Цел: Изпълнение на чл.64 от ЗСВ
Чл. 64:
(1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г., доп., бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) Актовете на

съдилищата, 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 съответния съд при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни
и Закона за защита на класифицираната информация.
(2) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) Решенията, с които присъдите са
влезли в сила, се публикуват на страницата на съответния съд в интернет, след получаване на
уведомление от прокурора, че са предприети действия по привеждането им в изпълнение.
(3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., предишна ал. 2, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.)
Публикуването на актовете по ал. 1 се извършва по начин, който не позволява
идентифицирането на физическите лица, упоменати в тези актове.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2011 г., предишна ал. 3, бр. 63 от 2017 г., в сила от
5.11.2017 г.) Актовете по дела, които засягат гражданския или здравния статус на лицата, се
публикуват без мотивите им.
В изпълнение на решението на комисия „Професионална квалификация и
информационни технологии“ към Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол №
28/01.11.2017г. и допълнение към него с протокол № 30/14.11.2017 г., относно публикуване
на съдебни актове на съдилищата в интернет и в Централния интерфейс за публикуване
на съдебни актове /ЦУБИПСА/ във връзка с промените в разпоредбите на чл.64 от Закона
за съдебната власт, влизащи в сила от 05.11.2017 г., в Районен съд - Пещера се установяват
следните правила:
I. Подлежат на публикуване
I.1 Съдебните актове, постановени от съдии в Районен съд- Пещера, с изключение на тези

по наказателни дела, с които подсъдимият е осъден да изтърпи наказание лишаване от свобода,
се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на съда при спазване
изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната
информация.
I.2 Влезлите в сила съдебни актове по наказателни дела, с които подсъдимият е осъден да

изтърпи наказание лишаване от свобода / когато не е приложен чл.66 от НК/, пробация,
лишаване от права и обществено порицание, се публикуват след получаване на уведомление от
прокурора, че са предприети действия по привеждането им в изпълнение.
I.3 Присъдите, които са обжалвани и протестирани, се публикуват незабавно след

постъпване на жалба или протест.
I.4 Публикуването на актовете на съда се извършва по начин, който не позволява

идентифицирането на физическите лица, упоменати в тях.
I.5 Актовете по дела, които засягат гражданския или здравния статус на лицата, се
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публикуват без мотивите им.
I.6 Съдебните

актове на Районен съд Пещера се публикуват незабавно след
постановяването им в обезличен вид, като задължително се спазват ограниченията и
изключенията по:
 чл. 64 от Закона за съдебната власт;
 Закона за защита на личните данни;
 Закона за защита на класифицираната информация;
 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 произтичащи от актове, засягащи следствена или банкова тайна;
 произтичащи от актове в обезпечителни производства;
 произтичащи от разпореждания за издаване на заповеди по чл. 410 и чл. 417 от
Гражданския процесуален кодекс;
 произтичащи от актове, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по
движението на делата;
 произтичащи от актове, постановявани в рамките на охранителни производства;
I.7 Публикуват се пълните съдебни актове-мотиви и диспозитив, освен в случаите на чл.64

ал.4 от ЗСВ и в случаите когато присъдата е постановена за престъпление по раздел осми от
Глава втора на НК /особена част/, когато се публикува само диспозитива след съответното
обезличаване.
I.8 За публикуване на съдебния акт, с който е наложено наказание лишаване от свобода,

което подлежи на изтърпяване се прилага следния механизъм:
След влизане в сила на съдебния акт, а при обжалване или протестиране - след влизане в
сила на съдебния акт и връщане на делото в Районен съд - Пещера- последният изпраща препис
от акта на Районна прокуратура - Пещера.
Районна прокуратура – Пещера в срока по чл.416, ал.6 от НПК изпраща уведомление за
предприетите действия по привеждане в изпълнение на наказанията от нейната компетентност
на Районен съд- Пещера и на съда, постановил окончателен съдебен акт.
След получаване на уведомлението от прокурора Районен съд- Пещера публикува
съдебния акт в интернет сайта си и в Централния уеб-базиран интерфейс за публикуване на
съдебни актове (ЦУБИПСА). Районен съд - Пещера публикува само собствените си съдебни
актове и няма задължение да публикува постановените по реда на инстанционния контрол
актове на горните съдебни инстанции.
I.9 Публикуват се само диспозитиви на присъди, постановени по производства,

разглеждани при закрити врати - чл.263, ал.1 и 2 от НПК и на съдебни актове, постановени по
производства, разглеждани при изключване на публичността-чл.136 ал.1 от ГПК. В
публикувания диспозитив се обезличават ЕГН-та на физическите лица, техните имена и адреси.
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II. Не подлежат на публикуване:
II.1 Съдебни актове, постановени по охранителни производства.
II.2 Актове, произнасяни по частни граждански и частни наказателни производства:

 разпорежданията за издаване на заповеди по чл.410 и чл.417 от ГПК;
 заповеди за изпълнение чл.410 и чл.417 от ГПК;
 актове по чл. 130, ал.З и ал. 4 СК;
 актове по съдебни поръчки;
 обезпечения (на бъдещ или предявен иск по реда на чл. 72 и чл. 73 от НПК);
 актове по всички искания към съда в досъдебното производство в т.ч.:
o актове по разрешаване и/или одобряване на обиск, претърсване и изземване;
o определения, с които се разрешава принудително изземване на образци за
сравнително изследване;
o актове по мерки за неотклонение;
o разпити на свидетели и обвиняеми пред съдия;
o актове по молби за реабилитация;
o актове по молби за определяне на общо наказание;
o актове по предложения за принудителни медицински мерки по чл.89 от НК;
o актове по искания за задължително настаняване и лечение по чл.154, ал.2 и ал.3
и по чл.157 от Закона за здравето;
o актове по производства във връзка с изпълнение на наказанията;
o актове по искания за разкриване на банкова тайна (разрешенията по чл.62,
ал.7 от ЗКИ);
o актове по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни
дела;
II.3 Актовете, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на

делата - определения и разпореждания, постановени в рамките на общи или особени искове, или
в административни производства:
 за насрочване, пренасрочване или отлагане на делата;
 за допускане или недопускане на доказателства;
 за даване на указания на страните;
 за назначаване на вещи лица, особени представители, служебни защитници и за
допускане на правна помощ;
 за конституиране на страни;
 за допускане или недопускане на изменение на иска;
 за приемане или неприемане на възражения, насрещни, обратни и инцидентни
установителни искове;
 за издаване на изпълнителен лист;
 за налагане на глоби;
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II.4 Разпорежданията за прекратяване на съдебното производство по наказателни дела и

връщането им на прокурора.
II.5 Не следва да се публикуват актове, съдържащи информация, определена по чл.25

ЗЗКИ и списъка по приложение № 1 към ЗЗКИ като „държавна тайна“ или тази информация
следва да бъде заличена, освен ако от последното няма да последва обезсмисляне съдържанието
на съдебния акт, в който случай такъв акт не следва да се публикува.
II.6 Влезлите в сила съдебни актове по наказателни дела, с които подсъдимият е осъден да

изтърпи наказание лишаване от свобода / когато не е приложен чл.66 от НК/, пробация,
лишаване от права и обществено порицание - до получаване на уведомление от прокурора, че са
предприети действия по привеждането им в изпълнение.
III. Подготовка за публикуване на съдебни актове в Интернет.
III.1 Обезличаването на съдебните актове при спазване изискванията на Закона за защита

на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация се извършва от
съдебните секретари, а по т.II.6 и т.II.7 – от съдебните деловодители.
III.1.1 Подлежат на обезличаване имена и ЕГН и адреси на физическите лица участници в производството: главните и подпомагащите страни, свидетелите, законните
представители или пълномощниците, служебните защитници и децата.
III.1.2 Освен данните по т.III.1.1 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.
III.1.3 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. Участници в производството са както главните и подпомагащите страни, така и
свидетелите, законните представители или пълномощниците, вещите лица, особените
представители и децата.
III.1.4 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.)
III.1.5 Горните данни се публикуват в случаите, когато са били от съществено
процесуалноправно или материално правно значение за изхода на конкретното дело и тяхното
заличаване би довело до обезсмисляне съдържанието на постановения съдебен акт или да
промени смисъла на същия.
III.1.6 Могат да се заличават и части от актове, съдържащи обидни, нецензурни или
неподходящи изрази.
III.1.7 Процедурата по обезличаване включва:
 замяна на всяка цифра от ЕГН на физически лица със символ „*“;
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 замяна на имена на физически лица - страни по съответното дело, с инициали;
 замяна на адреси на физически лица - страни по делото, със символи „***“;
Преценката за данните, които подлежат на обезличаване следва да се извършва според
индивидуалните особености на конкретния съдебен акт, който следва да се публикува.
III.1.8 След първоначалното „обезличаване" на документ е необходимо да се провери
внимателно дали системата правилно е заличила всички данни на лицата, подлежащи на
заличаване и, ако има пропуски, е задължително ръчно да бъдат заличени.
III.2 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;
 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;
III.3 Публикуването на файловете с обезличените съдебни актове на Интернет страницата

на Районен съд - Пещера се извършва от системния администратор, а в ЦУБИПСА /централен
уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове/ - по планиран часови график,
утвърден от ВСС.
III.4 В интернет страницата на Районен съд - Пещера се публикуват и съхраняват

постановените от текущата година актове, както и тези от предходните години.
III.5 При достигане на крайния размер на дисковото пространство на интернет страницата

на съда Председателят на Районен съд - Пещера със заповед постановява снемане на данни.
IV. Заключителни разпоредби
IV.1 Настоящите правила могат да бъдат изменяни и допълвани само със заповед на

Председателя на съда.
IV.2 Настоящите правила следва да бъдат публикувани на интернет страницата на

съда.

4550 Пещера, ул.”Васил Левски” № 2 А,
тел./факс 0350 – 6-41-96, e – mail: peshtera-rs@justice.bg

6

