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ДЕЙНОСТИ
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Проучване на критерии и изисквания към структурата, визията и 
функционалностите на интернет страниците на съдилищата, 
заложени в основни документи на съдебната власт в България.

Проучване на структурата, визията и функционалностите на 
Интернет страниците на съдилищата в Австрия, Германия и 
Чехия.

Анализ на структурата, функционалностите и визията на Интернет 
страниците на включените в обхвата на изследване съдилища с 
оценка на нивото на достъпност.



Характеристики на 
качествения потребителски интерфейс

✓ Яснота: избягва появата на двусмисленост.

✓ Стегнатост: избягва претрупаност.

✓ Познатост: ползва термини от реалния живот.

✓ Бърза реакция: осигурява своевременно получаване на информация 
какво се случва във всеки момент.

✓ Последователност: ползва повтарящите се модели.

✓ Ефикасност: ползва хипервръзки, бутони и т.н..

✓ Улеснение: предлага решения за корекция при направени грешки при 
въвеждане.
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Етапи на събиране на собствени емпирични данни и 
обработка при изследването

4
Преглед на 
стандартите

Формиране 
на критерии 

Емпирични 
данни

Обработка и 
обобщаване

Анализ и 
препоръки



Преглед на стандартите

• Международен стандарт ISO 9241 за Ергономия на взаимодействието човек-
система (използваемост), по-специално на БДС EN ISO 9241-151:2009 (ISO 9241 
Част 151): Ръководство за потребителски интерфейс за World Wide Web;

• Ръководство на Министерството на здравеопазването и човешките услуги на 
САЩ (HHS) за ефективен уеб дизайн и използваемост за информационно 
ориентирани сайтове;

• Стандарти за достъпност на Инициативата за достъп до Интернет /Web 
Accessibility Initiative – WAI и за достъпност на потребителския интерфейс за 
хора с увреждания WCAG 2.0.
На ниво Европейска комисия темата все още не е на дневен ред, видно от Стратегическата рамка на 
Европейската комисия за безопасност и здраве на работното място (EU-OSHA) за периода 2014-2020 г. 
(https://oshwiki.eu/wiki/EU_OSH_Strategic_framework ).
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https://oshwiki.eu/wiki/EU_OSH_Strategic_framework


Структура на ползваните критерии
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Групи критерии Макс. точки

1 Общи изисквания 6

2 Организация и дължина на страница 6

3 Навигация 9

4 Шрифт и цвят 2

5 Електронни форми 3

6 Търсене 4

7 Стандарти за достъпност 1

8 Мобилност 2



ЕМПИРИЧНИ ДАННИ
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24.01.2019

Боян Жеков

176 съдилища 
всички български съдилища

27 съдилища 
от Германия, Австрия и Чехия 

по 9 от всяка държава



ЕМПИРИЧНИ ДАННИ
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27 съдилища 
от Германия, Австрия и Чехия 

по 9 от всяка държава



ЧУЖДЕСТРАННИ САЙТОВЕ

ИЗВОДИ

9

1 Общи изисквания

2 Организация и дължина на страница 

3 Навигация

4 Шрифт и цвят 

5 Електронни форми 

6 Търсене

7 Стандарти за достъпност 

8 Мобилност



ЧУЖДЕСТРАННИ САЙТОВЕ

ИЗВОДИ

Германия - най-добре структурирани Интернет страници на съдилищата;
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Чехия - Интернет страниците на съдилищата са в по-ниската скала, но
това се дължи до голяма степен на периода на трансформация, който
тече там в момента.

Австрия e в двете крайности:
- Сайтовете на Върховният съд и административните съдилища са със сравнително

високи показатели за ергономичност,
- първо и второинстанционните съдилища са с ниски показатели, но това се дължи

на ограничените функционалности, които се предоставят от тях;



ЧУЖДЕСТРАННИ САЙТОВЕ

ИЗВОДИ
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Стандартизиран 
подход

Екипът счита, че от ергономична гледна точка, моделът на 
стандартизиран подход за изграждане на Интернет страниците на 
съдилищата в Германия може да се разглежда като образец:

Унифицирана 
визия и 
формуляри

Унифицирана визия и съдържание на всички сайтове - еднакви 
елементи и менюта
Унифицирани формуляри за подаване на документи и за жалби

Интелигентен 
потребителски 
интерфейс

Пълна функционалност за попълване на електронни форми –
указани са задължителните полета, а при неправилно попълване 
има „подсказване“ какво трябва да се коригира – например 
Върховният съд на Германия.

Удобен за 
смартфон /таблет

Поддръжка на мобилна версия на сайтовете на всички съдилища.



ЧУЖДЕСТРАННИ САЙТОВЕ
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ЧУЖДЕСТРАННИ САЙТОВЕ
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ЧУЖДЕСТРАННИ САЙТОВЕ
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Фигура 12 Възможност за попълване на форма за обратна връзка на сайта на

Върховния съд на Германия
Фигура 4 Чехия, Nejvyšší soud (Върховен съд) като пример за добра навигация



ЧУЖДЕСТРАННИ САЙТОВЕ

15

 

Фигура 1 Германия, Административен съд Кьолн (Verwaltungsgericht Köln) мобилна версия 
Фигура 10-1, фигура 10-2 Verwaltungsgericht Düsseldorf (Административен съд Дюселдорф),

Amtsgericht Solingen (Районен съд Солинген) – пример за унифицирана визия



ЕМПИРИЧНИ ДАННИ
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176 съдилища 
всички български съдилища



БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
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БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
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Съизмерими, близки 
резултати между 
чуждите и 
българските сайтове 



БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ

ИЗВОДИ
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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. 
Има възможност за справки за съдебното производство в ЦУБИПСА –
централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните 
актове.

Датата на последна информация за процесуалното производство 
(решения) е не по-стара от една седмица.

Почти всички сайтове имат секция за Контакти /Указател, чрез която 
потребителят може да се ориентира за физическото местоположение 
на съда, както и да намери телефони на служби в съда.



БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ

ИЗВОДИ
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• Липса на стандарт за унифицирана структура на сайтовете;

• Публични имейли за връзка и институцията  – напр. на abv.bg или mail.bg;

• Няма информация за собственика – това е условие за компрометиране 
на идентичността на този институционален сайт (22% от сайтовете );

• Ползването на флаш бутони (напр. АдмС Стара Загора, РС Нова Загора, РС 

Панагюрище, и др.): 

• затруднява гласовото интерпретиране на текст от специализиран 
софтуер за незрящи; 

• забавя зареждането при потребители с по-слаби компютър или 
Интернет.



БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ

ИЗВОДИ
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• Няма унифицирана форма и начин за обратна връзка;

• Не отговарят за на стандартите за достъпност (92%);

• Не са удобни за работа от мобилни телефони (85%);

• Нямат удобен инструмент за търсене (45%).



БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ

ИЗВОДИ
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1 Общи изисквания

2 Организация и дължина на страница 

3 Навигация

4 Шрифт и цвят 

5 Електронни форми 

6 Търсене

7 Стандарти за достъпност 

8 Мобилност



БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
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БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
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БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
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БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
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От Интернет страниците на българските 

съдилища с най-добри показатели по 

критериите са административните 

съдилища като цяло, и по-конкретно:

1. Административен съд Русе 

(27 от 33 точки):

2. Административен съд София-област 

(26 от 33 точки):



БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
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- Административен съд София-област

(26 от общо 33 точки):



ПРЕПОРЪКИ
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Предлагаме в правилата за изграждане на Интернет страниците на съдилищата да се включат следните изисквания:

1. Да не се режат редове/колони на различни резолюции на дисплея на монитора (1024х768 до 1920х1080);

2. Да има възможност за запазване на информация на компютъра на потребителя;

3. Да се показва датата на последната актуализация, като се отчита и актуализацията по движение на делата;

4. Да има информация за собственика на сайта;

5. Началната страница на сайта да е с дължина не повече от екран и половина (при скролване);

6. Да има възможност за изтегляне на дълги документи (например .doc или .pdf), както 

7. Да се използват активни/хипер връзки, водещи към по-подробна информация;

8. Да се ползват ясни термини и по възможност да не се ползват съкращения;

9. Да се поддържа Карта на сайта, навигационна лента и стъпка „Назад“ /backward на всяка страница;

10. Да се ползват различен цвят, размер и форматиране на шрифта между заглавията и подробното съдържание;

11. Опцията за онлайн обратна връзка да се постави на началната страница на едно и също място на сайтовете на всички 
съдилища и да се наименува по еднакъв начин. 

12. Опцията за търсене да се постави на едно и също място на началната страница на сайтовете на всички съдилища;

13. Да се спазват стандартите за достъпност;

14. Да има възможност за преглед на сайта през мобилно устройство без затруднения с навигацията.
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