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КОНЦЕПЦИЯТА ЗА КАРТА 

 

Целта на настоящата Карта на прозрачността и публичността на 

съдилищата в Република България е да очертае параметрите както на 

съществуващите добри практики, така и на наличните дефицити в използването 

на официалните интернет страници за целите на повишаване на доверието на 

гражданите в правораздавателните институции. 

Концепцията за Карта следва по идентичен начин концепцията за Еталон 

за прозрачност и публичност на съдилищата в България чрез използването на 

официалните интернет страници. 

Картата представя актуална картина на постигнатите както количествени 

параметри за ергономичност на интернет страниците, оценени по описаните по-

долу 6 показателя, така и качествена информация за съответствието на 

предоставяната информация на по отношение на водещи международни 

стандарти, групирани в 35 индикатора. 
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КАРТА НА ПРОЗРАЧНОСТТА И 

ПУБЛИЧНОСТТА 
НА ПРЕДОСТАВЯНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА 

СЪДИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ 

 

ОБОБЩЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ НА ЕТАЛОН ЗА ПУБЛИЧНОСТ И 

ПРОЗРАЧНОСТ В РАБОТАТА НА СЪДИЛИЩАТА 
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ОЦЕНКАТА НА КАЧЕСТВЕНИТЕ ПАРАМЕТРИ 

 

Въведение 
 

Настоящият анализ има за задача да обобщи резултатите от събраната база 

данни от информация относно наблюдението на интернет страниците на 

съдилищата в Република България в съответствие с Методология за изследване 

на водещи международни стандарти и добри практики за публичност и 

прозрачност в работата на съдилищата. 

Изследваната съвкупност обхваща 1131 районни съдилища, 28 окръжни 

съдилища, 28 административни съдилища, 5 апелативни съдилища, ВКС и ВАС. 

От групата на качествено наблюдение са изключени специализираните и 

военните съдилища в България поради естеството на техните правомощия. 

Първичното набиране на данни се основава на качествена оценка по 

параметри, изработени в рамките на дейност 1 по проект „Изработване и 

застъпничество за въвеждане на еталон за публичност и прозрачност в работата 

на съдилищата – гарант за обществено доверие и граждански контрол върху 

системата на правораздаването“ (виж Приложение 1). 

Предложената в настоящия анализ картина се базира на последваща 

качествена оценка на агрегираните данни и верификация на систематизираните 

показатели сред представители на заинтересованите страни.2 

Анализът представя преглед на получените резултати в две основни 

направления: 

1. Общи констатации и оценка на качеството на предоставяната чрез 

интернет страниците на съдилищата информация по отношение на 

двете основни измерения – прозрачност и публичност; 

2. Карта на прозрачността и публичността по категории съдилища и 

обща класация. 

Избраният подход цели да онагледи както количествените, така и 

качествените параметри на констатираните нива на прозрачност и публичност в 

работата на съдилищата посредством използването на информационните 

технологии, както и да открои зоните на добри практики и преодолими 

дефицити. 

Формулираните въз основа на тях препоръки са представени в Еталона за 

публичност и прозрачност на съдилищата в Българиця. 

                                                           
1 Според списък на районните съдилища, предоставян от официалната интернет страници на ВКС 

http://www.vks.bg/vks_p12.htm  

2 Национална кръгла маса „Прозрачността в работата на съдилищата – предпотавка за повишаване 

доверието в съдебната система“, провена на 24 януари 2019 г. 

http://www.vks.bg/vks_p12.htm
http://www.vks.bg/vks_p12.htm
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КАРТА НА ПРОЗРАЧНОСТТА И ПУБЛИЧНОСТТА –  

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ 

 

Общият модел на Картата на прозрачността и публичността включва по 

няколко групи показатели за всяко от изследваните измерения. Крайната оценка 

се формира въз основа на определен брой индикатори за всеки от изследваните 

показатели както следва: 

Таблица 1 – Стаднарти на показателите за публичност и прозрачност 

ПРОЗРАЧНОСТ ПУБЛИЧНОСТ 

Достъп до правосъдие 11 т. Роля на съдилищата 11 т. 

Права на гражданите 14 т. Връзки с медиите 9 т. 

Съдопроизводство 19 т. Иновативни практики 6 т. 

Етика и отговорност 14 т.   

Общо: 58 т. Общо:  26 т. 

 

За цялата изследвана съвкупност от съдилища общият резултат по 

изследваните показатели е както следва: 

Таблица 2 – Резултати от изследването по показателите за прозрачност и публичност 

ПРОЗРАЧНОСТ ПУБЛИЧНОСТ 

Достъп до правосъдие 5.4 т. Роля на съдилищата 3.8 т. 

Права на гражданите 2.6 т. Връзки с медиите 3.4 т. 

Съдопроизводство 7.4 т. Иновативни практики 1.3 т. 

Етика и отговорност 4.4 т. 

Общо: 20 т. Общо:  7.5 т. 

 

Анализът на показаните резултати извежда следните основни наблюдения: 

❖ По измерение „Прозрачност“ средният резултат за цялата 

изследвана съвкупност е едва 30% от заложените стандарти; 

❖ По измерение „Публичност“ средният резултат за цялата изследвана 

съвкупност е едва 25% от заложените стандарти; 

❖ Среден резултат от 50% спрямо заложените стандарти се регистрира 

само по показател „Достъп до правосъдие“ дефиниран като 

информация за статута и състава на съда, неговата компетентност и 

съдебните разходи; 

❖ Най-нисък резултат спрямо зададените стандарти регистрират 

показатели „Права на гражданите“, „Етика и отговорност“ и 

„Иновативни практики“ 
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1. ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ 

По първият изследван показател резултатите показват неравномерна 

разпределеност на оценките: с най-добри стойности за целия показател са 

административните и върховните съдилища, а с най-ниски стойности окръжните 

и районните. 

Таблица 3 – Резултати по показател „Достъп до правосъдие“ по категории съдилища 

Стандарт 11 

Върховни съдилища 6.25 

Апелативни съдилища 5.4 

Административни съдилища 6.68 

Окръжни съдилища 4.93 

Районни съдилища 5.04 
 

Сред изследваните индикатори с най-висока обща стойност, въпреки 

наличните вариации за различните категории съдилища, е „Представяне на съда“ 

– значима част от интернет страниците предоставят информация, подходяща за 

изграждане на доверие с потребителите, в т.ч. историческа справка, визуално 

изображение, с които гражданите да асоциират съда.  

На второ място се нарежда индикатор „Съдебни разходи“, принос за чиято 

обща стойност имат основно районните и административните съдилища – на 

значима част от интернет страниците са достъпни специализирани рубрики с 

информация за очакваните съдебни разходи на разбираем за гражданите език, 

както и способите за освобождаване или възстановяване на такива. 

На трето място със средна стойност от 1 т. се нарежда индикатор 

„Съдебен състав“, като най-критична е оценката за окръжните съдилища, на 

страниците на някои от които не се намира никаква информация за работещите в 

съда магистрати. 

На последно място сред изследваните индикатори е „Родова подсъдност“ 

– практически най-важната информация за видовете съдебни производства и 

естеството на делата, които могат да бъдат заведени от гражданите се предоставя 

в най-малка степен от районните съдилища, които са всъщност и най-близо до 

гражданите и способстват в най-голяма степен за формиране на обществено 

доверие в съдебната система. 

Таблица 4 – Резултати за индикатори по катогерии съдилища 

 Стандарт Върховни Апелативни Админ. Окръжни Районни 

Представяне на съда 3 2.5 1.85 2 1.78 1.82 

съдебен състав 3 1.75 1 1.5 0.9 0.95 

Родова подсъдност 3 2 1.4 1.6 1.2 0.7 

Съдебни разходи 3 0 1.2 1.4 1 1.6 
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2. ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ 
 

Предоставяната от интернет страниците информация, свързана с 

конкретни права на гражданите при взаимодействието им със съда и съдебната 

система е показател, който получава най-ниски стойности спрямо всички 

изследвани в Картата на прозрачността – практически в интернет 

пространството в България не съществува нито национален портал, от който 

гражданите да черпят информация за правата си като свидетели, жертви на 

престъпления и бавно правосъдие и способите за алтернативно разрешаване на 

спорове. Добрите практики на съдилища, които предоставят значим обем 

информация по изследваните индикатори включват РС Разлог, РС Благоевград, 

РС Кнежа, ОС Благоевград, ОС Варна, РС Каварна, ОС Бургас, ОС Добрич, РС 

Пловдив, РС Тервел и РС Бургас. 

Таблица 5 – Резултати по показател „Права на гражданите“ по категории съдилища  

Стандарт 14 

Върховни съдилища 1 

Апелативни съдилища 1.8 

Административни 

съдилища 1.89 

Окръжни съдилища 2.25 

Районни съдилища 2.94 

 

Индикаторът „Достъпност“ регистрира най-високи стойности сред всички 

изследвани, докато най-ниска стойност получава индикатор „Права на 

жертвите“. Информация за „Права на свидетелите“ в най-голяма степен се 

предоставя от 1/3  от районните съдилища, докато подходящ софтуер в помощ на 

хора с увредено зрение се намира най-често на интернет страниците на 

административните и окръжните съдилища. 

Въпреки наличието на национален портал на Бюрото за правна помощ, 

връзка към него или информация за способите за ползването й е налична в по-

малко от ¼ от изследваните интернет страници. 

Медиацията все още остава способ, представян в твърде слаба степен от 

съдилищата като информация и конкретни процедури. 

Таблица 6 – Резултати за индикатори по катогерии съдилища  

 Стандарт Върховни Апелативни Админи. Окръжни Районни 

Достъпност 2 1 1 1.3 0.8 1.23 

Права ни свидетели 2 N/A 0 0.2 0.2 0.4 

Права на жертви 3 0 0 0.2 0.1 0.3 

Медиация 2 N/A 0 N/A 0.4 0.5 

Правна помощ 3 N/A 0.4 0.1 0.5 0.4 

Хора специфични 

нужди 2 0 0 0.3 0.3 0.2 
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3. СЪДОПРОИЗВОДСТВО 
 

В рамките на показател „Съдопроизводство“ са регистрирани най-високи 

средни стойности за всички категории изследвани съдилища с изключение на 

върховните.  

Таблица 7 –  Резултати по показател „Съдопроизводство“ по категории съдилища  

СТАНДРАТ 19 

Върховни съдилища 3 

Апелативни съдилища 8 
Административни 

съдилища 7.54 

Окръжни съдилища 8.32 

Районни съдилища 7.26 
 

С най-ниска стойност е предоставяната информация относно правилата 

за „Отвод и заместване на съдия“ – интернет страницита на нито едно от двете 

върховни съдилища на предоставя достъп да правила или регистърна отводи. 

Най-добрите практики в това отношение се задават от РС Дупниця, РС Генерал 

Тошево, РС Плевен, РС Червен бряг и РС Шумен. 

С най-висока средна стойност сред изследваните индикатори е 

„Информационен център“ – повече от половината съдилища в България 

предоставят информация за съществуващ информационен център/деловодство за 

консултиране на граждани, за съдебните служби и описание на дейността им, 

образци на формуляри. Най-рзапзонаваем пример в това отношение е РС Разлог. 

Също висока средна стойност регистрира и индикатор „Електронно 

призоваване/известяване“, като най-добрите стандарти в това отношение се 

задават от Апелативните съдилища в Бургас и Варна. 

Съществени дефицити се регистрирани по отношение на индикатори 

„Случайно разпределение на делата“, „Съдебни заседатели“ и „Вещи лица“ – 

въпреки наличието на ясна нормативна рамка, практиките по предоставяне на 

информация са твърде разнородни.  

Таблица 8 – Резултати за индикатори по катогерии съдилища  

 Стандарт Върховни Апелативни Админ. Окръжни Районни 

Насрочени дела 2 0.5 1 1 1.2 1 
Случайно 

разпределение  2 0 1 1 0.9 0.9 
Отвод и заместване 

на съдии 3 0 1 1 0.9 0.9 
Съдебни 

заседатели 3 N/A 0.2 N/A 2 1.3 

Вещи лица 3 0.5 0.4 0.7 1.3 0.5 
Информационен 

център 3 1 2 2 1.4 2 
Електронно 

известяване 3 0 2.2 1.3 1.3 1.1 
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4. ЕТИКА И ОТГОВОРНОСТ 
 

Издледваният показател, макар да има съществен принос към 

формирането на доверие на гражданите към работата на съдилищата, регистрира 

сравнително ниски стойности спрямо заложените стандарти.  

Таблица 9 – Резултати по показател „Етика и отговорност“ по категории съдилища  

СТАНДРАТ 14 

Върховни съдилища 1.25 

Апелативни съдилища 4 

Административни съдилища 5.32 

Окръжни съдилища 4.53 

Районни съдилища 3.98 

 

Същата констатация се наблюдава и по отношение на изследваните в 

рамките на показателия индикатори – най-ниски стойности регистрират 

практиките по предоставяне на информация относно „Етичните правила“ 

(както на съдиите, така и на съдебните служители, съдебните заседатели и 

вещите лица): формалното наличие на такива не ги прави практически 

разпознаваеми от гражданите без обособяването на специализирана рубрика на 

интернет страниците на съдилищата. По сходен начин, наличието на електронен 

формуляр за подаване на сигнали без ясни указания за какво служи и кой е 

компетентен да го разгледа не способства за отговорно отношение на 

гражданите да реагират на нередности или нарушаване на етичните правила. 

Най-високи стойности очаквано регистрира индикатор „Отчети за 

дейността“ – практически, с малки изключения за ВАС, Апелативните съдилища 

в Пловдив и София и някои окръжни съдилища, всички интернет страници 

предоставят достъп до отчетите за дейността от песледните три календарни 

години. 

Съществено подобрение в прозрачността може да бъде постигнато и с 

наличието на ясни правила за среща на гражданите с председателите на 

съдилищата, а възможностите за граждански контрол биха били по-ефективни 

при наличие на достъп до актуалните стратегически документи на съдилищата. 

Таблица 10 – Резултати за индикатори по катогерии съдилища  

 Стандарт Върховни Апелативни Админ. Окръжни Районни 

Етични правила 4 0 0.2 0.9 1.2 0.6 

Сигнали на граждани 2 0 0.4 0.7 0.7 0.6 

Работа със сигнали 2 0 0.2 0.5 0.3 0.2 

Приемно време 2 0 1.2 0.5 0.4 0.5 

Стратегии и планове 2 0 0.4 0.5 0.2 0.1 

Отчети 2 1.25 1.6 2 1.75 1.9 
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5. РОЛЯ НА СЪДИЛИЩАТА В ОБЩЕСТВОТО 

 

Изследваният показател регистрира добри средни стойности за общата 

съвкупност от изследвани съдилища – най-добър стандарт, очаквано, се задава 

от върховните и апелативните съдилища, докато най-ниски резултати получават 

районните. 

Таблица 11 – Резултати по показател „Роля на съдилищата“ по категории съдилища  

СТАНДРАТ 11 

Върховни съдилища 7.5 

Апелативни съдилища 6.4 

Административни съдилища 4.73 

Окръжни съдилища 4.46 

Районни съдилища 3.38 

 

„Достъпът до актове на съдилищата“ е индикаторът, чиято средна 

стойност е най-близка до заложения стандарт за предоставяне чрез интерент 

страниците на съдилищата на бърз и безплатен достъп до техните актове. 

На второ място, макар и със съществени дефицити относно практиката на 

районните съдилища е индикатор „Достъп до обществена информация“ – 

добрите стандарти тук се задават основно от ВКС и мнозинството от 

апелативните съдилища, докато едва 1/3 от окръжните съдилища прилагат в 

необходимата степен изискванията на ЗДОИ. Сходна картина се очертава и по 

отношение предоставянето на информация във връзка със ЗОП. И в двата 

случая, обаче, необяснима е констатацията за съществуващи пропуски в 

практиката по предоставяне на информация от административните съдилища, 

пред които са подсъдни производства по двата закона. 

За да може обществото да формира обективна оценка за работата на 

съдилищата способства и публичността за работата на общите събрания и 

приетите от тях становища. За съжаление подобна практика е по-скоро 

изключение за административните, окръжните и районните съдилища, въпреки 

наличието на някои добри примери като АдС Бургас, СГС, РС Берковица, РС 

Ловеч, РС Пирдоп, РС елин Пелин и др. 

Онлайн проучването на удовлетвореността на гражданите от работата на 

съда и обслужването от съдебната администрация все още не се е наложило като 

масова практика и поради това индикатор „Анкети“ получава най-ниска 

стойност сред всички изследвани. 

Таблица 12– Резултати за индикатори по катогерии съдилища  

 Стандарт Върховни Апелативни Админ. Окръжни Районни 

Достъп до актове 2 1.5 1.4 1.6 1.6 1.3 

Достъп до информация 3 2.5 2.2 1.2 1 0.7 

Обществени поръчки 2 1.5 1.6 1.1 1.2 0.6 

Становища 2 2 1 0.3 0.2 0.2 

Анкети с граждани 2 0 0.2 0.5 0.5 0.5 
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6. ВРЪЗКИ С МЕДИИТЕ 
 

В рамките на изследвания показател се откроява съществена 

диспропорция в практиките на окръжните и районните съдилища, които 

регистрират съществени дефицити в предоставянето на актуална информация за 

медиите. И доклокото подобна оценка не е неочаквана за районните съдилища, 

чиите административен капацитет е крайно ограничен, то именно окръжните 

съдилища се очаква в най-голяма степен да реализират адекватна и близка до 

гражданите медийна политика. 

Таблица 13 – Резултати по показател „Връзки с медиите“ по категории съдилища  

СТАНДРАТ 
9 

Върховни съдилища 5.5 

Апелативни съдилища 6.4 
Административни 

съдилища 5.84 

Окръжни съдилища 3.18 

Районни съдилища 2.75 

 

Сред изследваните индикатори с най-висока стойност е новинарската 

секция, чието поддържане от върховните и апелативните съдилища отговаря 

напълно на заложените стандарти. По този индикатор е оценявана актуалността 

на всички новини, достъпни на интернет страниците на изследваните съдилища. 

В същото време, тревожни са показателите на районните и окръжните 

съдилища по предоставяне на кратки резюмета на разбираем за гражданите език 

на важни за общността дела. Съществуващите противоречиви практики по 

определяне на категорията „Дела с обществен интерес“ може да бъде преодоляна 

с ясното им дефиниране в собствената медийна стратегия на съда като 

допълнение на стандартите, отчитани от ВСС. 

Индикаторът „Работа с обществеността“ отчита както наличната 

информация за провежданите „Дни на отворените врати“, така и про-активен 

подход на съдилищата за създаване на информационни материали, 

симулационни игри и други подходящи инструменти в помощ на гражданите.  

Таблица 14 – Резултати за индикатори по катогерии съдилища  

 Стандарт Върховни Апелативни Админ. Окръжни Районни 

Медийна стратегия 3 2 1.8 1.8 0.9 1.1 
Дела с обществен  

интерес 2 1.5 1.8 1.6 0.5 0.1 

Новини 2 2 2 1.5 1 0.8 
Работа с  

обществеността 2 0 0.8 0.9 0.8 0.7 
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КАРТА НА ПРОЗРАЧНОСТТА - ВЪРХОВНИ СЪДИЛИЩА 

 

 

Средните стойности по изследваните показатели за върховните съдилища 

в България са почти идентични, което е разбираемо с оглед на специфичното 

място, което заемат в цялостната организация на органите на съдебна власт в 

страната. Средният общ резултат и за двете съдилища от 29-30 точки достига 

едва 1/3 от заложените в Картата на прозрачността и публичността стандарти. 

Фигура 1 – Резултати по основни показатели за върховните съдилища 

 

 

В същото време, обаче, следва да се подчертае, че в изследваните три 

държави-членки на ЕС – Федерална република Германия, Австрия и Чешката 

република, именно интернет страниците на върховните съдилища задават 

водещите стандарти по публичност и прозрачност. 

Основните дефицити на интернет страниците и на ВКС, и на ВАС, се 

регистрират именно по отношение на необходимото усилие да се поддържа 

информация на достъпен за гражданите език относно правата им, способите за 

съдебна защита на същите, както и ангажирана политика за етика и опчтеност в 

работата на магистратите и съдебната администрация. 
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КАРТА НА ПРОЗРАЧНОСТТА - АПЕЛАТИВНИ СЪДИЛИЩА 
 

Средната стойност за цялата съвкупност от апелативни съдилища е 

35.2 т. При все това, Картата на прозрачността за апелативните съдилища в 

България регистрира почти двойна разлика в оценките спрямо водещия 

Апелативен съд Бургас спрямо останалите четири съдилища. Новата интернет 

страница на Апелативен съд Бургас демонстрира както нови функционалности 

(като въможността за SMS известяване е достъп до електронно дело), така и 

широк обем от информация в полза на гражданите и страните по делата. Добра 

практика е и обособената специализирана рубрика „Анти-корупция“, както и 

високите стандарти за връзки с медиите и работа на пресофиса. В общата 

класация на всички изследвани съдилища, Апелативен съд Бургас се нарежда на 

престижното 4-то място. 

Фигура 2 – Резултати по основни показатели за апелативните съдилища 

 

Индекс с № на Апелативните съдилища и обща стойност на получените точки в 

Картата на прозрачността: 

№ 3 

АпС Бургас 

№ 4 

АпС Варна 

№ 5 

АпС Велико 

Търново 

№ 6 

АпС Пловдив 
№ 30 

АпС София  

55 28 35 29 29 
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КАРТА НА ПРОЗРАЧНОСТТА - АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА 

 
Фигура 3 – Резултати по основни показатели за административните съдилища 
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Индекс с № на Административните съдилища и обща стойност на получените точки 

в Картата на прозрачността: 

№ 8 

АдС Благоевград 

№ 9 

АдС Бургас 

№ 10 

АдС Варна 

№ 11 

АдС Велико Търново 

30 47 46 30.5 

№ 12 

АдС Видин 

№ 13 

АдС Враца 

№ 14 

АдС Габрово 

№ 15 

АдС Добрич 

32 36 17 47.5 

№ 16 

АдС Кърджали 

№ 17 

АдС Кюстендил 

№ 18 

АдС Ловеч 

№ 19 

АдС Монтана 

36 25.5 32.5 34 

№ 20 

АдС Пазарджик 

№ 21 

АдС Перник 

№ 22 

АдС Плевен 

№ 23 

АдС Пловдив 

30.5 30 16 20 

№ 24 

АдС Разград 

№ 25 

АдС Русе 

№ 26 

АдС Силистра 

№ 27 

АдС Сливен 

37 47 28 33 

№ 28 

АдС Смолян 

№ 29 

АдС София - град 

№ 30 

АдС София област 

№ 31 

АдС Стара Загора 

39 37 44 46.5 

№ 32 

АдС Търговище 

№ 33 

АдС Хасково 

№ 34 

АдС Шумен 

№ 35 

АдС Ямбол 

35 36 46 53 
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Общата картина на резултатите на административните съдилища показва 

най-висока средна стойност сред всички останали групи от 35.4 т. 

В тази група се регистрират и най-голям брой съдилища с водещи 

резултати в крайната класация – Административен съд Ямбол заема 

престижното 5 място, а административните съдилища в Добрич, Бургас, Русе, 

Стара Загора, София-област, Шумен и Варна заемат позиции съответно от 8 до 

13 в общата класация. 

Съществени дефицити се регистрират по отношение на 

административните съдилища в Габрово, Плевен и Пловдив, макар и поради 

различни причини: и трите цитирани съдилища не предоставят никаква 

разбираема информация за гражданите относно родовата подсъдност или 

полезни бланки и формуляри, нито поддържат електронни форми за 

общественото мнение, магистратите от АдС Плевен са напълно анонимни за 

обществеността поради липса на информация за съдебния състав на страницата 

на съда, а от интернет страницата на АдС Габрово трудно може да се намери 

информация за достъпността на сградата на съда. 

Като цяло, липсват указания в интернет за съдебните процедури. Рядко се 

среща ‚пътеводител на гражданина‘, където информацията е обща за самите 

съдебни процедури, без конкретни обяснения за самото подаване или 

получаване на документи, или явяване в съда. Етични кодекси за магистрати и 

съдебни служители са налични при по-малко от половината съдилища.  

Почти всеки съд има отделна секция за обявления съгласно АПК чл. 158 и 

181. Много често срещани са медийни стратегии. 

Водещият в класацията за административните съдилища АдС Ямбол 

регистрира следните добри практики: 

Начална страница – ясно заявена политика на съда за взаимовръзка с 

гражданите, заложени високи стандарти за обслужване по „съд-модел“, ясно 

описание на типовете дела, за които може да се търси информация, софтуер за 

незрящи и хора с увреждания, анкета. 

Последни новини – пряк достъп  

Прозрачност конкурси 

Образци на документи 

Актуална нормативна уредба 

Подаване он-лайн на сигнали за нередности и корупция. 
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КАРТА НА ПРОЗРАЧНОСТТА - ОКРЪЖНИ СЪДИЛИЩА 

 
Фигура 4 – Резултати по основни показатели за окръжните съдилища 
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Индекс с № на Окръжните съдилища и обща стойност на получените точки в Картата на 

прозрачността: 

№ 36 

СГС 

№ 37 

ОС Благоевград 

№ 38 

ОС Бургас 

№ 39 

ОС Варна 

38 58 42 56 
№ 40 

ОС Велико Търново 

№ 41 

ОС Видин 

№ 42 

ОС Враца 

№ 43  

ОС Габрово 

29 14 25 37 
№ 44 

ОС Добрич 

№ 45 

ОС Кърджали 

№ 46 

ОС Кюстендил 

№ 47 

ОС Ловеч 

44 24 42 30 
№ 48 

ОС Монтана 

№ 49 

ОС Пазарджик 

№ 50 

ОС Перник 

№ 51 

ОС Плевен 

24 31 26 26 
№ 52 

ОС Пловдив 

№ 53 

ОС Разград 

№ 54 

ОС Русе 

№ 55 

ОС Силистра 

31 40 30 19 
№ 56 

ОС Сливен 

№ 57 

ОС Смолян 

№ 58 

СОС 

№ 59 

ОС Стара Загора 

22 5 12 13 
№ 60 

ОС Търговище 

№ 61 

ОС Хасково 

№ 62 

ОС Шумен 

№ 63 

ОС Ямбол 

19 29 27 17 
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Групата на окръжните съдилища е най-хетерогенна по отношение на 

регистрираните резултати: ОС Благоевград и ОС Варна заемат 1 и 3 място в 

общата класация на всички изследвани 167 съдилища в България, докато ОС 

Смолян регистрира една от най-ниските стойности и се нарежда на последно 

място в общата класация. Средната стойност за цялата съвкупност от 

окръжни съдилища е 28.92 т. 

Положителните и негативните резултати са и териториално неравномерно 

разпределени: най-ниски резултати регистрират съдилищата от района на 

Апелативен съд Пловдив, следвани от съдилищата в района на апелативен съд 

Бургас и Велико Търново. С по-значима честото на добри резултати се открояват 

окръжните съдилища от района на Апелативен съд София и Апелативен съд 

Варна. 

Водещият в общата класация Окръжен съд Благоевград регистрира 

стойности над средните за стандарта на всеки изследван показател, като това се 

дължи на създадения първоначално модел на добри практики по обезпечаване 

интернет страницита с широк обем от информация. В същото време, страницата 

търпи подобрения по отношение на изискванията за уебергономичност (виж част 

втора, по-долу). 

Положителен пример за интернет страница с качествено нов интерфейс, 

инкорпорирала в същото врме и значими обем от качествена информация в 

полза на гражданите е тази на ОС Варна. Съществените нови елементи в това 

отношение са специално разработената на достъпен за гражданите и постоянно 

актуализирана рубрика „Правна култура“, както и подходящото оформяне на 

основните рубрики на разбираем за потребителите език. 

От друга страна единствено на сайта на окръжен съд Кюстендил 

гражданите могат да намерят правила за заместване на съдия, както и 

единствено при окръжен съд Добрич, потребителите могат да намерят правила 

за отвод на съдия. Правила за изслушване на деца има публикувани на 

страниците на окръжни съдилища Благоевград, Варна и Плевен, а правила за 

работа със сигнали на гражданите са публикувани на сайтовете на окръжен съд 

Благоевград и Враца. 

Интернет страниците на ОС Варна, Пазарджик, Разград, Русе и Силистра 

предоставят електронен формуляр за подаване на сигнали за корупция. Телефон 

за подаване на сигнали за корупция са налични на интернет страниците на ОС 

Стара Загора, Силистра, Разград, а ОС Благоевград и ОС Силистра предоставят 

електронна поща за такива сигнали.  

Всички съдилища предоставят директен достъп без пароли до 

постановените съдебни актове чрез секция за постановени съдебни актове и 

влезли в сила съдебни актове, както и използват електронно призоваване. 

Всички съдилища (освен Велико Търново, Враца и Плевен) имат и график на 

съдебните заседания на своите интернет страници. 

Основен дефицит за по-голяма част от окръжните съдилища остава 

стандартът за представяне в резюме на важни за общността актове на съда. 



                                             

20 

КАРТА НА ПРОЗРАЧНОСТТА - РАЙОННИ СЪДИЛИЩА 

 
Фигура 5 – Резултати по основни показатели за районните съдилища 

 

 
 

Виж индекс с номерата на Районните съдилища на следващата страница! 
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Индекс № на Районните съдилища и обща стойност на получените точки в Картата на прозрачността 

 
№ 1  

Айтос 

№ 2  

Ардино 

№ 3  

Асеновгр 

№ 4  

Балчик 

№ 5  

Белоградчик 

№ 6  

Берковица 

№ 7  

Благоевград 

№ 8  

Ботевград 

№ 9  

Брезник 

№ 10  

Бургас 

32 т. 36 т. 24 т. 36 т. 6 т. 37 т. 52 т. 25 т. 24 т. 56.5 т. 

№ 11  

Бяла 

№ 12  

Бяла Сл. 

№ 13  

Варна 

№ 14  

Велики П. 

№ 15  

Велико Търн. 

№ 16  

Велинград 

№ 17  

Видин 

№ 18  

Враца 

№ 19 

Габрово 

№ 20  

Генерал Т. 

19.5 т. 33 т. 24.5 т. 29 т. 29 т. 22.5 т. 13 т. 43 т. 18 т. 26 т. 

№ 21  

Горна Ор. 

№ 22  

Гоце Д. 

№ 23  

Гълъбово 

№ 24  

Девин 

№ 25  

Девня 

№ 26  

Димитрград 

№ 27  

Добрич 

№ 28  

Дряново 

№ 29  

Дулово 

№ 30  

Дупница 

48 т. 22 т. 10 т. 28 т. 30 т. 37 45 29 27.5 39.5 

№ 31  

Елена 

№ 32  

Елин Пелин 

№ 33  

Елхово 

№ 34  

Етрополе 

№ 35  

Златоград 

№ 36  

Иваловград 

№ 37  

Исперих 

№ 38  

Ихтиман 

№ 39  

Каварна 

№ 40  

Казанлък 

20 26 37 24 22 19 13 28 30.5 27 

№ 41  

Карлово 

№ 42  

Карнобат 

№ 43  

Кнежа 

№ 44  

Козлодуй 

№ 45  

Костинброд 

№ 46  

Котел 

№ 47  

Крумовград 

№ 48  

Кубрат 

№ 49  

Кула 

№ 50  

Кърджали 

30 17.5 24.5 19.5 16.5 34 32 25.5 13.5 34 

№ 51  

Кюстендил 

№ 52  

Левски 

№ 53  

Ловеч 

№ 54  

Лом 

№ 55  

Луковит 

№ 56  

Мадан 

№ 57  

Малко Т.  

№ 58  

Мездра 

№ 59  

Момчилград 

№ 60  

Монтана 

22 28 20 47 34 31 21.5 20 33 30 

№ 61  

Несебър 

№ 62  

Никопол 

№ 63  

Нова Загора 

№ 64  

Нови пазар 

№ 65  

Омуртаг 

№ 66  

Оряхово 

№ 67  

Павликени 

№ 68  

Пазарджик 

№ 69 

Панагюрище 

№ 70  

Перник 

29 24 17.5 26 30 26 22.5 34 13 29 

№ 71  

Петрич 

№ 72  

Пещера 

№ 73  

Пирдоп 

№ 74  

Плевен 

№ 75  

Пловдив 

№ 76  

Поморие 

№ 77  

Попово 

№ 78  

Провадия 

№ 79  

Първомай 

№ 80  

Раднево 

31 25 21.5 24 26.5 21 29 16.5 11.5 24 

№ 81  

Радомир 

№ 82  

Разград 

№ 83  

Разлог 

№ 84  

Русе 

№ 85  

Самоков 

№ 86  

Сандански 

№ 87  

Свиленград 

№ 88  

Свищов 

№ 89  

Своге 

№ 90  

Севлиево 

30 22 44.5 15 18 19 26.5 31.5 18 43 

№ 91  

Силистра 

№ 92  

Сливен 

№ 93  

Сливница 

№ 94  

Смоля 

№ 95  

СРС 

№ 96  

Средец 

№ 97  

Стара Загора 

№ 98  

Тервел 

№ 99  

Тетевн 

№ 100  

Тополовград 

18 31.5 17 33 38.5 24 34 29 24 31 

№ 101  

Троян 

№ 102  

Трън 

№ 103  

Трявна 

№ 104  

Тутракан 

№ 105 

Търговище 

№ 106  

Харманли 

№ 107  

Хасково 

№ 108  

Царево 

№ 109  

Чепеларе 

№ 110  

Червен бряг 

22.5 15 28 36 35 11 42 27 38 46 

№ 111  

Чирпан 

№ 112  

Шумен 

№ 113  

Ямбол 

       

22 30.5 25.5   
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Фигура 6 – Обща картина на резултати по изследваните показатели за всички съдилища в България 
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В най-голямата група на районните съдилища се открояват наяклко 

значими тенденции:  

Средната оценка за цялата съвкупност от районни съдилища е най-

ниската в рамките на изследването с резултат от 27.33 т. За това допринася 

относително големият дял от 20% на съдилища, регистрирали под 20 т.  

Почти по идентичен начин с окръжните съдилища, и в тази съвкупност се 

регистрират диаметрално различни резултати – в челото на общата класацията са 

РС Бургас (2 място с 56.5 т.) и РС Благоевград (6 място с 52 т.), докато в дъното 

на класацията с резултат от едва 6 т. се класира РС Белоградчик. 

Положителната тенденция, която може да бъде изведена за съвкупността 

от районни съдилища е свързана с добрите резултати, които регистрират 

съдилища зъвън областните центрове като РС Горна Оряховица (48 т.), РС Лом 

(47 т.), РС Червен бряг (46 т.), РС Разлог (44.5 т.) и РС Севлиево (43 т.). 

Друга значима група от районни съдилища създава добри практики по 

някои от водещите стандарти: 

• РС Лом (47 т.) – регистър по чл. 235 ал.5 от ГПК; 

• РС Червен бряг (46 т.) – активна работа с обществеността: лекции 

по значими теми, благотворителни инициативи и др. 

• РС Добрич (45 т.) – рубрика „Новини от съдебната зала“ 

представяща на достъпен език резюмета на актове на съда; 

• РС Разлог (44.5 т.) -  подборна информация за естеството на работа 

на съдебните служби и образци на формуляри за гражданите; 

• РС Дупница (39 т.) – специализирана рубрика „Вие и съдът“ с 

полезна за гражданите информациа, както и устойчиво поддържан 

регистър от 2009 г. на отводите на съдии; 

• РС Елхово (37 т.) – найй-добрата рубрика „Анти-корупция и 

сигнали на граждани“3 

• РС Ардино (36 т.) – улеснен за гражданите достъп до актове на 

съда; 

• РС Балчик (36 т.) – пециализирана секция с информация по 

проблемите на домашното насилие; 

• РС Мадан (31 т.) – специализирана рубрека за правата на 

гражданите в рамките на Европейското съдебно пространство, и др. 

Съществените дефицити, които е важно да бъдат отстранени, са 

свързани основно с предоставянето на по-широщ кръг от информация за 

гражданите и техните права – над 85% от съдилищата регистрират този проблем, 

както и по-добър модел за публичност на етичните правила и възможностите за 

сигнали на граждани. 
                                                           
3 Със забележката да осъвременят текста от отменения ЗПУКИ с актуалния от ЗПКОНПИ 
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Фигура 7 - Класиране на първите 24 съдилища с най-добри показатели по изследваните 

групи от критерии 

 

1 ОС Благоевград 58 т. 

2 РС Бургас 56.5 т. 

3 ОС Варна 56 т. 

4 Апелативен съд Бургас 55 т. 

5 Административен съд Ямбол 53 т. 

6 РС Блгаоевград 52 т. 

7 РС Горна Оряховица 48 т. 

8 Административен съд Добрич 47.5 

9 Административен съд Русе 47 т. 

9 РС Лом 47 т. 

12. Административен съд Стара Загора 46.5 

13 Административен съд Шумен 46 т. 

13 Районен съд Червен бряг 46 т. 

16 РС Добрич 45 т. 

17 РС Разлог 44.5 т. 

18 Административен съд София-област 44 т. 

18 ОС Добрич 44 т. 

20 РС Враца 43 т. 

20 РС Севлиево 43 т. 

22 ОС Бургас 42 т. 

22 ОС Кюстендил 42 т. 

22 РС Хасково 42 т. 

25 ОС Разград 40 т. 

26 РС Дупница 39.5 т. 
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КАРТА НА УЕБЕРГОНОМИЧНОСТТА 

 

ОЦЕНКА 
на структурата, функционалностите и визията на интернет 

страниците на съдилищата в България 
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АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА, ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ И 

ВИЗИЯТА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА СЪДИЛИЩАТА 

В БЪЛГАРИЯ 

 

Анализът на ергономичните характеристики на интернет страниците на 

изследваните съдилища в България, както и препоръките за тяхното подобряване са 

формулирани при отчитане на обстоятелството, че потребители са както специалисти в 

областта на правото (съдии, прокурори, ръководители на съдебната система, адвокати, 

юрисконсулти, специализирани неправителствени организации и научно-

изследователски центрове), така и гражданите, които нямат специализирани правни 

познания. Препоръките относно ергономичните характеристики на сайтовете на 

българските съдилища са формулирани при отчитане на характеристиките на всички 

изследвани групи. 

 

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

В обхвата на настоящото изследване са включени интернет страниците на всички 

български съдилища – общо 178 съдилища. Списъкът на всички съдилища, който 

съдържа адрес, телефон, факс, адрес на електронна поща и адрес на интернет 

страницата на всеки съд, е наличен на интернет страницата на Висшия съдебен съвет – 

на адрес http://vssold.justice.bg/bg/srvpages/ssyst-data/use-data-show-all.php?sender=005. 

От тази HTML таблица е възможен достъпът до интернет страниците на всички 

съдилища. 

 

Фигура 8 - Интернет страницата на Висшия съдебен съвет 
 

 
 

http://vssold.justice.bg/bg/srvpages/ssyst-data/use-data-show-all.php?sender=005
http://vssold.justice.bg/bg/srvpages/ssyst-data/use-data-show-all.php?sender=005
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За съжаление, списъкът не е актуален за някои съдилища, например: 

• Върховен административен съд (старо: http://www.sac.government.bg, ново: 

http://www.sac.justice.bg/); 

• РС Ботевград (старо: http://rs-botevgrad.hit.bg, ново: http://rs-botevgrad.org). 

За целите на изследването Специализираният наказателен съд е разглеждан като 

приравнен с окръжните съдилища. 

Прави впечатление, че в сравнение със сайтовете на представителна извадка 

на съдилищата в Чехия, Германия и Австрия, общата картина на показателите по 

критериите за ергономичност на интернет страниците на българските съдилища е 

съизмерима, макар и в по-ниската част на скалата. 

Усреднените стойности на показателите на сайтовете на съдилищата в Чехия, 

Германия и Австрия са между 19 и 21. 

Усреднените стойности на показателите на сайтовете на съдилищата в България 

са около 18.  

Близо до тези показатели са усреднените стойности на показателите на сайтовете 

на Австрия (около 19) и на Чехия (между 17 и 18). Най-добри са тези на интернет 

страниците на съдилищата на Германия (между 25 и 26). 

 

http://www.sac.government.bg/
http://www.sac.government.bg/
http://www.sac.justice.bg/
http://www.sac.justice.bg/
http://rs-botevgrad.hit.bg/
http://rs-botevgrad.hit.bg/
http://rs-botevgrad.org/
http://rs-botevgrad.org/


                                             

 

 

Фигура 9 - Сравнение по усреднени показатели на изследваните български и чуждестранни съдилища 

 

 
 



 

 

ПОЛОЖИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Положителна оценка може да бъде дадена на някои общи факти за интернет 

страниците на българските съдилища: 

 няма съд, който да е без интернет страница; 

 на интернет страниците на съдилищата могат да бъдат намерени актуални 

решения на съда по различни видове дела посредством различни точки за достъп 

(виж фигури № 3 и №4 по-долу); 

 датата на последна информация за процесуалното производство (решения) е не 

по-стара от една седмица; 

 почти всички сайтове имат секция Контакти/Указател, чрез която потребителят 

може да се ориентира за физическото местоположение на съда, както и да 

намери телефони на служби в съда. 

 

Фигура 10 - Пример за достъп до решение на съд от сайта на 

съда
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Фигура 11 - Пример за достъп до решения на същия съд през ЦУБИПСА 
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ДЕФИЦИТИ  

 

Правят впечатление някои общи дефицити в сайтовете на българските 

съдилища: 

▪ разнообразие и липса на какъвто и да било стандарт за унифицирана 

структура на сайтовете; 

▪ голяма част от съдилищата ползват публична електронна поща, 

например mail.abv.bg; 

▪ близо 22% от сайтовете на съдилищата нямат информация за собственик 

на сайта, т.е. създадени са условия за компрометиране на 

идентичността на интернет страницата на съда; 

▪ част от сайтовете на съдилищата очевидно нямат техническа поддръжка, 

като например: 

▪ поле/инструмент за търсене, който не работи – например в сайтовете на 

АдмС Враца, АдмС Монтана, ОС Монтана, РС Ботевград, РС Котел, 

РС Монтана; 

▪ възможност за онлайн обратна връзка, която не работи: например в 

сайтовете на АдмС Видин, АдмС Пазарджик, РС Видин. 

▪ ползват се флаш бутони (например в сайтовете на АдмС Стара Загора, 

РС Нова Загора, РС Панагюрище, РС Първомай, РС Червен бряг), 

което определено затруднява ползването на сайта през специализирани 

програми (например специализиран софтуер за гласово 

интерпретиране на текст), като наред с това и забавя зареждането при 

ограничена скорост или ограничени ресурси на потребителския 

компютър или изисква специално позволяване на flash-функцията. 

▪ всички категории съдилища като цяло нямат на сайтовете си разработена 

функционалност за: 

▪ онлайн обратна връзка и електронни форми; 

▪ стандарти за достъпност; 

▪ мобилност. 

▪ близо 45% от сайтовете на съдилищата не поддържат достъпен 

инструмент за търсене. Само 6% от тях са събрали максималния брой 

от 4 точи 

▪ 92% от сайтовете на съдилищата не поддържат стандартите за 

достъпност; 

▪ 85% от сайтовете на съдилищата не позволяват да бъдат ползвани през 

мобилни устройства. 
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ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ (ДОМЕЙНИ) НА СЪДИЛИЩАТА 

 

По време на изследването са анализирани и интернет адресите (домейните) 

на сайтовете на съдилищата в България. В тази връзка резултатите от 

изследването открояват следните особености. 

Наблюдава се различен начин на образуване на интернет адресите на 

съдилищата. Констатира се разнообразие, което показва липса на 

стандартизиран подход за наименование на домейните и съответно – на 

конкретните адреси на интернет страниците. Това е проблем за намираемостта и 

разпознаваемостта на съдилищата в публичното Интернет пространство и не 

улеснява потребителите.  

Анализът показва, че от 178 съдилища: 

• 134 имат собствен домейн, от който (до известна степен) може да се 

разбере с кой съд е свързан; 

• останалите 44 се намират на чужди домейни като под-домейни (най-

много – 28 на брой, са под-домейни на court-bg.org; 7 са на judiciary-bg.org; 6 – на 

justice.bg; 2 – на contact.bg; 1 – на government.bg). 

Броят на интернет страниците, регистрирани на различни домейни от 1-во 

ниво, е както следва: 

 

.org .com .bg .eu .info .net 

105 37 22 5 5 4 

 

По принцип, домейните, завършващи на .org, .net и .info са предназначени 

за неправителствени организации. Т.е. повече от 60% от домейните на 

институционалните сайтове на съдилищата в България използват 

неинституционализирани домейни.  

Тази липса на унифицираност в интернет адресите на съдилищата е 

един от индикаторите за липса на обща визия и политика за управление на 

е-правосъдието в България.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГРУПИ КРИТЕРИИ 
 

Разгледано по групи критерии, като усреднени стойности на показателите 

на групите съдилища, резултатите са следните:  

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ ЗА ВСИЧКИ СЪДИЛИЩА 

 

Интернет страниците на всички съдилища (178 на брой) са със следните 

показатели на ползваните критерии за ергономичност: 

 

• високи показатели за: 

❖ общи изисквания; 

❖ организация и дължина на страница. 

 

• в средната част на скалата за: 

❖ навигация; 

❖ шрифт и цвят;  

❖ електронни форми; 

❖ търсене. 

 

• ниски показатели за: 

❖ стандарти за достъпност; 

❖ мобилност. 

 

 
 

На представената в таблица №5 диаграма много добре се открояват 

червените (ниски показатели) и зелените зони (високи показатели) на 

съдилищата за различните групи критерии. Ниските показатели говорят за 

дефицит, т.е. необходимост от подобряване на ергономичността по тези 

критерии, а високите показатели не са достатъчни, за да приемем, че 

сайтовете на съдилищата в България са ергономични. 



 

 

 

Фигура 12 - Ергономичност на сайтовете на всички съдилища в България по групи показатели  
 

 



 

 

 

Констатации относно върховните и апелативните съдилища 

 

Интернет страниците на върховните и на апелативните съдилища (АпС) са със 

следните показатели на изследваните критерии за ергономичност: 

• високи показатели за: 

❖ общи изисквания; 

❖ организация и дължина на страница;  

❖ навигация. 

 

• в средната част на скалата за: 

❖ шрифт и цвят;  

❖ търсене. 

 

• ниски показатели за: 

❖ електронни форми; 

❖ стандарти за достъпност; 

❖ мобилност. 

 

Фигура 13 - Ергономичност на сайтовете на върховните и апелативните 

съдилища 
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Констатации относно административните съдилища 

 

Интернет страниците на Административните съдилища (АдмС) са със следните 

показатели на изследваните критерии за ергономичност: 

 

• високи показатели за: 

❖ общи изисквания; 

❖ организация и дължина на страница. 

 

• в средната част на скалата за: 

❖ навигация; 

❖ шрифт и цвят. 

 

• ниски показатели за: 

❖ електронни форми; 

❖ търсене; 

❖ стандарти за достъпност; 

❖ мобилност. 

 

 

Фигура 14 - Ергономичност на сайтовете на административните съдилища 
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Констатации относно окръжните съдилища 

 

Интернет страниците на Окръжните съдилища (ОС) са със следните показатели на 

изследваните критерии за ергономичност: 

 

• високи показатели за: 

❖ общи изисквания;  

❖ организация и дължина на страница. 

 

• в средната част на скалата за: 

❖ навигация; 

❖ шрифт и цвят. 

 

• ниски показатели за: 

❖ електронни форми. 

❖ търсене; 

❖ стандарти за достъпност; 

❖ мобилност. 

 

Фигура 15 - Ергономичност на сайтовете на окръжните съдилища 
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Констатации относно районните съдилища 

 

Интернет страниците на Районните съдилища (РС) са със следните показатели на 

изследваните критерии за ергономичност: 

 

• високи показатели:  

❖ общи изисквания;  

❖ организация и дължина на страница; 

 

• в средната част на скалата за: 

❖ навигация; 

❖ шрифт и цвят;  

 

• ниски показатели за: 

❖ електронни форми; 

❖ търсене;  

❖ стандарти за достъпност; 

❖ мобилност. 

 

Фигура 16 - Ергономичност на сайтовете на районните съдилища 
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Констатации относно натрупвания по съдебни райони 

 

В рамките на съдебен район (по окръжни съдилища) не може да се изведе единна 

визия по отношение на ергономичността. Дизайнът на страниците е различен, различни 

са и показателите по разглежданите критерии – видно от приложените диаграми за 

някои от съдебните райони. 

 

Фигура 17 - Единна визия на сайтовете на съдилища към Бургаски окръжен съд 

 

 
 

Фигура 18 - Единна визия на съдилища към София окръг 
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Общият резултат от изследването за ергономичност на интернет страниците на 

всички съдилища в България е показан на следващите две диаграми. 

Първата диаграма показва общата картина по събрани брой точки за всеки съд, и 

съответно – съдилищата, които са снай-добри и най-лоши резултати. Изборът на 

цветови фон (зелено, жълто и червено) онагледява визуално в коя зона се намира 

съответният съд (зелен цвят – с по-високи показатели; жълт цвят – средно ниво на 

показателите; червен цвят – с ниски показатели). В средата на графиката има 

пунктирана линия, която показва средната стойност на показателите. От нея е видно, че 

средната стойност на показателите за върховни и апелативни съдилища е над 18, за 

административни и окръжни съдилища – около 18, а за районните – под 18. 

От тази диаграма е очевидно лидерството на Административен съд Русе, 

Административен съд София-област и други административни съдилища в зелената 

зона, както и водачеството на районните съдилища в Кърджали и Берковица. 

Втората диаграма показва резултатите по групи критерии за ергономичност на 

сайтовете на съдилищата, групирани по вид съд. От нея може конкретно да се изведат 

дефицитите, както за всички съдилища като цяло, така и за групите съдилища – 

върховни и апелативни, административни, окръжни и районни. Така например при 

районните съдилища се виждат добрите показатели за група критерии „Организация и 

дължина на страница“ в сравнение с останалите групи съдилища.  

 



 

 

Фигура 19 -  Обобщени резултати за ергономичност на сайтовете на съдилищата в България 
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Фигура 20 - Обобщени резултати за ергономичност за съдилищата в България (по групи критерии) 
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Фигура 21 - Обобщени резултати за прозрачност и публичност (по групи показатели) 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Анализ на резултатите от изследването 

 

Голяма част от интернет страниците са създадени в периода 2006-2010 г. Има и 

сайтове, създадени през 2018 г., като техният брой не е голям. 

 

Наблюдава се известно групиране по сходна визия и структура на интернет 

страниците на съдилищата, създадени по проекти или разработени и поддържани от 

един и същ разработчик. Тук могат да бъдат категоризирани в основни типологии по 

отношение на своята визия и структура: 

 

• Визия на сайтовете тип А: по проект на USAID (с малки разлики в дизайна):  

❖ 2 бр. Апелативни съдилища - София, Велико Търново;  

❖ 1 бр. Административни съдилища - Враца,  

❖ 10 бр. Окръжни съдилища – ОС Велико Търново, ОС Враца, ОС Добрич, 

ОС Кюстендил, ОС Ловеч, ОС Смолян, Софийски ОС, ОС Перник, ОС 

Плевен, ОС Разград,  

❖ 22 бр. Районни съдилища - РС Бургас, РС Враца, РС Горна Оряховица, 

РС Гоце Делчев, РС Добрич, РС Лом, РС Мадан (не е отбелязано), РС 

Мездра, РС Нови пазар, РС Оряхово, РС Перник, РС Радомир, РС 

Разград, РС Разлог, РС Севлиево, РС Сливен, РС Смолян, РС Троян, РС 

Хасково, РС Чепеларе, РС Шумен, РС Ямбол. 

  

 ОСНОВНИ НАБЛЮДЕНИЯ 

 Единната визия на интернет страницата на съдилищата не е обвързана с един 

и същ тип рубрики – т. напр. предлаганото меню от ОС Разград е сравнително най-

подробното, като практически предлага бърз достъп до почти всички теми относно 

организацията, управлението и дейността на съда.  

 Липсва единен стандарт за представяне на съда на начална страница. 

 Липсва кохерентност в рамките на съдебните райони както на ниво окръжни 

съдилища, така и на ниво апелативни съдилища – в рамките на нито един район на 10-

те окръжни съдилища няма еднаква визия на интернет страниците и за всички районни 

съдилища от същия район. 

 Страниците изглеждат сравнително статични (с малки изключения, като това 

на ОС Разград). 

 Сайтовете на всички съдилища във Враца са разработени по един и същ проект 

(например на АдмС, ОС, РС Враца); 
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Фигура 22 - Типологизация на визията на сайтовете: визия тип A 
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• Визия Б:  

❖ 1 Административен съд -  Кюстендил,  

❖ 1 Окръжен съд - ОС Габрово,  

❖ 11 Районни съдилища - РС Айтос, РС Гълъбово, РС Елена, РС Малко 

Търново, РС Несебър, РС Павликени, РС Поморие, РС Раднево, РС 

Средец, РС Трявна, РС Царево. 

Основни наблюдения: 

 Единната визия на интернет страницата на съдилищата не е обвързана с един 

и същ тип рубрики в допълнителните вертикални менюта – т. напр. предлаганото 

меню от ОС Габрово е сравнително най-подробното, като практически предлага бърз 

достъп до почти всички теми относно организацията, управлението и дейността на 

съда.  

 Липсва единен стандарт за представяне на съда на начална страница. 

 Липсва кохерентност в рамките на съдебните райони както на ниво окръжни 

съдилища, така и на ниво апелативни съдилища – опитът на ОС Габрово не е възприет 

от районните съдилища. 

Фигура 23 - Типологизация на визията на сайтовете: визия тип Б 
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• Визия В: РС Ардино, РС Кърджали, РС Крумовград, РС Момчилград. 

 

• всички районни съдилища към окръжен съд Кърджали са разработени по 

еднакъв шаблон, като това не се отнася за съответния окръжен съд:  

 

 
Фигура 24 - Типологизация на визията на сайтовете: визия тип В 
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• Визия Г:  

 

❖ 7 от районните съдилища към Софийски окръжен съд: РС Ботевград, РС Елин 

Пелин, РС Етрополе, РС Костинброд, РС Пирдоп, РС Самоков, РС Сливница не 

споделят обща визия с окръжния съд.  

Основни наблюдения: 

 Единната визия на интернет страницата на съдилищата е обвързана с един и 

същ тип рубрики във вертикалните менюта –предлага бърз достъп до почти всички 

теми относно организацията, управлението и дейността на съда.  

 Липсва единен стандарт за представяне на съда на начална страница – РС 

Сливница представя подробна и обърната към гражданите начална страница. 

 Наблюдава се кохерентност в рамките на районните съдилища от един и същ 

район. 

 
Фигура 25 - Типологизация на визията на сайтовете: визия тип Г 
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• Визия Д:  

❖ 5 окръжни съдилища - ОС Благоевград, ОС Кърджали, ОС Монтана, ОС 

Ловеч, ОС Силистра,  

❖ 5 Районни съдилища - РС Благоевград, РС Златоград, РС Петрич, РС 

Самоков, РС Червен бряг. 

 

част от районните съдилища към съответния окръжен съд ОС Бургас: РС Айтос, РС 

Малко Търново РС Несебър, РС Поморие, РС Средец, РС Царево); или 

 
Фигура 26 - Типологизация на визията на сайтовете: визия тип Д  
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Добра практика е подходът на „единна входна точка към всички съдилища в 

даден район /град“, но няма унифицираност на самите сайтове. Това се констатира 

например при: 

- Съдебен район Русе www.justice-ruse.org: 

o Административен съд Русе: http://www.admcourt-ruse.com/; 

o Връзки към окръжна и районни прокуратури в съдебен район Русе; 

o Окръжен съд Русе: http://www.justice-ruse.org/courtnew/index.php; 

o Районен съд Русе: http://www.justice-ruse.org/rcourt/index.htm; 

o Районен съд Бяла: http://rs-byala.org/. 

 

 
Фигура 27 - Единна входна точка – Съдебен район Русе 

 

 

http://www.justice-ruse.org/
http://www.justice-ruse.org/
http://www.admcourt-ruse.com/
http://www.admcourt-ruse.com/
http://www.justice-ruse.org/courtnew/index.php
http://www.justice-ruse.org/courtnew/index.php
http://www.justice-ruse.org/rcourt/index.htm
http://www.justice-ruse.org/rcourt/index.htm
http://rs-byala.org/
http://rs-byala.org/
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Добра практика е подходът на „единна входна точка към всички съдилища в 

даден район /град“, но няма унифицираност на самите сайтове. Това се констатира 

също и при: 

 

• Съдебна палата Шумен http://www.court-sh.org/: 

o Административен съд Шумен: http://87.126.223.43/ и www.admcourt-sh.org; 

o Връзка към окръжна прокуратура (връзката към Районна прокуратура 

Шумен не работи); 

o Окръжен съд Шумен: http://www.court-sh.org/os/index.html; 

o Районен съд Шумен: http://shumen.court-sh.org/. 

 
Фигура 28 - Единна входна точка – Съдебна палата Шумен 

 

 
 

 

http://www.court-sh.org/
http://www.court-sh.org/
http://87.126.223.43/
http://87.126.223.43/
http://www.admcourt-sh.org/
http://www.admcourt-sh.org/
http://www.court-sh.org/os/index.html
http://www.court-sh.org/os/index.html
http://shumen.court-sh.org/
http://shumen.court-sh.org/
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Други основни параметри 

 

Дата на последна актуализация на сайта - прави впечатление, че чрез сайта са 

достъпни актуални решения на съда, с минимално закъснение от няколко дена.  

Много съдилища не поддържат актуални новини – малко са съдилищата без 

подобна секция, но често новините не са актуални (повече от 3-4 месеца, както и повече 

от година, като тук например може да се посочи Районен съд Велико Търново)4.  

 

Всички съдилища (с много малко изключения) поддържат възможност за 

изтегляне на дълги документи и активни връзки (hyperlinks), сочещи към по-подробна 

информация. Това позволява по-лесно възприемане на информацията, като самите 

сайтове да не са претрупани с големи документи. 

 

Относно възможността за ползване на достъпен инструмент за търсене5 

резултатите от изследването показват следното: 

• близо 45% от съдилищата не поддържат достъпен инструмент за търсене; 

• при някои съдилища е възприет интересен подход, който е работещ: опция 

„Търсене,“ при което се отваря Google търсене (АдмС Плевен, ОС Благоевград, 

РС Благоевград, РС Карлово, РС Карнобат). 

 

 
Фигура 29 -  Резултати по група от показатели за Търсене 

 

 
 

                                                           
4 За целите на изследването е прието, че щом данните за съдебни дела са актуални, то сайтът е с актуална 

дата на обновяване. 
5 Забележка: изследването не отчита „Търсене“ в ЦУБИПСА като „Търсене“ в сайта. 
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Относно критерия за наличие на Карта на сайта, се установява, че някои 

интернет страници не предлагат карта на сайта, но менюто е подробно и изчерпва 

възможностите за навигация6.  

Съществуват интернет страници на някои съдилища с вертикални менюта от 

двете страни: основното меню е от лявата страна, а елементите от съответното меню 

(под-менюто) или елементите за бързи връзки са от дясната страна. Това не е добра 

практика, защото визуално затруднява потребителя, тъй като разделя вниманието по 

различни части на екрана (такъв е примерът със сайта на РС Чирпан).  

 

Фигура 30 - Интернет страницата на Районен съд Чирпан 

 

 
 

Относно критерия Обратна връзка се наблюдават следните интересни случаи: 

• при опит за обратна връзка се отваря мейл клиент, което затруднява 

потребителите, тъй като изисква инсталиран мейл клиент: например АдмС 

Кюстендил, ОС Благоевград, РС Благоевград, РС Златоград, РС Тервел, РС 

Каварна (за Предложения и оплаквания);  

• при опит за обратна връзка се прави се препратка към Система за приемане и 

обработване на жалби и други дейности за превенция на корупцията, където е 

създаден стандартизиран формуляр с указани полета за попълване 

(http://93.1имер2.175.195:81/): напр. ОС Силистра, РС Генерал Тошево, РС 

Дряново, РС Котел, РС Тутракан, РС Каварна (Сигнали за корупция). Това е 

                                                           
6 Забележка: изследването не отчита такова меню като карта на сайта. 

http://93.1имер2.175.195:81/
http://93.1имер2.175.195:81/
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добро решение, което екипът препоръчва да се мултиплицира на всички 

интернет страници на съдилищата.  
Фигура 31-1 и Фигура 31-2 Система за приемане и обработване на жалби и други дейности 

за превенция на корупцията 
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Затруднение за потребителите е различното разположение на препратката към 

онлайн обратна връзка. Разположена е на различни места в сайта (в главно меню, част 

от подменю, отделен бутон, само на начална страница и т.н.), а също така е и с 

различно наименование (Сигнали, Жалби, Мнения и предложения и т.н.). 

 
Фигура 32- Резултати по група от показатели за електронни форми 

 

 
 

 

Много малка част от съдилищата имат секция Въпроси и отговори в помощ на 

гражданите (например РС Търговище поддържа секция За гражданите, с подсекция 

Често задавани въпроси). 

 

Относно спазването на стандартите за достъпност, изследването приема, че са 

изпълнени, ако е налична звукова версия на сайта или са дадени възможности за 

промяна на големината на ползвания шрифт.  

 
Фигура 33 -  Районен съд Шумен: Пример за възможности за промяна на големината на 

ползвания шрифт 
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Има сайтове, които са трудни за ползване от зрителна гледна точка. Те 

използват много ярки цветове, които се променят при всеки екран, въртящи се 

елементи и т.н., които могат да се посочат като неправилен подход (например РС 

Харманли). 

 
Фигура 34 -  Резултати по показатели за достъпност 

 

 
 

 

Резултатите от изследването показват, че много малка част от сайтовете (едва 

14.6 %) предоставят възможност за преглед на сайта през мобилно устройство. 

 
Фигура 35 -  Резултати по показатели за мобилност 
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Фигура 36 -  Мобилна версия на Районен съд Русе 
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ДОБРИ ПРАКТИКИ 
 

От ергономична гледна точка моделът на стандартизиран подход за изграждане на 

интернет страниците на съдилищата в Германия може да се разглежда като образец 

поради следните характеристики: 

• унифицирана визия и съдържание (на всички сайтове са налични еднакви 

елементи) – подобни са подходите и при чешките и при австрийските 

съдилища; 

• пълна функционалност за попълване на електронни форми – указани са 

задължителните полета, а при неправилно попълване има „подсказване“ какво 

трябва да се коригира – добри примери в тази насока се откриват в сайта на 

Върховния съд на Германия; 

• електронните форми са разработени общо за всички съдилища и са достъпни 

през специален портал. 

• осигурена е поддръжка на мобилна версия на сайтовете на всички съдилища. 

Върховният съд на Германия (Federal Court of Justice) предоставя и пълна 

функционалност за попълване на електронни форми, което е добър пример и за 

разработена онлайн обратна връзка. 

Добър пример за развитие на електронно правосъдие дават сайтовете на чешките 

и на немските съдилища, като за всичките съдилища е разработена функционалност 

за електронно подаване на документи. 

От интернет страниците на българските съдилища с най-добри показатели по 

критериите са административните съдилища като цяло, и по-конкретно: 

• Административен съд Русе (27 от общо 33 точки): 

• Административен съд София-област (26 от общо 33 точки): 

Фигура 37 -  Интернет страницата на Административен съд Русе  
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Фигура 38 - Интернет страницата на Административен съд София-област 
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Фигура 39 - Класиране на първите 24 съдилища с най-добри показатели по изследваните 

групи от критерии 

 

1 Административен съд Русе 27 

2 Административен съд София - област 26 

3 Административен съд Търговище 25 

3 Районен съд Кърджали 25 

3 Районен съд Берковица 25 

4 Административен съд Ямбол 24 

4 Районен съд Момчилград 24 

5 Окръжен съд Варна 23 

5 Районен съд Провадия 23 

5 Районен съд Балчик 23 

5 Районен съд Крумовград 23 

6 Окръжен съд Бургас 22 

6 Районен съд Варна 22 

6 Окръжен съд Добрич 22 

6 Районен съд Разград 22 

6 Районен съд Омуртаг 22 

6 Районен съд Севлиево 22 

6 Районен съд Ардино 22 

6 Районен съд Смолян 22 

6 Районен съд Разлог 22 

6 Окръжен съд Видин 22 

6 Районен съд Кула 22 

6 Окръжен съд Враца 22 

6 Районен съд Елин Пелин 22 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МАТРИЦА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА 

КАТЕГОРИЯ СЪД  Районен съд (населено място) ……………………………… 

 Окръжен съд (населено място) 

……………………………… 

 Апелативен съд (населено място) 

……………………………. 

 ВКС 

 Административен съд (населено място) 

……………………………………….. 

 ВАС 

 

ИЗСЛЕДВАН ИНДИКАТОР ТИП НАЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

ИМЕ НА СЕКЦИЯТА 

в която е поместена 

информацията 

ДБОРА ПРАКТИКА 

Обща информация: общо 

описание на 

компетентността на съда, 

информация относно 

достъпност, адрес, 

правила за достъп до 

сграда и администрация и 

др. 

Компетентност на съда: отбелязва се дали има цитиран 

текст от ЗСВ или информацията е във форма, подходяща за 

гражданите 

  

Достъпност: отбелязва се наличието на информация за ред и 

правила за достъп до съдебната сграда, администрацията и 

ръководството на съда 

  

Организация на съда:  

Информация за 

магистратите:  

Информация за съдебната 

администрация 

Информация за съдебните 

заседатели (където е 

Информация за магистратите: списък и биография на 

съдиите, информация за ръководството на съда, информация 

за специализация на отделения и съдебни състави; регистър 

на отводите на съдиите 

  

Информация за съдебните служители: 

организация/органиграма на съдебната администрация, 

описание на сферите на компетентност,  
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приложимо) 

Информация за вещите 

лица (където е 

приложимо) 

Информация за съдебните заседатели (където е 

приложимо): списък на съдебните заседатели, наръчник за 

дейността на съдебните заседатели,  

  

Информация за вещите лица (където е приложимо): списъка 

на вещите лица, ръководство за дейността на вещите лица 

  

Вътрешни правила: 

информация относно 

политики за осигуряване 

на публичност и 

прозрачност относно 

работата на съдилищата 

(публикувани документи, 

които дефинират 

принципите, подходите и 

действията за 

осигуряване на 

публичност и 

прозрачност). 

Посочва се актуален списък на достъпните Вътрешни 

правила и датата на тяхната последна актуализация 

 

  

Системи за случайно 

разпределение  

Случайно разпределение на делата: Посочва се наличието на 

Вътрешни правила, публикувани констатации на ИВСС от 

извършени проверки, информация за предприети мерки за 

подобряване на системата; възможност за осъществяване на 

граждански контрол върху случайното разпределение не 

делата 
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Случайно разпределение на съдебните заседатели: Посочва 

се наличието на Вътрешни правила за случайното 

разпределение на съдебните заседатели по чл. 72 ал. 2 от ЗСВ; 

информация за възможност за осъществяване на граждански 

контрол върху случайното разпределение на съдебните 

заседатели 

Отчетност:  Публикувани периодични отчети за дейността, аналитични 

доклади и статистически обработена информация относно 

работата на съдилищата по важни показатели като 

отменени/изменени съдебни актове 

Публикувани други отчети по изпълнение на програми, планове 

и др. 

  

Етични стандарти:  Наличие на етичен кодекс за съдии, Наличие на 

стандартизирани канали и правила за подаване на сигнал за 

неспазване на етичните стандарти,  

Информация за работата на Етичните комисии 

  

Наличие на етичен кодекс за съдебни служители,  

Наличие на стандартизирани канали и правила за подаване на 

сигнал за неспазване,  

  

Наличие на етичен кодекс за съдебни заседатели,  

Наличие на стандартизирани канали и правила за подаване на 

сигнал за неспазване на етичните стандарти,  

  

Наличие на етичен кодекс за вещите лица,  

Наличие на стандартизирани канали и правила за подаване на 

сигнал за неспазване,  
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Деклариране на 

имущество: наличие на 

правила за деклариране 

за съдии, съдебни 

служители, вещи лица и 

съдебни заседатели 

(където е приложимо) 

Декларации на съдии: наличие на информация как 

гражданите могат да се информират за декларациите на 

съдиите;  

наличие на информация как гражданите могат да 

сигнализират за несъответствие в имуществените 

декларации на съдиите в съответствие с чл. 175л ал.1 от ЗСВ 

  

Декларации на съдебните служители: наличие на 

информация как гражданите могат да достъпят 

декларациите на съдебните служителите;  

наличие на информация как гражданите могат да 

сигнализират за нарушения на чл. 347 от ЗСВ.. 

  

Деклариране и 

отстраняване конфликт 

на интереси: наличие на 

правила за деклариране и 

отвод за съдии, служители 

в администрацията, вещи 

лица и съдебни 

заседатели; 

стандартизирани канали 

и правила за подаване на 

сигнал за неспазване, 

оповестяване на решения 

Декларации на съдии: наличие на информация как 

гражданите могат да се информират за декларациите на 

съдиите;  

наличие на информация как гражданите могат да 

сигнализират за несъответствие в имуществените 

декларации на съдиите в съответствие с чл. 175л ал.1 от ЗСВ 

  

Наличие на Добра практика - правила за отвод при 

потенциален конфликт на интереси на съдебните служители  

Оповестяване на влезли в сила решения за установен конфликт 

на интереси 

Наличие на Добра практика - правила за отвод при 

потенциален конфликт на интереси на съдебните заседатели 
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Декларации на вещите лица:  

Наличие на добра практика по чл. 397 от ЗСВ Регистър на 

вещите лица;  

Наличие на правила за отвод на вещото лице 

наличие на информация как гражданите могат да 

сигнализират за нарушения на чл. 397 от ЗСВ 

Сигнали за корупция и 

последващи действия с 

обратна информация за 

обществото:  

Наличие на специализирана информация за гражданите: 

под каква форма гражданите могат да подават жалба/сигнал 

за неследващо се поведение/корупционен риск в работата на 

съдии, съдебни служители, вещи лица и съдебни заседатели 

Наличие на добра практика за предоставяне на обратна 

информация относно предприети мерки за отстраняване на 

корупционни рискове в работата на съдии, съдебни 

служители, съдебни заседатели и вещи лица. 

  

Е-управление:  Налична информация за: публикувани образци на формуляри, 

заявления за гражданите и фирмите; формат на 

документите, които са публикувани за изтегляне и попълване; 

указания за тяхното попълване, изпращане и получаване; 

улеснен ли е достъпът до секция с тези документи 

  

Е-правосъдие: електронно 

призоваване, достъп до 

съдебни актове 

Наличие на следната информация за гражданите:  

Инструкции за достъп до съдебни актове за лица, които не са 

страна по конкретно дело 

Въведено електронно призоваване 

  

Достъп до информация:  Наличие на следната информация по реда на ЗДОИ:  

наличие на секция, осигуряваща достъп до нормативна база, 

правилници, указания, доклади относно публичност и достъпа 
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до информация, вътрешни правила по предоставяне на 

информация, формуляри за достъп 

Харта на купувача:  Наличие на следната информация по реда на ЗОП:  

Вътрешни правила, други изискуеми документи, тръжна 

документация, договори с изпълнители на поръчки, протоколи 

от осъществен контрол, информация за наложени финансови 

корекции и др. 

  

Наличие на единен 

формат за предоставяне 

на информация на 

медиите: новини, 

актуално, календар на 

предстоящи събития, 

решения, съобщения, 

становища, изявления, 

позиция, интервюта 

Оценка на: Актуалност на новините 

Обобщаваща информация за практиката на съда 

Информация за дела от особен обществен интерес 

  

Наличие на единен 

формат за предоставяне 

на информация на 

гражданите:  

Наличие на:  

политика за популяризиране работата на съдилищата, 

информационни  материали,  брошури,  клипове, 

образователни филми 

  

Контакти:  Оценка на предоставяните връзки с интернет страниците на 

други институции (национални и международни организации), 

платформи и интернет портали с бази данни, специализирани 

в областта на правосъдието 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕРГОНОМИЧНОСТТА 

1.  Дължина на началната страница: На колко „екрана“ се вижда цялата начална страница на съда (скролване)? 

Дължина на началната страница - с размер на текста, зададен на "средно" в менюто "изглед" на Internet Explorer/ Microsoft Edge 

/Google Chrome на 17-инчов монитор: 

0 = Няма начална страница; 

1 = 5 или повече екрана; 

2 = 3 или 4 екрана; 

3 = 2 екрана или по-малко 

2.  Копиране на текста на началната страница в документ в Word. 

0: Не може 

1: Можете да вземете текста като изберете Всички (Ctrl A), Копиране (Ctrl C) и Вмъкване в Word (Ctrl V). 

3.  Дължина на страницата: Има ли алтернативни версии (например .doc или .pdf) за дълги документи или хиперлинкове, сочещи към 

по-подробна информация? 

0 = Няма; 

1 = Алтернативни версии са налични (изтегляне на дълги документи, хиперлинкове за подробна информация). 

4.  Целеви линкове за аудитория: налице са линкове за целева аудитория на началната страница? (например гражданите и бизнеса, 

страни по дела и т.н.) 

0 = Няма; 

1 = Има линкове за целеви аудитории, като са ползвани неясни съкращения; 

2 = Има линкове за целеви аудитории, от чието наименование е ясно за какво са. 

5.  Навигация (1 точка за всеки фактор, макс = 2): 
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+1 точка. На всяка страница има връзка към главната начална страница на съда. 

+1 точка. В долната, горната или лявата част на всяка страница са налични връзки за навигация с текст или навигационна лента 

(връзки към информация за връзка, търсене в сайта, директория на служителите и т.н.). 

6.  Навигационна лента (1 точка за всеки коефициент, макс. 3), навигационен път: 

+1 точка. Навигационните ленти се форматират последователно в сайта; 

+1 точка: Поставянето на навигационни ленти е последователно в целия сайт (вертикално вляво или хоризонтално отгоре);  

+1 точка. Има ясна индикация, че навигационните ленти са "кликващи" (например бутони с падаща сянка или промяна на цвета). 

7.  Навигация: Ширина на навигационна структура – хоризонтално меню: 

0 = Повече от 7 елемента; 

1 = По-малко или равно на 7 елемента; 

2 = Няма. 

8.  Навигация: Дължина и място на навигационна структура – вертикално меню: 

0 = Няма 

1 = Повече от 7 елемента; 

2 = Менюто е разположено отдясно; 

3 = По-малко или равно на 7 елемента и е разположено отляво. 

9.  Навигация: има ли стъпка „Назад“ /backward 

0 = Няма; 

1 = Има стъпка „Назад“ /backward. 

10.  Карта на сайта: Налична ли е карта на сайта? 

С размер на текста, зададен на "средно" в менюто "изглед" на Internet Explorer/ Microsoft Edge /Google Chrome на 17-инчов монитор: 

0 = Няма карта на сайта; 

1 = Карта на сайта е налице, но не съдържа активни връзки и има повече от 1,5 екрана; 
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2 = Карта на сайта е налична и или съдържа активни връзки или е по-малко от 2 екрана; 

3 = Карта на сайта е налична, съдържа активни връзки и е по-малко от два екрана. 

11.  Цвят на шрифта и форматиране: Цветът на шрифта и форматирането са последователни в целия сайт? 

0 = Не; 

1 = Цветът на шрифта и форматирането са последователни в целия сайт.  

-1 (общо 0): Ако се използват анимирани, мигащи или мащабиращи ефекти или се ползва ALL CAPS. 

12.  Има ли различен цвят, размер и форматиране на шрифта между заглавията и подробното съдържание? 

0 = Не; 

1 = Цветът на шрифта, размерът и форматирането се различават при заглавията и подробното съдържание. 

13.  Дали посетените връзки променят цвета си от оригиналния цвят? 

0 = Не; 

1 = Посетените връзки променят цвета на оригиналния цвят на връзката. 

14.  Електронни форми (HTML): Необходимите полета отбелязани /посочени ли са изрично? 

0 = Не; 

1 = Задължителните полета са изрично отбелязани /посочени. 

15.  Електронни форми (HTML): При подаването формулярът предоставя ли допълнителна информация за това как да се отстранят 

грешки, ако са направени?  

0 = Не; 

1 = Ако са направени грешки, формулярът предоставя допълнителна информация за това как да се коригират. 

16.  Има ли достъпен инструмент за търсене? 

0 = Няма; 

1 = Някои раздели имат инструменти за търсене; 

2 = Има инструмент за търсене на главната начална страница на съда. 
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17.  Търсенето в сайта предлага ли възможност да се ограничи обхватът на търсене до конкретни области на сайта (например търсене 

само в "Профил на купувача")? 

0 = Не; 

1 = Търсенето в сайта предлага възможността да се ограничи обхватът на търсенето до конкретни раздели на сайта. 

18.  Търсенето в сайта предлага ли опции или функции за разширено търсене (напр. Съвпадение на всички думи / думи, търсене с точни 

фрази – могат да използват * или %; Булево търсене – могат да използват AND / OR / NOT оператори)? 

0 = Не; 

1 = Търсенето в сайта предлага опция за разширено търсене. 

19.  Търсенето в сайта предлага ли възможност да се стесни набора от върнати резултати от търсенето (под-търсене във върнатите 

резултати от първоначалното търсене)? 

0 = Не; 

1 = Търсенето в сайта предлага възможност да се стесни набора от върнати резултати от търсенето. 

20.  Търсенето в сайта предлага ли възможност да се сортират резултатите от търсенето по теми, дата или други критерии? 

0 = Не; 

1 = Сайтът предлага възможност за сортиране на резултатите от търсенето по теми, дата или други критерии. 

21.  Предоставя ли сайтът датата (месец и година) на последната актуализация на уебсайта и информация за собственика на сайта? – 

преглеждат се месеца и годината, публикувани на главната начална страница, последната дата на прессъобщенията/ бюлетина/ 

новините и т.н. (взема се предвид най-близката до настоящия момент дата). 

0 = Няма; 

1 = Датата е повече от три месеца и има информация за собственика на сайта; 

2 = Датата е повече от един месец и е по-малка от три месеца и има информация за собственика на сайта; 

3 = Датата е един месец или по-малка и има информация за собственика на сайта. 

22.  Спазени ли са стандартите за достъпност на Инициативата за достъп до интернет (Web Accessibility Initiative – WAI) – незрящи  
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0 = Няма; 

1 = Да, спазени са. 

23.  Мобилна версия 

Преглед на сайта през мобилно устройство 

0: Няма – отрязани менюта и информация, липса на възможност за скролване (напр. Административен съд Кюстендил 

http://www.admcourt-kn.org ); 

1: Да, възможно е, но със силно ограничена функционалност / затруднена навигация; 

2: Да, възможно е, с адекватна функционалност и навигация 

 

 

 


