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(Заповед № РД-13-545/19.07.2021 г.)

В Ъ Т Р Е Ш Н И  П Р А В И Л А

относно използване в Единната информационна система 
на съдилищата (ЕИСС) на квалифицирани електронни 

подписи от съдебните заседатели, участващи в състава на 
съда по наказателни дела в Районен съд - Русе

1. Съдебните заседатели са длъжни да подписват съдебни актове с 
квалифициран електронен подпис /КЕП/. Това право е с ограничен достъп и 
включва само достъпване до електронно дело, по което са избрани на случаен 
принцип, без право на редакция и добавяне в съдържанието на документи, а 
само за изпълнение на функцията за преглед и за подписване с КЕП на актовете 
на електронното дело в качеството им на членове на съдебния състав.

2. Функционалността в ЕИСС за подписване от съдебните заседатели 
на съдебен акт с КЕП се отнася до подписване на следните съдебни актове: 
присъди, определения (включително постановени в закрити заседания), 
протоколни определения и мотиви по присъди, по които има особено мнение на 
член на състава на съда и документ-особено мнение.

3. Когато е постановен съдебен акт с гласовете на съдебните 
заседатели, при особено мнение само на председателя на състава, актът се 
изготвя от съдебните заседатели в текстов файл, качва се в ЕИСС от 
председателят и се създава задача до всички участници „За съгласуване и 
подпис“. Председателят изготвя особеното си мнение чрез функционалността 
за отразяване на особено мнение в ЕИСС при изпращане на акта за съгласуване. 
Актът се подписва от всички членове на състава с КЕП, а особеното мнение - от 
председателят.



4. Когато е постановен съдебен акт при особено мнение на съдебен 
заседател, актът се изготвя и се качва в ЕИСС от председателят на съдебния 
състав и се създава задача до всички участници „За съгласуване н подпис“, 
съдебният заседател отбелязва и регистрира в системата особеното си мнение 
чрез функционалността в ЕИСС за отбелязване и регистриране на особено 
мнение при изпращане на акта за съгласуване, след което актът се подписва от 
всички членове на състава с КЕП, а особеното мнение -  от съдебният заседател. 
Мотивите на особеното мнение, след изготвянето им в текстов файл от 
съдебният заседател, се качват в ЕИСС с квалифицирания електронен подпис 
на председателя на съдебния състав или с квалифицирания електронен подпис 
на съответния съдебен служител, след което, така качените в системата мотиви 
се подписват с КЕП от изготвилият ги съдебен заседател.

5. Да се осигурят квалифицирани електронни подписи /КЕП/ на 
съдебните заседатели при Районен съд - Русе, които са положили клетва.

6. Издадените квалифицирани електронни подписи /КЕП/ на 
съдебните заседатели при Районен съд - Русе да се съхраняват при 
административния секретар на съда.

7. Преди началото на съдебното заседание, съдебният секретар на 
състава получава от административния секретар КЕП на съдебните заседатели, 
които ще участват в съдебното заседание.

8. Приемо -  предаването на КЕП между административния секретар и 
съдебния секретар да се удостоверява в нарочна тетрадка.

9. Приемо -  предаването на КЕП между съдебния секретар и съдебния 
заседател да се удостоверява в нарочна тетрадка.

10. След приключване на съдебното заседание и отпадане на 
необходимостта от КЕП на съдебния заседател, същият се предава на съдебния 
секретар на състава, който от своя страна незабавно предава КЕП на съдебния 
заседател на административния секретар за съхранение.

Нормативна основа за подписването на съдебните актове с КЕП се 
съдържа в законови и подзаконови нормативни актове.

Настоящите вътрешни правила са утвърдени със Заповед № РД-13- 
545/19.07.2021 г. на Административен ръководител -  председател на Районен 
съд -  Русе.


