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Наръчник за крайния потребител на 

ЕПРО 

 

 
по Договор № ВСС-12089/20.11.2020 г. (№ ПО-16-1515/24.11.2020 г. на 

„Информационно обслужване“ АД, сключен между Висш съдебен съвет и 

„Информационно обслужване“ АД 

 

 

за обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на 

електронен публичен регистър на отводите‘‘ в изпълнение на проект „Осигуряване 

на софтуерна и  методическа обезпеченост, и изграждане на административен 

капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт”, Договор № 

BG05SFOP001-3.001-0016-C01/17.07.2016 г., процедура BG05SFOP001-3.001 – 

„Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на 

реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление 

и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г.” по Приоритетна ос № 3 

„Прозрачна и ефективна съдебна система“ на Оперативна програма „Добро 

управление” 2014-2020 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият документ представлява наръчник за крайния потребител на 

Електронен публичен регистър на отводите (ЕПРО), в изпълнение на изискванията за 

изпълнение на обществена поръчка с предмет „за обществена поръчка с предмет 

„Разработване и внедряване на електронен публичен регистър на отводите‘‘ в 

изпълнение на проект „Осигуряване на софтуерна и  методическа обезпеченост, и 

изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в 

съдебната власт”, Договор № BG05SFOP001-3.001-0016-C01/17.07.2016 г., процедура 

BG05SFOP001-3.001 – „Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана 

стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за 

въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 

2014- 2020 г.” по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“ на 

Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020. 

Публичната част на ЕПРО е предназначена за  информация на външни 

потребители. Настоящият наръчник описва възможностите за преглед на публични 

данни по отношение на отводи/самоотводи на магистрати при разглеждането на дела. 

 

2. ПУБЛИЧНА ЧАСТ 

 

 

При първоначално достъпване на системата се визуализира начален екран 

„Справка за отводи и самоотводи“. В този екран външен не регистриран потребител 
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може да направи необходимата за него справка. Външните потребители имат достъп до 

всички регистрирани отводи/самоотводи. 

3. СПРАВКА ЗА ОТВОДИ И САМООТВОДИ 

Екранната форма за справка за отводи и самоотводи дава възможност за търсене 

и преглед на всички регистрирани отводи/самоотводи в системата посредством различни 

критерии: 

 

При първоначално зареждане на екран „Справка за отводи и самоотводи“  не се 

визуализират резултати. При директно натискане на бутон „Търси“ , се извежда 

съобщение . Наборът от данни може да бъде филтриран, в зависимост 

от въведените критерии в полетата в горната част на екрана. В „Справка за отводи и 

самоотводи“ могат да бъдат използвани следните филтри: 

- Съд (избор на съд); 

- Съдия – съдия-докладчик/член на съдебния състав – съдия, за който се иска отвод 

(независимо дали е уважен или не) или съдия, който се е самоотвел; 

- Вид отвод – отвод/самоотвод; 

- Вид дело – точен вид дело по номенклатура, избор на един или повече от един 

вид дела; 

- Дело номер – справка за отводи само по конкретно дело/критерият работи по 

пълен 14-цифрен номер на дело или по кратък номер на дело в комбинация със 

съд; 

- Дело година – избира се годината от падащо меню; 

- Период от и Период до – избира се от календар или се въвежда дата/дати за 

определяне на период, в който е регистриран отвода; 

- Мотиви за отвода/самоотвода – въвежда се дума, израз или част от израз за 

търсене в мотиви, с които е постановен отвод (отказ от отвод)/самоотвод. 
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-  Попълва се минимум един от критериите и се избира бутон „Търси“.  

- За всеки отвод/самоотвод се визуализира систематизирана информация по 

отношение на имена на съдия, вид отвод, орган на съдебната власт, номер на дело, 

вид дело, нов съдия. Допълнително може да се извършва сортиране на 

резултатите по възходящ или низходящ ред за съответната колона в таблицата.  

 Инструменти – системата предоставя стандартни инструменти за управление 

на резултатите от филтриране и визуализацията им в табличен вид: 

 
-  Първият инструмент предоставя възможност за промяна на броя редове, които 

да се визуализират на една страница: 

-  
-  Вторият инструмент (наподобяващ символ око) – предоставя възможност за 

скриване/добавяне на колони в таблицата с резултати, като наборът от видими 

колони е предварително дефиниран за всеки списъчен екран: 
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- Последните три инструмента предоставят възможност съответно за експорт на 

данните във формат .xlsx, .pdf или печат. Специфичното за тези инструменти е, че 

показват само видимите на екран резултати. За експортиране/печат на всички 

резултати от филтрирането, първо трябва да бъде избрана стойност за промяна на 

броя редове на един екран: 

 

-  Под таблицата с резултати има инструмент за прелистване на резултатите, 

когато те са повече от една страница: 

 

 

Чрез бутон „Преглед“  в списъка с отводи/самоотводи, в десния край на 

реда на съответния отвод/самоотвод, представляващ хипервръзка, системата препраща 

към екран за Данни за отвода. 

 

Посредством избор на хиперлинка в поле „Съдържание на акт“ има възможност 

за изтегляне на прикачен файл с обезличен съдебен акт при регистриране на 

отвод/самоотвод. 
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