 група от всеки от апелативен район; 

относно възможностите за тяхната реорганизация и създаване на т.нар. 

обединен съд или обединена прокуратура чрез прилагане на изработените 

аналитични инструменти (Д1.5); 
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o Изготвени предложения за оптимизиране на съдебната карта, в т.ч. 

предложения и обосновка за конкретни обединения по места (Д1.6); 

o Проведени 10 публични обсъждания по апелативни райони с участници от 

районни, окръжни и апелативни съдилища, респективно прокуратури, 

представители на регионални и местни власти, нотариални камари, съдии по 

вписвания, частни/държавни съдебни изпълнители, адвокатски съсловия, 

представители на гражданското общество и др. – за 50 участници всяко 

събитие (Д1.7); 

o Одобрен от ВСС модел за оптимизация на съдебната карта на ниво районни 

съдилища и прокуратури (Д1.7); 

o Приета от ВСС Пътна карта за реорганизация на съдебните структури на 

окръжно и апелативно ниво (Д1.7); 

o Проведена междинна конференция за представяне на оптимизираната съдебна 

карта за 75 участници (Д1.8); 

o Изготвен пакет от предложения за изменение и допълнение на действащото 

законодателство за въвеждане на оптимизирана съдебна карта, с включени 

мотиви и оценка на въздействието (Д1.8). 

 Във връзка с изпълнение на Дейност 2. „Разработване на предложения за 

описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани 

с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите“ и 

прилежащи под-дейности: 

o Изготвен 1 бр. доклад, съдържащ детайлизирано описание на 

функционалността на Единната информационна система на съдилищата на 

процесно ниво (Д2.1); 

o Изготвен 1 бр. анализ на процедурите и работните процеси, свързани с 

управлението на дела на ниво районен, окръжен и апелативен съд и връзките 

между тях (Д2.2); 

o Изготвен 1 бр. доклад с конкретни решения и препоръки за интеграция между 

Единната информационна система на съдилищата и други системи на 

съдебната система или държавната администрация (Д2.3); 
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o Изготвен 1 бр. комплект от карти на оптимизираните процесите, свързани с 

управление на дела по електронен път и достъп до делата по електронен път, 

както и едновременната работа с електронните и хартиените дела (Д2.4). 

 Във връзка с изпълнение на Дейност 3. „Разработване и внедряване на Единна 

информационна система на съдилищата“ и прилежащи под-дейности: 

o Разработена Единна информационна система на съдилищата с прилежаща 

функционалност за междуведомствен обмен на информация, вкл. по 

йерархични нива в съдебната система, с вече съществуващи системи на 

органите на съдебната власт, както и между системи на съдебната система и 

държавната администрация (Д3.1) 

o Предоставен изходен код и инсталационен пакет на софтуерния продукт и 

компоненти (Д3.1);  

o Актуализирани функционална и техническа спецификация на системата (ако в 

хода на разработката се открият неточности или нужда от промени в 

спецификациите, разработени по Дейност 2, те следва да бъдат актуализирани, 

но съгласувани и одобрени от ВСС) (Д3.1); 

o Тествана Единна информационна система на съдилищата в работна среда чрез 

пилотно внедряване в минимум 5-те обединени районни съдилища (Д3.2); 

o Внедрена Единна информационна система на съдилищата във всички 

съдилища в рамките на обновената съдебна карта (Д3.3); 

o Проведена конференция за представяне на Единната информационна система 

на съдилищата за 75 участника (Д3.3); 

o Проведено обучение за потребителите (от вида обучение на обучители) – 

магистрати, съдебни служители и ИТ експерти – за работа с, поддръжка и 

администриране на Единната информационна система на съдилищата; за общо 

350 участници (Д3.4); 

o Разработени учебни модули за последващо обучение на магистрати и съдебни 

служители за работа с Единната информационна система на съдилищата (Д3.4). 
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3. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТ 1 ОТ ПОРЪЧКАТА 

 

3.1. Дейност 1.1. Преглед на практиката на страните-членки на ЕС 

 

В изпълнение на Д1.1 „Преглед на практиката на страните-членки на ЕС“ следва да 

се разработят: 

 анализ на реализираните реформи на съдебни карти в Европа, използваните 

методологии и практическите мерки на ниво държава-членка - преглед на 

реализираните през последните десет години реформи на съдебни карти в 

държави-членки на ЕС;  

 анализ на използваните методологии за работа и модели за промяна в 

териториалната структура на съдилищата и прокуратурите; и  

 анализ на проведените реформи и конкретните практически мерки, предприети на 

ниво държава-членка, в контекста на тяхната приложимост към българската 

съдебна система. 

Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат в своите 

технически предложения методика за преглед и анализ на практиката на страните-членки 

на ЕС. 

 

Срок за изпълнение: до 2 месеца от подписването на договора. 

 

3.2. Дейност 1.2. Организиране на две посещения за обмен на добри практики 

 

Д1.2 „Организиране на две посещения за обмен на добри практики“ включва 

организиране на две пътувания извън България, като всяко пътуване е с обща 

продължителност от пет работни дни (с включени дни за пътуване) и е предназначено за 8 

участника (3-ма членове на ВСС, от които двама представители на съдийската колегия и 

един представител на прокурорската колегия, определени с оглед техните компетенции в 

областта на натовареността на магистратите и съдебната карта; 2 лица, ангажирани с 

изпълнението на дейностите по проекта; 3-ма ръководители на районни съдилища и 
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прокуратури, определени с решение на съдийската, респективно прокурорската, колегии 

на ВСС).  

Участникът следва да представи като част от своето техническо предложение 

примерен план за провеждане на посещението, който да илюстрира подхода на участника 

към поставената задача. Разходите за посещенията трябва да бъдат включени в ценовата 

оферта.  

 

Срок за изпълнение: до 3 месеца от подписването на договора 

 

3.3. Дейност 1.3. Анализ на състоянието на съдилищата и прокуратурите 

 

Въз основа на идентифицираните добри практики в други държави-членки на ЕС и 

първичните анализи на ВСС, ще бъдат дефинирани критерии за и ще бъдат изготвени 

детайлни изследвания на текущото състояние на районните, окръжните и апелативните 

съдилища, и тяхната ефективност и ефикасност, ведно с влияещите социално-

икономически и административно-териториални фактори; които ще актуализират и 

надградят вече предприетите от ВСС стъпки в посока реформа на съдебната карта и ще ги 

доразвият и за останалите териториални структури в национален мащаб. 

Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат в своите 

технически предложения методика за анализ на състоянието на съдилищата и 

прокуратурите. 

 

Срок за изпълнение: до 4 месеца от подписването на договора 

 

3.4. Дейност 1.4. Подбор на пилотни структури и разработка на аналитични 

инструменти 

 

В следствие детайлните анализи по Д1.3 ще бъдат изготвени предложения до ВСС 

относно критериите за промяна в териториалната структура на изследваните съдебни 

структури за ниво районен съд/прокуратура. Чрез посещения на място и доклади за 

функционирането на съответните структури след обединяването им в специално подбрани 
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пилотни групи съдилища и прокуратури ще се извърши оценка на възможностите за 

тяхното преструктуриране с цел въвеждане на т. нар. обединен съд/прокуратура.  

Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат в своите 

технически предложения методика за подбор на пилотни структури и разработване на 

аналитични инструменти. 

 

Срок за изпълнение: до 5 месеца от подписването на договора 

 

3.5. Дейност 1.5. Изготвяне на детайлни доклади по места за обединяване на 

съдебни структури 

 

Д1.5 „Изготвяне на детайлни доклади по места за обединяване на съдебни 

структури“ отговаря за ефективното прилагане на аналитичните инструменти, изработени 

в Д1.4, в подбраните по Д1.4 пилотни 10 районни съдилища и 10 районни прокуратури, 

като ще бъдат изготвени 5 бр. детайлни доклади за функционирането на съответните 

структури след обединяването им относно възможностите за тяхната реорганизация и 

създаване на обединен съд/прокуратура (очаква се да се формират 5 обединени съдилища, 

респективно прокуратури). По този начин, чрез натрупване на опит и конкретни казуси 

относно предложенията за оптимизация на ниво районен съд/прокуратура, ще се 

идентифицират силните и слабите страни на потенциалните обединявания и възможните 

решения на възникнали проблеми, като се изготвят конкретни препоръки за 

реорганизация на тези групи съдебни структури въз основа на изготвените анализи; и ще 

гарантира устойчивост на бъдещите предложения за оптимизация на съдебната карта в 

национален мащаб. 

Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат в своите 

технически предложения методика за изготвяне на анализи по места за обединяване на 

съдебни структури. 

 

Срок за изпълнение: до 7 месеца от подписването на договора 
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3.6. Дейност 1.6. Разработване на предложения за оптимизация на съдебната 

карта 

 

В Д1.6 „Разработване на предложения за оптимизация на съдебната карта“ въз 

основа на резултатите от Д1.1–Д1.5 и анализираните пилотни обединени структури следва 

да бъдат изготвени модели за оптимизация с обосновка за конкретни обединения на 

районни съдилища и районни прокуратури по места.  

Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат в своите 

технически предложения методика за разработване на предложения за оптимизация на 

съдебната карта. 

 

Срок за изпълнение: до 8 месеца от подписването на договора 

 

3.7. Дейност 1.7. Избор на модел за оптимизация на съдебната карта 

 

Д1.7 „Избор на модел за оптимизация на съдебната карта“ предвижда провеждане на 

10 еднодневни публични обсъждания на разработените модели за реформа на съдебната 

карта на ниво районен съд/районна прокуратура по апелативни райони: минимум по едно 

обсъждане за промяна на съдебната карта на ниво съдилища и по едно обсъждане за 

промяна на съдебната карта на ниво прокуратури за всеки апелативен район, с 50 

участници (представители на районни, окръжни и апелативни съдилища, респективно 

районни, окръжни и апелативни прокуратури, регионални и местни власти, нотариални 

камари, съдебни изпълнители, юристи, представители на гражданското общество и др.) 

във всяко събитие.  

Участникът следва да представи като част от своето техническо предложение 

примерен план за провеждане на едно обсъждане, който да илюстрира подхода на 

участника към поставената задача. Разходите за събитията трябва да бъдат включени в 

ценовата оферта.  

Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат в своите 

технически предложения и методика за отразяване на коментарите на всички 

заинтересовани в процеса по промяна страни и методика за избор на конкретен модел. 
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Срок за изпълнение: до 9 месеца от подписването на договора. 

 

3.8. Дейност 1.8. Изготвяне на пакет от предложения за изменение и допълнение 

на действащото законодателство за въвеждане на оптимизирана съдебна 

карта 

 

Чрез Д1.8. „Изготвяне на пакет от предложения за изменение и допълнение на 

действащото законодателство за въвеждане на оптимизирана съдебна карта“ се цели 

завършеност и устойчивост на предложения модел за оптимизация на съдебната карта 

чрез имплементиране на предложените промени в конкретни текстове-предложения 

изменение и допълнение на действащото законодателство в съответствие изискванията на 

Закона за нормативните актове. 

Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат в своите 

технически предложения методика за изготвяне на предложения за изменения и 

допълнения на действащото законодателство в съответствие с резултатите по проекта. 

В рамките на Д1.8 следва да бъде организирана и еднодневна междинна 

конференция за представяне на оптимизираната съдебна карта за 75 участници от 

районни, окръжни и апелативни съдилища, респективно прокуратури, представители на 

регионални и местни власти, нотариални камари, съдии по вписвания, частни/държавни 

съдебни изпълнители, адвокатски съсловия, представители на гражданското общество и 

др. По този начин ще се гарантира последователност на действията на Висшия съдебен 

съвет спрямо заинтересованите страни и същите ще бъдат информирани за взетите 

решения и мотивите за това. 

Участникът следва да представи като част от своето техническо предложение 

примерен план за провеждане на събитието, който да илюстрира подхода и сериозното 

отношение на участника към поставената задача. Разходите за събитията трябва да бъдат 

включени в ценовата оферта.  

 

Срок за изпълнение: до 10 месеца от подписването на договора 
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4. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТ 2 ОТ ПОРЪЧКАТА 

 

4.1. Дейност 2.1. Детайлизиране функционалния обхват на ЕИСС 

 

Д2.1 „Детайлизиране функционалния обхват на ЕИСС“ ще вземе предвид 

резултатите от проекти BG05SFOP001-1.001-0004-C01 и 13-33-2/27.12.2013 г. - анализи на 

съществуващите системи в сектор „Правосъдие“, препоръки за обхвата на правилата за 

воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната 

власт, препоръките за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно 

правосъдие и т.н., както и нормативната уредба в областта на електронното правосъдие, и 

въз основа на тези анализи ще детайлизира функционалния обхват на Единната 

информационна система на съдилищата на процесно ниво. Това ще даде специфичен 

фокус на следващите аналитични дейности като очертае рамката на системата и постави в 

детайли въпроси и конкретни проблеми, чието разрешение следва да се изготви в рамките 

на изпълнение на Дейност 2, и да положи основата за качествена софтуерна реализация на 

системата. 

Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат в своите 

технически предложения методика и нотация за детайлизиране на функционалния обхват 

на ЕИСС. 

 

Срок за изпълнение: до 4 месеца от подписването на договора 

 

4.2. Дейност 2.2. Анализ на процедурите и работните процеси, свързани с 

управлението на дела на ниво районен, окръжен и апелативен съд и връзката 

между тях 

 

Д2.2 „Анализ на процедурите и работните процеси, свързани с управлението на дела 

на ниво районен, окръжен и апелативен съд и връзката между тях“ има за цел да изготви 

комплект от карти на процесите, отразяващи действащия към момента режим на 

управление на дела на ниво районен, окръжен и апелативен съд, и препоръки за изменение 

на процесите с цел управление на делата електронен път, в контекста на оптимизираната 

съдебна карта. 
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Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат в своите 

технически предложения методика и нотация за анализ на процедурите и работните 

процеси, свързани с управлението на дела на ниво районен, окръжен и апелативен съд и 

връзката между тях, съгласно утвърдена методология за описание на бизнес процеси 

(например BPMN, IDEF, EPC или еквивалент). 

 

Срок за изпълнение: до 6 месеца от подписването на договора 

 

4.3. Дейност 2.3. Идентифициране на необходимостта, възможностите и вида на 

обменяната информация за целите на интеграцията между ЕИСС и други 

системи в рамките на съдебната система или държавната администрация 

 

Резултатите от Д2.1 и Д2.2 ще служат за основа на Д2.3, предвид това, че в рамките 

на Д2.3 „Идентифициране на необходимостта, възможностите и вида на обменяната 

информация за целите на интеграцията между ЕИСС и други системи в рамките на 

съдебната система или държавната администрация“ ще бъде анализирана необходимостта 

и възможните връзки за интеграция на бъдещата Единната информационна система на 

съдилищата (напр. с Единна информационна система за противодействие на 

престъпността, Единен портал за електронно правосъдие, Система за електронно 

съобщаване и призоваване, Автоматизирана информационна система „Бюра съдимост“, 

Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове - ЦУБИПСА, 

Унифицираната информационна система на Прокуратурата на РБ, Единна деловодна 

информационна система на административните съдилища, Информационна система за 

производства по несъстоятелност, НБД „Население“ и др.). 

Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат в своите 

технически предложения методика и нотация за идентифициране на необходимостта, 

възможностите и вида на обменяната информация за целите на интеграцията между ЕИСС 

и други системи в рамките на съдебната система или държавната администрация. 

 

Срок за изпълнение: до 6 месеца от подписването на договора 
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4.4. Дейност 2.4. Реинженеринг на процесите 

 

Д2.4 „Реинженеринг на процесите“ ще се ползва директно от резултатите по Д2.1-

Д2.3 и ще отразява промяната на работните процеси в съдилищата с оглед 

реорганизацията на съдебните структури, и ще спомогне на база на този модел на 

процесите да се извлече нужната функционалност на най-ниско ниво за бъдещата 

реализация на Единната информационна система на съдилищата. Ще бъде изготвен 

комплект от карти на оптимизираните процеси, свързани с управление на дела по 

електронен път и достъп до делата по електронен път, както и едновременната работа с 

електронните и хартиените дела. Ще се вземат предвид концепцията за електронно 

правосъдие и продължаващата съдебна реформа в тази област, в т.ч. дефиниране на 

възможностите за използване на електронен подпис/електронна идентификация, 

електронни разплащания и цялостна интеграция между бъдещата Единна информационна 

система на съдилищата и други системи с цел осигуряване на нужната на Единната 

информационна система на съдилищата функционалност.  

Резултатите от Д2.4 ще бъдат директно използвани при планиране на архитектурата 

и софтуерната разработка на Единната информационна система на съдилищата по Д3.1 

„Разработка на ЕИСС“, а в едно с резултатите от Д2.3 ще позволи коректното и 

качествено тестване и внедряване на системата в съдилищата и реализиране на 

прилежащите интеграции с други системи (Д3.2 и Д3.3). 

Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат в своите 

технически предложения методика и нотация за реинженеринг на процесите, съгласно 

утвърдена методология за описание на бизнес процеси. 

 

Срок за изпълнение: до 8 месеца от подписването на договора 
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5. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТ 3 ОТ ПОРЪЧКАТА 

 

5.1. Дейност 3.1. Разработка на ЕИСС 

 

Д3.1 „Разработка на ЕИСС“ предвижда:  

 Разработване на детайлна спецификация на отделните функционалности на 

бъдещата система въз основа на проведения анализ на процесите по Дейност 2, 

настоящата техническа спецификация на ВСС и изготвен модел и описание на 

случаите на употреба. 

Изпълнителят трябва да дефинира конкретния обхват на реализация на 

софтуерната разработка и да изготви и съгласува с възложителя детайлна 

техническа спецификация, в която да са дефинирани бизнес и технологичните 

изисквания за разработка на Единната информационна система на съдилищата, 

като предвиди като минимум:  

o системна архитектура; 

o модели на данните; 

o модел и описание на случаите на употреба; 

o формализирано описание на софтуерните модули; 

o спецификация на потребителския интерфейс; 

o спецификация на услугите за обмен на информация на ниво система-система. 

Предоставената от изпълнителя детайлна техническа спецификация трябва да 

бъде изготвена в UML или еквивалентна стандартна и широко призната нотация, 

като за всеки процес се създават графично и текстово описание, разпределено в 

следните части: 

o участници в процеса; 

o необходими условия за изпълнение на процеса; 

o описание на очакваното състояние на системата след изпълнение на процеса; 

o описание на дейностите, извършвани от участниците в процеса; 

o сценарий за изпълнение на процеса; 
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o връзки на процеса с други процеси в системата. 

Изготвената детайлна техническа спецификация се представя за одобрение на 

Възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на 

Възложителя, изпълнителят е длъжен да ги отрази в техническата спецификация в 

срок не по-късно от десет работни дни. 

Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат в своите 

технически предложения методика за подготовка на детайлната спецификация на 

отделните функционалности. 

 Проектиране на системата, в т.ч. прототип на потребителски интерфейс, 

логически и физически модел на данните, техническа архитектура на системата. 

Разработват се и се документират проектните решения както на цялата система, 

така и на отделните функционални елементи. Изпълняват се следните основни 

задачи: детайлизиране на логическия проект и разработване на физическият 

проект на системата; проектиране на информационната база от данни; 

окончателно определяне на програмно-техническото осигуряване; и проектиране 

на технологията и организацията на функциониране на системата. 

 Разработка на ЕИСС – чрез използване на технологични средства, които да не 

налагат нужда от закупуване на допълнителни софтуерни лицензи или до бъдещи 

допълнителни лицензионни разходи при експлоатацията на ЕИСС. 

Осъществяват се технологичните разработки на база одобрената техническа 

спецификация. За изпълнение на дейностите по разработка на Единната 

информационна система на съдилищата участниците в настоящата обществена 

поръчка трябва да предложат в своите технически предложения приложими 

подход и методология за софтуерна разработка. 

 Тестване - процесът по тестване цели да провери функционалната коректност на 

разработката и приложимостта и включва разработване и съгласуване с ВСС на 

набор от тестови сценарии за проверка на функционалността, интеграция на 

системата в инфраструктурата на съдебната система, проверка 

производителността на системата и др. 

Целта на тестовете е да се удостовери, че доставеният програмен продукт е 

работоспособен и отговаря на изискванията, посочени в настоящето техническо 

задание. По време на софтуерната разработка и след нейното приключване 

изпълнителя трябва да извърши обстойно тестване на разработената Единна 
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информационна система на съдилищата. Изпълнителят трябва да предвиди време 

за отстраняване на възникнали проблеми при тестването или несъответствия във 

функционалностите на разработения софтуер, които да бъдат отстранени в срока 

на изпълнение на настоящата поръчка. 

Изпълнителят трябва да изготви и предаде за одобрение на възложителя План за 

провеждане на приемателни тестове, съгласно който възложителят, заедно с екипа 

на изпълнителя, ще проведат тестове за приемане на софтуера, след неговата 

инсталация.  

Изпълнителят подготвя тестов модел и тестови сценарии, обхващащи цялостно 

общите изисквания към ЕИСС и функционалността на ЕИСС - логически 

обособените й части и модули и интеграцията помежду им. Тестовите сценарии 

не ограничават експертите на ВСС за тестване на всеки елемент от 

функционалността. Тестовите сценарии следва да включват като минимум 

сценарии за реализираната функционалност, сценарии за тестване 

работоспособността на ЕИСС при големи натоварвания (много едновременно 

работещи потребители, множество сложни и тежки заявки към базите данни, и 

др.), както и сценарии за тестване сигурността на ЕИСС. 

Конкретните тестове, които ще бъдат изпълнени, тяхната цел и очакван резултат 

следва да бъдат описани в техническото предложение на участника. Трябва да 

бъдат описани видовете тестове, които ще бъдат изпълнени, целта на всеки тест, 

критериите за успешно изпълнение на теста и инструментите и средствата, 

използвани за провеждане на тестовете.  

 Разработване на документацията за използване на системата. 

Разработката на ЕИСС следва да се реализира при спазване на задължителните за 

Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. условия за допустимост на 

софтуерните разработки, а именно изисквания, свързани с отворени данни, използване на 

държавния хибриден частен облак като среда за функциониране на информационната 

система, авторски права и отворен код и т.н. 

 

В рамките на тази дейност ще завърши и интеграцията на Единната информационна 

система на съдилищата с: 
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 Единна деловодна информационна система (на административните съдилища), 

което гарантира реализирането на концепцията за единна информационна система 

за всички съдилища;  

 Единна информационна система за противодействие на престъпността‘ 

 Единен портал за електронно правосъдие; 

 Система за електронно съобщаване и призоваване; 

 Автоматизирана информационна система „Бюра съдимост“; 

 Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове; 

 Унифицираната информационна система на Прокуратурата на РБ; 

 Информационна система за производства по несъстоятелност; 

 НБД „Население“; 

 Търговски регистър; 

 Регистър БУЛСТАТ; 

 Регистър на юридическите лица с нестопанска цел; 

което от своя страна гарантира максималната ефективност на системата в контекста на 

цялостната структура на съдебната власт. ЕИСС следва да бъде тествана и в условия на 

интеграция с описаните по-горе системи, като изрично се предвиждат тестови сценарии за 

всяка от описаните външни системи. 

 

Срок за изпълнение: до 14 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 

30.11.2018 г. 

 

5.2. Дейност 3.2. Пилотно внедряване на ЕИСС 

 

Д3.2 „Пилотно внедряване на ЕИСС“ ще се извърши минимум в 5-те обединени 

районни съдилища, обект на анализ по Д1.5, и има за цел да гарантира приложимостта на 

Единната информационна система на съдилищата. При внедряването на системата, същата 

следва да се адаптира към определената работна среда, съответна за пилотните съдебни 
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структури, и да се извърши показно интегрирането на дефинираните за целите на 

функционирането ѝ системи на съдебната система и държавната администрация.  

Дейността включва настройване на системата и тестване за спецификата на обединен 

съд, вкл. и с оглед извършените интеграции. Избрано е тестване на системата да се 

реализира в спецификата на обединен съд/прокуратура, което би било частен утежнен 

случай за ползване на системата и по-усложнена версия на нейната функционалност. 

Изпълнителят трябва да изготви и предаде за одобрение на възложителя План за 

пилотно внедряване, съгласно който възложителят, заедно с екипа на изпълнителя, ще 

проведат тестове за приемане на всяко внедряване, след демонстриране на неговата работа 

в спецификата на обединен съд/прокуратура. 

Примерен план за внедряване и тестове, които ще бъдат изпълнени, тяхната цел и 

очакван резултат, следва да бъдат описани в техническото предложение на участника. 

Трябва да бъдат описани видовете тестове, които ще бъдат изпълнени, целта на всеки тест, 

критериите за успешно изпълнение на теста и инструментите и средствата, използвани за 

провеждане на тестовете. 

 

Срок за изпълнение: до 15 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 

30.11.2018 г. 

 

5.3. Дейност 3.3. Внедряване на ЕИСС във всички съдилища по обновената 

съдебна карта 

 

Д3.3 „Внедряване на ЕИСС във всички съдилища по обновената съдебна карта“ ще 

се реализира съобразно новото разпределение на съдебните структури по оптимизираната 

съдебна карта. Съгласно сегашното разпределение на съдебните структури имаме: 

 113 районни съдилища; 

 28 окръжни съдилища; 

 5 апелативни съдилища; 

 3 военни съдилища със статут на окръжен съд; 

 1 специализиран наказателен съд приравнен на окръжен съд; 
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 1 апелативен специализиран наказателен съд; 

 1 военноапелативен съд; и  

 Върховен касационен съд; 

като броят подлежи на промяна с оглед резултатите от Дейност 1 – оптимизиране на 

съдебната карта.  

Дейността включва настройване на системата и тестване ѝ за всеки отделен съд, вкл. 

и с оглед извършените интеграции. В процеса на внедряване системата ще бъде 

непосредствено представяна на магистратите и съдебните служители по места - в процеса 

на предоставяне на информацията за системата на ниво структура и/или отделен 

потребител ще бъде предоставена информация и за самата система и нейните 

функционалности, както и ще се реферира към разработената за целта техническа 

документация за работа със системата, както и помощна информация (help desk) със 

сходни функции, които ще бъдат достъпни от всеки потребителски профил. По този начин 

системата ще бъде представена на всеки един нейн ползвател, което ще гарантира 

навременно запознаване със съществуването и възможностите на системата и е в синхрон 

с предвидените усилия за информираност на всички заинтересовани страни. 

Изпълнителят трябва да изготви и предаде за одобрение на възложителя План за 

внедряване във всички съдилищата, съгласно който възложителят, заедно с екипа на 

изпълнителя, ще проведат тестове за приемане на всяко внедряване. 

Примерен план за внедряване и тестове, които ще бъдат изпълнени, тяхната цел и 

очакван резултат, следва да бъдат описани в техническото предложение на участника. 

Трябва да бъдат описани видовете тестове, които ще бъдат изпълнени, целта на всеки тест, 

критериите за успешно изпълнение на теста и инструментите и средствата, използвани за 

провеждане на тестовете. 

 

В рамките на Д3.3 ще бъде организирана еднодневна конференция за представяне на 

ЕИСС за общо 75 участници от районни, окръжни и апелативни съдилища, респективно 

прокуратури, представители на регионални и местни власти, нотариални камари, съдии по 

вписвания, частни/държавни съдебни изпълнители, адвокатски съсловия, представители 

на гражданското общество и др. 

Събитието е с планирана продължителност от 1 ден и включва предоставяне на 

следните услуги от страна на изпълнителя: 
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 наем на зала; 

 оборудване (екран, мултимедия, озвучителна система комплект, мин. 5 

дискусионни микрофона на президиум и 5 мобилни микрофона в залата); 

 аудио запис на събитието; 

 кетъринг за 75 участници – 2 кафе-паузи (вода, топли и безалкохолни напитки – 

мин. 5 вида, хапки и дребни сандвичи, сладки) и работен обяд (бюфет с включени 

студени и топли ястия според сезона); 

 работни материали – по 1 комплект за всеки участник; 

 модератор; 

 разпространение на покани и потвърждение на участници; 

 посрещане и регистрация на участници и организация на място в деня на 

провеждане. 

Изпълнителят отчита събитието като представя на възложителя технически доклад, 

придружен от списък на участниците, програма на събитието, осигурени удобства, 

презентациите и предоставените учебни материали за участниците, анкетни карти, 

снимков материал. Присъствените списъци се съставят и оформят съгласно изискванията 

на възложителя и по правилата на ОПДУ, в т.ч. тези за информация и публичност; и 

следва да съдържат като минимум графи с места за изписване на трите имена, 

организация, заемана длъжност, координати за връзка (телефон, e-mail) и подписи за 

получени материали и присъствие в отделни графи за всеки ден от обучението. В доклада 

от посещението следва да се предоставят данни за възраст, пол, образование и други 

характеристики (лица в неравностойно положение, активност на пазара на труда) на 

целевите групи, обхванати при изпълнение на дейността, както и информация за 

постигнатите индикатори.  

Изпълнителят трябва да се съобрази с условието, че индикатор за отчитане на 

изпълнението е броя на действително участващите физически лица. 

Участникът следва да представи като част от своето техническо предложение 

примерен план за провеждане на събитието, който да илюстрира подхода на участника 

към поставената задача. Разходите за събитията трябва да бъдат включени в ценовата 

оферта.  
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Срок за изпълнение: до 18 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 

30.11.2018 г. 

 

5.4. Дейност 3.4. Обучение за потребителите и ИТ експерти за работа с ЕИСС 

 

По Д3.4 „Обучение за потребителите и ИТ експерти за работа с ЕИСС“ следва да се 

реализират присъствени тридневни обучения за потребители – магистрати и съдебни 

служители, и ИТ експерти (системни администратори) – за поддръжка и администрация 

на ЕИСС, като курсовете и групите, вида и начина на обучение ще бъдат организирани 

според нуждите и потребностите на потребителите. Дейността включва и цялостна 

организация на необходимата логистика (нощувки, кетъринг, наем на зала и техника, 

лекторски възнаграждения).  

Ще бъдат обучени общо 350 потребителя на системата, като обученията ще се 

провеждат от вида обучение на обучители – по този начин ще се гарантира възможност за 

приемственост на наученото на ниво отделна съдебна структура.  

Разработените учебни модули ще бъдат предоставени на Националния институт на 

правосъдието, за последващо присъствено обучение на магистрати и съдебни служители 

за работа със системата, като обучените лица могат да бъдат включвани като обучилите, 

предвид преминатата подготовка.  

В срок от 30 дни след приключване на своето обучение, обучените лица ще имат 

задължението да проведат вътрешни обучения за работа с Единната информационна 

система на съдилищата по места, предназначени за онези магистрати, съдебни служители 

и ИТ експерти, които не са включени в обученията на обучители. За целите на проекта 

ВСС ще утвърди механизма за провеждане на описаните вътрешни обучения за работа със 

системата по начин, който да позволи обучение на общо минимум 3000 лица за работа със 

системата. 

Обучението за работа с Единната информационна система на съдилищата за крайни 

потребители и системни администратори за работа и поддържане на ЕИСС следва да бъде 

заложено като етап от плана за въвеждане на системата в експлоатация. Обучението 

следва да обхване работа с пълната функционалност на системата, пускане в нормална 

експлоатация и всички дейности по конфигуриране и администриране. 

Обученията трябва да бъде провеждат с необходимото качество и по начин, 

гарантиращ, че обучаваните ще могат да обучат други потребители, сами ще могат да 
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работят с доставения програмен продукт и в случаите, когато е приложимо - да го 

администрират. Обучението следва да се осъществява на български език. 

Обученията следва да бъдат минимум тридневни и да се проведат по план за 

обучение (програма, брой групи, разпределение на магистрати, съдебни служители и 

системни администратори по групи и брой, критерии за подбор на участници, места за 

провеждане, лектори и др.), предложен от изпълнителя и съгласуван от екипа за 

управление на проекта от страна на възложителя.  

 При изготвянето на плана изпълнителят следва да разпредели участниците в 

обучението на териториален принцип; и според нуждите за обучение – 

потребители или администратори на ЕИСС.  

 За обучение за работа с ЕИСС, следва да се предвидят три типа обучителна 

програма и материали, които да включват и практическа част за работа с ЕИСС: 

o за магистрати, младши съдии, съдии изпълнители и съдии по вписванията; 

o за деловодители; 

o за системи администратори. 

 Графикът за провеждане на обученията следва да се планира така, че в програмата 

и в обученията в максимална степен да бъдат отразени резултатите от другите 

дейности по проекта.  

 Изпълнителят трябва да  

o да организира присъствието на обучаемите; 

o да организира подготовката на презентациите; 

o да ангажира лектори/модератори за обученията; 

 Изпълнителят трябва да осигури цялата логистика за провеждането на 

обученията, като поеме разходите за: 

o настаняване в хотел 3-4 звезди за участниците от населени места извън мястото 

на провеждане на обученията с включена закуска при единично настаняване; 

o транспорт от съответното населено място до мястото на провеждане на 

обученията и обратно; 

o наемане на климатизирана зала за необходимия брой участници; 

o лектори/модератори;  
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o кафе-паузи (кафе, чай, вода, дребни сладки/соленки), обеди и вечери за всеки 

участник; 

o осигуряване на необходимото оборудване – лаптопи, екрани, мултимедия и др.; 

o зареждане на залата с минерална вода; 

o подготовка, размножаване и окомплектоване на разработените помощни 

материали по програмата, включително Ръководство на потребителя (за всички 

участници) и Ръководство за конфигурация и администрация на системата 

(само за системните администратори). Всички материали трябва да отговарят 

на официалните изисквания на ОПДУ за информация и публичност и да бъдат 

одобрени от възложителя. 

 Всички материали следва да бъдат предоставени на български език. 

Разходите за осигуряване на нощувки, храна и транспорт на участниците се поемат 

от изпълнителя и следва да бъдат съобразени с предвидените в действащото българско 

законодателство размери на квартирните, дневните и пътните разходи на 

командированите в страната. 

Изпълнителят отчита всяко от проведените обучения като представя на възложителя 

технически доклад, придружен от списък на участниците, програма на обучението, 

презентациите и предоставените учебни материали за участниците, анкетни карти, 

снимков материал. Слайдовете с презентации, както и програмите и списъците трябва да 

съдържат тема, дата и място на провеждане.  

Присъствените списъци се съставят и оформят съгласно изискванията на 

възложителя и по правилата на ОПДУ, в т.ч. тези за информация и публичност; и следва 

да съдържат като минимум графи с места за изписване на трите имена, наименование на 

съда, заемана длъжност, координати за връзка (телефон, e-mail) и подписи за получени 

материали и присъствие в отделни графи за всеки ден от обучението. В доклада от 

обучението следва да се предоставят данни за възраст, пол, образование и други 

характеристики (лица в неравностойно положение, активност на пазара на труда) на 

целевите групи, обхванати при изпълнение на дейността, както и информация за 

постигнатите индикатори.  

Изпълнителят трябва да се съобрази с условието, че индикатор за отчитане на 

изпълнението е броя на действително участващите различни физически лица. 
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Участникът следва да представи като част от своето техническо предложение 

примерен план за обучение, който да илюстрира подхода на участника към поставената 

задача. Разходите за обучение трябва да бъдат включени в ценовата оферта.  

 

Срок за изпълнение: до 18 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 

30.11.2018  г. 

 

5.5. Функционални изисквания към Единната информационна система на 

съдилищата 

 

5.5.1. Модул за управление на дейността на съдебната регистратура 

 

Модулът трябва да предоставя функционалността, необходима за регистрирането на 

входящите документи, постъпващи в съда, информация за подателя и вида им, както и 

определяне на направлението на документите след обработката им от служителя в 

регистратурата. Модулът включва нужната функционалност за изготвяне на нужните 

справки за дейността на регистратурата, както и да позволява следене на процеса на 

предаване на дела от регистратурата към деловодството. 

Общи изисквания към модула за управление на дейността на съдебната 

регистратура: 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да регистрират 

входящи документи. 

 Системата трябва да позволява регистрирането на входящи документи, даващи 

начало на съдебно производство, както и документи по вече въведени дела. 

 Системата трябва автоматично да съхранява информация за дата и час на 

регистрирането на входящия документ. 

 Системата трябва да генерира и задава уникален входящ номер на всеки 

регистриран входящ документ чрез модула за инкрементални идентификационни 

номера. 
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 Системата трябва да позволява регистриране на видове документи в отделен 

регистър при независима номерация (например, регистрите в секретна 

регистратура). 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да регистрират в 

системата вида и подателя на входящия документ. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да свързват 

регистрираните входящи документи към дадено дело/дела. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да редактират 

сканираното изображение на регистрираните входящи документи. 

 Системата трябва да позволява на потребители да генерират справка за 

регистрираните документи за определен период. 

 Системата трябва да поддържа история на всички извършени промени от 

потребителя. 

 

5.5.2. Модул за управление на обща информация за съдебни дела 

 

Модулът трябва да предостави на потребителите, обработващи регистрираните в 

системата входящи документи, необходимата функционалност за образуване на дело, 

въвеждане на необходимата за хода на делото информация, задаване на вида на делото, 

класифициране на статистическата група и предмета на делото след определянето им при 

образуване на делото, и редактиране на съдържанието на съществуващо дело без 

възможност за промяна съдържанието на вече регистрирани документи. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да създават дела. 

 Системата трябва автоматично да съхранява информация за дата и час на 

създаване на делото. 

 Системата трябва да генерира и задава уникален номер на всяко създавано дело. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да задават вида на 

делото. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да добавят страни по 

делото. 
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 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да редактират 

структурираната деловодна информация за делото, включително като задават 

статус на делото, но без да могат да променят съдържанието на регистрираните 

документи. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да класифицират 

делото по статистически шифър и група по действащите правила за изчисляване 

на натовареността. 

 Системата трябва да поддържа история на всички извършени промени от страна 

на потребителите. 

 

5.5.3. Модул за поддържане на електронно дело 

 

Модулът за поддържане на електронна папка по делото трябва да позволява 

поддържането на структурирана визуализация на всички електронни документи, свързани 

с делото, както и да управлява информацията за връзките между отделните обекти в 

електронната папка по дело, както и да се свързва с механизма за контрол на достъпа, така 

че да се осигури възможност за прецизен контрол и разграничение на достъпа както на 

ниво папка на дело, така и на ниво отделен документ.  

Модулът трябва да поддържа възможност за сливане/разделяне на едно дело с/от 

друго, визуализирайки връзките между делата. 

Модулът трябва да позволява и проследяване движението на делото между 

инстанциите, което да се осъществява, доколкото това е допустимо по закон, чрез 

предоставяне на достъп с автоматично известяване на съответната инстанция, а не чрез 

физическото преместване на документите. 

Общи изисквания към модула за поддържане на електронна папка по делото: 

 Системата трябва да позволява визуализирането в структуриран вид на всички 

налични в системата документи, групирани по дела. 

 Системата трябва да поддържа дървовидна структура за визуализирането на 

документите по делата. 

 Системата трябва да съхранява информация за движението на делото, както и 

преминаването му към друга инстанция.  
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 Системата трябва да предоставя възможност за преглед на свързаните дела. 

 Системата трябва да разпознава (въз основа на определени критерии) различните 

видове дела с техните специфики, като поведението на системата трябва да се 

различава спрямо спецификата на делото. 

 Системата трябва да позволява разграничение на достъпа за определени групи, 

роли и отделни потребители, в зависимост от вида дело, включително чрез 

определяне на специфични настройки за конкретни дела и/или модифициране 

контрола на достъпа. 

 Системата трябва да разполага с възможност за генериране на различен тип 

призовки и съобщения спрямо вида дело, като възможните призовки и съобщения 

спрямо вида дело се определят чрез модула за изготвяне на стандартизирани 

изходящи документи (призовки, съобщения, писма и др.). 

 Системата трябва да позволява експортирането и отпечатването на справки за 

хода на делото. 

 

5.5.4. Модул за управление на връзките между делата 

 

Модулът трябва да позволява регистрирането на връзките между делата. Връзките 

между делата трябва да бъдат поддържани, за да могат да бъдат свързвани логически дела 

в процес на обжалване или минали в друга инстанция, както и разделени или слети дела, 

препратени по компетентност/подсъдност и т.н. Модулът трябва да поддържа и позволява 

формирането на връзка между дела, свързани с един и същи процес на различни 

инстанции, съединени дела и при разделяне на дела; както и да регистрира начина, по 

който са свързани избраните дела. 

Общи изисквания към модула за управление на връзките между делата: 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да свържат две дела 

или дело с повече от едно дела. 

 Системата следва трябва да предлага възможност за обработка на всички 

възможни връзки между дела – свързване на дела при обжалване пред 

висшестоящ съд, връщане на предходна инстанция, изпращане по компетентност, 

изпращане по подсъдност, спор за подсъдност, разделяне и сливане на дела. 
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 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да премахнат 

връзката между свързани дела. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да добавят към 

дадено дело всички страни и участници от друго дело (в случаите, в които е 

допустимо по закон). 

 Системата трябва да съхранява информация за всички дела 

произтичащи/образувани от други дела, за които е обявено прекратяване на 

процедурата. 

 Системата трябва да съхранява информация за всички промени по връзките 

между делата. 

 

5.5.5. Модул за управление на информацията за физически и юридически 

лица 

 

Модулът трябва да позволи на потребителите на системата да регистрират и 

използват повторно информация за участието на физически или юридически лица като 

страни по дело, в т.ч. въвеждане на данни, идентифициращи физическото лице или 

юридическото лице, както и възможността вече въведените данни да бъдат редактирани.  

Общи изисквания към модула за управлението на информация за физически лица: 

 Системата трябва да може да извлича информация от номенклатурата за 

физически лица на системата, както и да поддържа свързаност с НБД „Население“ 

за автоматизирано извличане на данни за лицата. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да въвеждат лични 

данни за лице (име, дата на раждане, пол, ЕГН, място на раждане, националност и 

др.). 

 Системата трябва да поддържа въвеждането на име, презиме, фамилия и 

допълнения към името. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители редактиране на 

въведени лични данни за лице. 
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 Системата трябва да позволява проследяване на направените промени на личните 

данни за всяко лице. 

 Системата трябва да разполага с възможността за търсене на страна по лични 

данни за нея, имена, ЕГН, адрес и др.  

 Системата трябва да има възможността за редактиране на информация за адреса 

на лицето. 

 Системата трябва да позволява проверка дали лицето е страна по други дела. 

Общи изисквания към управлението на информация за юридическо лице: 

 Системата трябва да може да извлича информация от номенклатурата за 

юридически лица на системата, както и да поддържа свързаност с Търговския 

регистър, Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и регистър 

БУЛСТАТ за автоматизирано извличане на данни за юридически лица. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да въвеждат детайли 

за юридическо лице (вид, име, идентификационен код, дата на 

създаване/регистриране, законен представител и др.). 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да редактират 

въведени данни за юридическо лице. 

 Системата трябва да позволява на потребителите да проследяват всички 

направени промени по данните за юридическо лице. 

 

5.5.6. Модул за управление на адреси 

 

Модулът за управление на адресите позволява задаването на един или няколко 

адреса за всяка от страните в дадено дело, както и за всеки от представителите на 

страните. Модулът поддържа информация за основен и допълнителни адреси за страна 

или неин представител. 

Общи изисквания към модула за управление на адреси: 

 Системата трябва да поддържа номенклатура за населени места, използвана при 

въвеждане на адреси, на база на съответствие с Единния класификатор на 

административно-териториалните единици (ЕКАТТЕ). 
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 Системата трябва да позволява въвеждането на адрес със следните минимални 

полета: 

o страна; 

o област; 

o община; 

o населено място (град/село); 

o жилищен квартал (ж.к.); 

o улица и №; 

o блок №; 

o етаж; 

o апартамент/офис №. 

 Системата трябва да предоставя възможност за въвеждане на адрес извън 

територията на Република България. 

 Системата трябва да има възможността за извличане на информация за адресите 

от номенклатурата за адреси на системата. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да добавят основен 

адрес за участник/страна по дело. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да добавят един или 

няколко допълнителни адреса за участник/страна по дело. 

 Системата трябва да предоставя възможност за извличане на информация за 

адресите от външни източници – например, Търговски регистър, Регистър на 

юридическите лица с нестопанска цел, Регистър БУЛСТАТ, НБД „Население“. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да добавят адреси и 

друга информация за контакт с участник/страна по дело (телефонен номер, 

електронна поща). 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да редактират 

въведените адрес и информация за контакт. 

 Системата трябва да записва всички направени промени по адрес или информация 

за контакт на всяко лице. 
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 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да генерират справка 

за въведените адреси за участник/страна по делото. 

 

5.5.7. Модул за управление на информация за страните, представителството и 

другите участници в процеса 

 

Модулът за управление на информацията за страните, представителството и другите 

участници в процеса съхранява информацията за процесуалното качество на страните в 

дадено дело, както и свързва лицето с едно или няколко дела, по които то е страна. 

Модулът отразява и различните форми на представителство по отношение на страни от 

дело. 

Общи изисквания към модула за управление на информацията за страните, 

представителството и другите участници в процеса: 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да проверят дали 

страна/участник вече е въведен в системата с определено качество. 

 Системата трябва да позволява добавянето на участник/страна към дело, в който и 

да е момент от хода на делото. 

 Системата трябва да позволява добавянето на няколко качества за едно лице. 

 Системата трябва да проследява задаването на качество на участник/страната и 

периода, за който страната е активна по делото. 

 Системата трябва да позволява промяната на качеството на страна в хода на 

делото. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да премахват страна 

по дело. 

 Системата трябва да позволява на потребителите да определят връзките между 

страните (напр. защитник на подсъдимия, попечител, родител, особен 

представител и други). 

 Системата трябва да позволява на потребителите да въвеждат сложни връзки 

между страни, представители, особени представители, законови представители, 
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като този механизъм трябва да е максимално гъвкав, за да отрази многообразието 

на възможните свързаности в рамките на дадено дело. 

 

5.5.8. Модул за управление на дейността по извършване на призоваване и 

изпращане на съобщения 

 

Модулът има за цел автоматизация и подобряване на ефективността на процеса по 

връчване на изготвени в системата призовки и съобщения. След изготвяне на призовки и 

съобщения от модула за изготвяне на стандартизиращи изходящи документи системата 

съхранява структурираната информация за призовката/съобщението, както и оригинално 

изготвения файл, след което осигурява възможност за следене и отразяване на статуса на 

извършване на връчване на призовките и съхраняване на информация за резултата от 

действията по връчване. Обработката следва да се извършва по възможност чрез 

използване на баркод четци, но може да се извършва и на база ръчно въвеждане на 

уникални идентификационни номера на призовките. Връзката с номенклатурата на 

адресите и районите позволява разпределяне на невръчените призовки сред служителите. 

Общи изисквания към модула за управление на дейността по извършване на 

призоваване и изпращане на съобщения: 

 Системата трябва да позволява генерирането на призовки и съобщения чрез 

шаблони, предварително генерирани в системата чрез модула за изготвяне на 

стандартизирани изходящи документи (призовки, съобщения, писма и др.). 

 Системата трябва да генерира уникален идентификационен номер за всяка 

призовка. 

 Системата трябва да поддържа поле за съхраняване на информация за датата на 

създаване на призовката/съобщението, като чрез услугата за удостоверяване на 

време се гарантира времето и съдържанието на изготвените съобщения и 

призовки. 

 Системата трябва да регистрира статуса на призовката/съобщението (изготвена, 

връчена, върната в цялост) и възможност за попълване на дата на връчване/ 

връщане в съда. 

 Системата трябва да следи статуса на връчване на призовката/съобщението. 
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 Системата трябва да позволява да се уведомява избрания съдия/съдии при 

промяна на статуса на призовката/съобщението. 

 Системата трябва да позволява (автоматично или ръчно) да бъде избрано лице, 

което да връчи призовката/съобщението. 

 Системата трябва да позволява дефинирането на срокове за уведомяване. 

 Системата трябва да позволява търсене на призовка/съобщение по уникален 

номер. 

 Системата трябва да позволява генерирането на справка за създадените 

призовки/съобщения. 

 Системата трябва да позволява генерирането на справка за връчените/невръчените 

призовки/съобщения. 

 Системата трябва да позволява при отчитане на връчена призовка/съобщение да 

се активира модула за следене на срокове. 

 Системата трябва да позволява генерирането на баркод за всяка 

призовка/съобщение. 

 Модулът за управление на дейността по извършване на призоваване и изпращане 

на съобщения следва да е интегриран със Системата за електронно съобщаване и 

призоваване. 

 

5.5.9. Модул за автоматизация на подготовка, провеждане и отразяване на 

резултата от съдебните заседания 

 

Модулът трябва да предлага функционалност, свързана с подготовка на списък на 

участниците в заседанието, отразяване на статуса на призоваване на съответните субекти, 

определяне вида на заседанието, изготвяне на протокол от него, избор на резултат от 

заседанието.  

Подготовката на съдебното заседание включва регистрирането на заседанието чрез 

избор на дата, час и зала, в зависимост от графика на съдията, с използване на календар. В 

допълнение, съответните лица/участници трябва да бъдат включени в списък за 

призоваване, като с използване на функционалността за изготвяне на стандартизирани 
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изходящи документи се подготвят нужните изходящи документи. Провеждането на 

заседанието зависи от изпълнението на определени условия. Ако съдията прецени, че 

условията за провеждане на заседание не са изпълнени, той/тя може да отложи 

изслушването/заседанието. В допълнение, съдията избира една или повече причини за 

спиране и/или отлагане на заседанието.  

Общи изисквания към модул за автоматизация на подготовка, провеждане и 

отразяване на резултата от съдебните заседания: 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да изберат вида, 

датата и часа на заседание. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да въвеждат 

множество заседания по дело. 

 Системата трябва да позволява на потребителите да генерират списък за 

призоваване на лица за заседанието. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да въвеждат протокол 

от заседание. 

 Системата трябва да позволява следене на сроковете за въвеждане на одобрено от 

съдията съдържание на протокол от заседание. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да изберат множество 

решения, взети по време на заседание. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да насрочват ново 

заседание. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да добавят участници 

в заседанието от списъка на участниците, свързани с делото. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да отлагат заседания. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да добавят данни за 

участници (име, фамилия, ЕГН, роля, и т.н.), които не са регистрирани като 

страни по делото, но участват само в определено заседание. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да изберат една или 

повече причини за отлагане на заседание. 
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5.5.10. Модул за регистрация, постановяване и обезличаване от лични данни 

на съдебни актове 

 

Модулът автоматизира процеса по изготвяне, постановяване и обезличаване от 

лични данни на съдебните актове. Функционалността позволява на потребителите да 

създават проект на съдебен акт в системата, като поставят вече изготвено съдържание или 

като използват проект на съдържание, създаден от предварително зададени шаблони. След 

иницииране от потребителя на постановяване на съдебния акт, той получава автоматично 

номер на акт и дата на постановяване. След постановяване на акта, той бива обработен 

като се заличат от съдържанието му лични данни. При обработката се дава възможност на 

потребителите да направят предварителен преглед на заличеното съдържание, преди акта 

да бъде маркиран за публикуване.  

Общи изисквания към модула за регистрация, постановяване и обезличаване от 

лични данни на съдебни актове: 

 Системата трябва да позволява въвеждането на процесуално действие на съда и 

съдебен акт, съгласно утвърден класификатор. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да въвеждат актове 

или да редактират вече въведен акт. 

 Системата трябва да разполага с предварително генерирани шаблони за 

генериране на проекти на съдебни актове на база информацията от делото. 

 Системата трябва да позволява създаването на индивидуален шаблон за даден 

съд. 

 Системата трябва автоматично да задава номер и дата на акта, след 

постановяването му, които не трябва да имат възможността да бъдат редактирани. 

 Системата трябва да изчислява коректна дата на съдебния акт на база на 

дефиниция за работни и неработни дни, в случай че съдебен акт се постановява в 

почивен ден или след края на работния ден, като се предвидят и актовете по 

неотложни производства, които могат да бъдат постановявани в празнични и 

неработни дни. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да задават вида на 

въвеждания акт. 
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 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да избират вида и 

дата на заседанието, в което е постановен съдебен акт.  

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да задават съдебен 

състав и председател. 

 Системата трябва да позволява свързването на даден съдебен състав с 

председател, като при избиране на състава да има опция автоматично да се 

попълва председателя. 

 Системата трябва да позволява редактиране на връзката между председател и 

състав. 

 Системата трябва да проверява дали даден акт има въведено съдържание и да 

извежда предупредително съобщение при липса на съдържание. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да съхраняват 

въведения в системата акт или извършените промени, без да го постановяват. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да постановяват 

въведения акт. 

 Системата трябва да следи за статуса на акта - дали е постановен, дали са 

заличени личните данни или трябва ли да бъде публикуван. 

 Системата трябва да позволява избор дали даден акт трябва или не трябва да бъде 

публикуван. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да заличават личните 

данни само от постановени съдебни актове. 

 Системата трябва да разполага с механизъм за разпознаване и автоматично 

заличаване на лични данни. 

 Системата трябва да разполага с механизъм за предварителен преглед на 

резултата от обработката на съдържанието. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да редактират 

заличеното съдържание на акта. 

 Системата не трябва да позволява на потребители да редактират съдържанието на 

акта, когато той е в статус на заличаване на лични данни. 
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 Системата трябва да разполага с възможност за отбелязване, че актът е готов за 

публикуване. 

 Всички действия на потребителите с този модул се записват. 

 

5.5.11. Модул за водене на Регистъра на актовете на съдилищата 

 

Модулът за воденето на Регистъра на актовете на съдилищата позволява извличане и 

обработка на информация от електронната папка по делото по начин и в обем, 

съответстващ на изискванията за публикуване на съдебните актове съгласно Наредбата за 

воденето, съхраняването и достъпа до Регистъра на актовете на съдилищата.  

В регистъра се обявяват съдебни актове на правораздаване и актове, които слагат 

край на или препятстват по-нататъшното развитие на производството пред съответната 

инстанция или подлежат на самостоятелно обжалване. За всеки акт, подлежащ на 

обявяване, се открива отделна електронна партида, която се състои от две части – част 

„Вписани обстоятелства“ и част „Обявен акт“.  

В част „Вписани обстоятелства“ се съдържа буквено-цифрова информация в 

структуриран вид за вписаните обстоятелства, свързани с обявения акт. За всеки акт се 

съхранява в систематична връзка информация относно: 1) съд, обявил акта; 2) данни за 

делото - вид дело, номер на дело по описа на съответния съд, година на образуване на 

делото по описа на съответния съд, съдебен състав, постановил акта, с посочване на номер 

на състава и имената на членовете му, участващ прокурор (ако има такъв), и съдебен 

секретар; 3) електронни препратки към свързани с делото дела на същия съд и на други 

съдилища; 4) данни за съдебния акт - вид на съдебен акт, номер на акта, дата на 

постановяване на акта, дата на постановяване на мотиви, дата на влизане в сила, резултат 

от обжалване или протест – ако актът е постановен при обжалване или протест; 5) 

европейски идентификатор за съдебна практика, в случаите когато е приложимо; 6) данни 

за изпращане към горестояща съдебна инстанция при обжалване или протест - номер на 

акта, дата на постановяване на акта, вид на документа, съд (горестояща съдебна 

инстанция), в който е изпратено делото за обжалване или протест, дата на изпращане; и 7) 

други обстоятелства, свързани със съдебния акт. 

В част „Обявен акт” се съдържа буквено-цифрова информация в структуриран вид за 

обявения акт. За всяко обявяване се съхранява в систематична връзка: 1) обезличен текст 
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на обявения диспозитив в буквено-цифров вид; и 2) обезличен текст на обявените мотиви 

в буквено-цифров вид в съответствие с чл. 64, ал. 3 от Закона за съдебната власт.  

Модулът за водене на Регистъра на актовете на съдилищата следва да работи в тясна 

интеграция с модула за регистрация, постановяване и обезличаване от лични данни на 

съдебни актове. 

Общи изисквания към модула за водене на Регистъра на актовете на съдилищата: 

 Системата трябва да позволява обявяване само на съдебни актове на 

правораздаване и актове, които слагат край на или препятстват по-нататъшното 

развитие на производството пред съответната инстанция или подлежат на 

самостоятелно обжалване. 

 Системата трябва да следи за недопускане обявяване на актове, които не 

подлежат на обявяване в регистъра по обявена номенклатура съгласно решение на 

Пленума на ВСС. 

 Системата трябва да поддържа структурирани данни за дейностите, свързани с 

воденето и съхраняването на регистъра. 

 Системата трябва да поддържа за всеки акт, подлежащ на обявяване, отделна 

електронна партида, която се състои от две части – част „Вписани обстоятелства“ 

и част „Обявен акт“, описани по-горе; като информацията се систематизира и 

организира хронологично за всяко вписване или редакция, с възможност за 

проследяване на историята на обявяванията. 

 Системата трябва да поддържа информация по партидата в полета, като тяхното 

попълване се реализира единствено и само въз основа на информация за акта, 

извлечена от електронната папка на делото, и въз основа на автоматично 

генерирана информация от системата. 

 Системата трябва да осигурява възможност за проследяване в хронологичен ред 

на вписванията и редакциите, формиращи актуалното състояние на информацията 

по електронната партида на всеки акт. 

 За всеки обявен, редактиран или изтрит акт системата трябва да съхранява 

подробен журнал, съдържащ следните данни: дата, час, минута и секунда на 

постъпване в системата; тип на събитието (вписване, редакция, изтриване); съд, от 

който е постъпила информацията; лице, отговорно за настъпилото събитие; номер 
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на делото по описа на съда, от който е постъпила информацията; номер на акта и 

дата на постановяване на акта. 

 При извършване на вписване, редакция или изтриване системата трябва да 

генерира автоматично момента (дата, час, минута и секунда) на въвеждането на 

информацията, като се осигурява връзка между всяко обявяване и 

регистрационния номер, под който то е извършено. 

 При обявяване на последващ акт, който е свързан с предходен акт на същия орган, 

системата трябва да отразява връзката между двата акта. 

 Системата трябва да позволява отстраняване на грешки и непълноти по вече 

обявени актове с попълване на електронен формуляр, в който се посочва като 

минимум: регистрационния номер на вписването, вписаните обстоятелства за 

акта, и грешката, съответно непълнотата. 

 Системата трябва да позволява справки за всички вписвания на или редакции по 

обявени актове за деня или обявени от конкретен съд в хронологичен ред по реда 

на извършването им, като информацията следва да е достъпна за избран от 

потребителя период. 

 Системата трябва да позволява справки с търсене по един или комбинация от 

следните критерии: вид на съда; код на съда съгласно установения български 

формат на Европейския идентификатор за съдебна практика; наименование на 

съда; име на съдия и/или номер на състав в рамките на даден съд; година на 

постановяване на съдебния акт; година на образуване на делото; код на характера 

на делото съгласно установения български формат на Европейския 

идентификатор за съдебна практика; характер на делото; вид на делото; пореден 

номер на делото по описа на съответния съд; пореден номер на съдебния акт по 

конкретното дело; номер на делото съгласно установения български формат на 

Европейския идентификатор за съдебна практика; пълнотекстово по ключови 

думи. 

 Системата трябва да поддържа възможност за генериране на и търсене по 

Европейски идентификатор за съдебна практика. 
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5.5.12. Модул за изготвяне на стандартизирани изходящи документи 

(призовки, съобщения, писма и др.) 

 

Модулът за изготвяне на стандартизирани изходящи документи позволява 

дефинирането на шаблони, чрез които се извлича информация от електронната папка по 

делото и се изготвя текст за призовки и съобщения, както и други изходящи документи 

като писма, удостоверения и т.н. Модулът трябва да позволява не просто изготвяне на 

нужните документи спрямо текущо актуалните образци в процесуалните закони и 

Правилника за администрацията в съдилищата, но и актуализацията в шаблона за 

съдържанието и извличаните данни, така че да може системата лесно да се адаптира към 

промени в изискванията към изходящите документи, както и при нужда да се разширява 

обхвата на генерираните от системата документи.  

Общи изисквания към модула за изготвяне на стандартизирани изходящи 

документи: 

 Системата трябва да генерира шаблонен документ за призоваване или за 

уведомяване чрез съобщение, който да бъде попълнен, разпечатан и изпратен на 

лицето, което трябва да бъде призовано/уведомено. 

 Системата трябва да разполага с предварително генерирани шаблони за 

изходящите документи. 

 Системата трябва да позволява редактирането на шаблоните без това да налага 

промени във функционалността. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да генерират 

многократно даден документ. 

 Системата трябва да има възможност за съхраняване на информация за всички 

генерирани документи, датата на която са генерирани и информация за 

потребителя. 

 Системата трябва да има възможност за съхраняване на информация за делото, 

към което са свързани създадените стандартизирани изходящи документи. 

 Системата трябва да позволява съхраняването на попълнените документи. 
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5.5.13. Модул за отразяване на движението на дела между съдилищата 

 

Модулът за отразяване на движението на делата между съдилищата предоставя 

възможност за регистрирането на експедицията на дела от един съд и получаването им от 

друг съд. Така се предоставя възможност за регистриране на информацията и наблюдение 

на всички препращания на делото, като функционалността следва да обхваща както 

движението на делото между съдилища, така и възможност за следене на движението на 

делото между службите и организационните единици на един съд. 

Движението на делото може да бъде както на едно и също ниво поради териториална 

компетентност, така и между нивата в дву- или триинстанционното производство, при 

обжалване или връщане на дело за доразглеждане.  

При регистриране на движението на дело потребителят трябва да посочи акта, с 

който се постановява изпращането на делото и направлението за движение на делото. 

Модулът за отразяване на движението на дела между съдилищата следва да работи в тясна 

интеграция с модула за управление на връзките между дела и да инициира 

преконфигуриране на правата за достъп до дадено дело в момента, в който се регистрира 

напускането на съда-изпращач, така че достъп до делото да се даде на съда-получател на 

делото. 

Общи изисквания към модула за отразяване на движението на дела между 

съдилищата: 

 Система трябва да позволява съхраняването на информация за текущото 

състояние на делото. 

 Системата трябва да позволява поддържането на пълна история на движението на 

делото, съхранявайки и информация за датите на изпращане/получаване. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да избират дали 

делото трябва да се премести на същата инстанция или в друг съд.  

 Системата трябва да позволява отразяване на всички материали и документи по 

делото, които ще бъде приложени при изпращането на делото в друг 

съд/инстанция. 

 Системата трябва да се ограничи достъпът до четене на съдържанието и 

регистриране на входящи документи от съда-първоизточник, след като е въведено 

изходящо движение на делото.  
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 Системата трябва да предлага справка за актуално състояние на делото на ниво 

съд (показвайки местонахождението на делото в другата инстанция). 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да въвеждат акта, на 

основание на който се регистрира движение на дело. 

 

5.5.14. Модул за следене на физическото местоположение на делото 

 

Модулът за следене на физическото местоположение на делото предоставя 

възможност за регистрирането на физическото движение на дело между съдилища или 

между службите и организационните единици на един съд. Така се предоставя 

възможност за отразяване движението на хартиения носител на делото. 

Промяната във физическото местоположение на делото трябва да бъде отразявана в 

системата чрез статуси, като промяната на статуса може да бъде направена ръчно или при 

генериране на доклад за движение на делото. 

Общи изисквания към модула за следене на статус по производство на дело: 

 Система трябва да разполага с предварително генерирани статуси. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да добавят или 

деактивират статуси. 

 Система трябва да позволява съхраняването на информация за текущото 

състояние на делото. 

 Системата трябва да позволява поддържането на пълна история на движението на 

делото, съхранявайки и информация за датите на изпращане/получаване. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители ръчно да променят 

статуса на делото.  

 Системата трябва да позволява автоматична промяна на статуса на дело, при 

генериране на доклад за движение на делото. 

 Системата трябва да ограничава достъпа за редактиране на съдържанието спрямо 

текущият статус на делото.  

 Системата трябва да предлага справка за физическото местоположение на делото. 



 

 

 

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

прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, се осъществява 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

73 / 142 

 

 

5.5.15. Модул за управление на файлово съдържание 

 

Всички сканирани и генерирани от системата документи, които са свързани с дадено 

дело, се обработват с модула за управление на файловото съдържание. Всички входящи 

документи по делото, получени от участващите страни и/или участници, следва да може 

да се обработват и управляват с тази функционалност. Оторизирани потребители в съда 

извършват дейности като сканиране на документи, прилагане на документи, създаване на 

документи в различен формат (аудио, видео, текст, изображение). 

Всеки документ има заглавие и съдържание. За всеки въведен или свързан с 

конкретно дело документ оторизираният потребител в съда трябва да въведе вид на 

документа, заглавие, описание, брой страници, дата, брой приложени анекси, ключови 

думи, други атрибути. Съдията, който е определен за конкретно дело, трябва да може да 

бъде уведомен по всяко време, че нов документ е добавен към дело, което той разглежда. 

Общи изисквания към модула за управление на файлово съдържание: 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да сканират 

документи и да ги добавят към дело. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да премахват 

сканирани документи от дело. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да създават 

документи (актове, призовки и други) и да ги добавят към дело. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да премахват 

прикачени документи от дело, но без физически да ги изтриват от системата. 

 Системата трябва да съхранява информация за всички извършени промени по 

прикачените към дело документи. 

 Системата трябва да има възможността да поддържа няколко версии на един и 

същи документ, сканирано изображение на оригиналния документ и копие с 

електронното му съдържание. 

 Системата трябва да позволява на потребителите да указват дали конкретен 

документ е доказателство по делото. 
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 Системата трябва да позволява на потребителите да посочват качеството на 

лицето, подало документ в електронен вариант - за прилагане към делото. 

 Системата трябва да позволява на потребителите да избират вида на сканирания 

документ. 

 Системата трябва да позволява маркирането на дадени документи като 

конфиденциални. 

 Системата трябва да уведомява съдия или други потребители на системата 

(председател на съд, администратор), когато се добавят нови документи към 

конкретно дело (в зависимост от правата на потребителите за съответното дело). 

 

5.5.16. Модул за регистрация, обработка и отразяване на резултат от 

обжалване 

 

Модулът за регистрация, обработка и отразяване на резултат от обжалване съдържа 

функциите, които управляват информацията, свързана с процедурата за обжалване на 

съдебни актове, като включва процеса на регистриране на жалбата, както и развитието на 

делата, свързани с обжалването.  

Функционалността за регистриране на жалба изисква да се регистрира информация 

за страната, внесла жалбата, дата и час на подаване на жалбата, и да се посочи акта, който 

се оспорва с жалбата. Освен регистриране на самото подаване на жалба, модулът следва 

да позволява обработка на резултата от обжалване като се интегрира и с функции в 

другите модули - например, възможността да се отразява събитие, свързано със следенето 

на срокове за обжалване, да се отразява на база на регистрирания резултат от обжалване 

как този резултат се отразява на оспорваните актове от различни инстанции и т.н. 

Модулът осигурява извличане на статистическа информация за резултата от обжалване на 

актовете, която се използва при статистическите отчети и атестационните справки. 

Общи изисквания към модула за регистрация, обработка и отразяване на резултатите 

от обжалване: 

 Системата трябва да позволява регистриране на жалба от оторизиран потребител. 

 Системата трябва да регистрира датата на подаване на жалбата и страната, която е 

подател. 
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 Системата трябва да следи резултата от разглеждане на делата както при 

изпращането на делото на висшестояща инстанция, така и при връщането му на 

по-низшестояща инстанция.  

 Системата трябва да позволява регистриране на информация за това как резултата 

от обжалване се отразява на съдебните актове, свързани с обжалването. 

 Системата трябва да позволява извеждане на справки за резултати от обжалване 

на дела по разнообразни критерии. 

 

5.5.17. Модул за автоматизация на процеса по архивиране на дела 

 

Модулът за автоматизация на процеса по архивиране на дела автоматизира процеса 

на прехвърляне на дела в архив след приключване на делото. Модулът трябва да 

регистрира прехвърлянето в архив, да генерира архивен номер и да съхранява информация 

за физическото разпределяне на архивираното дело в архивна връзка. Модулът трябва да е 

интегриран с модула за следене на срокове, така че да предлага на потребителя справка за 

дела, които следва да бъдат архивирани. 

Общи изисквания към модула за автоматизация на процеса по архивиране на дела: 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да регистрират 

дадено дело като архивирано. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да задават правила за 

архивиране на делата, базирани на времеви интервали след приключване на 

делото. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да въведат 

местонахождението и номер за справка на местонахождението на архивираната 

папка по делото. 

 Системата трябва автоматично да предлага дела, които да бъдат архивирани, 

базирайки се на предварително дефинирани правила за архивиране. 

 Системата трябва автоматично да обнови статуса на делото след архивирането му. 
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 Системата трябва да поддържа информация за всички промени по 

местонахождението на архивираната папка по делото, както и при промяната на 

друга информация, свързана с архивирането. 

 Системата следва да идентифицира архивираните дела на база на автоматично 

зададен архивен номер. 

 Системата следва да отразява връщането на дело от архив. 

 

5.5.18. Модул за поддържане на информация по съдебни книги 

 

Модулът за поддържане на информация по съдебни книги осигурява поддържането 

на всяка една от книгите, изисквани в Правилника за администрацията в съдилищата в 

електронен формат, както и възможността те да бъдат експортирани или разпечатвани. 

Системата трябва да позволява и генерирането на периодични извлечения от 

информацията в книгите. 

Общи изисквания към модула за поддържане на информация по съдебни книги: 

 Системата следва да регистрира записи в съдебните книги и регистри на база на 

информацията, попълвана в електронните папки на делата. 

 Системата трябва да позволява поддържането в електронен формат на входящ 

дневник. 

 Системата трябва да позволява поддържането в електронен формат на изходящ 

дневник. 

 Системата трябва да позволява поддържането в електронен формат на разносна 

книга. 

 Системата трябва да позволява поддържането в електронен формат на регистър на 

заявленията за достъп до обществена информация. 

 Системата трябва да позволява поддържането в електронен формат на книга по 

чл. 251, ал. 3 АПК. 

 Системата трябва да позволява поддържането в електронен формат на азбучен 

указател/справка за образуваните наказателни, граждански, търговски, фирмени, 

изпълнителни и административни дела, както и да има възможност при 
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необходимост да позволява генерирането и поддържането на такъв указател и за 

наказателни дела. 

 Системата трябва да позволява поддържането в електронен формат на описна 

книга. 

 Системата трябва да позволява поддържането в електронен формат на книга за 

открити заседания.  

 Системата трябва да позволява поддържането на книга за закрити и 

разпоредителни заседания в електронен формат.  

 Системата трябва да позволява поддържането в електронен формат на книга за 

привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и определения по глава 

двадесет и девета от Наказателно-процесуалния кодекс. 

 Системата трябва да позволява поддържането в електронен формат на книга за 

веществените доказателства. 

 Системата трябва да позволява поддържането в електронен формат на книга за 

получените и върнатите призовки и други съдебни книжа, както и за електронни 

призовавания и съобщавания. 

 Системата трябва да позволява поддържането в електронен формат на книга по 

чл. 634в от Търговския закон. 

 Системата трябва да позволява поддържането в електронен формат на регистър на 

съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК. 

 Системата трябва да позволява поддържането в електронен формат на книга за 

приемане и отказ от наследство. 

 Системата трябва да позволява поддържането в електронен формат на регистър на 

изпълнителни листове, издадени за държавни такси и суми, присъдени в полза на 

съдебната власт. 

 Системата трябва да позволява поддържането в електронен формат на регистър на 

актовете, с които преписката е върната, респективно производството по делото е 

прекратено и върнато на първоинстанционния съд за поправка на явна фактическа 

грешка, допълване, изменение в частта за разноските на решението или 

отстраняване на нередности и за администриране на жалбата. 
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 Системата трябва да позволява поддържането в електронен формат на архивна 

книга. 

 Системата трябва да позволява поддържането в електронен формат на отделни 

описни книги за наказателните, гражданските, търговските, фирмените, 

административните, нотариалните и изпълнителните дела. 

 Системата трябва да позволява поддържането в електронен формат на отделни 

книги за открити заседания за наказателните, гражданските, търговските, 

фирмените, административните, нотариалните и изпълнителните дела. 

 Системата трябва да позволява поддържането в електронен формат на отделни 

книги за закрити и разпоредителни заседания за наказателните, гражданските, 

търговските, фирмените, административните, нотариалните и изпълнителните 

дела. 

 Системата трябва да позволява поддържането в електронен формат на отделни 

архивни книги за наказателните, гражданските, търговските, фирмените, 

административните, нотариалните и изпълнителните дела. 

 Системата трябва да позволява и поддържането в електронен формат на 

специални регистри, при необходимост. 

 Всички книги трябва да разполагат с предварително дефинирани в системата 

шаблони за формата и представянето на данните при експорт или печат. 

 Системата трябва да позволява разпечатването на книгите/регистрите. 

 

5.5.19. Модул за управление на платежни документи 

 

Модулът за управление на платежни документи управлява процеса на регистриране 

и управление на информацията за платежните документи, като включва процеса на 

отразяване на извършените плащания по вече създадените платежни документи.  

Функционалността за създаване на платежен документ изисква да се определи 

лицето-получател, вида на платежния документ, делото, с което е асоцииран, датата на 

създаване и сумата, която трябва да бъде изплатена. Модулът за управление на платежни 

документи следва да е интегриран с функции в другите модули, като например - 

възможността да се отразява събитието, свързано със следенето на статуса на даден 
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платежен документ, следене на сроковете за регистриране на плащане, асоцииране на 

дадени платежни документи с определено дело/дела.  

Общи изисквания към модула за управление на платежни документи: 

 Системата трябва да предоставя функционалността за създаване на платежни 

документи на потребители с определена роля. 

 Системата трябва автоматично да задава уникален номер на платежния документ 

чрез модула за инкрементални идентификационни номера, който не трябва да има 

възможност да бъде редактиран. 

 Системата трябва да предоставя функционалността за избор на дело, с което да 

бъде асоцииран даден платежен документ, от създадените в системата дела, чрез 

модула за управление на файлово съдържание. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да добавят и 

редактират записи в номенклатурата на получателите чрез административния 

модул. 

 Системата трябва да предоставя функционалност за отразяване на различни 

статуси на платежните документи. 

 Системата трябва да предоставя функционалност за задаване на вид на платежния 

документ от номенклатура за видове платежни документи. 

 Системата трябва да позволява поддържането на различни валидации за 

съдържанието на платежните документи спрямо вида на документа. 

 Системата трябва да позволява въвеждането на многокомпонентни суми за всеки 

документ, като трябва да оставя ясно каква част от общата сума за какво е 

начислена. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да редактират вече 

съществуващи платежни документи. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да деактивират вече 

съществуващи платежни документи, като те не трябва да бъдат изтривани. 

 Системата трябва да предоставя функционалност за следене на срока, в който 

даден платежен документ може да бъде редактиран, чрез модула за следене на 

срокове. 
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 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да разпечатват 

генерирани платежни документи. 

 Системата трябва да съхранява информация за всяка нанесена промяна по 

съществуващ платежен документ или при добавяне на нов. 

 Системата трябва да позволява редактирането на различна информация от 

платежния документ спрямо статуса на ордера и ролята на потребителя. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители ръчно да отразяват 

начислено плащане по един или няколко платежни документа. 

 Системата трябва да позволява изпращането на нотификации по електронна поща 

до получателите на платежните документи.  

 Системата трябва да предоставя функционалност за генериране на справки по 

определени критерии, като основни критерии са: 

o номер на документ; 

o дата на документ; 

o номер на дело; 

o година на дело; 

o три имена на получател; 

o тип на документ; 

o статус на документ. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да експортират 

генерираните системни справки в excel формат. 

 

5.5.20. Модул за инкрементални идентификационни номера 

 

Модулът за инкрементални идентификационни номера позволява определянето на 

броячи за последователни номера, използвани за входящи номера на получени документи, 

номерации на дела, идентификационни номера на актове, уникални номера на призовки и 

др. Модулът осигурява функционалност за дефиниране на инкрементални броячи и 

възможност за редактиране на стойността на инкременталния номер, както и задаването и 
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променянето на условия за допълнителна обработка на номерата (добавяне на префикс, 

създаване на композитни номера и т.н.). Функционалността на модула е специално 

насочена към предотвратяване на дублиране на номера и избягване на възможност за 

прескачане на номера. Модулът следи всеки разпределен номер и дава възможност за 

проверка дали номерът е определен автоматично от номерацията на системата или е 

регистриран чрез функция за ръчно задаване на номера. 

Общи изисквания към модула за инкрементални идентификационни номера: 

 Системата трябва да позволява автоматичното генерирането на инкрементални 

идентификационни номера на дела, входящи и изходящи документи, съдебни 

актове. 

 Системата трябва да позволява ръчното задаване на идентификационен номер при 

въвеждане в системата на старо дело. 

 Системата трябва да извършва валидация на ръчно въведените идентификационни 

номера. 

 При ръчното въвеждане на вече съществуващ идентификационен номер, 

системата трябва да извежда предупредително съобщение като се блокира 

възможността за дублиране на номер. 

 Системата не трябва да позволява ръчното въвеждане на идентификационен 

номер с по-голяма стойност от стойност на автоматичния инкрементален брояч. 

 Системата трябва да осигурява възможност за поддържане на всички необходими 

инкрементални броячи за видовете дела и входящи документи, необходими 

спрямо спецификата на конкретния тип съд. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители ръчно въвеждане на 

номера на входящи/изходящи документи, актове, призовки и други, при 

необходимост. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да редактират 

съществуващи и да добавят нови инкрементални номера през административния 

панел на системата. 

 Системата трябва да следи и да не позволява дублиране на номера при 

автоматично генериране на номера от номерациите в системата. 
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 Системата трябва да следи и да не позволява прескачане на номера при 

автоматично генериране на номера. 

 Системата трябва да дава възможност за автоматично нулиране на броячите в 

края на годината. 

 Системата трябва да съхранява информация за всяка нанесена промяна по 

съществуващ инкрементален или добавянето на нов чрез модула за следене и 

регистриране на нанесените промени. 

 

5.5.21. Модул за следене на срокове 

 

Модулът трябва да позволява на потребителите да създават и управляват 

изпращането на уведомления за събития и крайни срокове. Трябва да позволява 

дефинирането и управлението на стандартизирани периоди за изпълнение на процесите, 

дефинирани от процесуалните закони.  

Общи изисквания към модула за следене на сроковете: 

 Системата трябва да предоставя функционалност за въвеждане или генериране от 

системата на срокове, които се следят в модула. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да избират начина на 

изпращане на нотификации (електронна поща, нотификации в потребителския 

интерфейс или други).  

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да задават 

стандартизирани срокове за изпълнение на различните действия, които биват 

разпределяни за извършване от потребителите на системата. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да конфигурират 

броя дни, при който събитието трябва да бъде добавено на ниво уведомяване. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да свързват 

уведомление към съдебен акт. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да свързват 

нотификацията с делото или информационен обект от делото (акт, призовка или 

други). 
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 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да изпращат 

нотификация при разпределение на дело. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да свързват 

уведомление към призовка/съобщение. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да генерират 

нотификации от предварително зададени шаблони в системата. 

 Системата трябва да съхранява архивирана история на всички уведомления. 

 

5.5.22. Календар и известяване 

 

За всеки потребител на системата ще се поддържа календар и панел за известяване, 

към който всички модули ще изпращат информация, и ще се визуализират нови събития, 

изтичащи срокове и неизпълнени задачи. Календарът трябва да включва различни 

събития, основани на достъп и роля на потребителя. Модулът има за цел да направи 

достъпна информация за насрочените заседания, изтичащи крайни срокове, дела, които 

трябва да бъдат разпределени, и, при необходимост, всяко събитие в календара трябва да 

има възможност за добавяне на електронни препратки – например, към делото - с цел 

улесняване на достъпа.  

Всички модули на системата трябва да виждат общ интерфейс, позволяващ им да 

актуализират календарите на потребителите. Интерфейсът трябва да се състои от два 

основни информационни обекти - събития и задачи.  

Събитията имат тип на събитие, свързано с тях, дата и час, обхват, списък на 

участниците, допълнителна поясняваща информация и задачи, свързани с тях.  

Задачите се възлагат автоматично или ръчно на потребителите, като, например, 

събитие „регистриране на входящ документ“ трябва да доведе до създаване на задача в 

календара, добавянето на нов акт, до създаване на задача за генериране и изпращане на 

призовка за участниците. Всички задачи трябва да имат срокове за изпълнение, които се 

появяват в календара и се проследяват от модула за следене на срокове. Системата трябва 

да позволява автоматична промяна на статуса на задачата на приключена, както и 

потребителите ръчно да променят статуса при необходимост. 

Общи изисквания към календара и известяването: 
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 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да проверяват дали 

дадена съдебна зала е свободна за определен период. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да запазват съдебна 

зала в ден и час, в който е свободна. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да изберат вида на 

заседанието. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да избират страни от 

списъка с участващите в делото страни, които да бъдат призовани на заседанието. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да редактират 

създадени събития в календара. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да изтриват събития 

от календара. 

 Системата трябва да съхранява информация за всички действия на потребители, 

свързани с календара. 

 Системата трябва автоматично да добави събитие в календара, когато бъде 

издаден съдебен акт за насрочване на заседание. 

 Системата трябва да позволява автоматично или ръчно възлагане на задачи. 

 Системата трябва да позволява на модула за следене на срокове да следи за срока 

на изпълнение на задачите. 

 Системата трябва да проследява срока за изпълнение на задачите и да изпраща 

уведомления при изтичане на срока. 

 Системата трябва да позволява персонализиран изглед на календара за всеки 

потребител на системата, съдържащ само задачите за конкретния потребител. 

 Системата трябва позволява автоматичната и ръчна (при необходимост) промяна 

на статуса на задачите. 

 Системата трябва автоматично да премахва от изгледа на календара на 

потребителите задачите, които са със статус „приключена”/„затворена”. 
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5.5.23. Модул за следене и регистриране на извършените промени  

 

Модулът за следене и регистриране на извършените промени позволява 

регистриране на всички извършени промени в данните по делата, датата на извършване на 

промяната и потребителя, инициирал действието. Така събраната информация може да 

бъде извличана при преглед на действията, извършвани в системата. Информацията се 

съхранява за всички информационни обекти на системата, като регистрираната 

информация не може да бъде променяна. 

Общи изисквания към модула за следене на промените: 

 Системата трябва да записва всички извършени от потребителите промени. 

 Системата трябва да записва всички действия на потребители, в т.ч. вход в 

системата, действия и изход. 

 Системата трябва да съхранява информация за актуалната версия/стойност, 

предишните версии/стойности и информация за датата, часа и потребителя, 

извършил промените. 

 Системата трябва да съхранява архивирана история на всички записи от журнала 

за следене на промените. 

 Системата не трябва да позволява модификацията на историята за действията в 

системата. 

 Системата трябва да позволява генерирането на справки и експортирането на 

история на промените. 

 

5.5.24. Модул справки 

 

Модул справки трябва да се основава на концепцията, че рядко всички необходими 

справки могат да бъдат идентифицирани по време на анализа на изискванията и 

разработването на софтуера.  

Модулът трябва да позволява на потребителите на системата да изпълняват 

оперативни и статистически справки. Оперативните справки се генерират от оперативната 

база данни и съдържат информация за текущите обработвани в съда дела. 
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Статистическите справки са по-обемни и отнемащи време, поради което, за да не се 

отразява на работата на системата, този вид справки се генерират с данни от хранилището 

за данни. 

Общи изисквания към модула за справки: 

 Системата трябва да позволява генерирането на два вида справки - оперативни и 

статистически справки. 

 Системата трябва да генерира всички статистически справки на база на данните 

от хранилището за данни. 

 Системата трябва да съхранява информацията, използвана за генериране на 

обобщени справки, в хранилището за данни. 

 Системата трябва да позволява генерирането на оперативни справки от 

оперативната база, в случай че се търси най-актуалната информация за конкретни 

набори от дела. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да генерират справки 

спрямо всяко от полетата, налични в системата. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да съхраняват 

формата и структурата на изготвените справки за повторно използване. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да добавят или 

премахват полета/елементи от справките. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да филтрират 

справките на база на вида или стойността на информацията в полетата. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да обозначават 

справки, които трябва да бъдат достъпни за други потребители. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да преглеждат, 

принтират и експортират резултатите от генерираните справки. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да обработват 

изготвените справки със статистически, обобщаващи и групиращи функции за 

полета, които потребителят е избрал да бъдат включени в справката. 
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5.5.25. Хранилище за данни 

 

Хранилището за данни трябва да бъде изградено на база на информацията в 

оперативната база данни на системата, като с подходящата обработка данните бъдат 

агрегирани и предварително изчислени спрямо предвидените критерии за справки. 

Преизчисляването на факт таблиците в хранилището следва да се извършва на дневна 

база, като след изтичането на дефиниран период от време след завършване на даден 

отчетен период в дейността на съда, данните за този период спират да се преизчисляват, 

освен ако изрично не бъде инициирана актуализация за този период. По време на фазата 

на проектиране на системата трябва да бъдат идентифицирани необходимите факт 

таблици, както и критериите, по които следва да се извършват справки за данни. Подобни 

факт таблици следва да се поддържат за дела, съдебни актове, заседания, страни, 

призовки/съобщения, тъй като те предоставят основна информация за дейностите, 

свързани с обработката на делото, и статистика. Към основните категории данни могат да 

бъдат добавени и допълнителни данни, за да се отрази спецификата на гражданския и 

наказателния процеси.  

Общи изисквания към хранилището за данни: 

 Системата трябва да позволява дефиниране на критерии за изготвяне на справки 

по информация от хранилището за данни. 

 Системата трябва да позволява дефинирането на период от време, след изтичането 

на който преизчисляването на данните за изтекъл отчетен период трябва да бъде 

прекратено. 

 Системата трябва да позволява ежедневно преизчисляване на факт таблиците в 

хранилището за данни. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да инициират ръчно 

(при необходимост) актуализация на факт таблиците в хранилището за данни. 

 Системата трябва да поддържа отделни факт таблици за дела, съдебни актове, 

заседания, страни и призовки/съобщения. 

 Системата трябва да записва всички извършени от потребители промени. 
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5.5.26. Административен модул 

 

Административният модул трябва да предоставя необходимата функционалност по 

конфигуриране и управление на цялостната работа на системата и нейните потребители 

чрез потребител с роля на администратор. Функционалността включва всички 

възможности за добавяне и редактиране на мета данните, нужни за конфигуриране на 

модулите на системата, управлението на съдържанието на номенклатурите в системата, 

както и управление на правата и профилите на потребителите. 

Общи изисквания към административния модул: 

 Системата трябва да позволява на потребителите с роля на администратори да 

въвеждат/редактират системните номенклатури. 

 Системата трябва да позволява на потребителите с роля на администратори да 

въвеждат или редактират използваните от системата шаблони. 

 Административният модул трябва да съдържа информация за всички стъпки и 

статуси, през които преминава всеки вид преписка/дело. 

 Системата трябва да позволява на потребители с роля на администратори да 

добавят или редактират съдържанието на уведомленията, използвани при 

проследяването на сроковете за изпълнение за всяка стъпка или статус за всички 

видове дела. 

 Системата трябва да позволява на потребителите с роля на администратори да 

задават и променят ролите на потребители на системата. 

 Системата трябва да позволява на потребителите с роля на администратори да 

добавят, редактират, деактивират или блокират потребителски профили. 

 Системата трябва да позволява на потребителите с роля на администратори да 

конфигурират свързаността на системата с базата данни. 

 

5.5.27. Модул за търсене 
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Модулът за търсене трябва да позволява както търсене и намиране на актуализирана 

налична информация в системата, така и разширено търсене, което съчетава няколко 

критерии за намиране на информация посредством сложен филтър. 

Търсенето трябва да бъде налично както върху цялото индексирано съдържание в 

базата данни (структурирана информация в базата данни), така и в документи в текстови 

формати като .rtf, .doc/docx, .pdf.  

Общи изисквания към модул за търсене: 

 Модулът за търсене трябва да бъде достъпен от потребителския интерфейс във 

форма за търсене, отразяваща най-честите търсения (търсене на дело по номер и 

година, търсене по име на участници, търсене по брой обжалвания, или свързани 

по номер на делото и т.н.). 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители възможност за 

разширено търсене, търсене по всички критерии, които характеризират всеки тип 

документ (например, заглавие, дата, дата от, дата до, свободен текст), както и 

възможност за пълнотекстово търсене в съдържанието на съответните документи. 

 Системата трябва да предоставя на оторизирани потребители различни начини за 

търсене на участници – точно съвпадение, частично съвпадение, използване на 

заместващи символи и т.н. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да създават и 

записват филтри за търсене. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители да търсят дела по 

всички атрибути (дело, номер, дата, страна, съдия и т.н.). 

 Системата трябва да поддържа инструментариум за обработка на инцидентни („ad 

hoc“) запитвания. 

 Модулът за търсене трябва да бъде интегриран с останалите модули на системата, 

вкл. модула за архивиране и модула за поддържане на връзки между делата. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители търсене в активни 

дела. 

 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители търсене в архивирани 

дела. 
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 Системата трябва да позволява на оторизирани потребители едновременно 

търсене в активни и архивирани данни, като прави комбинации от двете. 

 Системата трябва да има разработен специализиран модул за извличане на 

справочни данни. Модулът трябва да е изграден на динамичен принцип, даващ 

възможност за произволен избор на параметри и критерии, по които да се 

извличат справочните данни. Модулът трябва да предоставя възможност за 

съхранение на вече дефинирани изисквания за извличане на данни за последващо 

изпълнение. 

 Системата трябва да поддържа възможности за импорт и експорт на данни в 

стандартен XML-формат. 

 Системата трябва да позволява изобразяване, съхранение и движение на 

документи и файлове в различен формат – Word, Excel, Access, вкл. сканирани 

документи във формат .pdf и др. 

 Резултатите от всички търсения, реализирани в системата, трябва да могат да се 

експортират във файл (.xls, .html, .csv). Така генерираният файл трябва да може да 

се изтегля и да се записва. Системата трябва да бъде съвместима с основните 

стандартни приложения на MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010 и 

следващи, като позволява импорт и експорт на данни и генерирани справки в 

техните формати. 

 

5.5.28. Конфигуриране на параметрите на ЕИСС 

 

Модулът за конфигуриране на параметрите на ЕИСС е общ за системата (за всеки от 

модулите), предмет на настоящата спецификация, и е достъпен единствено за определени 

потребители с администраторски или други специфични права. 

Системата трябва да предоставя възможност за конфигуриране на съответните 

параметри през модула за конфигуриране на параметрите на ЕИСС от потребител с 

административни права, в т.ч.: 

 параметрите, свързани с управление на създаване на резервни копия, на архив; 

 параметрите, свързани с управление на системни логове и журнали; 

 параметрите, свързани с нотификации, аларми и др. 
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5.5.29. Системен лог, поддържане и избор на събития 

 

Системата трябва да регистрира всички системни събития, например, съобщения за 

грешки, състояние на обменяни съобщения и др. 

Системният лог-файл (журнал) трябва да поддържа минимум следните данни: дата, 

час, системен процес, вид/характер на действията, системно съобщение за грешка. 

Системата трябва да осигурява възможност за проследяване на системни събития 

(автоматичен доклад) по различни критерии: дата и час, системен процес, номер на 

грешка, работоспособност на системата и т.н. през модул за конфигуриране на 

параметрите на ЕИСС. Системата трябва да изпраща съобщение при успешна или 

неуспешна актуализация на номенклатури. 

Системните събития трябва да се класифицират по категории (успешни, неуспешни, 

грешки и др.) и по критичност. За всички грешки следва да има прикачен код и всички 

кодове на грешки да бъдат ясно и точно описани в Ръководство на администратора. 

Системата трябва да осигурява изпращане, при необходимост, на електронни 

съобщения до специални потребители за проблеми или грешки. Настройването на 

параметрите, необходими за конфигурирането на определени електронни адреси, както и 

степента на критичност или вида на грешките, при които системата изпраща съобщението 

до администратори, трябва да се извършва през модула за конфигуриране на параметрите 

на ЕИСС. 

 

5.5.30. Управление на потребители и групи 

 

За управлението на потребители и групи трябва да се разработи механизъм, който да 

извършва следните действия с потребители и групи: 

 

5.5.30.1. Видове потребители 
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При управлението на потребителите трябва да се предвиди възможност за създаване, 

корекция, деактивиране и определяне на права на потребител (към коя група да 

принадлежи потребителя). 

Системата трябва да позволява определяне на различни нива на достъп до 

различните функционалности на модула за конфигуриране на параметрите на ЕИСС и/или 

административния модул. Например: 

 супер администратор - с делегирани всички административни права; 

 администратор – има права върху създаване, модифициране и деактивиране на 

потребители; 

 оператор – с права за старт и стоп на системата; достъп до мониторинга на 

системата; достъп до функционалността за изпращане на съобщения за 

недостъпност и др. 

 потребители – с права за извършване на справочна дейност. 

 

5.5.30.2. Общ брой потребители 

 

ЕИСС трябва да поддържа минимум 10000 потребители. 

 

5.5.30.3. Създаване на потребител 

 

При създаването на нов потребител трябва да се изисква въвеждането на минимум 

следните данни за него: 

 трите имена по лична карта; 

 ЕГН; 

 потребителско име; 

 идентификационни данни за електронен сертификат за достъп; 

 електронна поща; 

 статус на потребителя – „на работа”, „в отпуск”, „напуснал”, „деактивиран” и др. 
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След въвеждане на данните за потребителя следва да се избира групата или групите, 

към които ще принадлежи потребителят. При валидация за коректно въведени данни 

трябва да се записват данните в базата за потребители, като всеки потребител има 

уникален системен идентификатор, който не може да бъде променян. 

За определяне правата на достъп и нивата за използване на системата трябва да се 

използва организирането на групи. Изборът на група трябва да бъде възможен в момента 

на създаване на потребителя. 

 

5.5.30.4. Корекция на потребител 

 

Коригиране на данни и права на потребител трябва да се извършва през 

административния модул от потребители, имащи права за достъп до тази функционалност. 

Единствените корекции, които могат да се правят с потребителски данни, са промяна 

на статуса на потребителя, сериен номер и издател на сертификата, и промяна на права 

чрез присъединяването му към друга група и/или групи. 

 

5.5.30.5. Деактивиране на потребител 

 

Тази функционалност следва да се използва при необходимост от деактивиране на 

потребител на системата. Физическото изтриване на потребител от базата данни е 

недопустимо. След деактивиране на потребител той не следва да може да ползва 

системата при никакви обстоятелства. 

 

5.5.30.6. Търсене на потребител 

 

В системата трябва да се предвиди възможност за търсене по критерии на 

потребител и/или потребители за визуализация на данни и/или корекция на данни. 
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5.5.31. Групи 

 

Трябва да се разработи механизъм за създаване, коригиране и деактивиране на групи 

- през административния модул, които да определят нивата на достъп и правата на 

потребителите, които ще използват системата. 

 

5.5.31.1. Създаване на група 

 

При създаване на нова група следва да се въведе името ѝ. След наименование на 

групата следва да има възможност за присъединяване на потребители, които да са членове 

на новата група.  

След записването на групата следва да се предостави възможност за определяне на 

правата на тази група за работа със системата. Правата трябва да се разпределят по 

следния начин: 

 задаване на права по функции – определят каква функционалност на системата 

могат да използват членовете на групата (запис, изтриване и т.н.). 

 задаване на права по справки – определят какви справки могат да извършват 

членовете на групата. 

Принцип на подразбиране по отношение на правата е, че всяка група при нейното 

създаване не трябва да има каквито и да било права. 

 

5.5.31.2. Права 

 

Правата се задават от специални потребители на системата, имащи административен 

достъп до нея. При определяне на правата следва да се има предвид следната зависимост – 

при създаване на група по подразбиране тя да няма никакви права върху 

„функционалност” и „справки”. При определяне на правата трябва да се използва метода 

„отгоре на долу” – ако дадена функционалност има поднива, при разрешаване на права 

върху главното ниво по подразбиране всички подчинени на главното нива също трябва да 

се разрешават автоматично. Същият принцип следва да важи и при премахване на права. 
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Необходимо е да се отчете и възможност за премахване и разрешаване на права за отделни 

подчинени нива, но само ако главното ниво е избрано предварително. 

 

5.5.31.3. Корекция на група 

 

Системата трябва да позволява промяна на името на групата, членовете на групата и 

различните права на групата. 

 

5.5.31.4. Изтриване на група 

 

Физическото изтриване на група е допустимо само и единствено, ако тя няма 

членове. 

Системата трябва да поддържа импорт и експорт на конфигурационни настройки, 

потребителски групи, настройки, зададени от служители. Тази функционалност трябва да 

е възможна поединично за група или потребител или за множества от групи или 

потребители. Експортираните данни и средствата за разпространяване на използвания 

софтуер трябва да са достатъчни за пълно възстановяване на системата в случай на 

бедствие или обща авария. 

 

5.5.32. Управление на номенклатури 

 

Тази функционалност трябва да дава възможност за поддържане на динамични 

номенклатури. Изпълнителят трябва да реализира тази функционалност като гъвкава 

инфраструктура, давайки възможност за последващо разширяване на функционалността 

до единна база за номенклатури на съдилищата. 

 Всички номенклатури, вътрешни за системата, и националните номенклатури 

трябва да могат лесно да се поддържат. 

 Вътрешните за системата номенклатури трябва да могат да се променят през 

потребителски интерфейс от потребител с административни права на централно 

ниво. 
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 Необходимо е да се реализира функционалност, позволяваща да се зареждат 

номенклатури чрез ръчно изпълнявана процедура, в случай на неуспех на 

автоматичната процедура (от потребител с административни права). 

 

5.5.33. Управление на информация за системни събития 

 

Необходимо е да се разработи функционалност за извличане на справки по 

определени критерии за административни събития, настъпили в системата, или за 

събития, свързани със сигурността. Справките следва да могат да се ограничават по вид на 

събитието и по времеви интервал или други специфични критерии. 

Необходимо е да се осигурят като минимум следните справки: 

 справка от журнала за сигурност - влизане/излизане на потребител в системата, 

успешно или неуспешно, грешки; следва да се осигури и възможност за 

филтриране по потребителско име, електронна поща, сертификат за електронен 

подпис, вид на събитие, времеви интервал; 

 справки от журналите на операционната система – трябва да се извеждат грешки, 

информативни съобщения, критични събития; следва да се реализират и опции за 

филтриране по време и вид на съобщението, времеви интервал; 

 справки от журналите на сървъра на системата за управление на базите данни – 

трябва да се извеждат грешки, информативни съобщения, критични събития; 

следва да се реализират и опции за филтриране по време и вид на съобщението, 

времеви интервал; 

 справки за промяна на конфигурацията на приложенията - трябва да се осигури 

справочна информация за промяна на конфигурацията, действия с потребителски 

акаунти, инсталация на нови версии, подмяна или редакция на конфигурационни 

файлове; 

 справка за работоспособността на системите за даден период – трябва да се 

осигури възможност да се извежда информация за времето, за което системите са 

работили, времето на престой, времето на влошена работоспособност; 

 справка за опашките на съобщенията – трябва да съдържа данни за изпратени 

съобщение, получени съобщения, съобщения, престояващи на опашки, време за 
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обработка на съобщения, съобщения с нестандартна дължина (твърде големи или 

твърде малки); и трябва да има възможност за изпълнение за избран период; 

 статистически справки по наблюдавани параметри от модула за конфигуриране на 

параметрите на ЕИСС - справките трябва да включват статистически данни за 

параметрите за избран период; 

 справка за текущо влезлите потребители - да се осигури възможност за моментна 

справка на активните сесии към системите, потребителите, идентифицирани в тях, 

и подробна информация за тях – място (IP) на влизане, коя система използват, 

колко ресурс е заделен на всеки от тях и т.н. 

Следва да се разработи подлежащ на настройка интерфейс, през който да се създаде 

автоматизация за всички справки, която автоматизация включва фиксиран период за 

изготвяне (час, ден, месец, година), вид на справката и други необходими данни за 

изготвянето ѝ. Трябва да се осигури възможност за автоматичното изпращане на така 

изготвените справки във вид на файл, на определен период от време, до един или повече 

електронни пощенски адреси. 

 

5.5.34. Архивиране, създаване на резервни копия и профилактика на 

системата 

 

Посредством модула за конфигуриране на параметрите на системата същата трябва 

да осигурява функционалност, позволяваща на администраторите да я настройват за 

архивиране, възстановяване на данни, резервни копия и профилактика: 

 архивиране и възстановяване на данни – трябва да се разработи механизъм за 

архивиране и възстановяване на данни; 

 резервни копия – системата следва да поддържа създаване както на регулярно 

резервно копие, така и на резервно копие преди всяка миграция на данни, нова 

версия или друго критично действие, с цел възстановяване на последното 

работоспособно състояние на базата, конфигурационните файлове и 

приложенията; 

 профилактика – трябва да бъде създаден механизъм за премахване на временни 

файлове, създадени от различни процеси, като параметрите за премахването им да 

се управляват през модула за конфигуриране на параметрите на ЕИСС. 
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5.5.35. Функционалност „Rollback“ 

 

Изпълнителят трябва да реализира функционалност за връщане на системата в 

последното работоспособно състояние при неуспешно прилагане на пачове, внедряване на 

нови версии и др. 

 

5.6. Нефункционални изисквания към Единната информационна система на 

съдилищата 

 

5.6.1. Общи изисквания към Единната информационна система на 

съдилищата 

 

При разработването на ЕИСС трябва да се предвидят възможни промени и 

необходимост от надграждане, продиктувани от непрекъснато променящата се среда. 

Основно изискване се явява необходимостта ЕИСС да бъде разработена като гъвкава и 

лесно адаптивна система, която отчита законодателни, административни, структурни или 

организационни промени, водещи до промени в работните процеси. 

ЕИСС трябва да използва утвърдени стандарти за достъп до данните, за изграждане 

на бизнес-логиката и потребителския интерфейс, както и за обмен на данни с други 

системи.  

ЕИСС трябва да бъде интегрирана на ниво данни, функционалност и потребителски 

интерфейс. 

При разработката изпълнителят не трябва да използва програмни средства, върху 

които ВСС няма предоставено право на ползване или такова не може да му бъде 

предоставено в рамките на договорената стойност за изпълнение. 

 

5.6.2. Задължителни стандарти 
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Разработването на документацията и ЕИСС трябва да се осъществява в съответствие 

с методиката Rational Unified Process (RUP) или еквивалент.  

Всички системни модели трябва да бъдат създадени в термините на Unified Modeling 

Language (UML) или еквивалент. 

За да се осигури модулност на достъпа до базата данни и да се създадат условия за 

лесна миграция към друга база данни в бъдеще, за всички видове достъп трябва да се 

използва слой за достъп до данните. Този слой трябва да реализира автоматизирано, 

еднообразно и консистентно преобразуване между бизнес обекти и релационни данни. 

В рамките на техническото си предложение, участникът следва да предложи 

конвенция за писане на програмен код, в т.ч. и разработване на подробна документация на 

програмния код. Програмният код на ЕИСС трябва да бъде на английски език, 

включително коментарите, наименованията на променливите, описанията и т.н. За да се 

гарантира еднообразно използване на бизнес терминология, изпълнителят следва да 

разработи Речник, който да се използва по време на дизайна и писането на кода. 

Всички конфигурационни параметри към ЕИСС трябва да бъдат достъпни за 

настройване по начин, който позволява да могат да бъдат променяни, без да се налага 

изграждане на нова версия (build).  

Настройки на ЕИСС трябва да се управляват и настройват посредством модула за 

конфигуриране на параметрите на ЕИСС; а нейната функционалност – и чрез 

административния модул. 

 

5.6.3. Изисквания към системната архитектура 

 

В рамките на техническото си предложение, участникът трябва да анализира и 

отчете техническите възможности за обработка на обема информация за съдебните дела и 

за комуникация в сектор „Правосъдие“, да оцени възможностите за изграждане на 

Единната информационна система на съдилищата и да предложи нейната архитектура, 

като предостави информация относно операционни системи, приложни сървъри, 

релационни бази данни, клиентски лицензи и др., които са необходими за реализация на 

предложената системна архитектура. Всички свързани разходи трябва да са изчислени при 

използване на пълната изчислителна способност (всички процесорни ядра) на посочената 

от възложителя хардуерна платформа и да са включени в ценовото предложение на 

участника като част от общата предложена цена.  
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В хода на изпълнение – в рамките на под-дейност 3.1 „Разработка на ЕИСС“, 

изпълнителят следва да детайлизира предложената от него архитектура във връзка с 

детайлните анализи по Дейност 2 „Разработване на предложения за описание, анализ и 

оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от 

съдилищата в единен модел на процесите“ относно вида, обема и движението на 

информацията за съдебните дела в съдилищата, темповете на нейното нарастване, 

изискванията за достъп до нея, включително и за времето, през която се съхранява като 

архив, ежедневните справки от магистрати, съдебни служители, страни по делата, 

адвокати и граждани.  

 

5.6.3.1. Логическа архитектура 

 

Единната информационна система на съдилищата трябва да бъде реализирана като 

уеб-базирана информационна система, работеща с централна база данни.  

Изборът на логическа архитектура трябва да води до модулност, мащабируемост и 

гъвкавост на реализирания софтуер. ЕИСС трябва да бъде разделена на функционални 

модули, позволяващи модификация, допълване на нови модули или пълна подмяна на 

модули без необходимост от внасяне на изменения в останалите. 

Логическата архитектура трябва да използва доказани шаблони за логически дизайн. 

Трябва да се използва обектно-ориентиран подход при проектирането на 

информационните обекти и техните функции. Достъпът до данните, съхранявани в 

релационна база данни, трябва да се извършва чрез използването на Object-relational 

Mapping (ORM) техники.  

Системата трябва да може да съхранява неструктурирани документи, свързани към 

структурираните данни, в съответствие с наредбите по чл. 360е, ал. 1 и чл. 360и от Закона 

за съдебната власт. С оглед бърз и надежден достъп до тях, изпълнителят трябва да 

предложи подход за разпределено и надеждно съхранение на документите в база данни от 

нерелационен вид. Изпълнителят трябва да осигури функционалност за пълнотекстово 

търсене в документите от текстови вид (формати .pdf, .doc, .rtf, .odf, .txt) с възможност за 

задаване на маски и шаблони (wildcards / patterns). 

В своето техническо предложение участникът трябва да изложи и обоснове подход и 

техники за проектиране на логическата архитектура в съответствие с посочените в 

настоящата спецификация изисквания. 
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5.6.3.2. Физическа архитектура 

 

ВСС планира да закупи в рамките на проекта сървърно и сторидж оборудване, чрез 

което да се обезпечи функционирането на Единната информационна система на 

съдилищата, както следва: 

Описание - минимални технически изисквания  Брой  

Server 2  

  2x Intel Xeon E5-2660v3 10C/20T 2.60 GHz 

384 GB RAM 24x 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC 

1x SSD SATA 6G 120GB ReadIntensive 2.5' H-P 

4x HOTSWAP SAS 600GB 

Storage 2  

15x HDD DX1/200S3 MLC SSD SAS 400GB 12G 2,5 x1 

9x HDD DX1/200 S3 HD 2,5" 10krpm 1,2 TB 

24 HOTSWAP 3,5" NL-SAS 2 TB 

 

В своето техническо предложение участникът трябва да предложи проект на 

физическа архитектура в съответствие с поставените изисквания. 

 

5.6.4. Изисквания към технологичната платформа 

 

За реализация на Единната информационна система на съдилищата изпълнителят 

трябва да използва съвременна софтуерна платформа за реализация на бизнес 

приложения.  

Софтуерната платформа трябва да отговаря на следните изисквания: 

 бързодействие при изпълнение: програмният код не трябва да се интерпретира; 

платформата трябва да разполага със средства за компилация в оптимизиран за 

бързодействие платформено-зависим машинен код; 
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 сигурност: технологичната платформа трябва да изолира програмния код от 

хардуерната и софтуерната среда, в която работи, като по този начин го предпазва 

от програмни грешки; 

 достъпност: технологичната платформа трябва да осигури средства, които да 

гарантират 24х7 достъпност на системата; предложените средства трябва да 

включват хардуерни (дублиране на физически сървъри, комутатори и линии за 

комуникация) и софтуерни решения (виртуализация на ниво операционна 

система, bonding на мрежово ниво, клъстеризация на сървърите за приложения и 

loose-coupling логика на ниво бизнес функция); 

 лесна инсталация: инсталирането на софтуерните приложения не трябва да 

изисква сложни настройки; 

 поддържане на средства за централизирано съхранение на бизнес-обектите: 

трябва да поддържа средства за съхранение на структурираните данни в 

релационна база данни; 

 поддържане на средства за разпределено съхранение на неструктурирани данни: 

платформата трябва да предостави възможности за съхранение на 

неструктурирани данни (сканирани документи, текстови документи, снимки) чрез 

разпределянето им в зависимост от източника на данните и хардуерната 

архитектура; с оглед надеждност и бързодействие на съхранените документи, те 

трябва да се съхраняват поне на две различни физически устройства, като 

платформата следва да разполага със средства за конфигуриране на тези локации; 

 поддръжка на уеб услуги (SOAP based / REST based web services); 

 скалируемост: технологичната платформа трябва да притежава възможност за 

паралелна работа на множество сървъри, изпълнение на разпределени транзакции 

и управление на натоварването; 

 средства за мониторинг: технологичната платформа трябва да притежава средства 

за наблюдение на натоварването, използваните ресурси, възникналите 

изключения и др. 

 среда за разработка: технологичната платформа трябва да има възможност да се 

интегрира с предложената от изпълнителя среда за разработка. 

 



 

 

 

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

прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, се осъществява 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

103 / 142 

 

5.6.5. Изисквания към базите данни 

 

Предлаганата от участника системна архитектура и реализация трябва да съхранява 

данните в стандартна релационна база данни. Системата трябва да поддържа 

централизирана база данни. 

Изисквания към обръщенията на модулите на ЕИСС към базите данни: 

 да не се извършват обръщения от приложенията към базите данни, без да има 

обоснована бизнес или технологична необходимост; 

 да не се използват като първични ключове полета от таблиците, съдържащи 

бизнес данни; 

 базата данни на ЕИСС да бъде оптимизирана с цел намаляване на натоварването и 

увеличаване на бързодействието, като се използват различни техники и 

процедури, като: анализ на модела данни на системите; и оптимизация на 

използването на индекси и фрагментация. 

При разработката на техническото предложение на участника трябва да се 

възприемат следните минимални изисквания към базата данни: 

 пълна съвместимост със стандарта SQL-92; 

 съответствие със стандарта Соrе SQL:2003; 

 съответствие с SQL/XML:2005; 

 поддръжка на ISO стандарти за кирилица и възможност за безпроблемно 

конвертиране на данни от един в друг стандарт; 

 възможности за гарантиране на висока надеждност чрез репликация; 

 поддържа удобни средства за архивиране; 

 ползване на CLOB/BLOB. 

Системата, разработена от изпълнителя, трябва да осъществява следния минимум от 

проверки на въвежданите данни: 

 съответствие с определения формат (тип, размер); 

 задължителност за попълване на полето; 
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 проверка на възможната стойност; 

 проверка на зависимостите между полетата; 

 проверка за наличие на същите данни в системата; 

 сверяване на датата; 

 проверка на стойностите в уникалните полета, както и за “not null”; 

 специални функционални проверки, посочени във функционалните изисквания 

или специфицирани при събирането на потребителските изисквания. 

Системата трябва да иска потвърждение от потребителя при всички случаи на 

коригиране на данни. 

Данните не могат физически да се изтриват от системата. На тези данни се поставя 

флаг „отменени“/„анулирани“, „с изтекъл срок“, „изтрити“, „архивирани“ или подобни. 

 

5.6.6. Изисквания за параметризиране 

 

Определени набори от данни, които са относително променливи, следва да се 

съхраняват външно, като чрез тях системата трябва да може да се настройва от 

потребители с администраторски права посредством потребителски интерфейс. Такива 

набори от данни са например: 

 различни срокове и периоди – съгласно действащото законодателство или 

работните процедури; 

 стандартни образци на документи; 

 текстове, явяващи се задължителна част от издаваните през системата документи; 

 набор от действия, свързани с всеки процес; 

 други, вкл. всички данни, които, поддържани външно, ще осигурят изискваната от 

системата гъвкавост и адаптивност. 

Всички образци на изходящи документи, които се генерират от системата (призовки, 

съобщения, уведомления), следва да се съхраняват като шаблони, актуални за период от 

време. Системата трябва да осигури лесна и удобна актуализация на тяхната форма и 
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структура, както и лесно въвеждане на нови образци на документи през потребителски 

интерфейс. 

Всички документи, които съпътстват дейностите, се генерират посредством 

системата в съответствие попълнените полета от структурираната в база данни 

информация и в съответствие с поддържаните шаблони. 

Всички версии на различните документи, генерирани през системата, следва да се 

съхраняват заедно с датата, автора и вида на актуализацията и да могат да се визуализират 

при поискване. 

За документите, за които няма и не могат да бъдат създадени образци, както и за 

външните за системата документи, ЕИСС трябва да съхранява основните елементи от 

тяхното съдържание в структуриран вид, както и сканираните им изображения (формат 

.pdf, .tif или друг). Всеки от тези документите може да се съпровожда от допълнителен 

файл в електронен вид, който също подлежи на съхранение в системата. Файлът може да 

бъде от вида .doc, .xls, .pdf или друг общоприет формат. 

 

5.6.7. Изисквания за оперативна съвместимост  

 

Системата трябва да отговаря на изискванията за оперативна съвместимост, 

определени по реда на чл. 360л във връзка с чл. 360е, ал. 1 от Закона за съдебната власт. 

 

5.6.8. Интеграции с външни системи 

 

Основните външни системи, с които следва да се предвиди пълна интеграция, са: 

 Единна информационна система за противодействие на престъпността;  

 Унифицирана информационна система на Прокуратурата на Р. България;  

 Единен портал за електронно правосъдие;  

 Система за електронно съобщаване и призоваване;  

 Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове;  

 Централизирана система за разпределение на дела; 
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 Система за изчисляване на натовареността на съдилищата; 

 Единна деловодна информационна система (на административните съдилища);  

 Автоматизирана информационна система „Бюра съдимост“;  

 Информационна система за производства по несъстоятелност;  

 НБД „Население“;  

 Търговски регистър; 

 Регистър БУЛСТАТ; 

 Регистър на юридическите лица с нестопанска цел. 

Интеграциите с посочените системи следва да се реализират по начин, гарантиращ 

стабилна работа на интеграционните механизми при актуализация на модули в отделните 

системи. 

 

5.6.8.1. Интеграция с Единната информационна система за 

противодействие на престъпността  

 

ЕИСС следва да осигурява възможност за отразяване на възникналите събития от 

обхвата на съдебната фаза на наказателните производства, обработвани от системата, в 

ядрото на Единната информационна система за противодействие на престъпността. За 

целта в ЕИСС следва да се поддържа нужната информация за пълния обхват събития, за 

които съдилищата следва да подават информация към Единната информационна система 

за противодействие на престъпността, както и да са реализирани нужните компоненти за 

извличане на информация за събитията от електронната папка на делата, тази информация 

да се трансформира в пакети за събития, които да се подават чрез комуникационните 

компоненти на Единната информационна система за противодействие на престъпността, и 

да се обработва получения резултат от обработката на изготвените пакети в ядрото на 

Единната информационна система за противодействие на престъпността. 

Детайлна спецификация на интеграцията следва да бъда дефинирана от изпълнителя 

при реализиране на Дейност 2.3. „Идентифициране на необходимостта, възможностите и 

вида на обменяната информация за целите на интеграцията между ЕИСС и други системи 

в рамките на съдебната система или държавната администрация“. 
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5.6.8.2. Интеграция с Унифицираната информационна система на 

Прокуратурата на Р. България 

 

ЕИСС следва да осигурява възможност за отразяване на възникналите събития от 

обхвата на съдебната фаза, обработвани от Прокуратурата на Р. България, чрез 

взаимодействие с Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Р. 

България. За целта в ЕИСС следва да се поддържа нужната информация за пълния обхват 

събития, за които съдилищата следва да подават и/или получават информация от 

Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Р. България, както и да са 

реализирани нужните компоненти за извличане/въвеждане на информация за събитията 

от/към електронната папка на делата. 

Детайлна спецификация на интеграцията следва да бъда дефинирана от изпълнителя 

при реализиране на Дейност 2.3. „Идентифициране на необходимостта, възможностите и 

вида на обменяната информация за целите на интеграцията между ЕИСС и други системи 

в рамките на съдебната система или държавната администрация“. 

 

5.6.8.3. Интеграция с Единния портал за електронно правосъдие 

 

Интеграцията с Единния портал за електронно правосъдие следва да се извърши чрез 

Единния интерфейс за обмен на данни с Централизираното хранилище за данни на 

портала. Единния интерфейс е реализиран като електронна услуга, чрез която може да 

бъде подавана информация за основните информационни обекти на хранилището: 

 дела; 

 съдебни актове; 

 заседания; 

 страни по дела; 

 призовки и съобщения; 

 подадени жалби; 

 подадени други входящи документи; 
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 сканирани документи от електронната папка на делата. 

Функционалността на ЕИСС следва да се реализира в тясна интеграция с Единния 

портал за електронно правосъдие. Обменът на данни следва да се реализира по начин, 

който позволява ЕИСС да съхранява съответствията между обектите на хранилището на 

Единния портал за електронно правосъдие и съответстващите обекти в ЕИСС, от които 

възниква информацията, както и да осигурява максимално бързо и надеждно подаване на 

актуализации към портала, след възникването на тази информация в ЕИСС. 

Детайлна спецификация на интеграцията следва да бъда дефинирана от изпълнителя 

при реализиране на Дейност 2.3. „Идентифициране на необходимостта, възможностите и 

вида на обменяната информация за целите на интеграцията между ЕИСС и други системи 

в рамките на съдебната система или държавната администрация“. 

 

5.6.8.4. Интеграция със Системата за електронно призоваване и 

съобщаване 

 

ЕИСС следва да се интегрира със Системата за електронно призоваване и 

съобщаване, така че да осигури възможност за регистрирането на генерираните в 

системата призовки/съобщения, които трябва да се връчват по електронен път чрез 

въпросната система. В допълнение, ЕИСС следва да извлича резултата от връчване на 

призовки/съобщения по електронен път от Системата за електронно призоваване и 

съобщаване, така че да се регистрират данните за успешно връчени призовки/съобщения 

по електронните дела. 

Детайлна спецификация на интеграцията следва да бъда дефинирана от изпълнителя 

при реализиране на Дейност 2.3. „Идентифициране на необходимостта, възможностите и 

вида на обменяната информация за целите на интеграцията между ЕИСС и други системи 

в рамките на съдебната система или държавната администрация“. 

 

5.6.8.5. Интеграция с Централния уеб базиран интерфейс за публикуване 

на съдебни актове 

 

ЕИСС следва да включва функционалност, реализираща публичния достъп до 

Регистъра на актовете на съдилищата, съгласно чл. 360т от Закона за съдебната власт, чрез 
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Единния портал за електронно правосъдие (при наличие на технологичната готовност на 

същия). До реализирането на тази функционалност, ЕИСС следва да се интегрира с 

Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове, така че да осигури 

възможност за регистрирането на генерираните в системата съдебни актове, които трябва 

да се публикуват по електронен път чрез въпросната система.  

Детайлна спецификация на интеграцията следва да бъда дефинирана от изпълнителя 

при реализиране на Дейност 2.3. „Идентифициране на необходимостта, възможностите и 

вида на обменяната информация за целите на интеграцията между ЕИСС и други системи 

в рамките на съдебната система или държавната администрация“. 

 

5.6.8.6. Интеграция с Централизираната система за разпределение на 

делата 

 

Във връзка със законовото изискване за извършване на случайно разпределение на 

докладчиците по съдебни дела, всяко образувано в ЕИСС дело следва да бъде 

разпределено на случаен принцип в Централизираната система за разпределение на дела. 

В допълнение, системите следва да обменят информация и при всяко последващо 

преразпределяне на вече образувани дела. За да се спести време и за да се избегнат 

технически грешки при пренасяне на информация между двете системи, интеграцията 

следва да се реализира по начин, който да осигури еднократно въвеждане на информация 

в двете системи при процеса на разпределение, както и обмен на данни при следните 

случаи: 

 При образуване на дело в ЕИСС, ЕИСС подава информация на Централизираната 

система за разпределение на делата за постъпилите входящи документи, по които 

следва да се извърши разпределение. 

 След разпределение на делото ЕИСС изтегля от Централизираната система за 

разпределение на делата информация за избрания при случайното разпределение 

съдия по делото, избраната група за разпределение, статистически код, номер на 

дело и дата на образуване. 

 При отвод по дело, или друго събитие изискващо повторно разпределение по вече 

образувано дело, ЕИСС изпраща информация на Централизираната система за 

разпределение на делата за делото, както и в случай на нужда от елиминиране на 

съдия от последващия избор, данни за причините за това. 
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 При въвеждане на данни за съдия в ЕИСС следва да се обмени информация за 

съдията с Централизираната система за разпределение на делата, включително 

неговите имена, идентификация, групите дела, по които може да участва като 

съдия докладчик. 

Детайлна спецификация на интеграцията следва да бъда дефинирана от изпълнителя 

при реализиране на Дейност 2.3. „Идентифициране на необходимостта, възможностите и 

вида на обменяната информация за целите на интеграцията между ЕИСС и други системи 

в рамките на съдебната система или държавната администрация“. 

 

5.6.8.7. Интеграция със Системата за изчисляване на натовареността на 

съдилищата 

 

ЕИСС следва да се интегрира със Системата за изчисляване на натовареността на 

съдилищата, като за целта следва да се реализират компоненти на обмена, както следва: 

 ЕИСС следва да подава към Системата за изчисляване на натовареността на 

съдилищата информация при приключване на делата (решаване, прекратяване, 

спиране, възобновяване, ново разглеждане) – резултат от разглеждане на делото, 

дата на приключване на делото, съдия, постановил акта, с който е приключено 

делото. 

 ЕИСС следва да поддържа функционалност за регистриране на коефициентите за 

увеличаване и намаляване на тежестта на делото, така че да може да се поддържа 

електронна карта в папката на делото, която да отразява компонентите нужди за 

изчисляване на коефициента за сложност на делото.  

Детайлна спецификация на интеграцията следва да бъда дефинирана от изпълнителя 

при реализиране на Дейност 2.3. „Идентифициране на необходимостта, възможностите и 

вида на обменяната информация за целите на интеграцията между ЕИСС и други системи 

в рамките на съдебната система или държавната администрация“. 

 

5.6.8.8. Интеграция с Единната деловодна информационна система (на 

административните съдилища) 
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ЕИСС следва да осигурява възможност за отразяване на възникналите събития от 

обхвата на съдебната фаза, обработвани от административните съдилища, чрез 

взаимодействие с Единната деловодна информационна система (на административните 

съдилища). За целта в ЕИСС следва да се поддържа нужната информация за пълния 

обхват събития, за които ЕИСС следва да подава и/или получава информация от Единната 

деловодна информационна система (на административните съдилища), както и да са 

реализирани нужните компоненти за извличане/въвеждане на информация за събитията 

от/към електронната папка на делата във връзка с обменяната информация. 

Детайлна спецификация на интеграцията следва да бъда дефинирана от изпълнителя 

при реализиране на Дейност 2.3. „Идентифициране на необходимостта, възможностите и 

вида на обменяната информация за целите на интеграцията между ЕИСС и други системи 

в рамките на съдебната система или държавната администрация“. 

 

5.6.8.9. Интеграция с Автоматизираната информационна система „Бюра 

съдимост“ 

 

ЕИСС следва да се интегрира с Автоматизираната информационна система „Бюра 

съдимост“, така че да се осигури възможност за обработка на справки за свидетелства за 

съдимост по отношение на лица по административен път.  

Детайлна спецификация на интеграцията следва да бъда дефинирана от изпълнителя 

при реализиране на Дейност 2.3. „Идентифициране на необходимостта, възможностите и 

вида на обменяната информация за целите на интеграцията между ЕИСС и други системи 

в рамките на съдебната система или държавната администрация“. 

 

5.6.8.10. Интеграция с Информационната система за производства по 

несъстоятелност 

 

ЕИСС следва да се интегрира с Информационната система за производства по 

несъстоятелност, така че да се осигури възможност за обработка на справки за 

производства по несъстоятелност по административен път.  

Детайлна спецификация на интеграцията следва да бъда дефинирана от изпълнителя 

при реализиране на Дейност 2.3. „Идентифициране на необходимостта, възможностите и 
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вида на обменяната информация за целите на интеграцията между ЕИСС и други системи 

в рамките на съдебната система или държавната администрация“. 

 

5.6.8.11. Интеграция с НБД „Население“ 

 

ЕИСС следва да се интегрира с НБД „Население“, така че да се осигури възможност 

за обработка на данни за физически лица и адреси по автоматизиран път.  

Детайлна спецификация на интеграцията следва да бъда дефинирана от изпълнителя 

при реализиране на Дейност 2.3. „Идентифициране на необходимостта, възможностите и 

вида на обменяната информация за целите на интеграцията между ЕИСС и други системи 

в рамките на съдебната система или държавната администрация“. 

 

5.6.8.12. Интеграция с Регистър БУЛСТАТ 

 

ЕИСС следва да се интегрира с Регистър БУЛСТАТ, така че да се осигури 

възможност за обработка на данни за физически и юридически лица по автоматизиран път 

за данните, вписани в Регистър БУЛСТАТ. 

Детайлна спецификация на интеграцията следва да бъда дефинирана от изпълнителя 

при реализиране на Дейност 2.3. „Идентифициране на необходимостта, възможностите и 

вида на обменяната информация за целите на интеграцията между ЕИСС и други системи 

в рамките на съдебната система или държавната администрация“. 

 

5.6.8.13. Интеграция с Търговски регистър 

 

ЕИСС следва да се интегрира с Търговския регистър, така че да се осигури 

възможност за обработка на данни за физически и юридически лица по автоматизиран път 

за данните, вписани в Търговския регистър. 

Детайлна спецификация на интеграцията следва да бъда дефинирана от изпълнителя 

при реализиране на Дейност 2.3. „Идентифициране на необходимостта, възможностите и 
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вида на обменяната информация за целите на интеграцията между ЕИСС и други системи 

в рамките на съдебната система или държавната администрация“. 

 

5.6.8.14. Интеграция с Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 

 

ЕИСС следва да се интегрира с Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, 

така че да се осигури възможност за обработка на данни за юридически лица с 

нестопанска цел по автоматизиран път за данните, вписани в Регистър на юридическите 

лица с нестопанска цел. 

Детайлна спецификация на интеграцията следва да бъда дефинирана от изпълнителя 

при реализиране на Дейност 2.3. „Идентифициране на необходимостта, възможностите и 

вида на обменяната информация за целите на интеграцията между ЕИСС и други системи 

в рамките на съдебната система или държавната администрация“. 

 

5.6.9. Комуникации 

 

ЕИСС трябва да използва наличната мрежа за пренос на данни на/за обмен на 

информация между ВСС и съдилищата.  

 ЕИСС трябва да поддържа възможност за работа при следните варианти за 

свързаност със съдилищата: 

o по изграден VPN между съда и ЕИСС; 

o по интернет чрез въведени ограничения по IP адрес за достъп до ЕИСС. 

 Комуникацията между уеб браузъра на потребителя и приложния/те сървър/и на 

ЕИСС трябва да се осъществява единствено по защитен чрез използване на 

протокола TLS канал. За осъществяване на комуникацията трябва да се използва 

TLS версия 1.2 или по-висока. 

 

5.6.10. Информационна сигурност 
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Единната информационна система на съдилищата трябва да отговаря на 

изискванията за информационна сигурност, определени по реда на чл. 360л във връзка с 

чл. 360е, ал. 1 от Закона за съдебната власт, като осигурява минимум: 

 достъпът до точно определени обекти да бъде разрешаван на точно определени 

ползватели; 

 ползвателите да се идентифицират преди да изпълняват каквито и да са действия, 

контролирани от системата за достъп - за установяване на идентичността трябва 

да се използва като минимум защитен механизъм от типа идентификатор/парола;  

 като механизъм за проверка на идентичността да се използва удостоверение за 

електронен подпис, независимо дали е издадено за вътрешноведомствени нужди в 

рамките на вътрешна инфраструктура на публичния ключ, или е издадено от 

външен доставчик на удостоверителни услуги; 

 при издаване на удостоверението издаващият орган проверява съществените 

данни за личността на ползвателя, без да е необходимо личното му присъствие; 

 идентифициращата информация трябва да бъде защитена от нерегламентиран 

достъп; 

 функционалността на информационната система, която управлява достъпа до 

ресурсите ѝ, трябва да поддържа област за собственото изпълнение, защитена от 

външни въздействия и от опити да се следи хода на работа; 

 информационната система трябва да разполага с технически и/или програмни 

средства, позволяващи периодично да се проверява коректността на компонентите 

на функционалността на информационната система, която управлява достъпа до 

ресурсите ѝ; 

 защитните механизми трябва да са преминали тест, който да потвърди, че 

неоторизиран ползвател няма очевидна възможност да получи достъп до 

функционалността на информационната система, която управлява достъпа до 

ресурсите ѝ; 

 функционалността на информационната система, която управлява достъпа до 

ресурсите ѝ, трябва да осигури реализация на принудително управление на 

достъпа до всички обекти; 
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 функционалността на информационната система, която управлява достъпа до 

ресурсите ѝ, трябва да осигури взаимна изолация на процесите чрез разделяне на 

адресните им пространства. 

За да се постигне сигурност на данните, които се предават между различните 

системи, както и тяхната цялостност, интегритет и невъзможност за отричане на техния 

произход, данните, които ще се обменят между системите, трябва да бъдат подписани със 

сървърен сертификат. 

Системата трябва да се достъпва от вътрешните потребители (служители на 

съдилищата) посредством усъвършенствани или квалифицирани електронни подписи, 

издадени в съответствие с правилника по чл. 360к от Закона за съдебната власт. 

 

5.6.10.1. Защита на информацията при изпълнение на проекта 

 

В хода на изпълнение на проекта изпълнителят и неговите служители се задължават: 

 да опазват и да не разгласяват пред трети лица съдържанието на документацията, 

която е станала известна при изпълнението на проекта, без писменото съгласие на 

Висшия съдебен съвет, с изключение на случаите, когато са задължени по закон за 

това; 

 да опазват и да не разгласяват пред трети лица съдържанието на чувствителна и 

друга информация, лични данни и друга защитена информация, която е станала 

известна при изпълнението на проекта; 

 да опазват и да не разгласяват пред трети лица информация, която е станала 

известна при изпълнението на проекта относно вътрешни правила и процедури, 

структура, начин на функциониране на Висшия съдебен съвет, комуникации, 

мрежи и информационни системи на Висшия съдебен съвет; 

 да спазват вътрешните правила за достъп и режим на работа в сградите на Висшия 

съдебен съвет; 

 да спазват всички процедури и изисквания на ВСС за работа в информационната 

инфраструктура на Висшия съдебен съвет. 
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5.6.10.2. Изисквания за информационната сигурност 

 

 Съхранението и достъпът до данните се осъществяват чрез системи за управление 

на бази данни. Всички документи, файлове и данни следва да се съхраняват в 

системи за управление на бази данни. 

 ЕИСС трябва да осигурява твърдо разграничаване на ползвателите в зависимост 

от тяхната компетенция, което ще бъде уточнено в рамките на изпълнението и 

разработката.  

 Трябва да има добре развита концепция и механизъм за регистриране на 

потребители, определяне на техните права, роли и съответно допустими функции 

в потребителския интерфейс. 

 ЕИСС трябва да включва мерки за сигурност на данните.  

 ЕИСС трябва да поддържа обособени подсистеми за автентификация и 

авторизация на потребителите и техните действия със системата. Подсистемата за 

автентификация трябва да поддържа следните методи: 

o автентификация с потребителско име и парола; 

o автентификация чрез интеграция с директорийна услуга; 

o автентификация с усъвършенства и/или квалифициран електронен подпис, 

издаден от доставчик на удостоверителни услуги, съответно - доставчик на 

квалифицирани удостоверителни услуги. 

 Подсистемата за автентификация трябва да позволява автентификация чрез 

средства за електронна идентичност съгласно Закона за електронната 

идентификация. 

 В подсистемата за автентификация трябва да може да може да бъде 

конфигурирана сложността на паролите за вход в ЕИСС – дължина, малки/големи 

букви, съдържание на определени символи и др. 

 Подсистемата за авторизация трябва при всеки опит за достъп до ресурс на ЕИСС 

да извършва проверка за това дали съществуват необходимите права. 

Подсистемата за авторизация трябва да поддържа журнал на достъпа, който 

представлява регистър на потвърдените и отказани авторизации. Журналът на 

достъпа трябва да съдържа минимум следната информация: 
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o идентификатор на страната изискваща достъп (потребител/съд, система и др.); 

o IP адрес, от който се достъпва ЕИСС; 

o точно време на осъществяване на достъпа; 

o ресурс, който се достъпва; 

o операция (четене, редакция, запис, изтриване); 

o статус на достъпа. 

 Всяко създаване на достъп трябва да е проследимо и за него трябва да се 

регистрират автоматично и по начин, неподлежащ на корекция или унищожаване, 

данни за: създател на достъпа, данни, еднозначно идентифициращи служител, 

време на създаване на достъп, разпореждане за достъпа. 

 Системата трябва да осигурява сигурен механизъм за запис на всички събития, 

свързани със сигурността (контрол на достъпа и оторизацията, контрол на 

системните и конфигурационни промени, спиране и пускане на системата) в 

реално време. Записите да дават достатъчно информация за еднозначно 

идентифициране на потребител извършил действието, време на събитието и 

извършено действие. 

 Подсистемата за авторизация трябва да разполага със специализиран 

потребителски интерфейс за извършване на справки в журнала. 

 ЕИСС трябва да има функционалност, която да изготвя отчет за всички опити за 

неправомерен достъп до системата. 

 Системата трябва да позволява проследяване и запис на действията на всички 

потребители (да регистрира в база данни всички потребителски действия: влизане 

в системата, преглед, търсене, въвеждане, коригиране и изтриване на данни). 

 Системата трябва да осигурява на потребител с административни права създаване 

на доклади, основани на горепосочените записи, по зададени от него критерии. 

 Системата трябва да има интерфейс за административно уведомяване на 

активните потребители. 

 Системата трябва да позволява контрол на версиите. 

 В своето техническо предложение участниците трябва да предложат технологични 

подходи за изпълнение на изискванията към сигурността на ЕИСС. 
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5.6.10.3. Идентификация и оторизация на потребителите в ЕИСС 

 

Изпълнителят трябва да реализира функционалност, позволяваща за вход в ЕИСС, 

идентификация и предоставяне на права на потребителите, да се използва УЕП, одобрен за 

работа от ВСС или КЕП, издаден от доставчик на квалифицирани удостоверителни 

услуги, вписан в доверителните списъци по чл. 22 от Регламент 910/2014. Всички 

действия на потребителите трябва да се регистрират с данните на сертификата за 

електронен подпис – името на титуляря, идентификационен код на квалифицираното 

удостоверение, данни за доставчика на квалифицирани удостоверителни услуги, и др. 

приложима информация (за КЕП) или др. данни, определени от ВСС (за УЕП). 

Системата не трябва да позволява логване повече от един път с един и същ 

електронен подпис по едно и също време. 

Системата трябва да извършва автоматично излизане (logout) и приключване на 

сесията на потребителя при изваждане на смарт картата (донгъла) от четящото устройство. 

 

5.6.10.4. Управление, идентифициране и предоставяне на права на 

потребители 

 

Системата за оторизиране и идентифициране трябва да бъде централизирана.  

Дефинирането на потребители и предоставянето на права за достъп се осъществява 

от създаден в системата потребител със специални права – супер 

администратор/администратор (в зависимост от нивото на достъп). Системата трябва да 

осигурява надежден механизъм за запис в отделна база данни в реално време на всички 

събития, свързани със създаването или редактирането на потребители или потребителски 

права. 

 

5.6.10.5. Идентификация и предоставяне на права 

 

Идентификацията и предоставянето на права в системата да се извършва съгласно 

изискванията посочени в т. 6.6.10 от настоящата спецификация. 
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Системата трябва да осигурява надежден механизъм за идентификация и 

предоставяне на права на потребителите от всички нива. Системата трябва да дава 

възможност за създаване на групи потребители с ясно и точно определени нива на достъп. 

Създаването и администрирането на групите потребители, отделните потребители и 

правата на достъп до всеки ресурс, се осъществява посредством административния модул. 

Следва трябва да има заложен механизъм за блокиране на даден потребител при 

определен брой неуспешни опити за влизане в системата. Параметрите за конфигуриране 

на този механизъм, като брой неуспешни опити, автоматични действия, предприемани от 

системата и др., да могат да се конфигурират посредством модула за конфигуриране на 

параметрите на ЕИСС. 

Системата не трябва да позволява изтриването на потребители, както и редактиране 

на потребителско име. Следва да се позволява единствено спирането на даден потребител, 

като действието е достъпно посредством административния модул.  

Системата трябва да позволява времево ограничаване на потребителите, като 

действието е достъпно посредством административния модул. 

Системата трябва да поддържа импорт и експорт на конфигурационни настройки и 

потребителски групи. Тази функционалност трябва да е възможна поединично за група, 

потребител или за множества от групи или потребители. Експортираните данни и 

средствата за разпространяване на използвания софтуер трябва да са достатъчни за пълно 

възстановяване на системата в случай на бедствие или обща авария; като действието е 

достъпно посредством административния модул. 

 

5.6.10.6. Регистрация и одит на всички потребителски действия 

 

Системата трябва да регистрира в база данни всички потребителски действия: 

влизане в системата, преглед, търсене, въвеждане, коригиране и изтриване на данни. 

Докладът от одита на потребителските действия трябва да съдържа най-малко следните 

данни: дата и час на влизане в ЕИСС и излизане от ЕИСС, продължителност на работа, 

данни за потребителя, естество/вид на действията и препратки към извършените промени. 

Системата трябва да регистрира спрените действия и други грешки, дължащи се на 

системата или на трета страна (напр. неразрешено използване на ЕИСС, нарушение на 

сигурността на ЕИСС и др.). 
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Всички данни за одит се записват в реално време след извършване на действието. 

Системата трябва да осигурява и възможност за архивиране на регистъра за одит 

чрез експорт на данни за определен период, който може да бъде конфигуриран от 

системния администратор, както и възможност за разархивиране и разглеждане на същите 

данни през модула за конфигуриране на параметрите на системата. 

Системата трябва да осигурява възможност за проследяване на действията на 

отделния потребител по различни критерии. Събитията трябва да се класифицират по 

категории (успешни, неуспешни, грешки и др.). 

Системата трябва да поддържа изпращане на електронни съобщения до системния 

администратор за проблеми или грешки в определената като негова отговорност част от 

системата. 

Системата не трябва да позволява редактиране или изтриване на запис на събитие. 

 

5.6.11. Резервно копиране и възстановяване 

 

Разработената ЕИСС трябва да поддържа функции по резервно копиране и 

възстановяване на данните (Backup и Recovery). Архивирането на данните следва да се 

извършва в on-line режим, като това не трябва да се отразява на нормалното 

функциониране на системата. 

Участниците следва да представят в своите технически предложения технология за 

архивиране на данните, която да позволява възстановяването на състоянието на системите 

и модулите към зададен момент във времето, както и предварителен план за копиране и 

възстановяване от архив. 

 

5.6.12. Устойчивост 

 

Всички данни в ЕИСС трябва да запазват консистентността си при всякакви 

обстоятелства (отказ на приложния софтуер, погрешни или злонамерени действия на 

потребител, отпадане на сървър, неизправност на диск, прекъсване на захранването и 

комуникациите и т.н.). Изпълнителят трябва да реализира функционалност, която 

удовлетворява тези изисквания (валидиране на данни, проверка за консистентността на 
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данните) чрез двата вида средства – инструментите за управление на приложението и на 

самата база данни. Не трябва да се допуска загуба на данни, а дублирането на данни 

трябва да е сведено до минимум. 

За осигуряване цялост на данните, системата трябва да ползва техники за пълна 

обработка на транзакциите. Транзакциите трябва да притежават набора от свойства, 

известен като ACID (атомарност, непротиворечивост, изолираност и приемственост). За 

целта изпълнителят трябва да използва подходящи схеми за дизайн и техники за 

разработка. 

Загуба на данни, които вече са записани в базите данни, е недопустима. 

Изпълнителят трябва да използва подходящи техники за дизайн, за да удовлетвори това 

изискване. Изпълнителят трябва да състави подходяща процедура за създаване на 

резервни и архивни копия и възстановяване на данни, и тя да бъде тествана по време на 

тестовете по приемане на системата. 

 

5.6.13. Процедура за възстановяване на ЕИСС след срив, бедствие или авария 

 

Изпълнителят трябва да разработи и предаде писмени процедури за възстановяване 

и възпроизвеждане на системните функции и данните в случай на неизправност, авария 

или бедствие. В хода на изпълнение на договора Изпълнителят трябва да унифицира и 

координира процедурите за възстановяване, след което да проведе симулационно тестване 

за проверка правилното функциониране на процедурите. 

 

5.6.14. Управление и мониторинг на системата 

 

ЕИСС следва да включва софтуер за наблюдение и управление на системата. 

Софтуерът за наблюдение трябва да предоставя възможност за мониторинг и 

управление на критичните процеси и параметри на системата, като това включва и 

наблюдение на производителността. 

Наблюдението трябва да се осъществява през уеб интерфейс. Необходимо е да се 

поддържа номенклатура и възможност за настройване на параметрите, които се 

проследяват, както и на стойностите, при които се вдига алармен флаг; като трябва да се 



 

 

 

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

прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, се осъществява 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

122 / 142 

 

поддържат минимум три типа алармени флагове – „нормален”, „внимание” и „критичен”. 

При вдигане на алармен флаг „внимание” и „критичен” е необходимо да се осигури 

възможност за известяване на оператори и/или администратори на системата по 

електронна поща и по други начини. 

Интерфейсът за наблюдение следва да осигурява като минимум представяне на 

данните в табличен вид с възможност за бързо сортиране на колоните, списък на 

последните събития, цветни кодове за видовете аларми, бърз преглед на работещите 

системи, графики във вид на стълбчести, линейни и кръгови диаграми за общото 

състояние на системата и отделните параметри за работоспособност. Графиките, 

диаграмите и таблиците следа да позволяват настройване за период, за който да се 

отнасят. Необходимо е да се изпълняват с един бутон еталонни графики и таблици за ден, 

седмица, месец и година. За всеки параметър следва да се осигури проследяването на 

минимална стойност, максимална стойност, процент, средна стойност за определен 

период, нормална (еталонна) граница. 

Необходимо е да се осигури възможност за наблюдение на общото състояние на 

модулите и компонентите от системата – работещ нормално модул, силно натоварен 

модул или неработещ модул. В случаите на силно натоварен или неработещ модул трябва 

да се генерира алармен флаг; и да се визуализира причината за отпадане на модула – 

системна/техническа грешка, проблем с базата данни, проблем с приложенията, проблем с 

операционната система, потребителски действия. Необходимо е да се осигури възможност 

през интерфейса да се предприемат действия, разрешаващи проблем с неработещ модул – 

рестартиране, вдигане на нишки, приоритизиране на процеси и нишки и т.н. Всички 

промени в състояния на модулите и административните действия по тях трябва да се 

запазват в лог с оглед на бъдещ анализ. 

Данните за мониторинга трябва да се съхраняват в отделна база данни, в т.ч. трябва 

да се съхраняват исторически данни за дефиниран период. 

Необходимо е да се осигури наблюдение над критични параметри на операционната 

система на приложението и операционната система на системата за управление на базата 

данни, като минимум това наблюдение следва да включва: 

 състояние на паметта (физическа памет и суоп) – трябва да се включи наблюдение 

за обема на паметта, заетата памет, свободната памет, размер на суоп файла, % на 

запълване на суоп файла, минимална, максимална и средна стойност на 

употребата на паметта, грешки; 
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 състояние на хард диска (масивите) – трябва да се предвиди наблюдение на 

свободно място, заето място по файлови системи, критични параметри на 

файловата система (индекси, и-нодове), скорост на четене/запис, брой заявки за 

четене, брой заявки за запис, прочетени/записани количества информация, 

свободно време, заето време, грешки; 

 състояние на процесора/процесорите, тотално и разделено по ядра - трябва да се 

предвиди наблюдение на изпълнявани процеси и нишки на процеси, заетост на 

процесора, процеси, заемащи най-много ресурси, idle time, user time, system time, 

sleep, I/O wait, грешки; 

 състояние на мрежовите интерфейси - трябва да се предвиди наблюдение на 

скорост и обем на приемане, скорост и обем на предаване, брой активни мрежови 

връзки, отворени нишки, отворени портове, брой преминали пакети, грешки; и 

 журнал на операционните системи, проблеми, възникнали в системните журнали 

и журнали на важни за приложението услуги. 

Необходимо е да се осигури наблюдение над критични параметри на приложението, 

като минимум това наблюдение следва да включва: 

 услуги на приложението – изправност, наличност, натовареност; установяване на 

претоварена или нефункционална услуга; да се предвиди възможност за 

автоматично и ръчно рестартиране на проблемната услуга/процес; 

 общ брой сесии, разпределени по услугите и нишки – текущи, максимален брой, 

минимален брой, разпределение по заемани ресурси; 

 опашки, wait time, време за отговор на услугите, execution time; 

 заемана памет от нишките, свободна памет, garbage collector; 

 връзки към базата данни по сесии, време за изпълнение на конкретната заявка; да 

се осигури възможност за преглед на изпратената заявка към базата данни; и 

 журнал на приложението, следене за критични проблеми, логнати от 

приложението. 

Необходимо е да се осигури наблюдение над критични параметри на базата данни, 

като минимум това наблюдение следва да включва: 

 работоспособност на базата данни, време за отговор на заявки, средно време, 
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 свободно/заето място в базата данни, разпределено по dbspaces, chunks, таблици и 

индекси; 

 скорост и обеми на запис и четене от диска (от нишките на базата данни); 

 тотален брой записи, четения, заключвания, завършени и върнати транзакции на 

базата данни; 

 най-натоварени таблици; 

 степен на фрагментиране на таблиците; 

 сесии към базата, възможност за прочитане на заявките, изпратени от сесиите; 

 състояние и разпределение на паметта заета от базата данни, състояние на суоп 

файла; и 

 журнал на системата за управление на базата данни, прочитане на грешки. 

Необходимо е да се предвиди възможност за проследяване на опашките от 

съобщения, входящи и изходящи, като при натрупване на критичен брой необработени 

съобщения да се вдига алармен флаг; както и възможност за препращане на съобщение. 

 

5.6.15. Бързодействие 

 

ЕИСС трябва да осигурява адекватно време за реакция при работа със системата в 

съответствие с очакванията на потребителите. Времето за реакция се измерва за атомарни 

по отношение на работата на потребителя операции, за които той изчаква отговор от 

системата - напр. натискане на бутон или линк, отваряне на меню, отваряне на drop-down 

поле за избор, autocomplete търсене в номенклатура и др. Очакваните времена за реакция 

при взаимодействие на потребителите с нея (като се изключи забавянето от Интернет 

свързаността), както следва: 

 достъп до статично съдържание < 2 секунда; 

 достъп до динамично съдържание < 4 секунди; 

 връщане на резултат от търсене/справка < 10 секунди. 

В случай на сложна справка/операция, трябва да се изведе индикатор за изчакване. 
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Системата трябва да прекъсва потребителската сесия при неактивност. Времето 

трябва да се задава като параметър, управляем от модула за конфигуриране на 

параметрите на ЕИСС. 

За да се поддържа добро бързодействие при ограничен капацитет на канала, се 

препоръчва средният обем на връщаните от системата уеб страници да се ограничи до 100 

kB, а максималният размер – до 300 kB. Това включва обема на основния файл, както на 

реферираните от него спомагателни файлове (изображения, стилове и др.), но не включва 

представени в страницата сканирани документи. За удовлетворяване на това изискване 

трябва да се използват следните техники: 

 дългите списъци с резултати се разделят на номерирани страници; 

 за големите йерархически категоризации трябва да се предвиди възможност за 

навигация по нива или чрез търсене, вместо да се показват наведнъж. 

 

5.6.16. Управление на версиите 

 

Необходимо е да се създаде възможност за преглед на версиите на системата. 

Прегледът следва да съдържа номер на версия, дата на внедряване, описание на 

промените, както и кои регистрирани проблеми са отстранени. 

 

5.6.17. Интерфейси 

 

Системата трябва да осигурява стандартизирани интерфейси към вътрешни и 

външни информационни системи. Изпълнителят трябва да създаде общ механизъм за 

обмен на данни, който позволява в бъдеще системните администратори да дефинират 

допълнителни структури от данни и информационни единици за обмен с други системи, 

без съществени софтуерни промени в съществуващите системи. Тези интерфейси трябва 

да бъдат двупосочни (към и от системата) и да са XML-базирани, реализирани 

посредством web service, за което трябва да се изготви съответната техническа 

спецификация.  

Системата трябва да е снабдена с интуитивен интерфейс, ориентиран към 

потребителя, който да осигурява бързо въвеждане на всички изискуеми данни. 
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Изработените форми трябва да са консистентни и близки по вид, с цел бързо възприемане 

и удобство на работа. 

 

5.6.17.1. Наблюдение на интерфейсите 

 

За наблюдението на интерфейсите е необходимо да се разработи функционалност, 

позволяваща следенето в реално време на работоспособността им. Тази функционалност 

трябва да позволява проследяването на предаването на данни и в двете посоки, 

получаването на данни от отсрещната страна, обработката на данните от получаващата 

страна, връщането на грешки и съответно подаването на коригирани данни. 

Наблюдението на работоспособността трябва да бъде реализирано на ниво интерфейс. 

 

5.6.17.2. Управление на интерфейсите 

 

Управлението на интерфейсите трябва да включва: 

 пускане, спиране и рестартиране на интерфейса; 

 уведомление за спиране на интерфейса към другите системи и потребителите; 

 управление на съдържанието на опашките – изтриване на нулеви и повредени 

съобщения, преместване на съдържанието на опашка на друго място в файловата 

система, пускане, спиране и рестартиране на конкретна опашка (интерфейс); 

 препращане на съобщения; 

 приоритизация на обработката на съобщенията; 

 преиндексиране на съобщенията; 

 ръчно потвърждение на съобщенията – действието записва кой, кога и какво. 

Информационният обмен трябва да бъде реализиран чрез строга последователност 

при генерирането на идентификатори и при изпращането на съобщенията. 

Последователността в идентификаторите на съобщенията трябва да се използва като 

метод за установяване на липсващи съобщения или необработени съобщения. Всяко 

получено съобщение се потвърждава от получаващата страна. При установяване на 
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липсващо съобщение информационната система, която очаква данните, следва 

автоматично да изпраща искане за препращане с идентификатора на липсващите данни. 

При неработоспособност на някой от модулите, Изпълнителят следва да реализира 

функционалност, позволяваща автоматично другите модули да „научават” за тази 

неработоспособност и да прекратяват комуникацията си с неработещия модул. Тази 

функционалност трябва да бъде реализирана посредством използването на индикатори за 

установяване на работоспособността, които всеки модул на реципрочен принцип трябва 

непрекъснато и автоматично да следи за такива промени. Съответно при възстановяване 

на работоспособността на проблемния модул, отново автоматично следва да се 

възстановява комуникацията му към другите модули. Управлението на тази 

функционалност трябва да бъде реализирана и през административния модул, т.е. 

връзката да може да бъде спирана/пускана ръчно. 

При отпадане на интерфейса между отделните модули, всеки от модулите трябва да 

има реализирана функционалност за складиране на генерираните пакети с данни към 

другия модул и за изпращане на автоматично съобщение до потребителите на модулите. 

При възстановяване на интерфейса складираните пакети от данни трябва да бъдат 

изпращани в реда на тяхното генериране.  

 

5.6.17.3. Изисквания към потребителския интерфейс 

 

Системата трябва да е лесна за използване, с интуитивен, последователен, логичен и 

лесен за възприемане графичен потребителски интерфейс. Потребителският интерфейс 

трябва да може да изпълнява функциите на навигатор при използване на различните 

модули на системата. 

Потребителският интерфейс трябва да е хомогенен и еднотипен, със 

стандартизирани контроли и визуални елементи, с цел бързо усвояване и лесно 

използване. 

Потребителският интерфейс трябва, където е уместно, да предлага алтернативи – 

възможните следващи действия, които потребителят да избере. 

Потребителският интерфейс на системата трябва да е уеб базиран и да работи със 

стандартните уеб браузъри: Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla Firefox и техни 

съвременни версии, съгласувани с Висшия съдебен съвет с оглед на разполагаемите в 

съдилищата софтуерни продукти (по-стари версии и т.н.). Интерфейсът на системата 
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трябва да предоставя възможност за лесна навигация и работа с предоставяното 

съдържание с минимално скролиране и необходимост от преоразмеряване (resize) на уеб 

страниците. 

Потребителският интерфейс трябва да е ориентиран към изпълняваните задачи, като 

текущия работен екран на потребителя трябва да съдържа цялата необходима информация 

за изпълняваната задача. 

Организацията на потребителският интерфейс трябва да групира логически всички 

данни, необходими за изпълнение на дадена задача, като потребителите не трябва да се 

налага да навигират извън текущия екран и да е необходимо да се връщат обратно в него в 

процеса на нейното изпълнение. Не трябва да се налага потребителите да копират данни 

от един екран или модул в друг екран или модул.  

Потребителският интерфейс не трябва да презарежда в браузъра текущата уеб форма 

при работа с нея, напр. при избор на поле, номенклатура, извършване на сортировка и др. 

Зареждане на страница в браузъра трябва да се извършва единствено при преминаване към 

нова екранна форма. 

Потребителският интерфейс трябва по ясен и интуитивен начин да предоставя 

информация на потребителя в коя част на изпълнявания работен процес се намира, кои 

стъпки е изминал и кои стъпки остават. Навигацията трябва да позволява връщане към 

предходни стъпки и редакция на данните в тях. 

Потребителският интерфейс трябва да минимизира ръчното въвеждане на данни, 

като, където е допустимо, използваните данни трябва да бъдат зареждани по 

подразбиране. Изборът от по-големи номенклатури трябва да може да бъде извършван 

чрез използване на функция autocomplete. 

Всички екранни форми, които предоставят информация в табличен вид, трябва да 

позволяват лесно и бързо сортиране и филтриране на информацията по определени 

колони. Когато е необходимо, табличната информация трябва да може да бъде 

експортирана във формат .xls и .html. 

Всички екранни форми трябва да извършват валидация на въвежданите от 

потребителя данни. Валидацията трябва да бъде извършвана както по отношение на 

формата и структурата на въвежданите данни в отделните полета, така и по отношение на 

тяхната логическа обвързаност и консистентност.  

Всички екранни форми трябва да извеждат ясни и разбираеми съобщения за грешка 

или предупреждения. Съобщенията за грешки трябва да съдържат информация и/или 
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указание за начина на тяхното отстраняване от потребителя. Валидацията и съответните 

съобщения трябва да бъдат извършвани и генерирани едновременно за всички полета от 

екранна форма, като не се допуска потребителят да бъде информиран за грешка в дадено 

поле и след нейното отстраняване да бъде изведено съобщение, че съществува грешка и в 

друго поле. 

 

5.6.17.4. Визуализиране на съобщения за грешки 

 

Системата трябва да предоставя механизъм за обработка на съобщенията за грешки 

или предупреждения. Текстът на съобщенията за грешки трябва да е ясен и недвусмислен.  

Съобщенията за системни грешки на приложението трябва да имат уникални 

номера, за да могат да бъдат идентифицирани. Всички номера на грешки и съответното им 

описание трябва да бъдат включени в Ръководството на потребителя и да са разбираеми 

през потребителския интерфейс.  

Съобщенията за грешки трябва да се поддържат като номенклатура, като текстът на 

съобщенията, които се извеждат при настъпване на обработваните по стандартизиран 

начин грешки, трябва да може да се управлява през модул за конфигуриране на 

параметрите на ЕИСС. 

 

5.6.17.5. Достъпност 

 

Уеб-приложенията трябва да са разработени според утвърдените стандарти за 

достъпност (accessibility) и ползваемост (usability) и всяка една от страниците да е 

валидирана като документ с ниво “strict” според препоръките на W3C/WAI. 

За реализиране на потребителският интерфейс трябва да бъдат използвани HTML5 и 

CSS3 или по-нови версии. Потребителският интерфейс трябва динамично да се 

оптимизира за работа в съответствие с размера на екрана на потребителя.  

Системата трябва да предоставя възможност за използването ѝ от хора с увреждания 

и такива в неравностойно положение. 
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По време на реализиране на Дейност 3.1, изпълнителят да представи предложения за 

потребителския интерфейс за оценка и одобрение от екипа по управление на проекта от 

страна на Висшия съдебен съвет. 

Взаимодействието човек-компютър трябва да бъде реализирано в съответствие с 

приетите международни стандарти (цветове на екрани, шрифт, екранни форми). 

За диалог със системата трябва да се използват потребителски бутони с унифициран 

размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил. 

Полета, опции от менюта и командни бутони, които не са разрешени конкретно за 

влезлия в системата потребител, не трябва да са достъпни за този потребител, т.е. не 

трябва да се визуализират. 

Когато в резултат на търсене или друго действие, се върне само един отговор, 

данните за резултата трябва да се показват автоматично. Във всички останали случаи 

трябва да се извежда списък. 

Ако потребител въведе форма, изискваща едно или друго действие от системата, в 

която форма липсва задължителна информация, на потребителя трябва да се изпраща 

съобщение, което го информира коя точно информация липсва; екранната форма не 

трябва да се обновява и данните в полетата не трябва да се изчистват. 

Ако потребител въведе форма, изискваща едно или друго действие от системата и 

информацията не отговаря на правилата за валидиране, тогава на потребителя трябва да се 

връща първоначално изпратената екранна форма със съобщение за грешка, указващо коя 

точно информация е невалидна; екранната форма не трябва да се обновява и данните в 

полетата не трябва да се изчистват. 

Термините, изискванията по отношение на екранните форми и справките трябва да 

се съгласуват с Висшия съдебен съвет в процеса на разработка на системата. 

Използването на изскачащи прозорци трябва да се избягва в максимално възможна 

степен. Ако обаче от потребителя се изисква да вземе решение и няма възможност за 

друго технологично решение, използването на изскачащи прозорци се допуска в 

зависимост от обема на информацията и целта. 

Чувствителността към малки и главни букви включва: 

 всички търсения трябва да са индиферентни (нечувствителни) към малки и главни 

букви; 
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 главните и малки букви на въвежданите данни се запазват непроменени (данните 

се записват така, както са въведени). 

 

5.6.18. Поддържане на език, числа, дати 

 

5.6.18.1. Език 

 

Потребителският интерфейс трябва да е на български език и да поддържа 

утвърдените стандарти за кирилица. Системата трябва да поддържа български език в 

управляваните бази данни, потребителския интерфейс и документите, генерирани на 

екран и хартия. Това включва менютата, екраните, етикетите, бутоните, съобщенията и 

всички елементи на навигацията.  

Системата трябва да позволява въвеждане на данни, съдържащи както български, 

така и символи на официалните езици в ЕС.  

Обработката на грешки трябва да е на български език. 

 

5.6.18.2. Наименования на полетата в базите данни 

 

Наименованията на полетата в базата данни трябва да са „говорящи“, като 

максимално се доближават до характера на съдържащите се в тях данни. 

 

5.6.18.3. Дати и часове 

 

Всички формати за дата и час, използвани от системата, трябва да се поддържат във 

вида „дд.мм.гггг чч:мм:сс“. 

 

5.6.18.4. Числа и парични суми 
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Системата трябва да поддържа числовите стойности с 12 (дванадесет) знака преди 

десетичния знак и 2 (два) знака след десетичния знак.  

При визуализация всички числа, състоящи се от минимум 4 (четири) цифри, се 

групират по три, като между тях има интервал.  

Десетичният знак е запетая („ , “). Отрицателните числа се записват със знак „-“ пред 

тях.  

Паричните стойности трябва да се визуализират до втория знак след десетичната 

запетая. 

 

5.6.18.5. Сравнение на числа и дати 

 

Системата следва да прилага стандартните математически правила за сравнение на 

числа и сравнение на дати. 

 

5.6.19. Проверка на въвежданите данни 

 

Системата трябва да осъществява следния минимум от проверки на въвежданите 

данни:  

 съответствие с определения формат (тип, размер);  

 задължителност за попълване на полето;  

 проверка на възможната стойност;  

 проверка на зависимостите между полетата;  

 проверка за наличие на същите данни в системата;  

 сверяване на датата;  

 специални изисквания или специфицирани при събирането на потребителските 

изисквания;  

 проверка на стойностите в уникалните полета;  

 специални функционални проверки.  
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5.6.20. Условия за работа 

 

При необходимост Висшият съдебен съвет може да осигури условия за провеждане 

на работни срещи. 

Цялото необходимо оборудване, вкл. техническо, програмно и друго - за целите на 

работата на екипа на избрания изпълнител, трябва да бъде осигурено от него. 

Оборудването за тестовата среда във Висшия съдебен съвет и реалната среда за 

внедряване на системата ще се осигурят от Висшия съдебен съвет. 

Отдалечен достъп се предоставя на служители на изпълнителя единствено до 

системата за регистриране и проследяване на проблеми и дефекти. Достъпът се 

предоставя срещу списък, предоставен от ръководителя на проекта от страна на 

изпълнителя, и следва да отговаря на изискванията за сигурност, заложени в документа 

„Политика за ИТ сигурност” на Висшия съдебен съвет. 
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5.7. Поддръжка и гаранционно обслужване 

 

За срока на гаранционния период изпълнителят трябва да осигури 

работоспособността на ЕИСС. Не се предвиждат допълнителни плащания за дейността 

през периода на гаранционна поддръжка. Всички разходи за дейностите по гаранционно 

обслужване трябва да са включени в ценовата оферта на участника. 

 

5.7.1. Период на гаранционната поддръжка 

 

Изпълнителят следва да осигури гаранционна поддръжка за период от 12 месеца 

след приемане в експлоатация на разработения софтуер. Гаранцията трябва да включва 

всички необходими дейности за поддръжка на работоспособността на софтуера като цяло.  

 

5.7.2. Обхват 

 

По време на гаранцията трябва се извършва поддръжка на пълната функционалност 

на ЕИСС, като гаранционната поддръжка не включва разработка на нова функционалност. 

При необходимост, по време на гаранционния период ще бъдат осъществявани 

дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му 

използване от Възложителя в случай, че настъпят явни отклонения от нормалните 

експлоатационни характеристики, заложени в спецификацията.  

Всички установени от Възложителя проблеми се разделят на три групи в зависимост 

от приоритета им:  

 въздействие върху работните процеси вследствие нарушаване на основните 

функционалности на структуроопределящите компоненти, водещо до пълната 

системна неработоспособност; 

 въздействие върху работните процеси вследствие частично нарушаване на 

функционалностите на структуроопределящите компоненти, водещо до частична 

системна неработоспособност; 
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 въздействие върху работните процеси вследствие нарушаване на 

функционалности на неструктуроопределящите компоненти, водещо до частична 

системна неработоспособност.  

Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост от 

влиянието им върху работата на органите на съдебната власт. Редът на отстраняване на 

проблемите се определя в зависимост от техния приоритет. Минималният обхват на 

поддръжката трябва да включва: 

 разрешаване на всички проблеми, които нарушават функционалната 

работоспособност на софтуера, като: 

o отстраняване на грешки в програмния код и настройките на софтуера; 

o съдействие при промяна на настройките на софтуера. 

o възстановяването на данните при евентуален срив на софтуера, както и 

коригирането им в следствие на грешки в софтуера; 

o преглед и оптимизиране на структурата на данните, индексите и 

конфигурациите на базите данни, с цел подобряване на производителността. 

 експертна поддръжка на потребителите на софтуера по телефон и електронна 

поща в рамките на работното време (от 9:00 до 18:00 часа всеки работен ден от 

седмицата). 

 актуализация на документацията на софтуера в резултат извършени действия в 

рамките на поддръжката и предаване на възложителя. 

 

5.7.3. Изисквания към гаранционното обслужване 

 

Нормалното функциониране на ЕИСС трябва да се поддържа съгласно параметрите 

за работоспособност, посочени в настоящото задание. Гаранционният срок започва да тече 

от датата на подписване на протокола за приемане на изпълнението. 

По време на гаранционния период изпълнителят трябва да осигури използването на 

уеб базирана система за регистриране и управление на заявки за проблеми и дефекти, 

която да се ползва съвместно от представители на Изпълнителя и Възложителя и която 

участниците трябва да опишат в своите технически предложения. За разрешен въпрос се 
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счита затворена заявка от Висшия съдебен съвет, подадена в системата за регистриране на 

проблеми. 

Всеки участник следва да представи като част от офертата си описание на 

гаранционната поддръжка, която предлага. 

 

5.7.4. Процедура за управление на възникнали проблеми  

 

Цялостното проследяване, регистриране и управление на заявки за проблеми и/или 

дефекти по време на изпълнение на проекта, трябва да се осъществи посредством 

предложена от участника в неговото техническо предложение система за регистриране на 

проблеми. 

 

5.7.4.1. Система за регистриране и управление на заявки за проблеми и 

дефекти 

 

Висшият съдебен съвет поддържа единствена входна точка за проблеми от 

потребители на системата – ниво 1. 

Висшият съдебен съвет осигурява необходимата база данни за системата в системата 

за регистриране на проблеми. Достъп до базата ще имат оторизирани потребители на 

Изпълнителя и служители на Висшия съдебен съвет и оторизирани потребители от 

съдилищата, с права за регистрация и управление на заявки за проблеми и/или дефекти, 

настъпили в съответната фаза при изпълнение на проекта. 

Разработчиците на ЕИСС предоставят контакти за поддръжка от ниво 2. Те се 

поддържат в актуален списък контакти за поддръжка, достъпен на всички страни. 

Проблеми се пренасочват единствено до контактните точки от списъка за 

поддръжка. 

Висшият съдебен съвет поддържа документ “Често задавани въпроси“ (Frequently 

asked questions - FAQ), съдържащ всички проблеми при експлоатацията на системата, за 

които е намерено решение и самото решение. До ниво 2 не трябва да достигат проблеми, 

за които има вече предложени решения, описани в текущата версия на документ “Често 

задавани въпроси“ (Frequently asked questions - FAQ). 
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Всеки проблем, за който има описано решение в документ “Често задавани въпроси“ 

(Frequently asked questions - FAQ), се връща от 2-ро ниво към съответната входна точка с 

указания към точната секция, описваща решението. 

При възникване на проблем и/или констатиране на дефект в ЕИСС в системата за 

регистриране на проблеми се регистрира заявка, включваща следните атрибути:  

 номер на заявката; 

 състояние на заявката; 

 описателно заглавие на заявката; 

 приоритет на заявката; 

 тежест на заявката; 

 фаза на проекта или промяна на функционалност по проекта; 

 версия на системата; 

 потребител, подал заявката; 

 описание на проблема и/или инцидента; 

 функция за прикачване на файлове при необходимост за по-детайлно описание на 

проблема (printscreens, logs и др.) 

След регистриране на заявката, тя получава уникален номер и е в състояние 

„приета”. Отговорните служители по управление на проекта от страна на Изпълнителя 

получават по e-mail нотификация за регистрирана заявка и възможност за разглеждането 

ѝ. 

След отваряне на нотификацията за нова заявка, регистрирана в системата, служител 

на Изпълнителя поема обработката на заявката, като за да удостовери това, я привежда в 

състояние „присвоена“. В заявката се отчита автоматично от кого е присвоена заявката и 

системата нотифицира заинтересованите служители в Висшия съдебен съвет за това 

действие посредством e-mail нотификация. 

В хода на работа по разрешаване на проблема и/или инцидента заявката може да 

преминава през следните състояния: отворена, решена, дублирана, отложена, изтрита, 

анулирана, променена/модифицирана, в процес на разглеждане. 

Служителите на Изпълнителя не могат да изтриват заявки. Заявките се изтриват само 

от служители на Висшия съдебен съвет. 
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Заявката се счита за разрешена, когато е преминала в състояние „затворена”, което 

състояние може да се присвоява на заявка само от служители на Висшия съдебен съвет. 

Всички тълкувания, преназначавания на заявки и действия, извършвани във връзка 

със заявка, трябва да стават през функционалности на системата за регистриране на: 

основни, бележки, решение, прикачени файлове, история, обединено управление на 

промените. Описанията следва да са изчерпателни и съдържащи отговор за разрешаване 

на проблема, визиран в заявките. При необходимост, трябва да се ползва функционалност 

„прикачени файлове” за по-детайлни описания във файлове. 

За да се приключи итерация на разработката е необходимо всички заявки, постъпили 

в системата за регистриране на проблеми, да са в състояние „затворена”. За целта в 

едноседмичен срок преди приключване на итерация, Изпълнителят предоставя доклад за 

незатворените заявки и причини за неизпълнението им. След съгласуване от Висшия 

съдебен съвет, Изпълнителят отстранява нередностите и съответно заявките се 

финализират до състояние „затворена” от страна на Висшия съдебен съвет. 

Участникът, в своето техническо предложение, следва да предложи план за 

регистриране и управление на заявките, в т.ч. процедура за обработка на сигнал за 

проблем, процедура за обработка на пренасочен проблем, процедура по обработка на 

проблем в поддържаната система, процедура по обработка на проблем извън 

поддържаната система. 

 

5.7.4.2. Нива на ескалация на проблемите 

 

Ще бъдат дефинирани три нива на ескалация на проблемите: 

 1-во ниво – екип на Възложителя - ще приемат и систематизират проблемите, 

докладвани от потребителите; когато е възможно, ще ги отстраняват, в противен 

случай ще рапортуват на по-горно ниво за проблема и предприетите мерки. 

 2-ро ниво – екип по поддръжка на Изпълнителя - екипът по поддръжка ще 

разглежда, анализира и отстранява всички възникнали проблеми, спазвайки 

процедурата, описана в настоящия документ.  

 3-то ниво – мениджърски екип на Изпълнителя - когато даден проблем не може да 

бъде разрешен на 2-ро ниво, ръководителят на проекта от страна на Изпълнителя 

ще бъде уведомен незабавно; по негова преценка ще бъдат привлечени 

http://10.30.14.20/cqweb/query/scrolledlist/viewbug_content.asp?WhichTab=4&st=T
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допълнителни ресурси за решаване на проблема; ако се налага, той ще информира 

ръководителя на Изпълнителя за проблема. 

 

5.7.4.3. Минимални изисквания към параметрите за качеството 

 

Системата трябва да работи в режим 7/24/365.  

Конкретните параметри, свързани с достигането на необходимото ниво на 

работоспособност, през гаранционния период, са дадени в таблиците по-долу. 

 

Параметри за качество 

Термин Дефиниция 

Наличност в проценти Процентът на договорените часове, за които компонент или услуга е достъпна за 

определен период от време. 

Работни дни От понеделник до петък без националните и официални празници. 

Работни часове 

(Работно време) 

08:00-20:00 всеки работен ден 

Инцидент Всяко събитие, което причинява или може да предизвика прекъсване и/или 

намаляване на качеството на услугата. 

Продължително 

прекъсване 

Прекъсване на услугата за повече от четири (4) работни часа 

Планирана 

недостъпност 

Планирано прекъсване на една или повече услуги. 

Недостъпност  Неспособността на услуга или част от услуга да осигури нормалното обслужване 

Непланирана 

недостъпност 

Неочаквано прекъсване на една или повече услуги или значителна деградация на 

качеството на предлаганата услуга. 
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Наличност на системата в проценти и часове на годишна база 

Система В рамките на 

работните часове 

Максимално 

сумарно отпадане 

на ЕИСС в 

работно време за 

една година 

Извън рамките на 

работните часове 

Максимално 

сумарно отпадане 

на ЕИСС в извън 

работно време за 

една година 

ЕИСС 99,50 % < 15 часа  98,00 % < 116 часа 

Планиране на прекъсвания в зависимост от броя съобщения, обменяни от системата 

Продължителност на планирана недостъпност 

< 1 час от 1 до 6 часа от 6 до 11 часа 

По всяко време Извън работните часове В почивни дни или по време на официални празници 

Забележка:  

(a) Ако планираното прекъсване може да надхвърли 11 часа трябва да се раздели на две (или повече 

прекъсвания ), които не превишават 11 часа. 

(б) Работните часове са съгласно описаните параметри за качество. 

(в) Цитираните в таблицата данни и системи са актуални към датата на изготвяне на настоящия документ. 

При настъпили промени, системите ще бъдат актуализирани. 

Важно: Обявяването на планирано прекъсване става посредством уведомяване на ВСС минимум 7 работни 

дни предварително. Уведомяването трябва да съдържа: 

- засегната/и система/и; 

- начална дата и час; 

- крайна дата и час; 

- причина; 

- засегнати функционалности/модули. 

 

Непланирани прекъсвания/инциденти  

(всяко прекъсване, за което ВСС не е уведомена 7 работни дни предварително) 

Приоритет на 

инцидента 

Време за реакция, max План за решение, max Начин на отстраняване 

1 1 час < 4 часа В специална версия 

2 2 часа 1 работен ден В специална версия 
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3 1 работен ден 1 седмица В следваща версия 

Забележки: 

(а) Работно време е съгласно описаните параметри за качество. 

(б) Времето за реакция се отчита от момента на съобщаване до момента на потвърждаване регистрирането 

на повредата от изпълнителя през определена в регламентиращия документ точка за контакт. 

(в) При определяне на приоритета следва да се има предвид таблица „Приоритети на инцидентите в ИТ 

инфраструктурата”. 

(г) Планът за решение (отстраняването на проблема или предлагането на временно решение, което да 

възстановява поне частично работоспособността на системите) не трябва да превишава 4 часа 

(продължително прекъсване). 

 

Приоритети на инцидентите в ИТ инфраструктурата 

Приоритет Въздействие върху бизнеса 

1 Критичен Критично влияние върху бизнеса. Изисква незабавно действие: 

 Пълно прекъсване на една или повече услуги, свързани с критични за дейността 

функции в системата в момента на възникването им; 

 Недостъпност до тези функции и информационни ресурси, която пряко и съществено 

засяга способността на офис да ги използва и да изпълнява основни задължения; 

 Висок риск от финансови загуби и/или засягане на имиджа на съда; 

 Създава висок риск за компрометиране на информация в системите; 

 Риск за съществено прекъсване или излизане от строя на ключов обект в системата 

на съда. 

2 Висок Съществено влияние върху бизнеса:  

 Влошаване на качеството на предлагана услуга или достъп до такава, без пълно 

прекъсване; 

 Създаване на сериозен риск от възникване на инцидент с критичен приоритет. 

3 Среден Несъществено влияние върху бизнеса: 

Ограничено въздействие върху дейността, което засяга или създава неудобство за 

изпълнение на отделни функции, без да има цялостно отражение върху функциите на 

офис. Забавяне на отстраняването му може да доведе до възникване на инцидент от по-

високо ниво. 

4 Нисък Няма пряко влияние върху бизнеса в момента на възникването му: 

 В момента липсва пряко влияние, но нерешаването му в определен срок крие 
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потенциален риск от възникване на инцидент с по-висок приоритет. 

 Обикновено се свързва с подобряване на функционирането на услуга или 

усъвършенстването й. 

 Отстраняването се планира съвместно с ВСС и не е обект на планиране на срокове в 

настоящото задание. 

Забележки: 

1. Приоритетът на конкретните случаи се определя от ВСС и не може да се променя едностранно от 

Участника. 

2. За инциденти от първи и втори приоритет е допустимо във времето за отстраняване на проблема да 

бъде намерено временно решение, което води до снижаване на приоритета му, но не и до закриването 

му. 

 


