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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

    РАЙОНЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК 

 
 

      УТВЪРЖДАВАМ: 

      АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД -  

      ПАЗАРДЖИК: 

 

                                    /Веселка Златева/ 

 

 

В Ъ Т Р Е Ш Н И  П Р А В И Л А  

за 

организацията на публикуване на постановените съдебни актове на  Районен 

съд -  Пазарджик, приети на основание ЗСВ, Наредба  от 16.03.2016г. за 

воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на 

съдилищата, протоколно решение №25 от 29.10.2009г. на Комисия по 

професионална квалификация и статистика към ВСС, протоколно 

решение №1 от 01.11.2017г. , допълнено с протоколно решение №11 от 

14.11.2017г., двете на КПКИТ към Пленума на ВСС 

 

/Актуализирани със заповед № 716 от 11.09.2019 г.  на  Административния 

ръководител –  Председател на Районен съд - Пазарджик/ 
 

 
 Съдебните актове, постановени от съдиите в Районен съд-

Пазарджик, с изключение на тези по наказателни дела, с които 

подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание, се публикуват 

незабавно след постановяването им на интернет страницата на съда при 

спазване изискванията на защита на личните данни и Закона за защита на 

класифицираната информация. 

 Влезлите в сила съдебни актове по наказателни дела, с които 

подсъдимият е осъден да изтърпи ефективно наказание лишаване от 

свобода, пробация, лишаване от права и обществено порицание, се 

публикуват след  получаване на уведомление от прокурора, че са 

предприети действия по привеждането им в изпълнение.  

 Присъдите, които са обжалвани и протестирани, се публикуват 

незабавно след постъпване на жалба или протест. 
 Публикуването на актовете на съда се извършва по начин, който 

не позволява идентифицирането на физическите лица, упоменати в тях.   
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 Актовете по дела, които засягат гражданския или здравния 

статус на лицата, се публикуват без мотивите им. 

         Съдебните актове на Районен съд Пазарджик се публикуват 

незабавно след постановяването им в обезличен вид, като задължително 

се спазват ограниченията и изключенията по: 

o чл. 64 от Закона за съдебната власт; 

o Закона за защита на личните данни; 

o Закона за защита на класифицираната информация; 

o Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; 

o произтичащи от актове, засягащи следствена или банкова 

тайна; 

o произтичащи от актове в обезпечителни производства; 

o произтичащи от разпореждания за издаване на заповеди по чл. 

410 и чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс; 

o произтичащи от актове, постановявани в рамките на 

охранителни производства. 

o  актове, постановени по охранителни, частни граждански и 

частни наказателни производства, с изключение на тези, които 

слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на 

производствата. 

 При нужда от специфична преценка относно публикуване на 
съдебен акт или неговото обезличаване, становище относно 
необходимостта от публикуване или обезличаване на данни в 
съдържанието на подлежащия на обявяване съдебен акт се дава от 
съдията-докладчик. По същия ред се заличават и части от актове, 
съдържащи обидни, нецензурни или неподходящи изрази. Действията по 
обезличаване се извършват от съдебните деловодители или съдебните 
секретари в зависимост от вида на производството- съответно закрито и 
открито.  

 Подлежат на обезличаване имена, ЕГН и адреси на 

физическите лица -  участници в производството: главните и 

подпомагащите страни, свидетелите, законните представители или 

пълномощниците, служебните защитници и децата.  

 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. 

 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, 
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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.) 

  

 Не подлежат на обезличаване:  

 1. имената на магистрата, постановил съдебния акт, 

респективно на съдебния състав;  

 2. имената на прокурора, участвал по делото;  

 3. имената на съдебния секретар;  

 4. наименованията на контролиращите страни. 

 5.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. подобни 

  

  Процедурата по обезличаване включва:  

  1. замяна на всяка цифра от ЕГН на физически лица със 

символ „*“ 

  2. замяна на имена на физически лица – страни по съответното 

дело, с инициали 

   3. замяна на адреси на физически лица – страни по делото, 

със символи „***“.  

   

  Освен горните лични данни, със символи „***“ се обезличават 

и всички други данни според специфичната преценка на съдията-

докладчик и според индивидуалните особености на конкретния съдебен 

акт, който следва да се публикува. 

   

  Грешки и непълноти, допуснати при вписване на 

обстоятелства при обявяване на актове, се отстраняват чрез редакция по 

съществуващата електронна партида на обявения акт, за който е 

установено наличието на грешка или непълнота. 

 

   Обезличени съдебни актове които слагат край или препятстват 

понататъшното развитие на производството (финализиращи), подлежащи 

на публикуване съгласно тези вътрешни правила, се публикуват в 

„Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове“ 

(ЦУБИПСА) http://legalacts.iustice.bg на следващия ден след 

постановяването им по утвърден от Пленума на Висш съдебен съвет 

часови график. 

  Обезличените съдебни актове подлежащи на публикуване съгласно 
тези вътрешни правила, се публикуват чрез автоматизиран процес на 
комуникационно приложение в деловодната програма САС „Съдебно 

http://legalacts.iustice.bg/
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деловодство“ на „Единния портал за електронно правосъдие“ (ЕПЕП) 

https://ecase.iustice.bg/. и интернет страницата на Районен съд - Пазарджик 
https://pazardzhik-rs.justice.bg веднага след създаването/редактирането им. 

 

 Настоящите правила се изменят и допълват със заповед на 

Административния ръководител - Председател на Районен съд - 

Пазарджик. 
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