
    Приложение  № 43  

 

О  К  Р  Ъ  Ж  Е   Н     С  Ъ  Д   -    Р  У  С  Е 

 

 

УТВЪРДИЛ: ………………. 

/И.Блъскова/ 

Заповед 409/16.09.2016г. 

 

Правила за регламентиране достъпа  

до електронните досиета на делата подсъдни на Окръжен съд – Русе 

Чл. 1. Настоящите правила имат за цел да регламентират реда за осигуряване на 

достъп на страни по делата /физически или юридически лица/, адвокати/адвокатски 

дружества, магистрати и съдебни служители от органите на съдебната власт до 

електронните досиета на делата, образувани в Окръжен съд – Русе. 

Чл. 2. Съдът предоставя достъп до електронните досиета на делата единствено и само 

чрез своята интернет страница. Получената по този начин информация няма характер на 

съобщение по реда на НПК, ГПК, АПК и предоставя единствено достъп до незаверени 

преписи на протоколи, определения, разпореждания, решения, присъди и мотиви в 

зависимост от характера на съдебното производство. 

Чл. 3. За да получат достъп до документите лицата по чл. 1, трябва изрично да са 

заявили това със заявление по образец съгласно Приложение №1, подадено в 

регистратурата на съда. При подаването му следва да бъдат запознати и да се съгласят с 

настоящите Правила. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице с 

нотариално заверено пълномощно.  

Чл. 4. Окръжен съд – Русе е администратор на лични данни, регистриран по Закона за 

защита на личните данни. С приемането на настоящите правила, лицата по чл. 1 се 

съгласяват с обработването на предоставените от тях при подаване на заявлението лични 

данни. Съгласно това, съдът се ангажира да гарантира неприкосновеността на 

информацията, предоставена в заявлението. Нейното разкриване е възможно единствено в 

случаите, когато е поискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със 

закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на 

нормативно установения ред.  

Чл. 5. При подаване на заявлението на лицата по чл. 1 се генерира Персонален 

идентификационен код /ПИК/, отговарящ на минималните критерии за сигурност (дължина 

8 знака, комбинация от малки и големи букви и цифри). Този ПИК се предоставя на 

заявителя на бланка по образец Приложение №2 и същата се прилага към заявлението и 

важи за достъп само до електронните досиета на делата. ПИК може да бъде получен и от 

упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.  



Чл. 6. За да получат достъп до документите, органите на съдебната власт следва да 

изпратят в Окръжен съд- Русе придружително писмо, с което да заявят желанието си за 

достъп с приложено заявление на упълномощено лице към него, на което ще бъде 

предоставен ПИК.  

Чл. 7. Достъпът се осъществява посредством сайта на Окръжен съд – Русе чрез 

формата за вход, намираща се в меню „СПРАВКИ“, подменю „ПЪЛНО ДВИЖЕНИЕ НА 

ДЕЛО“. Необходимите данни за достъп са ЕГН/ЕИК и ПИК.  

Чл. 8. При възникване на основателно съмнение, че ПИК е станал известен на друго 

неупълномощено лице и/или придобит от него, лицата по чл. 1 се задължават да осигурят 

неговата промяна, като уведомят незабавно Окръжен съд - Русе за това, чрез подаване на 

заявление за промяна на ПИК. Съдът не носи отговорност за правните последици от 

справките /съдържащи лични данни/, извършени чрез ПИК заради неправилно съхранение, 

неправомерно ползване от трети неупълномощени лица или в случаите, в които ОС – Русе 

не е бил уведомен за изгубен или откраднат ПИК. 

Чл. 9. Ако се установи неправомерно предоставяне на ПИК от лицата по чл. 1 на 

други лица, независимо от причините налагащи такова действие, съдът може да прекрати 

регистрацията без предупреждение и да откаже последваща регистрация.  

Чл. 10. Достъпът на адвоката/адвокатското дружество до сайта се преустановява 

незабавно при получаване на информация за преустановяване на дейността на същите, 

независимо от причината за това.  

Чл. 11. При прекратяване на трудовото правоотношение на упълномощеното лице по 

чл. 6, съответния орган на съдебната власт следва да уведоми Окръжен съд- Русе с писмо. 

Достъпът се преустановява незабавно при получаване на информацията.  

Чл. 12. Съдът запазва правото си да ограничи достъпа до определена информация по 

движението на делата, с оглед нейния характер, както и до определени видове дела съгласно 

законодателната рамка. 

Чл. 13. Събраната статистическа информация за всяка справка извършена от лицата по 

чл. 1 може да бъде използвана от магистратите и съдебните служители в съда при 

необходимост. Съдът си запазва правото да предоставя статистическа информация на трети 

лица във връзка с техните функции.  

Чл. 14. Заявлението за осъществяване на достъп може да бъде подадено от лицата по 

чл. 1 по всяко време в хода на съдебния процес, като те получават права за всички дела 

подсъдни на съда, по които са страни или процесуални представители. Информацията, която 

се извлича от електронното досие на делото, под каквато и да е форма, следва да се използва 

единствено и само във връзка с това дело. 

Чл. 15. След получаване на такова заявление от лицата по чл. 1, същото се завежда в 

Регистъра на разрешенията за достъп до електронните досиета на делата.  



Чл. 16. Електронната поща, посочена в заявлението се използва за уведомяване на 

лицата по чл. 1 при настъпване на промени в настоящите правила или в начина на достъп до 

електронните досиета на делата.  

Чл. 17. Окръжен съд – Русе прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, 

точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват 

обективни несъответствия или пропуски. В следствие на това съдът не носи отговорност за 

последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с 

достъпа, употребата или невъзможността за употреба на ресурсите на сайта. ОС – Русе не 

носи отговорност за субективни възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и 

полезността на информационните ресурси. 

Чл. 18. Цялата информация в системата за достъп до електронните досиета на делата се 

предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.  

Чл. 19. Окръжен съд – Русе си запазва правото да извършва промени в настоящите 

правила по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта или уведоми 

лицата по чл. 1 чрез изпращане на електронно съобщение на посочения в заявлението 

електронен адрес.  

 

Интернет страница на Окръжен съд – Русе: www.justice-ruse.org  

 



Приложение №1 

До     

Окръжен съд – Русе  

Гр. Русе 7000    

Ул. Александровска №57    

З А Я В Л Е Н И Е 

� първоначално / � промяна 

от ...................................................................................................................... 

(три имена за физическо лице / наименование за юридическо лице) 

Име/наименование на латиница: ………………………………………………………………… 

ЕГН / ЕИК: 

 

 

в качеството си на: 

за физически лица  

� страна по дело 

� упълномощено лице на орган на съдебната власт 

за юридически лица  

� представляващ: ………………………………………………………………………………….. 

с ЕГН ………………………….. 

за адвокати  

� адвокат с личен номер: .............................................., 

дата на вписване в Регистъра на Българската адвокатура: ………………… 

 

електронен адрес за кореспонденция: …………………………………………………………….. 

� ЗАЯВЯВАМ,  че желая да получа/променя достъп/а до електронните досиета 

на делата, по които съм страна/процесуален представител. 

� ЗАЯВЯВАМ, че упълномощавам …………………………………………………, 

с ЕГН ……………………….., с нотариално заверено пълномощно приложено към 

заявлението, да подаде заявлението и да получи ПИК.  

� ЗАЯВЯВАМ, че съм упълномощено лице на следния орган на съдебната 

власт: ………………………………………………………………………………………………… 

Декларирам, че съм запознат и приемам Правилата за регламентиране достъпа до 

електронните досиета на делата подсъдни на Окръжен съд – Русе. Получих Персонален 

идентификационен код /ПИК/ за достъп до електронните документи. 

 

Дата:.........................г.   .................................... 

(подпис) 

             



Приложение №2 

 

ПЕРСОНАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД /ПИК/  

ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ 

 

 

Настоящият ПИК за достъп до електронни документи се предоставя съобразно 

Инструкцията за защита на личните данни на физическите лица във връзка с дейността на 

Окръжен съд – Русе и Наредба № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и 

организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни. ПИК ще бъде активиран 

до 48ч. от получаването му в регистратурата на съда.  

 

  


