
 

 

 

 
 

 
УТВЪРЖДАВАМ:   /п/ 

Председател на 
Окръжен съд-
Перник 

 
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
 

за публикуване на съдебните актове 

на Окръжен съд – Перник 

на интернет страницата на съда 
 

 
С настоящите вътрешни правила се регламентират реда и начина 

за публикуване на съдебните актове на Окръжен съд - Перник на 
интернет страницата на съда. Преди публикуването на тези актове в 

интернет страницата на съда е необходимо да бъдат спазени 
разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за 

защита на класифицираната информация. 
В Окръжен съд – Перник автоматизираната обработка на делата 

и тяхното движение, както и публикуването на съдебните актове на 
интернет страницата на съда, се осъществява с помощта на САС 

„Съдебно деловодство”. Във връзка със задължението на съдилищата 
да публикуват на сайтовете си съдебните актове, съгласно чл.64, ал.1 

от ЗСВ и за прилагане в регистъра по чл.235, ал.5 от ГПК на решения 
с „обезличен” текст, в тази система има вградена функционалност за 

автоматично заличаване (скриване) в MS Word документ на данни за 

физически лица, регистрирани в системата като страни по съответното 
дело. Процедурата за автоматично „обезличаване” се изпълнява за MS 

Word документ, който е „присъединен” в електронната папка на 
съответното дело. 

С цел по-бързото и лесно намиране на търсеният съдебен акт, 
както и свързани с него актове на по-долна инстанция, информация за 

обжалвани актове пред по-горна инстанция, възможност за търсене по 
различни критерии, в точка „Календар на заседанията и СЪДЕБНИ 

АКТОВЕ” от менюто на сайта, е поставена препратка (link) „Разширено 
търсене на съдебен акт” към Централизирания Уеб Базиран Интерфейс 

за Публикуване на Съдебните Актове (ЦУБИПСА). 
Съгласно чл.64 от ЗСВ на интернет страницата на Окръжен съд – 

Перник се публикуват, при спазване на изискванията на Закона за 
защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната 

информация, всички съдебни актове с изключение на: 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

О К Р Ъ Ж Е Н  С Ъ Д  –  П Е Р Н И К  
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- Граждански и търговски дела: Искове по СК – допускане на 

осиновяване; Искове по СК – допускане на международно 

осиновяване;  Искове по СК – прекратяване на осиновяване, вкл. 
Международно осиновяване; Искове по СК - информация за 

осиновяване; Искове по СК – прекратяване на осиновяване, вкл. 
международно осиновяване (по взаимно съгласие);  Обезпечаване на 

бъдещ иск; частна жалба срещу актове на съда в производството по 
чл. 389 и сл. от ГПК; Молба за обезпечаване на бъдещ иск; частна 

жалба срещу актове на съда в производството по чл. 389 и сл. от ГПК; 
Молба за обезпечаване на бъдещи искове за отнемане в полза на 

държавата на незаконно придобито имущество;  
- Наказателни дела: Производство по искане на прокурор за 

разкриване на банкова тайна; Производство по искания към съда по 
ЗЕС; Разпит пред съдия в досъдебно производство – чл. 222, чл. 223 

от НПК; Производство по чл. 70 НПК (I-ва и II-ра инстанция); 
Производство по чл. 72 НПК (I-ва и II-ра инстанция); Производство по 

чл. 73 НПК и чл. 73а НПК(I-ва и II-ра инстанция); Производство по чл. 

146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 от НПК; Производство по 
искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154, ал. 2 и 3 

и по чл. 157 от Закона за здравето; Производство по чл. 249, чл. 288, 
чл. 335  от НПК; Блудство с лице, ненавършило 14 г. – чл. 149, ал 1-4 

НК; Квалифицирани състави на блудство – чл. 149, ал. 5; Блудство с 
лице, навършило 14 г. – чл. 150 НК; Съвкупление с лице, 

ненавършило 14  г. или с лице, навършило 14 г., неразбиращо 
свойството и значението на извършеното – чл. 151 НК; Изнасилване – 

чл. 152 ал. 1 НК; Квалифицирани състави на изнасилване – чл. 152 
ал. 2 НК; Квалифицирани състави на изнасилване – чл. 152 ал. 3 НК; 

Квалифицирани състави на изнасилване – чл. 152 ал. 4 НК; 
Съвкупление чрез използване на служебна или материална зависимост 

– чл. 153 НК; Съвкупление между възходящи и низходящи, братя и 
сестри, осиновители и осиновени – чл. 154 НК; Развратни действия с 

непълнолетно проституиращо лице – чл. 154а НК; Склоняване към 

проституция – чл. 155 НК; Извършване на развратни действия чрез 
изнудване с използване на интернет информация – чл. 155а НК; 

Склоняване на непълнолетен за участие или наблюдение на развратни 
действия – чл. 155б НК; Отвличане с цел предоставяне за развратни 

действия – чл. 156 ал. 1 НК; Квалифицирани състави на отвличане с 
цел предоставяне на развратни действия – чл. 156 ал. 2 НК; 

Квалифицирани състави на отвличане с цел предоставяне на 
развратни действия – чл. 156 ал. 3 НК; Хомосексуални действия, 

осъществени чрез принуда или използване на положение на 
зависимост – чл. 157 НК; Развратни действия с непълнолетни – чл. 

158а НК; Разпространение на порнографски материали – чл. 159 НК. 
- Актовете, свързани с произнасяне по доказателствени искания 

или по движението на делата. Във всички случаи тези актове са 
определения и разпореждания, постановяват се в рамките на общи 

или особени искови, или в административни производства и могат да 

бъдат: 

http://pernik.court-bg.org/
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• за налагане на глоби; 

• за назначаване на вещи лица, особени представители, 
служебни защитници, както и за допускане на правна помощ; 

• за насрочване, пренасрочване или отлагане на делата; 

• за даване на указания на страните; 

• актове за конституиране на страни, актове, с които се допуска 
или не изменение на иска, или се приемат или не възражения, 
насрещни, обратни и инцидентни установителни искове; 

• за допускане или недопускане на доказателства; 

• за издаване на изпълнителен лист; 

• други; 

- Актове, на които е поставен гриф за сигурност 
(класифицирани съдебни актове). 

На интернет страницата на Окръжен съд – Перник се публикуват 

без мотивите, при спазване на изискванията на Закона за защита на 
личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, 

всички съдебни актове по следните видове дела: 
- Граждански и търговски дела: Искове за развод и 

недействителност на брака; Искове по СК – за произход; Запрещение; 
Производства по Закона за защита от домашно насилие; Производства 

по ЗЗДетето; Производства по ограничаване и лишаване от 
родителски права; Други граждански дела (жалби по дела по искове 

за унищожаемост и нищожност на брака; дела за промяна на име; 
дела, образувани по молба за установяване факт на раждане или 

смърт; дела, образувани по молба за обявяване на отсъствие или 
смърт); Решенията по делата по несъстоятелност в случаите, в които 

молбата за откриване на производство по несъстоятелност е 
отхвърлена. 

- Наказателни дела: Убийство по чл. 115 НК; Квалифицирани 

състави на убийство – чл. 116 ал. 1 НК; Убийство на съдия, прокурор, 
следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен или 

частен съдебен изпълнител и помощник – частен съдебен изпълнител, 
митнически и данъчен служител – чл. 116 ал. 2 НК; Приготовление за 

убийство по чл. 115 чл. 116 НК – чл. 117 НК; Убийство в състояние на 
силно раздразнение – чл. 118 НК; Убийство при превишаване 

пределите на неизбежната отбрана – чл. 119 НК; Лишаване от живот 
при професионална непредпазливост – чл. 123 НК; Непредпазливо 

убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда – чл. 124 
НК; Опит за убийство по чл. 115 НК; Опит за убийство по чл. 116 НК; 

Опит за убийство по чл. 118 НК; Отвличане – чл. 142, ал. 1 НК; 
Квалифицирани състави на отвличане – чл. 142 ал. 2 НК; Отвличане 

по чл. 142, ал. 3 НК; Приготовление за отвличане – чл. 142, ал. 5; 
Противозаконно лишаване от свобода чл. 142а ал. 1 НК; 

Противозаконно лишаване от свобода от длъжностно лице, 

представител на обществеността в нарушение на службата или 
функцията му, от охранител, застраховател или лице от състава на 

МВР, от лице, действащо по поръчение на организирана престъпна 

http://pernik.court-bg.org/
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група – чл. 142а ал. 2 НК; Противозаконно лишаване от свобода на 

бременна жена, малолетно или непълнолетно лице – чл. 142а ал. 3 

НК; Противозаконно лишаване от свобода по начин, мъчителен и 
опасен за здравето на пострадалия или продължило повече от две 

денонощия – чл. 142а ал. 4 НК; Съзнателно настаняване или 
задържане на здраво лице в болнично заведение – чл. 142а ал. 5 НК; 

Квалифицирани състави на блудство – чл. 149, ал. 5 НК; 
Квалифицирани състави на изнасилване – чл. 152 ал. 4 НК;  

Производство по чл. 64 НПК – задържане по стража в досъдебното 
производство и в производството по ЗЕЕЗА (I-ва и II-ра инстанция); 

Производство по чл. 65 НПК – задържане по стража в досъдебното 
производство и в производството по ЗЕЕЗА (I-ва и II-ра инстанция); 

Производство по чл. 243 НПК (I-ва и II-ра инстанция). 
Съгласно чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ, актовете на съда, с 

изключение на тези по наказателни дела, с които подсъдимият е 
осъден да изтърпи съответното наказание, се публикуват след 

постановяването им на интернет страницата на съответния съд. 

Решенията, с които присъдите са влезли в сила, се публикуват след 
получаване на уведомление от прокурора, че са предприети действия 

по привеждането им в изпълнение.  
Във вр. с чл.13, ал.3 от НАРЕДБА № 4 от 16 март 2017 г. за 

воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на 
съдилищата, всеки съдия-докладчик, който констатира, че с 

публикуването на постановен от него акт по дело, което не е сред 
изрично изброените по-горе, биха се нарушили разпоредбите на ЗЗЛД 

и ЗЗКИ или би се засегнал гражданския или здравния статус на 
лицата, то с изричен писмен акт да разпореди как да се публикува 

съдебния акт на интернет страницата на съда. 
На интернет страницата на съда се публикуват и съхраняват 

постановените от текущата календарна година съдебни актове. 
 

При обезличаване на съдебния акт следва да се спазват 

следните изисквания: 
 

1. При създаване и поддържане на регистъра следва да се 
предприемат мерки за гарантиране невъзможността за 

идентифициране на физическите лица чрез замяна на имената на 
физическите лица с инициали, заличаване на единните граждански 

номера и адресите. 

2. Освен данните по т. 1 следва да бъдат заличени и признаците, 

свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, 
психологическа, икономическа, културна, социална или друга 

идентичност на лицето, които въпреки замяната на имената на лицата 
с инициали и заличаването на останалите лични данни биха могли да 

способстват идентифицирането на конкретни физически лица. 

3. Обезличаването следва да засяга не само физически лица – 

страни в процеса, но и всички физически лица, участващи в 

производството по делото в каквото и да било друго качество. 

http://pernik.court-bg.org/
mailto:ospernik@abv.bg


гр. Перник, ул.”Търговска” 37, тел. (076) 647012, факс (076) 604441 

http://pernik.court-bg.org, ospernik@abv.bg 
5 

Участници в производството са както главните и подпомагащите 

страни, така и свидетелите, законните представители или 

пълномощниците, вещите лица, особените представители и децата.  

4. Обезличаването засяга и данни от вида: телефонен номер, 

регистрационен номер на моторно превозно средство, номер на 
социално осигуряване, номер на паспорт или комбинация от значими 

критерии, единствено в случаите, когато същите биха могли да 
способстват косвено конкретни физически лица да се разпознаят в 

малка група, към която принадлежат (възраст, професия, 
местожителство и др.). 

5. Данните по т. 2 – 4 задължително се публикуват в случаите, 
когато са били от съществено процесуалноправно или 

материалноправно значение за изхода на конкретното дело и тяхното 
заличаване би довело до обезсмисляне съдържанието на постановения 

съдебен акт или да промени смисъла на същия. 

6. Не подлежат на обезличаване: 

- имената на магистрата, постановил съдебния акт, респективно 

на съдебния състав; 

- имената на прокурора, участвал по делото; 

- имената на съдебния секретар; 

- наименованията на контролиращите страни. 

7. Номера на двигател и рама на моторни превозни средства, 
идентификатори на недвижими имоти, данни на юридически лица, 

номера на договори, освен ако самият договор не съставлява 
класифициран документ, и др. не подлежат на обезличаване. 

По реда на чл. 13, ал. 3 от НАРЕДБА № 4 от 16 март 2017 г. за 
воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на 

съдилищата, могат да се заличават и части от актове, съдържащи 
обидни, нецензурни или неподходящи изрази с изричен писмен акт от 

съдия-докладчика как да се публикува съдебния акт на интернет 
страницата на съда. 

Процедурата по обезличаване по чл. 13 от НАРЕДБА № 4 от 16 

март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на 
актовете на съдилищата включва: 

- замяна на всяка цифра от ЕГН на физически лица със символ 
"*"; 

- замяна на имена на физически лица – страни по съответното 
дело, с инициали; 

- замяна на адреси на физически лица – страни по делото, със 
символи "***". 

Със символи "***" се обезличават и всички други данни по чл. 
13, ал. 3 и чл. 14, ал. 2 – 4 от НАРЕДБА № 4 от 16 март 2017 г. за 

воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на 

http://pernik.court-bg.org/
mailto:ospernik@abv.bg
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съдилищата, според индивидуалните особености на конкретния 

съдебен акт, който следва да се публикува. 

Последователни действия, които е необходимо да бъдат 
извършени при изготвянето, обезличаването и публикуването 

на съдебните актове на интернет страницата на Окръжен съд - 
Перник: 

1. След окончателното изготвяне на съдебните актове от 
магистратите, тяхното отпечатване и прилагане към съответното дело, 

магистратите изпращат по вътрешната мрежа в своята индивидуална 
папка (намираща се на сървъра) файла на съдебния акт заедно с 

мотивите (ако има такива), след което предават делото в съответното 
деловодство. 

Файловете се именуват по следния начин: XXXXX-YYYY-Z, 
където XXXXX е номера на делото, изписан с петразрядно число 

(допълнен при необходимост с водещи нули), YYYY – годината на 
образуване на делото в пълен формат, а Z е идентификатор (изписан 

на латиница) за вида на съдебния акт, а именно R – Решение, O – 

Определение, P – Присъда, M – Мотиви, RZ – Разпореждане, S - 
Споразумение. Например, 00203-2009-R – Решение по дело № 203 от 

2009 година. 
В случаите, когато става дума за протоколно определение или 

споразумение, след изготвянето, отпечатването и подписването им, 
файла се именува и изпраща по вътрешната мрежа в папката на 

съответния докладчик от съдебния секретар. 

2. Ежедневно съдебните деловодители (съдебни секретари) 

предават списък с номерата на делата на изготвените за деня съдебни 
актове на съдебния деловодител – компютърна обработка на данни. 

3. Съдебния деловодител – компютърна обработка на данни 
присъединява в САС „Съдебно деловодство” съдебните актове в деня 

на изготвянето им или най-късно на следващия работен ден. 
4. В края на работния ден или най-късно на следващия 

Гл.специалист – Софтуер извлича от информационната деловодна 

система постановените за деня съдебни актове и ги публикува в 
интернет страницата на съда. 

С тези правила се отменят Вътрешни правила за публикуване на 
съдебните актове на Окръжен съд – Перник на интернет страницата на 

съда, утвърдени със заповед №180/27.04.2017 г. 
Контролът по изпълнението на настоящите правила се възлага на 

Съдебния администратор и Гл.специалист – Софтуер. 
Настоящите правила са утвърдени със заповед на председателя 

на Окръжен съд – Перник и влизат в сила от 06.11.2017 година. 

http://pernik.court-bg.org/
mailto:ospernik@abv.bg

