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КОНЦЕПЦИЯТА ЗА КАРТА НА ПРОЗРАЧНОСТТА НА 

СЪДИЛИЩАТА 

 

Целта на настоящата Карта за публичност и прозрачност 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. 

Оценката представя както количествени параметри за ергономичност на 

интернет страниците, оценени по описаните по-долу 23 индикатора, така и качествена 

информация за съответствието на предоставяната информация на изведения каталог от 

водещи международни стандарти. 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ЕРГОНОМИЧНОСТ 

 

Ергономичността на интернет страница/сайт е показател за удобство, което е 

стимул за ползване от различни потребителски групи: 

- унифициране на дизайна на сайта, което се основава на общи 

стандарти; 

- осигуряване на прозрачност и публичност; 

- увеличаване на ползването на електронни данни (води до пестене на 

време, хартия, служители; възможност за анализ на дейността и 

решенията на съдилищата). 

Задача на ергономията е оптимизирането на системата „човек – машина – 

работна среда“. Част от областите на изследване при ергономията са достъпността и  

ползваемостта (usability), която се определя като ефективността, ефикасността и 

удовлетворението, с които конкретните потребители постигат определени цели в 

конкретна среда I.  

Друг основен елемент на ергономията е безопасност. Той не е предмет на 

конкретното изследване, защото кореспондира с други задачи, а не със задачата за 

оценка на прозрачност и публичност на интернет страниците на съдилищата. 

Качественият потребителски интерфейс притежава следните 

качества/характеристики: 

1. Яснота: избягва появата на двусмисленост. 

2. Стегнатост: избягва претрупаност. 

3. Познатост: ползва термини от реалния живот. 

4. Бърза реакция: осигурява своевременно получаване на информация какво се 

случва във всеки момент. 

5. Последователност: ползва повтарящите се модели. 

6. Ефикасност: ползва хипервръзки, бутони и т.н.. 
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7. Улеснение: предлага решения за корекция при направени грешки при 

въвеждане. 

Тези характеристики могат да се разглеждат като качествени фактори за 

ползваемост, която е съществен елемент на ергономията. Пълният списък на 

оценяваните индикатори са представени в Приложение 1.  

 

ИНДИКАТОРИ СПОРЕД ВОДЕЩИ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ И ДОБРИ 

ПРАКТИКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ В РАБОТАТА НА 

СЪДИЛИЩАТА 

 

1. ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ И ПРОЗРАЧНОСТ  

 Правосъдната система е прозрачна и информацията относно 

функционирането на съдебната система се публикува. 

 Съдиите предприемат стъпки, за да гарантират достъп до бързо, ефективно 

и разумно като цена разрешаване на споровете; те способстват за 

алтернативно разрешаване на споровете. 

 Съдебните документи и решения се изготвят на достъпен, прост и ясен език. 

Съдиите издават аргументирани решения, обявени публично в рамките на 

разумен срок, решенията се основават на справедливо и публично 

разглеждане. 

 Предоставянето на информация за функционирането на съдебната система 

е важна предпоставка за осигуряване на достъп на гражданите до 

правосъдие. 

 По-конкретно, обществото трябва да бъде запознато с характера на делата, 

които може да бъдат заведени, възможната продължителност, разходите и 

съществуващите рискове в случай, че бъдат неправилно използвани 

съдебните средства. Трябва да бъде предоставена информация също така 

относно алтернативните средства за решаване на спорове, които могат да 

бъдат предложени на страните. 

 Тази обща информация за обществото може да бъде допълнена най-вече от по-

точна информация относно някои решения по знакови дела, издадени от 

съдилищата и колко време е необходимо за разглеждане на делата в различните 

съдилища. 

 Информацията за функционирането на съдебната система може да бъде 

подадена от различни източници, например Министерството на правосъдието 

(публикуване на информационни брошури, Интернет страници, и т.н.), 

социалните служби и публичните служби за правни съвети, организирани от 

адвокатски сдружения, както и от други източници. 

 Самите съдилища трябва да участват в разпространяването на информацията, 

по-специално когато те имат служби за връзки с обществеността. Един от 

подходящите начини за разпространение на информация са Интернет 

страниците, поддържани от съдилищата. 

 ИТ създават нови възможности за предоставяне на обобщена информация на 

потребителите на съда относно правосъдната система, нейните дейности, 
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съдебната практика, разходите за процедурите, алтернативните способи за 

решаване на спорове и т.н.  

 Правосъдната система трябва да направи съдебната практика или поне 

основните решения достъпни в интернет  

i) безплатно;  

ii) в лесно достъпна форма, и  

iii) като се има предвид защитата на личните данни. 

 

2. ЕТИКА И ОТГОВОРНОСТ  

 

 Действията на съдиите се ръководят от деонтологични принципи, 

разграничени от дисциплинарните правила. Те следва да се съставят от 

самите съдии и да се включват в обучението им. 

 Общественото доверие и уважението към съдебната власт са гаранции за 

ефикасността на съдебната система: разбираемо е, че поведението на съдиите в 

техните професионални дейности се приема от членовете на обществото като 

основно за доверието в съдилищата. 

 

3. ВРЪЗКИ НА СЪДИЛИЩАТА С ОБЩЕСТВЕНОСТТА С ОГЛЕД НА 

РОЛЯТА НА СЪДИЛИЩАТА В ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО –  

 

 Развитието на демокрацията в европейските държави означава, че гражданите 

трябва да получават подходяща информация за организацията на обществените 

органи и условията, при които се създават законите. Нещо повече, също 

толкова важно е гражданите да знаят как работят съдебните институции. 

 Правосъдието представлява основен компонент на демократичните общества. То 

има за цел да разрешава спорове между страни и чрез решенията, които издава, 

да изпълнява и "нормативна", и "образователна" роля, давайки на 

гражданите необходимите насоки, информация и сигурност в закона и 

практическото му прилагане. 

 Адекватната информация за функциите на съдебната власт и нейната роля и 

пълна независимост от останалите държавни органи, може ефективно да 

допринесе за повишаване на разбирането за съдилищата като крайъгълен камък 

на демократичните конституционни системи, както и за ограниченията в 

дейността им. 

 Опитът на повечето граждани със съдебната система на страната им се 

ограничава до участието им като страни по дела, свидетели или съдебни 

заседатели….. Интегрирането на правосъдието в обществото изисква 

съдебната система да се отвори и да се научи да говори за себе си. 

 Първият начин, по който съдебните институции могат да станат по-достъпни, е 

да се въведат общи мерки за информиране на обществеността относно 

дейността на съдилищата. 
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4. ВРЪЗКИ НА СЪДИЛИЩАТА С УЧАСТНИЦИТЕ В СЪДЕБНИТЕ 

ПРОЦЕДУРИ  

 

 Впечатленията на участниците в съдебните процедури са негативни, ако 

правосъдната система и нейните членове (съдии, прокурори, съдебни 

служители) по някакъв начин изглеждат пристрастни или неефективни. Такъв 

вид отрицателни представи се разпространяват лесно. 

 За да се насърчи по-доброто разбиране за ролята на съдебната система, е 

необходимо усилие, което да гарантира доколкото е възможно, че представата 

на обществеността за правосъдната система е точна и отразява усилията, 

полагани от съдиите и съдебните служители за спечелване на уважението и 

доверието в способността на съдилищата да изпълняват тази функция. Това 

действие ще трябва ясно да покаже до какво се ограничава дейността на 

правосъдната система. 

 

5. ВРЪЗКИ НА СЪДИЛИЩАТА С МЕДИИТЕ 

 

 Цялата информация, която се предоставя на медиите от съдилищата, трябва да 

бъде съобщавана по прозрачен и недискриминационен начин. 

 

6. ДОСТЪПНОСТ, ПРОСТОТА И ЯСНОТА НА ЕЗИКА, ИЗПОЛЗВАН 

ОТ СЪДИЛИЩАТА ПРИ ПРОЦЕДУРИТЕ И В РЕШЕНИЯТА  

 

 Разбираемият и ясен правен език има благотворно влияние, защото прави 

върховенството на закона достъпно и предвидимо за гражданите, ако е 

необходимо с помощта на специалист-юрист, както показва практиката на 

Европейския съд за човешките права. 

 Важен аспект от достъпността на правосъдието, както се съдържа в 

съдебните решения, се съдържа в лесния достъп на широката публика до 

тях.  

 

Пълен списък на изследваните индикатори е представен в Приложение 2. 
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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 1 - Интернет страницата на Висшия съдебен съвет 

 

 
 

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.justice.bg/
http://rs-botevgrad.hit.bg/
http://rs-botevgrad.org/


                                             

 

 

Фигура 2 - 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 3 - Пример за достъп до решение на съд от сайта на 

съда
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Фигура 4 - 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. 

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 
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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.  

 

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. 

Долната диаграма представя графично информация за разгледани сайтове на 

всички съдилища в България по групи критерии в хоризонтала (от I до VIII) и по 

вертикала се отчита процентното съотношение на получения брой точки към 

максималния по съответния критерий във възходящ ред. 



 

 

 

Фигура 5 - Ергономичност на сайтовете на всички съдилища в България по групи показатели  
 

 



 

 

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. 

 

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 6 - 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 7 - 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 8 - 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 9 - 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 10 - Единна визия на сайтовете на съдилища към Бургаски окръжен съд 

 

 
 

Фигура 11 - 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 12 -  Обобщени резултати за ергономичност на сайтовете на съдилищата в България 
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Фигура 13 - Обобщени резултати за ергономичност за съдилищата в България (по групи критерии) 

 

 
 

 



 

 

 

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); 

 

 



25 

 

 
 

Фигура 14 - 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 15 - 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 16 - 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 17 - 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 18 - 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 19 - Единна входна точка – Съдебен район Русе 

 

 
 

http://www.justice-ruse.org/
http://www.admcourt-ruse.com/
http://www.justice-ruse.org/courtnew/index.php
http://www.justice-ruse.org/rcourt/index.htm
http://rs-byala.org/


31 

 

 

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 20 - Единна входна точка – Съдебна палата Шумен 

 

 
 

 

http://www.court-sh.org/
http://87.126.223.43/
http://www.admcourt-sh.org/
http://www.court-sh.org/os/index.html
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)1.  

 

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 търсене2 

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 21 -  Резултати по група от показатели за Търсене 

 

 
 

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

дата на обновяване. 
2 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 навигация3.  

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 22 - 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://93.12.175.195:81/): напр. ОС Силистра, РС Генерал Тошево, РС Дряново, 

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

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

http://93.12.175.195:81/
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решение, което екипът препоръчва да се мултиплицира на всички интернет 

страници на съдилищата.  
Фигура 23-1 и Фигура 23-2 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 24 - 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 25 -  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 26 -  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 27 -  Резултати по показатели за мобилност 
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Фигура 28 -  Мобилна версия на Административен 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 29 -  Интернет страницата на Административен съд Русе  
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Фигура 30 - Интернет страницата на Административен съд София-област 
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Фигура 31 - Класиране на първите 24 съдилища с най-добри показатели по изследваните 

групи от критерии 

 

Място Съд Броой точки 

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 
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ОЦЕНКА 
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. 

Изследвана съвкупност обхваща 1074 районни съдилища, 28 окръжни съдилища, 

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

Анализът 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 2 ). 

 

1. РАЙОННИ СЪДИЛИЩА 

 

Целта на следния анализ е разглеждане, подреждане и анализиране на 

информацията на  официалните интернет страници на районните съдилища в България, 

113 на брой. Анализът се позовава на изследваните фактори и степента, до която 

съдилищата са публикували ясна и прозрачна информация относно тях.  

1. Благоевград 

Районен съд Благоевград се справя почти отлично по параметър „Вътрешни 

правила“, като от петнадесетте показателя, липсват данни само за два – отвод и 

заместване на съдия. По отношение на раздел „Отчетност“, съдът отново е с отлично 

представяне, като е представил информация за всички показатели. От друга страна, 

представянето в категория „Декларации“ е коренно различно, тъй като съдът дава 

достъп само до бланката за попълване за деклариране на интереси на съдебните 

служители, но не и актуална информация за конфликт на интереси. В категория 

„Корупция“ представянето е на по-добро ниво, но все пак слабо – има информация за 

етичните правила за съдиите и съдебните служители, но не и за вещи лица, съдебни 

заседатели и решения на етични комисии. Относно „Е-управление“ и „Е-правосъдие“ 

представянето е отново на средно ниво – има формуляри за изтегляне, но не и указания 

или опция за подаване онлайн; има постановени и влезли в сила съдебни актове, но не и 

справки по делата и електронно призоваване. Относно категория „ЗДОИ“, Районен съд 

Благобград представя правила и формуляр, но не и възможност за онлайн подаване. 

Относно „Купувач“ и „Граждани“ представянето е отново на ниско ниво, тъй като 

липса почти каквато и да е информация, освен информация за съда.  

 - Добри практики: Веднага в менюто отляво е достъпен софтуер за незрящи. 

 

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

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

http://www.vks.bg/vks_p12.htm
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2. Гоце Делчев 

По параметър „Вътрешни правила“ Районен съд гоце Делчев предоставя 

информация единствено по параметрите за публикуване на съдебни актове и 

разпределение на дела. Липсва информация относно стратегията на съда в категория 

„Отчетност“, но всички отчети и информация за съда са налице. Няма каквато и да е 

представена информация относно декларациите на съдебните служители или 

антикорупционни мерки в графите „Декларации“ и „Корупция“. Подобно слабо 

представяне се наблюдава и в „Е-управление“ – има само предоставени формуляри, но 

не и онлайн подаване и плащане и указания за получаване или получаване. В графа „Е-

правосъдие“ представените данни на уебсайта могат да бъдат оценени на средно ниво 

тъй като има информация за постановените и влезли в сила съдебни актове, но не и за 

електронно призоваване и справки за движение на дело. Негативно впечатление прави, 

че в графата „ЗДОИ“ има наличен линк към вътрешни правила за достъпа до 

информация, но той не е функциониращ. Районен съд Гоце Делчев няма нито една 

информация относно графите „Купувач“ и „Медии“. Представянето за „Граждани“ и 

„Медии“ е на средно ниво, представяйки информация за съда, за деня на отворените 

врати, за ВСС и за държавните институции. 

- Добри практики:  

В менюто отдясно има страница за „Ден на отворените врати“. 

3. Петрич 

Районен съд Петрич представя информация относно „Вътрешни правила“ по 

параметрите публикуване на съдебни актове, достъп до съдебни процедури за хора с 

увреждания, работа с вещи лица и разпределение на дела. Относно „Отчетност“ липсва 

информация само и единствено относно стратегията на съда. Съдът получава НЕ по 

всички компоненти в графа „Декларации“ и НЕ по всички без един в графа „Корупция“ 

и графа „Е-управление“. Единственият пропуск относно „Е-правосъдие“ е компонентът 

на електронното призоваване. Относно „ЗДОИ“ има указани както формуляр, така и 

правила. Относно „Купувач“ и „Граждани“ налице са само по един компонент към 

всяка графа – вътрешните правила за обществените поръчки и информация за съда. 

Сайтът на Районен съд Петрич има отлично представяне в категория „Медии“ и средно 

в категория „Контакти“, където има 3 от 5 компонента. 

- Добри практики: 

Съществува страницата „Компетентност на съда“. 

В менюто отляво > За съда > Телефонен указател на районните съдии. 

В менюто отдясно съществува софтуер за незрящи. 

4. Разлог 

Районен съд Разлог предоставя информация относно публикуването на 

съдебните актове, за комисиите по етика, за работата с вещи лица и разпределение на 

дела, и за електронните призовки в графа „Вътрешни правила“. Относно „Отчетност“ 

липсва информация единствено относно ръководството на съда. В графа „Декларации“ 

са налице декларациите за конфликт на интереси и за имущество само на служителите 

в съда. Мерките, които влизат в графа “Корупция“ e електронния формуляр за подаване 

на сигнали. Сайтът на Районен съд Разлог дава възможност за изтегляне на 

формулярите онлайн от графа „Е-управление“, но не и за тяхното подаване онлайн. 
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Подобен е случаят и в „Е-правосъдие“ – налице са поставените и влезли в сила съдебни 

актове, графици на заседания, но не и опция за електронно призоваване. Относно 

„ЗДОИ“ и „Купувач“ Районен съд Разлог не представя каквато и да е информация. В 

графите „Граждани“ и „Медии“, Районен съд Разлог показва резултати близки до 

оптималните. „Контакти“ могат да бъдат оценени на средно ниво, включвайки 3 от 5 

показателя. 

- Добри практики: 

В менюто отляво съществува страницата "Дела с обществен интерес". 

В менюто отляво съществува страницата „Правна помощ“. 

В менюто отляво съществува страницата "Правила за поведение в съда". 

В менюто отляво съществува страницата "Често задавани въпроси". 

5. Сандански 

Районен съд Сандански предоставя информация за компонентите общо събрание 

на съда, публикуване на съдебни актове, управление на риска, и разпределение на дела 

от графата „Вътрешни правила“. Не е посочена информация относно стратегията на 

съда и ръководството му в графа “Отчетност“. Единствените налични декларации в 

„Декларации“ са тези за конфликт на интереси на служителите в съда. В допълнение, 

Районен съд Сандански получава НЕ по всички показатели в графите „Корупция“ и „Е-

управление“. В графа „ЗДОИ“ получава само едно ДА, което се отнася за правилата за 

достъп до обществената информация. Подобна е и ситуацията в графите „Купувач“, 

„Граждани“, и „Медии“, където съдът получава само по едно ДА, респективно за 

вътрешни правила за обществени поръчки, информация за съда и страница за новини. 

„Контакти“ могат да бъдат оценени на средно ниво, имайки 3 от 5 показателя. 

- Добри практики: 

В менюто отляво съществува страницата „Съдебен район“, която дава 

информация за населените места попадащи под юрисдикцията на съда. 

6. Бургас 

По отношение на графа „Вътрешни правила“, Районен съд Бургас представя 

информация  по следните фактори: за публикуване на съдебните актове, за 

разпределение на делата, за електронни призовки и за заместване на съдия. Относно 

„Отчетност“ липсва информация единствено за стратегията на съда. Налице са 

декларациите за конфликт на интереси единствено на съдиите и на служителите в съда, 

като линкът към тези на служителите в съда е нефункционален. Добро е представянето 

на Районен съд Бургас по отношение на параметъра „Корупция“ – налице са етичните 

правила за всички компоненти и също така съществуват правила за подаване на 

нарушения. Относно „Е-управление“ съдът представя единствено онлайн формуляри. В 

графа „Е-правосъдие“ всички фактори са налице, но липсва информация за двата 

главни, а именно постановени и влезли в сила съдебни актове. Относно „ЗДОИ“ съдът 

предоставя единствено вътрешните правила, но не и онлайн формуляр или подаване. 

Съдът получава НЕ на всеки компонент в графа „Купувач“. От друга страна, съдът е 

предоставил информация за себе си, за медиация, за граждани с увреждания, и за 

проекти на съда в графа „Граждани“. Относно „Медии“ са налице само новини, а 

„Контакти“ могат да бъдат оценени на средно ниво, имайки 3 от 5 показателя. 

- Добри практики: 
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В менюто отдясно съществува страницата „Често задавани въпроси“. 

В менюто отляво съществува страницата „Проекти, инициативи, събития“ 

7. Айтос 

По отношение на „Вътрешни правила“ Районен съд Айтос получава ДА в 

следните колони: за общото събрание на съда, за публикуване на съдебните актове, за 

работа с вещи лица, за разпределение на делата, за електронни призовки и за 

заместване на съдия. В графа “Отчетност“ липсват единствено стратегията на съда и 

списъка на съдебните заседатели. Негативно впечатление прави наличието на страница 

за достъп до декларациите за конфликт на интереси, която е не функционираща. 

Относно „Корупция“, Районен съд Айтос получава ДА единствено заради онлайн 

формуляра на сайта си. Подобно е и в графа „Е-управление“, където единственият 

наличн компонент са формулярите за изтегляне. В „Е-правосъдие“ липсват влезлите в 

сила съдебни актове и няма опция за електронно призоваване. По „ЗДОИ“ както и по 

„Купувач“ съд Айтос получава НЕ по всеки компонент. Относно „Граждани“ има 

информация за съда и за нормативната уредба, а относно „Медии“ единствено 

страницата Актуално е налице. В „Контакти“ липсват единствено специализирани 

портали. 

- Добри практики: 

Вътрешни правила за съдебните заседатели – вкл. Формуляр за невъзможност за 

участие като съдебен заседател. 

В категорията „Полезни връзки“ има раздел „Съдебни школи в чужбина“. 

В категорията „Пресофис“ има раздел „Безплатна правна помощ“. 

В раздел „Обяви и конкурси“ има модел на автобиография и молба за 

кандидатстване на работа. 

Образци на документи – 26 формуляра за изтегляне. 

8. Карнобат 

По отношение на „Вътрешни правила“ Районен съд Карнобат получава ДА в 

следните колони: за публикуване на съдебни актове, за разпределение на дела и за 

електронни призовки. Относно „Отчетност“ единственият липсващ компонент е 

стратегията на съда. В допълнение, дори да съществува страница за ръководство и 

състав, тя не съдържа съдържание. Още по-силно впечатление прави, че Районен съд 

Карнобат получава НЕ във всички графи на критерий „Декларации“ и „Корупция“. 

Относно графата „Е-управление“ РС Карнобат получава едно ДА, защото е 

предоставил онлайн формулярите. От друга страна, в категория „Е-правосъдие“ РС 

Карнобат получава само едно НЕ – за липса на електронна призовка. В „ЗДОИ“ отново 

се наблюдава пълна липса на качване на документите на сайта – няма нито един от 

критериите. Съдът обаче предоставя вътрешните правила за обществените поръчки и с 

това си заслужва едно ДА в категория „Купувач“. По графите „Граждани“ и „Медии“ се 

представя под средното ниво, като се наблюдава липса на нормативна уредба, медиация 

и за граждани с увреждания.  

- Добри практики: 

В менюто вляво съществува графата „Анкети“. 
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В менюто вляво графата „Съдебен район“ пояснява населените места, влизащи 

под юрисдикцията на съда. 

В менюто вляво съществува графата „Електронно свирепство за съдимост“. 

9. Малко Търново 

По отношение на параметър „Вътрешни правила“ сайтът предоставя 

информация само за разпределение на делата и за електронно призоваване. В категория 

„Отчетност“ липсва информация както и за стратегията на съда, така и за съдебните 

заседатели. Сайтът на съда получава НЕ по всички критерии на параметър 

„Декларации“ и по всички без един на „Корупция“, тъй като има възможност за 

подаване на сигнали за корупция чрез електронен формуляр. Спрямо графата „Е-

управление“ сайтът предоставя единствено онлайн формуляри, но не и възможност за 

онлайн подаване или получаване. 

Относно „Е-правосъдие“ липсва информация относно постановените съдебни 

актове и възможности за електронно призоваване. В допълнение, съдът получава 

отново НЕ по всички показатели в категории „ЗДОИ“ и „Купувач“. В категория 

„Граждани“ е предоставена информация за съда, гражданите, и медиация. В категория 

„Медии“ Районен съд Малко Търново получава НЕ по всеки параметър, но от друга 

страна получава ДА по всеки параметър в категория „Контакти“. 

- Добри практики: 

В менюто вдясно съществува графата „Анкети“. 

В раздел „Обяви и конкурси“ има модел на автобиография и молба за 

кандидатстване на работа. 

Проблем – при еднаква стандартно оформление на страницата като РС Айтос в 

идентични рубрики се съдържа различна информация/ в „Пресофис тук се предоставя 

информация за съдебните актове и решения. 

 

10. Несебър 

По отношение на графа „Вътрешни правила“ съдът предоставя информация за 

публикуване на съдебни актове, работа с вещи лица, разпределение на дела, атестиране 

и обучение на съдебни служители и електронно призоваване. Относно „Отчетност“ 

липсва информация единствено за стратегията на съда. Съдът получава НЕ по всички 

параметри в категория „Декларации“ и по всички освен един в „Корупция“, тъй като 

сайтът предоставя възможност за подаване на сигнали за корупция чрез електронен 

формуляр. Спрямо графата „Е-управление“ сайтът предоставя единствено онлайн 

формуляри, но не и възможност за онлайн подаване или получаване. Относно „Е-

правосъдие“ липсва информация относно постановените съдебни актове и възможности 

за електронно призоваване. В категория „ЗДОИ“ са достъпни единствени вътрешните 

правила за достъп до обществена информация. В категория „Купувач“ съдът получава 

НЕ по всички параметри, тъй като не предоставя никаква информация за обществените 

поръчки. В категория „Граждани“ е предоставена информация за съда, нормативната 

уредба, и медиация. В категория „Медии“ Районен съд Малко Търново получава ДА 

само по параметъра за Новини, но от друга страна получава ДА по всеки параметър в 

категория „Контакти“. 

- Добри практики: 
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В раздел „Обяви и конкурси“ има модел на автобиография и молба за 

кандидатстване на работа. 

В раздел "Образци на документи" - Графата пътеводител за граждани предоставя 

брошури като: Какво трябва да знаете като свидетел, Получили сте призовка, а сега 

какво? 

11. Поморие 

По отношение на графа „Вътрешни правила“ съдът предоставя информация за 

публикуване на съдебните актове, разпределение на делата и електронно призоваване. 

Относно „Отчетност“ липсва информация единствено за стратегията на съда. По 

параметрите „Декларации“ и „Корупция“ съдът получава негативна оценка по всеки 

параметър. Спрямо графата „Е-управление“ сайтът предоставя единствено онлайн 

формуляри, но не и възможност за онлайн подаване или получаване. Относно „Е-

правосъдие“ липсва информация относно постановените съдебни актове и възможности 

за електронно призоваване. В категориите „ЗДОИ“  и „Купувач“ съдът отново получава 

НЕ по всеки параметър. . В категория „Граждани“ е предоставена информация за съда, 

нормативната уредба, и медиация. В категория „Медии“ Районен съд Поморие 

получава ДА само по параметъра за Новини, а в категория „Контакти“ липсва 

информация само за специализирани портали. 

- Добри практики: 

В раздел "Образци на документи" - Графата пътеводител за граждани предоставя 

брошури като: Какво трябва да знаете като свидетел, Получили сте призовка, а сега 

какво? 

12. Средец 

По отношение на графа „Вътрешни правила“ сайтът предоставя информация 

единствено за публикуване на съдебни актове и електронно призоваване. . Относно 

„Отчетност“ липсва информация единствено за стратегията на съда. По параметъра 

„Декларации“ съдът получава НЕ по всеки параметър, а по параметър „Корупция“ по 

почти всеки, тъй като е представена информация за подаване на сигнали срещу 

корупцията чрез електронен формуляр. . Спрямо графата „Е-управление“ сайтът 

предоставя единствено онлайн формуляри, но не и възможност за онлайн подаване или 

получаване. Относно „Е-правосъдие“ липсва информация относно постановените 

съдебни актове и възможности за електронно призоваване. Относно „ЗДОИ“ съдът се 

представя добре, тъй като предоставя не само правилата за достъп до информация, но и 

има предоставена опция за онлайн подаване. В категория „Купувач“ съдът получава НЕ 

по всеки параметър, а в категория „Граждани“ по всеки без два, тъй като съдът е 

предоставил информация за себе си и за нормативната си уредба.  В категория „Медии“ 

Районен съд Средец получава ДА само по параметъра за Новини, а в категория 

„Контакти“ липсва информация само за специализирани портали. 

- Добри практики: 

В менюто отдясно съществува графата "Указания за достъп до публикувани 

съдебни актове". 

13. Царево 

По отношение на графа „Вътрешни правила“ съдът предоставя информация за 

публикуване на съдебните актове, разпределение на делата и електронно призоваване. 
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Относно „Отчетност“ липсва информация единствено за стратегията на съда. По 

параметъра „Декларации“ съдът получава НЕ по всеки параметър. Спрямо графата „Е-

управление“ сайтът предоставя както и възможност за подаване на сигнал за корупция 

чрез електронен формуляр, така и етичен кодекс на съдебните служители. . Спрямо 

графата „Е-управление“ сайтът предоставя единствено онлайн формуляри, но не и 

възможност за онлайн подаване или получаване. . Относно „Е-правосъдие“ липсва 

информация относно постановените съдебни актове и възможности за електронно 

призоваване. В категория „ЗДОИ“ са достъпни единствени вътрешните правила за 

достъп до обществена информация. 

В категория „Купувач“ съдът получава НЕ по всеки параметър, а в категория 

„Граждани“ има предоставена информация за съда, за медиация и за нормативната 

уредба, като линкът за нормативната уредба не е функциониращ. В категория „Медии“ 

Районен съд Царево получава ДА само по параметъра за Новини, а в категория 

„Контакти“ липсва информация само за специализирани портали. 

- Добри практики: 

В раздел „Обяви и конкурси“ има модел на автобиография и молба за 

кандидатстване на работа. 

В раздел "Образци на документи" - Графата пътеводител за граждани предоставя 

брошури като: Какво трябва да знаете като свидетел, Получили сте призовка, а сега 

какво? 

14. Варна 

По отношение на графа „Вътрешни правила“ съдът предоставя информация за 

публикуване на съдебните актове, разпределение на делата и електронно призоваване, 

като линкът относно електронното призоваване не е функциониращ. Относно 

„Отчетност“ липсва информация както за стратегията на съда, така и за отчета за 2017 

година. От друга страна, съдът предоставя информация за декларациите за конфликт на 

интереси на съдиите и съдебните служители в категория „Декларации“. Съдът получава 

НЕ по всеки параметър в категория „Корупция“. В „Е-управление“ има предоставени 

само формуляти за гражданите, а в „Е-правосъдие“ само постановени и влезли в сила 

съдебни актове. В категорията „ЗДОИ“ съдът е предоставил правилата за достъп до 

информация, а в „Купувач“ правилата за обществени поръчки. В „Медии“ съдът 

получава НЕ по всеки параметър, а в „Контакти“ ДА по всеки параметър. 

- Добри практики: 

В менюто вляво съществува графата "Обратна връзка". 

В менюто вляво съществува графата "Правна помощ". 

15. Девня  

По отношение на графа „Вътрешни правила“ съдът предоставя информация за 

публикуване на съдебните актове, разпределение на делата и електронно призоваване. 

Относно „Отчетност“ липсва стратегията на съда. В категория „Декларации“ съдът 

предоставя информация за декларации за конфликт на интереси на съдии, съдебни 

служители, съдебни заседатели и вещи лица. В категория „Корупция“ получава НЕ по 

всички параметри. В „Е-управление“ има предоставени само формуляри за гражданите, 

а в „Е-правосъдие“ има информация за постановени съдебни актове и график на 

съдебните заседания. По “ЗДОИ“ съдът предоставя както вътрешните правила, така и 
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формуляр за гражданите. По „Купувач“ съдът получава НЕ по всеки параметър, тъй 

като дори да има страница свързана с обществените поръчки тя не е функционираща 

към 9 юли 2018 година. В категория „Граждани“ съдът е предоставил информация за 

себе си, за деня на отворените врати и за медиация. В категория „Медии“ има страница 

за новините, а в „Контакти“ липсват както специализирани портали, така и други. 

- Добри практики: 

В графа „Съдебни публикации“ съществува раздел "Резултати от проверки“. 

В графа „Норми“ съществуват раздели "Наказателен Кодекс", „Семеен Кодекс“. 

16. Провадия 

По отношение на графа „Вътрешни правила“ съдът предоставя информация за 

публикуване на съдебните актове, разпределение на делата и електронно призоваване. 

Относно „Отчетност“ липсва стратегията на съда. В категория „Декларации“ съдът 

предоставя информация за декларации за конфликт на интереси на съдии, съдебни 

служители, съдебни заседатели и вещи лица. В категория „Корупция“ получава НЕ по 

всички параметри. В „Е-управление“ има предоставени само формуляри за гражданите, 

а в „Е-правосъдие“ има информация за постановени съдебни актове и график на 

съдебните заседания. По “ЗДОИ“ съдът предоставя както вътрешните правила, така и 

формуляр за гражданите. По „Купувач“ съдът получава НЕ по всеки параметър, тъй 

като дори да има страница свързана с обществените поръчки тя не е функционираща 

към 9 юли 2018 година. В категория „Граждани“ съдът е предоставил информация за 

себе си, за деня на отворените врати и за медиация. В категория „Медии“ има страница 

за новините, а в „Контакти“ липсват както специализирани портали, така и други. 

- Добри практики: 

В менюто вляво съществува графата „Банкови сметки“. 

17. Велико Търново 

По отношение на графа „Вътрешни правила“ съдът предоставя информация за 

комисията по етика и електронното призоваване. Относно „Отчетност“ липсва 

информация единствено за стратегията на съда. В категория „Декларации“ съдът 

предоставя информация за декларации за конфликт на интереси на съдии, съдебни 

служители, съдебни заседатели и вещи лица. В графа „Корупция“ има информация за 

декларациите за конфликт на интереси на съдебните служители.  Спрямо графата „Е-

управление“ сайтът предоставя единствено онлайн формуляри, но не и възможност за 

онлайн подаване или получаване. Относно „Е-правосъдие“ липсва информация относно 

съдебни актове влезли в сила и справки по дела. В категория „ЗДОИ“ са достъпни 

единствени вътрешните правила за достъп до обществена информация. В категория 

„Купувач“ съдът предоставя единствено вътрешните правила. В категория „Граждани“ 

е предоставена информация за съда, медиация, и проекти на съда. В категория „Медии“ 

Районен съд Малко Търново получава ДА само по параметъра за Новини. В категория 

„Контакти“ липсват такива за специализирани портали и други. 

- Добри практики: 

В графа "В помощ на гражданите" съществува информация за банкови сметки, 

такси, контакти, електронни услуги. 

Съществува графа „В помощ на адвокатите“. 

Съществува секция„Анкета“. 
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18. Горна Оряховица 

По отношение на графа „Вътрешни правила“ съдът предоставя информация 

публикуване на съдебни актове, разпределение на дела, електронно призоваване и 

работа със сигнали на граждани. Относно „Отчетност“ съдът получава ДА по всички 

параметри. В категория „Декларации“ съдът предоставя информация за декларации за 

конфликт на интереси и декларации за имущество на съдии, съдебни служители, 

съдебни заседатели и вещи лица. В графа „Корупция“ само възможност за подаване на 

сигнал чрез онлайн формуляр.  Спрямо графата „Е-управление“ сайтът предоставя 

единствено онлайн формуляри, но не и възможност за онлайн подаване или 

получаване. Относно „Е-правосъдие“ е предоставен достъп единствено до граждански 

и наказателни дела. В категория „ЗДОИ“ са достъпни единствени вътрешните правила 

за достъп до обществена информация. В категория „Купувач“ съдът предоставя 

единствено вътрешните правила. В категория „Граждани“ е предоставена информация 

за съда и медиация. В категория „Медии“ Районен съд Горна Оряховица получава ДА 

само по параметъра за Новини. В категория „Контакти“ съдът получава НЕ по всеки 

параметър, тъй като дори да има страница „Връзки“ тя не функционира. 

- Добри практики: 

Съществува презентация за съда. 

В менюто вляво има графа „Насрочени дела“. 

19. Елена 

По отношение на графа „Вътрешни правила“ съдът предоставя информация 

публикуване на съдебни актове и електронно призоваване. Относно „Отчетност“ съдът 

не предоставя информация за стратегията си и за съдебните заседатели. В категория 

„Декларации“ съдът предоставя информация за декларации за конфликт на интереси на 

съдии, съдебни служители, съдебни заседатели и вещи лица. В графа „Корупция“ само 

възможност за подаване на сигнал чрез онлайн формуляр.  Спрямо графата „Е-

управление“ сайтът предоставя единствено онлайн формуляри, но не и възможност за 

онлайн подаване или получаване. Относно „Е-правосъдие“ е предоставен достъп 

единствено до граждански и наказателни дела. В категория „ЗДОИ“ са достъпни 

единствени вътрешните правила за достъп до обществена информация. В категория 

„Купувач“ съдът получава НЕ по всеки параметър. В категория „Граждани“ е 

предоставена информация за съда и нормативната му уредба. В категория „Медии“ 

Районен съд Елена получава ДА само по параметъра за Новини. В категория 

„Контакти“ съдът получава НЕ само по параметъра за специализирани портали. 

- Добри практики: 

В менюто вдясно съществува графата „Анкета“. 

В раздел „Обяви и конкурси“ има модел на автобиография и молба за 

кандидатстване на работа. 

20. Павликени 

По отношение на графа „Вътрешни правила“ съдът предоставя информация за 

публикуване на съдебни актове, разпределение на дела и електронно призоваване. 

Относно „Отчетност“ липсва информация за стратегията на съда и за съдебните 

заседатели. В категория „Декларации“ съдът предоставя информация за декларации за 
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конфликт на интереси единствено на съдебните служители. В графа „Корупция“ има 

информация за етичния кодекс само на съдебните служители.  Спрямо графата „Е-

управление“ сайтът предоставя единствено онлайн формуляри, но не и възможност за 

онлайн подаване или получаване. Относно „Е-правосъдие“ липсва информация относно 

съдебни актове влезли в сила  и постановени такива – страницата е наименувана 

„Свършени дела“. В категория „ЗДОИ“ са достъпни единствени вътрешните правила за 

достъп до обществена информация. В категория „Купувач“ съдът получава НЕ по всеки 

параметър. В категория „Граждани“ е предоставена информация за съда и 

нормативната му уредба. В категория „Медии“ Районен съд Павликени получава ДА 

само по параметъра за Новини. В категория „Контакти“ липсват такива за 

специализирани портали.  

- Добри практики: 

В графата "Обяви и конкурси" са качени резултатите от конкурси по длъжност. 

В "Полезни връзки" има графа "Третата власт отвътре - 10 информационни 

рубрики". 

 

21. Свищов 

По отношение на графа „Вътрешни правила“ съдът предоставя информация за 

публикуване на съдебни актове, разпределение на дела и електронно призоваване. 

Относно „Отчетност“ съдът получава ДА по всички параметри. От друга страна, в 

категория „Декларации“ съдът получава НЕ по всички параметри. В графа „Корупция“ 

има информация за етичния кодекс само на съдебните служители.  Спрямо графата „Е-

управление“ сайтът предоставя единствено онлайн формуляри, но не и възможност за 

онлайн подаване или получаване. Относно „Е-правосъдие“ има информация само за 

постановени съдебни актове и за справки по дела. В категория „ЗДОИ“ са достъпни 

вътрешните правила за достъп до обществена информация и отчета за 2017 година. В 

категория „Купувач“ съдът получава НЕ по всеки параметър. В категория „Граждани“ е 

предоставена информация за съда единствено. В категория „Медии“ Районен съд 

Свищов получава ДА само по параметъра за Новини. В категория „Контакти“ липсват 

такива за специализирани портали и други. 

- Добри практики: 

В менюто вляво има графа „Насрочени дела“. 

В менюто вляво има графа „Правила за поведение и пропускателен режим в 

съда“. 

 

22. Видин 
 

Вътрешните правила за Общото събрание, както и Правилата за назначаване на 

съдебни служители са публикувани в секция Обяви, наред с най-разнообразна 

информация, която Съда качва като например: Ден на отворените врати за 2018, 

Заповед Ваканция 2018, Обявление Конкурс Съд секретар 2018 и др. Поради лошото 

оформление на сайта, трудно се намира и се достъпва подобен тип информация. Трудно 

се достъпва информацията за Вътрешни правила за случайно разпределение на делата. 

Намира се информация за Декларациите за имущество, но само за служителите в съда и 

то само за 2016 г. Освен годишните отчети на съда, на сайта с възможност за сваляне  
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са качени и месечен доклад за дейността на Районен съд Видин от февруари 2014 до 

юни 2018, в таблица, която дава по-скоро статистическа информация. Годишните 

отчетни доклади са достъпни след 2008 година. В секция Магистрати има изброени 

имената на ръководството и състава на съда, без снимки и допълнителна информация. 

Има и отделна секция „График заседания“, на която се виждат графика на съдебните 

заседания и дежурства за всеки  месец с името на съдиите и информация за вида и броя 

на делата за всеки отделен съдия. Липсва информация за Правила за деклариране 

конфликт на интереси, няма Достъп до декларации за конфликт на интереси и липсват 

Декларации за имущество – само за 2016 и то не на всички служители от съда. Липсва 

информация за Етични правила, решения на Етичните комисии и Правила за подаване 

на сигнали за корупция. Няма възможност за подаване на документи онлайн, както и за 

плащане онлайн, а само заплащане чрез ПОС – терминал в сградата на Съда. По 

параметър „е-управление“ съдът предоставя единствено банкова сметка, без формуляри 

за изтегляне или възможност за подаване на документи онлайн. Съдебните актове са 

публикувани в секция „Справки по дела“, но информацията за влезли в сила съдебни 

актове не се намира лесно, т.е. няма обособена или разделена секция за двете. Има 

Правила за изпращане на призовки на ел. адрес, но те отново са трудно достъпни в 

сайта;  На сайта в табличен вид има публикуван графика на съдебните заседания по 

месеци, но липсват публикувани правила/процедури за този график, както и правила за 

справки за движение на дело. Не се откриват правилата за „Достъп до обществена 

информация“, както и самия формуляр. Липсва Секция – Профил на купувача, както и 

трудно се откриват Вътрешните правила за възлагането на обществени поръчки. В 

секция „За съда“ има малко, неясна и недостатъчна информация, за това каква е 

работата на Съда; Липсва секция „Новини“ или „Актуално“, Събития, Календар или 

каквито и да било интервюта или информация на съдиите  ако има някакви обявление 

за конкурси или ден на отворените врати всичко се публикува в секция Обяви; Ако има 

някакви Становища те могат да бъдат прочетени само от Справките по дела.  В 

страницата на районен съд Видин има публикувани контактите – тел. емайл и адреса на 

съда, а в секция полезни връзки има даден линк към съдебните институции;  

 

23. Белоградчик 

 

Липсват вътрешни правила за общото събрание на съда, за достъп до съдебни 

процедури и хора с увреждания, назначаване на съдебни служители, атестиране и 

обучение на служители, антикорупционни мерки и политики, за комисиите по етика, 

управление на риска, за работа с вещи лица Има създадени Вътрешни правила за 

разпределение на делата в РС Белоградчик на принципа на случаен подбор, в които 

само с едно изречение са описани случаите, в които се замества или има отвод за съдия. 

Липсва стратегия за работата на съда, отчетите са представени в табличен вид, като 

статистическа информация, за всеки месец по отделно и за цялата година. Липсват 

правила за деклариране на конфликт на интереси за съда, не са публикувани и 

декларациите за имущество и конфликт на интереси с изключение на образец на 

декларация за конфликт на интереси за вещите лица. Само стари декларации от 2009 г. 

и то само за служителите на съда като но не и за съдиите, съдебните заседатели или 

вещите лица. На сайта на съда има публикувани образци на документи, но без 

възможност да се свалят и попълват електронно, защото са качени като снимка. Няма 

възможност да се подава или плаща електронно; Съдът предоставя единствено банкова 

сметка. В секция Контакти има информация как се издава електронно свидетелство за 

съдимост и е дадена препратка към Министерство на правосъдието; В секция „Съдебни 

актове“ може да се видят свободно решенията на съда, но няма обособени секции или 
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място в сайта, в които може да се проследи влезлите в сила съдебни актове. Липсва 

каквато и да била информация във връзка със ЗДОИ. Липсва информация за 

обществени поръчки, формално има създадена секция Конкурси, в която няма 

информация. Съществува само секция с обявленията за публична продан. Липсва 

информация за работата на съда, документи, нормативна уредба, дейности или проекти 

на съда; Липсва информация за медиите или гражданите, както и полезни връзки и 

контакти, посочени са само най-важните съдебни институции като Министерство на 

правосъдието, ВСС, ВКС, Окръжен и Административен съд – Видин;  

 

24. Кула 

 

По параметър „Вътрешни правила“ сайтът на районен съд Кула предоставя 

информация само за „публикуване на съдебни актове“, „разпределение на дела“, 

„електронни призовки“, „работа със сигнали на граждани“ и „за заместване на съдия“. 

По параметър „Отчетност“ липсват само Стратегия/План за работата на съда, както  и 

списък на съдебните заседатели. Има отчети за последните три години, както и отделна 

секция с имената, длъжността и телефон за контакт със съдиите; По отношение на 

графа „декларации“, обаче, сайтът не предоставя никакви правила за деклариране 

конфликт на интереси, като достъп до такива декларации има само за служители в съда 

и то само за 2009 г. По параметър „корупция“ сайтът не предоставя информация; По 

параметър „е-управление“ предоставя единствено банкова сметка и формуляри за 

изтегляне, но без възможност за подаване на документи онлайн. В графа „е-

правосъдие“, сайтът на районен съд Кула дава свободен достъп за преглед на съдебните 

постановени актове, съществуват правила за електронно призоваване и има процедури 

за съдебни заседания. По отношение на Закона за достъп до обществена информация, 

съдът предоставя правила, но липсва формуляр, както и посочен имейл или контакти на 

сайта, които да отговарят за ЗДОИ; По отношение на обществените поръчки, съдът  не 

предоставя информация; Параметри „граждани“ и „медии“ сайтът дава информация за 

съда, както и за ден на отворените врати, но не предоставя нужната информация, 

защото липсват секции за новини, актуално, интервюта, проекти на съда. В Календар 

има информация за график на делата. По отношение на „контакти“, обаче, сайтът се 

представя добре, като предоставя бързи връзки до ВСС, съдилища и линкове към 

европейските институции.  

 

25. Враца 
 

По отношение на графа „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация за 

публикуване на съдебните актове и разпредения на дела, както и за  електронно 

призоваване, има правила за назначаване на съдебни служители в графа 

„Кандидатстване за работа“ и приложени съответните формуляри;  Има правила за 

избора и работата, начина на определяне и изплащане възнагражденията на съдебните 

заседатели. Добро впечатление правят и Правилата за поведение и пропускателен 

режим в съдебната палата. По отношение на графа „отчетност“, съдът не се представя 

добре, като липсва  „стратегия/план за работата на съда“, отчетът за 2017 г. не е 

публикуван, а за 2016 линкът не е активен. Публикуван е само отчет 2015 г. и 

информация за ръководството и състава на съда. Параметри „корупция“ и „декларации“ 

показват липсата на етични правила за съдиите и служителите в съда, платформа за 

сигнали на корупцията, както и правила за деклариране на конфликт на интереси за 

съдиите, съдебните заседатели и вещите лица. Има публикувани декларации за 

конфликт на интереси само за служителите на съда. На сайта на съда пише, че няма 
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негови служители, които да не са подали декларация по ЗПКОНПИ, но въпреки това не 

става ясна длъжността на лицата. Параметър „е-управление“ показва, че сайтът на 

районен съд Враца предоставя формуляри за изтегляне, но не и възможност за подаване 

или плащане онлайн. В секция „Служби“ има от части описано къде и как подаваме 

свидетелство за съдимост, както и отделна секция, която ни препраща към Електронно 

свидетелство за съдимост с инф. как да го получим от Министерство на правосъдието.  

По параметър „е-правосъдие“ съдът се представя добре. Актовете са разделени на 

“Граждански дела” и “Наказателни дела” по съответните месеци и година на 

постановяване, присъства и информация за влезли в сила съдебни актове, както и 

възможност за търсене на съдебните актове по разширени критерии в отделна 

платформа – ЦУБИПСА;  И по отношение на „ЗДОИ“ съдът се представя добре, макар 

и да няма възможност за подаване на онлайн формуляр за достъп до обществена 

информация. По параметър „Купувач“, има създадена отделна секция „Профил на 

купувача“ и вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с информация, че в 

момента няма обявени процедури. По параметър „Граждани“ липсва нормативна 

уредба, както и достъп до информацията за хората с увреждания и какво прави съда по 

отношение на медиаторите. Има информация за неговата история и какви дела са 

подчинени на този вид съдилища. Добро впечатление прави и секция „Служби“, в която 

има информация за това с какво се занимава всеки отдел, какви услуги предоставя и 

къде в сградата се намира. Публикувана е информация за таксите и тарифите, които се 

заплащат. Ежегодно се предоставя информация за“Ден на отворените врати“, с 

подробно описана програма, както и за други инициативи на съда. Създадена е и 

отделна секция, с информация за проектите на съда.  Има създадена онлайн форма за 

мнения и предложения от страна на гражданите. Публикувана е отделна секция с 

„Често задавани въпроси“, в която има практични насоки какво да правим, как да 

отговаряме в съда. По параметър „Медии“, районен съд Враца се представя добре. 

Въпреки че, в секция Новини са публикувани по-скоро уведомления, в „Прес 

съобщения“ се публикуват редовно всякакви инициативи, обявления за стажантски 

програми и срещи с ученици, проведени общи събрания и други придружени с 

подробно описание и снимки. Добро впечатление прави и взаимстван от Окръжен съд 

Габрово публикуван „Наръчник за журналисти“ и Медийна политика на Районен съд-

Враца.  По параметър „Контакти“ линкът към секцията Връзки с други институции не 

работи;  

-  Добри практики: 

 Секция „Служби“ с информация за работата на отделите в съда и къде се 

намират. 

Онлайн форма за мнения/предложения, която спомага за обратна връзка с 

гражданите. 

Информация за инициативи насочени към ученици и студенти, целящи 

повишаване на правната култура и обогатяване на вече придобитите правни познания. 

 

 

26. Бяла Слатина 
 

По параметър „Вътрешни правила“ сайтът на районен съд Бяла Слатина 

предоставя информация само за „публикуване на съдебни актове“, „разпределение на 

дела“, „електронни призовки“, „работа със сигнали на граждани“. По параметър 

„Отчетност“, съда предоставя пълна информация без стратегия/план за работа. По 

отношение на секция „декларации“, проведеното изследване показва отсъствие на 

правила за деклариране на конфликт на интереси, както и достъп до такива декларации. 
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Графата „корупция“ показва наличието на „етични правила“ чрез публикуван „Етичен 

кодекс на съдебните служители“, но липсват решения на етичните комисии и 

информация за сигнали за корупция.  По параметър „е-управление“ предоставя 

формуляри за изтегляне, но без възможност за подаване/плащане на документи онлайн, 

а също така липсват и указания за подаване/получаване на документите. В графа „е-

правосъдие“, сайтът на районен съд Бяла Славина дава свободен достъп за преглед на 

съдебните постановени актове за минал период, а за 2018 г. има качена само справка за 

насрочените дела, съществуват правила за електронно призоваване. По отношение на 

параметър „ЗДОИ“ съдът не предоставя информация. По параметър „Обществени 

поръчки“, съдът е качил само Правила за възлагане на обществените поръчки. В 

параметър „Граждани“ има информация за историята на съда, органиграма за неговата 

структура, кои две общини са включени в неговия район на действие, броя на съдиите 

работещи в съда и какъв е неговия вид на действие – първоинстанционен, но без 

информация за вида на делата, които се водят в него. Липсва друга информация за 

гражданите. По параметър „Медии“ съдът се представя много слабо.  Има създадена 

секция новини, но е празна, липсва актуална информация за събития, интервюта, изяви, 

ден на отворените врати. В секция „Прес съобщения“ има само 1 уведомление и 

информация как да подадем електронно свидетелство за съдимост към Министерство 

на правосъдието. По отношение на „контакти“, сайтът се представя незадоволително 

добре, като не предоставя  достатъчно бързи връзки до ВСС, съдилища и институции. 

 

27. Козлодуй  
 

По параметър „Вътрешни правила“ сайтът на районен съд Козлодуй предоставя 

информация само за „общото събрание на съда“, „за работа с вещи лица“ „публикуване 

на съдебни актове“, „разпределение на дела“, „електронни призовки“. По параметър 

„Отчетност“, липсва стратегия/план на съда, но има публикувани отчетите за 2017,2016 

и 2015 г. Има само името и телефон за контакт на председателя на съда. По отношение 

на графа „декларации“, сайтът предлага информация за правила за деклариране на 

конфликт на интересни за съдии, прокурори следователи, но предоставя достъп до 

декларации за конфликт на интереси само от съдебни служители. По параметър 

„Корупция“ има публикувани само „Етични правила“ за служителите в съда. По 

параметър „Е-управление“ присъстват само формуляри за изтегляне от сайта без да има 

възможност за онлайн подаване/плащане, липсват и указания за подаване/получаване. 

По отношение на „е-правосъдие“ сайтът не предоставя пълната информация  с 

изключение на постановените съдебни актове, чийто достъп става през минаването на 

повече от 2 стъпки. Графа ЗДОИ показва, че макар и съдът да предоставя вътрешни 

правила за достъп до информация, формуляр липсва, както и възможност за подаване 

на такова искане онлайн. По параметър „Обществени поръчки“ районен съд Козлодуй 

публикува „Вътрешни правила при провеждането на обществени поръчки“, както и 

Тръжни документи, но не предоставя последваща информация като договор с избрания 

изпълнител, протоколи от изпълнението или друг вид документи. По параметър 

„Граждани“ районен съд Козлодуй предоставя информация за съда, включваща към кой 

съдебен окръг се намира, кои общини са обхванати от него, броя на съдиите работещи в 

съда, какви видове съдилища има в България, компетентността на съда, и какъв вид 

дела се разглеждат в него. Има публикувана информация за „Ден на отворените врати“ 

за 2018 г., но не се виждат предходни такива публикации за подобни инициативи. На 

интернет страницата на съда липсва информация за редовно публикуване на новини, 

събития, обяви или друг тип дейности на съда. Има създадена секция, но на нея липсват 
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дати на 2 публикации, както и предходни новини/съобщения. По параметър „Контакти“ 

съдът не предоставя достатъчен брой контакти и връзки с други институции.  

- Добри практики: 

Макар и по-стари има публикувани 2 бр. Становища на съдиите от Районен съд 

Козлодуй. 

 

28. Мездра 
 

По параметър „Вътрешни правила“ “ сайтът на районен съд Мездра предоставя 

информация само за „публикуване на съдебни актове“, „разпределение на дела“ и 

„електронни призовки“. По параметър „Отчетност“, липсва стратегия/план на съда, има 

публикувани отчетите за 2017 и 2015 г. Има само името и телефон за контакт на 

председателя на съда. По отношение на графа „декларации“, сайтът не предоставя 

информация, като се позовава на решение на ВСС от 2013 г. да бъдат премахнати. 

Липсва информация за етични правила, решения на етични комисии и правила за 

подаване на сигнали за корупция. „Е-управление“ има само формуляри за изтегляне. 

„Е-правосъдие“ сайтът предоставя достъп до постановените съдебни актове, както и 

графика на съдебните заседания и възможност за електронно призоваване. Добро 

впечатление прави, че съдебните актове са разделени по вид дела, както и по години и 

месец.  „ЗДОИ“ – има само правила, формулярът за подаване е като част от вътрешните 

правила, но не е обособен като самостоятелен документ с възможност за изтегляне от 

сайта. Липсва информация за „обществените поръчки“. По параметър „Граждани“ 

районен съд Мездра предоставя бегла информация за съда, включваща към кой съдебен 

окръг се намира, кои общини са обхванати от него и броя на съдиите работещи в съда. 

Има публикувана информация за „Ден на отворените врати“ за 2018 г., но не се виждат 

предходни такива публикации за подобни инициативи, липсва нормативна уредба за 

гражданите, проекти на съда, улеснения за хора с увреждания. Параметър „Медии“ и 

„Контакти“ са слабо представени, липсва информация за работата/дейностите на съда, 

секцията с контакти не дава много добри връзки. 

- Добри практики:  

Прави добро впечатление, че има дадена връзка към сайта на Адвокатска колегия 

„Враца“. 

 

29. Оряхово 
 

По параметър „Вътрешни правила“ “ сайтът на районен съд Оряхово предоставя 

информация само за „публикуване на съдебни актове“, „разпределение на дела“ и 

„електронни призовки“. По параметър „Отчетност“ районен съд Оряхово се представя 

добре, с включени отчети за последните 3 години, с информация за ръководството и 

състава на съдиите и актуален списък на съдебните заседатели. Липсва информация за 

„Декларации“ и „Корупция“. „Е-управление“ има само формуляри за изтегляне. „Е-

правосъдие“ сайтът предоставя достъп до постановените съдебни актове, както и 

графика на съдебните заседания и възможност за електронно призоваване. „ЗДОИ“ – 

има правила и формуляр за изтегляне. Липсва информация за „Обществени поръчки“. 

По параметър „Граждани“ районен съд Оряхово предоставя добре синтезирана 

информация за ролята на съда и отделните съдебни институции в нея, информация за 

ВСС, прокуратурата и адвокатите. В отделна графа има публикувана информация за 

ролята на районния съд, какво прави компетентността на съда, присъства и историческа 

справка. „Медии“ – има секция „Прес съобщения“, в която се публикува инф. за „Ден 

на отворените врати“, за проведено общо събрание на съда, работни срещи на съда. 
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Липсват интервюта, инф. за проекти, становища/позиции. По параметър „Контакти“ 

районен съд Оряхово дава изчерпателен списък с полезни връзки към съдилища, 

институции и специализирани сайтове.  

- Добри практики: 

Секция „предложения/оплаквания“ спомага за обратна връзка с гражданите. 

Изчерпателен списък с институции в „Полезни връзки“. 

 

30. Габрово 
 

По параметър „Вътрешни правила“ “ сайтът на районен съд Габрово  предоставя 

информация само за „публикуване на съдебни актове“, за „работа с вещи лица 

“„разпределение на дела“ и „електронни призовки“. По параметър „Отчетност“ районен 

съд Габрово предоставя информация за отчети през последните 3 години и информация 

за ръководството и състава на съда. По параметър „Декларации“ има само публикувани 

декларациите за конфликт на интереси и имущество на служителите на съда. По 

параметър „Корупция“ има публикуван етичен кодекс на съдебните служители, както и 

етични правила за вещите лица като част от Наредбата за вещи лица. Липсва 

информация за подаване/получаване и обработване на сигнали за корупция. „Е-

управление“ има бланки за изтегляне, както и на част от документите има дадени 

указания за попълване. „Е-правосъдие“ сайтът предоставя достъп до постановените 

съдебни актове, за влезли в сила постановени актове дава препратка към сайта на ВСС. 

Липсват процедури, но има публикуван график на съдебните заседания, а също и има 

възможност за електронно призоваване. „ЗДОИ“ – липсва информация. В „Обществени 

поръчки“ има само създадена отделна секция и препратка към АОП, без формуляри, без 

правила или друга инф. По параметър „Граждани“ и „Медии“ районен съд Габрово се 

представя много слабо. Единствено има публикувана информация за обслужените 

населени места от съда, съдебната система – функции, роля и какви дейности извършва. 

В „Контакти“ предоставя достатъчен брой от линкове към съдилища и други съдебни, 

български и европейски институции.  

- Добри практики: 

Има публикувани указания за попълване на документите за подаване до съда. 

 

31. Дряново 
 

По параметър „вътрешни правила“, районен съд Дряново се представя добре, като 

тук присъстват и правила за предоставяне на услуги на граждани с увреждания, както и 

за заместване на съдия. Имат и "Вътрешни правила за реда и документооборота при 

връщане на погрешно внесени такси", което бихме отчели като полезна информация за 

гражданите. По параметър „отчетност“, съдът също се представя отлично. Освен 

редовните отчети има предоставена информация и за отчетността по отделните дела, 

както и справка за дейността на съдиите и резултатите от върнати, 

обжалвани/протестирани дела, отчет от работата на Държавния съдебен изпълнител, 

както и информация за сумите по изпълнителните дела. От друга страна, сайтът на съда 

не предоставя никакви правила за деклариране на конфликт на интереси, също така не 

предоставя достъп до такива декларации. По отношение на параметър „Корупция“ 

липсват етични правила и решения на етични комисии, но има създадена онлайн 

платформа за подаване на сигнали за корупция срещу съдиите, както и посочен имейл, 

на който гражданите  могат да изпращат мнения, препоръки за работата на съда, както 

и съмнения за корупция и конфликт на интереси на съдебните служители. По 

параметър „е-управление“ сайтът на съда предоставя единствено възможност за 
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изтегляне на формуляр, без опция за подаване онлайн.  По параметър „е-правосъдие“, 

сайтът предоставя информация за делата, но без влезлите в сила съдебни актове. По 

параметър „ЗДОИ“, има правила и отчети за 2017 и 2016 за постъпилите заявления, но 

липсва формуляр за изтегляне като самостоятелен документ. По отношение на 

обществените поръчки, сайтът предоставя единствено вътрешни правила. По параметър 

„Граждани“ съдът предоставя необходимата информация за съда, както и за приемния 

ден на председателя и ден на отворените врати, но са необходими още усилия по 

отношение на повишаване информацията за гражданите.  

 Параметри „медии“ и „контакти“ сигнализират за нуждата от промяна с цел 

повишаване на прозрачността.  

- Добри практики:  

Съществуват вътрешни правила за предоставяне на услуги за хора с увреждания. 

Подробни отчети за работата на съда, включваща и информация с много обратна 

връзка. 

Създадена онлайн платформа за подаване на сигнали за корупция, както и 

предоставен имейл за сигнали за корупция и конфликт на интереси на съдебните 

служители. 

 

32. Севлиево 
 

По параметър „Вътрешни правила“ районен съд Севлиево предоставя 

информация за общото събрание на съда, за публикуване на съдебните актове, за 

разпределението на дела и електронните призовки, правила за заместване на съдия. 

Публикувани са и Практическо помагало за вещи лица или кандидати за вещи лица по 

проект на Административен съд Велико Търново, както и Документ за мониторинг и 

контрол на вещите лица от ВСС. По параметър „Отчетност“ районен съд Севлиево се 

представя отлично. Публикувани са годишните доклади за последните три години, 

придружени от сравнителна таблица за дейността на съда по граждански и наказателни 

дела за последните три години, отчет от работата на държавния съдебен изпълнител, 

списък и вътрешни правила за организацията на работа и правилата за поведение на 

съдебните заседатели, както и практическо помагало на съдебния заседател, взет от 

Добричкия окръжен съд. По параметър „Декларации“ няма правила или декларации. По 

параметър „Корупция“ има публикувани/взети етични правила за съдиите, съдебните 

заседатели, служителите в съда и вещите лица.  „Е-управление“ има само формуляри за 

изтегляне и описание, че се подават само на място в съда. „Е-правосъдие“ достъп до 

постановените съдебни актове и вътрешни правила за електронно призоваване. „ЗДОИ“ 

и „Обществени поръчки“ – само вътрешни правила, но не и формуляр с възможност за 

изтегляне; По параметър „Граждани“ и „Контакти“ районен съд Севлиево се представя 

отлично. Подробна информация за ролята, дейността, функциите, състава на съда, 

какъв вид дела се разглеждат, има информация за програмите и проектите, в които съда 

участва, инфо за таксите, събирани от съда. Публикувана е информация за 

Информационен център към съда, който да помага/ориентира/съдейства на гражданите 

в получаването на информация, при попълването на формуляри, насоки и приемането 

на оплаквания, предложения. На сайта на съда присъства и секция „Медиация“, в която 

е описано какво представлява този метод и къде да намерят повече съдействие и 

информация за този вид извънсъдебно решаване на спорове. Публикувана е и 

информация, която обяснява как работи системата за правна помощ и контакти към 

„Бюрото за правна помощ“. Има публикувана информация към специализирани 

портали като „Агенция по вписванията“ и контакти към Съдебната палата в Габрово, 

‚“Публичен регистър и портал за предоставяне на ел. подписи”, “Бюро за правна 
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помощ“. По параметър „Медии“ има недостиг на информация по отношение на 

прозрачността на съда.  

- Добри практики: 

Публикувани вътрешни правила и помагала за работата на съдебните заседатели и 

вещите лица. 

Публикувани етични правила за съдии, съдебни заседатели, служители в съда и 

вещи лица. 

Информационен център към съда, оказващ помощ на гражданите. 

Публикувана информация и контакти за и „Бюрото за правна помощ“. 

 

33. Трявна 
 

По параметър „Вътрешни правила“ съществуват вътрешни правила за 

публикуване на съдебните актове, за разпределение на делата, за назначаване на 

съдебните служители и правила за електронните призовки. По параметър „Отчетност“ 

липсва само стратегия за работата на съда. По отношение на параметър „Декларации“ 

липсват правила за деклариране на конфликт на интереси/имущество. Предоставени са 

само декларациите за служителите на съда. По параметър „Корупция“ липсва 

публикувана информация. „Е-управление“ са публикувани само формуляри за 

изтегляне. „Е-правосъдие“ публикувана е  информация за постановени и влезли в сила 

съдебни актове. „ЗДОИ“ съществуват само правила за достъп до обществена 

информация. Липсва информация за обществените поръчки. По параметър „Медии“ 

сайтът не предоставя достатъчна информация. Публикациите са предимно за „ден на 

отворените врати“ и още две кратки новини. По параметър „Граждани“ има достатъчна 

информация за съда, какви дела се разглеждат, колко съдии се помещават в него, какви 

са задълженията на председателя на съда, имената на съдиите, вещите лица и съдебните 

заседатели, изброени са общините, които са обхванати от съдебния район.  По 

параметър „Контакти“ районния съд се представя най-добре. Освен голям брой 

изброени държавни и европейски институции и съдилища са посочени връзки и към 

различни асоциации, съюзи, партньорски организации и съдебни школи в чужбина.  

 

34. Добрич 
 

По параметър „Вътрешни правила“ районен съд Добрич предоставя информация 

за публикуване на съдебните актове, за разпределение на дела, електронни призовки, за 

заместване на съдия като правилата са разделени на заместване на граждански и 

наказателни дела. По параметър „Отчетност“ има публикувани отчети за 2017 и 2015 г., 

информация за ръководството и състава на съда, както и списък на съдебните 

заседатели.  Параметър „Декларации“ има публикувани само декларациите на 

служителите в съда. Параметър „Корупция“ липсва информация. По параметър „Е-

управление“ съществуват формуляри за изтегляне, но няма възможност за подаване 

онлайн, както липсват и указания за подаване/получаване. По параметър „Е-

правосъдие“ има възможност за свободен преглед на съдебните, постановени актове . 

По параметър „ЗДОИ“ районен съд Добрич има вътрешни правила, формуляр за 

изтегляне, както и посочени електронен и физически адрес за изпращане на 

заявленията. По параметър „Купувач“, районен съд Добрич се представя задоволително 

добре. На страницата на съда има вътрешни правила за обществените поръчки, отделен 

„Профил на купувача“, с публикувана информация за минали обществени поръчки с 

приходяща документация за избор на изпълнител и с работещи връзки. По параметър 

„Граждани“ и „Медии“ районен съд Добрич се представя задоволително. 
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Информацията за дейността на съда, съдиите, различните отдели, къде в сградата се 

намират, с какво се занимават, ден на отворените врати, новини, инициативи и актуална 

информация за съда е представена в пълнота и в полезност за гражданите. По 

параметър „Контакти“ районен съд Добрич предоставя полезна информация със списък 

на адвокати и нотариуси от региона, както и списък с НПО организации, оказващи 

помощ при случаи на домашно насилие.  

- Добри практики:  

Публикувана информация за проведени обществени поръчки с пълни данни за 

избор на изпълнител. 

Създадена отделна секция „Новини от съдебната зала“, която предоставя 

информация за присъди по дела с обществено значим характер.  

Секция „Домашно насилие“ предоставяща списък с организации, към които 

гражданите биха могли да се обръщат за помощ. 

 

35. Балчик 
 

По параметър „Вътрешни правила“ районен съд Балчик има правила за 

публикуване на съдебните актове, електронни призовки, за работа със сигнали на 

граждани и са заимствали „Практическо помагало за вещи лица и кандидати за вещи 

лица“ от Административен съд Велико Търново. Публикувани са и правила за 

изплащане на възнаграждения и разходи на вещи лица, съдебни заседатели, свидетели, 

съдебни преводачи. По параметър „Отчетност“ са публикувани годишните доклади за 

последните три години и  информация за ръководството и състава на съда. По 

параметри „Декларации“ и „Корупция“, районен съд Балчик не се представя добре, 

съществуват само декларации за конфликт на интереси/имущество само на 

служителите на съда, има и линк към Система за приемане на сигнали за корупция към 

Министерство на правосъдието. „Е-управление“ само формуляри за изтегляне. По 

параметър „Е-правосъдие“ съдът предоставя директен достъп до постановените 

съдебни актове, а също така дава и информация за влезлите в сила съдебни актове. 

Публикувана е информация за това как всеки потребител може да получи достъп до 

съдебните дела и линкове към Портал за достъп до съдебни дела към Апелативен район 

Варна и ЦУБИПСА. Параметър „ЗДОИ“ – правила и формуляр за изтегляне. При 

обществените поръчки съществуват само вътрешни правила. По параметър „Граждани“ 

районен съд Балчик не се представя добре. Липсва адекватна информация за съда, 

съществуват само информация за състава на съда и работното му време, без 

нормативна уредба в помощ на гражданите и друга полезна инф. По параметър 

„Медии“ съществува секция „Пресцентър“, в която се публикуват новини от събития и 

срещи по проекти с чужди магистрати, постигнатите споразумения сключени със съда, 

както и информация за инициативи и проекти свързани с посещения на/при ученици. 

По параметър „Контакти“ липсват дадени линкове към съдилища и институции. Има 

дадени линкове към специализирани сайтове като – Регистър за издаване на 

удостоверение за ел. подпис, сайт за подпомагане на пострадали/свидетели на 

престъпления, регистър на медиаторите;  

- Добри практики:  

Програма Спогодби“, в която е включена и медиацията, с информация какво 

представлява, формуляр за разрешаване на случай с използване на медиационни 

техники, линк към Единен регистър на медиаторите и закона за медиацията. 
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36. Генерал Тошево 
 

По параметър „Вътрешни правила“ “ сайтът на районен съд Генерал Тошево 

предоставя информация само за „публикуване на съдебни актове“, „разпределение на 

дела“, „електронни призовки“ и „за работа със сигнали на граждани“. По параметър 

„Отчетност“ добро впечатление прави, че районен съд Генерал Тошево има стратегия 

за работата на съда за периода 2015-2019 г. придружен от публикуваните годишни 

отчети, и вътрешни правила със списък на съдебните заседатели, но липсва 

информация за ръководството и състава на съда. По параметри „Декларации“ и 

„Корупция“ районен съд Генерал Тошево не предоставя достатъчна информация. 

Съществуват само етични правила за работата и поведението на съдебните заседатели и 

са публикувани декларациите на служителите в съда. По параметри „Е-управление“ и 

„Е-правосъдие“ районен съд Генерал Тошево предоставя формуляри за изтегляне от 

сайта, достъп до постановените/влезли в сила съдебни актове. Добро впечатление прави 

и съществуващия Регистър на отводите; ЗДОИ – само съществуващи вътрешни 

правила, а по отношение на обществените поръчки  има създаден „Профил на 

купувача“, но липсва информация. По параметри „Граждани“, „Медии“  се представя 

добре, но е необходима още информация, която да бъде в помощ на гражданите и която 

да дава по-пълна представа за работата и дейностите извършени в съда. „Контакти“ – 

има предоставени линкове към ВСС, окръжен съд Добрич, нотариуси и адвокати в 

Добрич.  

- Добри практики:  

Съществува отделен регистър на отводите по делата. 

 

 

37. Каварна 
 

По параметър „Вътрешни правила“ районен съд Каварна се представя слабо, тъй 

като на страницата му са публикувани само правила за разпределение на делата, за 

назначаване на служители и за публикуване на съдебните актове. По параметър 

„Отчетност“ предоставя годишните си отчети, заедно със списък на съдебните 

заседатели и информация за ръководството и състава на съда. Липсват правила и 

декларации за конфликт на интереси, по параметър „Корупция“ няма информация, 

освен линк за подаване на сигнали за корупция към ВСС. „Е-управление“ присъстват 

само формуляри за изтегляне. „Е-правосъдие“ – достъп до съдебните постановени 

актове. По отношение на „ЗДОИ“ има само минималната информация – вътрешни 

правила и формуляр. Обществени поръчки – липсва „Профил на купувача“ има  

частично предоставени тръжни документи в секция Съобщения и покани. По 

параметър „Граждани“ има информация за съда, която обяснява какви дела постъпват 

за разглеждане в него, инф. за „Ден на отворените врати“, информация за работното 

време на съда с граждани, По параметър „Медии“ страницата на районен съд Каварна 

би могла да претърпи подобрение, тъй като съобщенията, които се публикуват в секция 

„Съобщения и покани“ не е достатъчна. По параметър „Контакти“ страницата на 

районен съд Каварна дава полезни връзки, но само към съдилища и специализирани 

сайтове в България.  

Добра практика: в секция „Често задавани въпроси“ е публикувана информация 

за обезпечаване на гражданите: какви обезпечителни способи има, процесуални мерки, 

иск за обезпечаване, налагане на допуснато обезпечение, информация ако сте жертва на 

престъпление, какъв иск можете да предявите, инф. ако ви е необходим адвокат, 

информация ако сте свидетел в съда – вашите отговорности и права като свидетел, 
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какво да правите по време на делото, информация ако сте получили призовка, полезна 

информация как да си извадите свидетелство за съдимост. Има и отделна секция за 

медиацията – какво представлява и при какви случаи можем да се възползваме от нея. 

 

38. Тервел 
 

По индикатор „Вътрешни правила“ са налични само изискуемите по закон или 

изрична наредба на ВСС. В допълнение се регистрират и вътрешни правила за 

назначаване на съдебни служители. По индикатор „Отчетност“ са налични всички 

отчети, както и информация за ръководството на съда. Липсват списък на съдебните 

заседатели и стратегия за работата на съда. Съществен дефицит се отчита по индикатор 

„Декларации“ – налични само такива за стар период за съдебни служители. Абсолютен 

негативен резултат по индикатор „Анти-корупция“. Слаби показатели по индикатор „Е-

управление“ – налични образци на декларации от първо ниво, както и по индикатор „Е-

правосъдие“ – достъпност само да постановени актове. Също ниво се отчита и за 

изпълнение на ЗДОИ – наличие единствено на вътрешни правила. Липсва секция 

„Профил на купувача“. Най-добри показатели се регистрират по индикатор „За 

гражданите“ – представена информация за съда, информация за медиация. 

Липсва информация към медиите, както и предоставени връзки към институции 

или съдилища. Единствено съобщение за „Ден на отворените врати“ поставена на 

началната страница.  

 

39. Кърджали 
 

Сайтът очертава сериозни дефицити - липсват правила за разпределение на 

делата, декларации за конфликт на интереси дори и на служителите на съда, липсва 

информация за обществените поръчки; Наличие на правила за работа със сигнали на 

граждани от 2008 г. По индикатор „Отчетност“ изпълнени всички параметри с 

изключение на стратегия за работата на съда. Абсолютен негативен резултат по 

индикатор „Анти-корупция“. Слаби показатели по индикатор „Е-управление“ – 

налични образци на декларации от първо ниво, както и по индикатор „Е-правосъдие“ – 

достъпност само да постановени актове. Също ниво се отчита и за изпълнение на ЗДОИ 

– наличие единствено на вътрешни правила. Информацията за граждани ограничена 

единствено да информация за съда. 

Секцията за медиите – слабо представена, съществува само информация за „ден 

на отворените врати“ и за общото събрание на съда.  

 

40. Ардино 
 

По индикатор „Вътрешни правила“ са налични само изискуемите по закон или 

изрична наредба на ВСС. В допълнение се регистрират и вътрешни правила за събиране 

на съдебните вземания на съдилищата; По индикатор „Отчетност“ са налични всички 

отчети, както и информация за ръководството на съда. Липсват списък на съдебните 

заседатели и стратегия за работата на съда. Съществен дефицит се отчита по индикатор 

„Декларации“ – налични само такива за съдебни служители, включително и правила за 

деклариране. По индикатор „Анти-корупция“ има тематични препратки към етични 

правила за магистрати, съдебни служители и съдебни заседатели на сайт на ВСС. Слаби 

показатели по индикатор „Е-управление“ – налични образци на декларации от първо 

ниво. Добри показатели по индикатор „Е-правосъдие“ – достъпност на постановени 

актове и влезли в сила решения, информация за заседания и електронно призоваване. 
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Абсолютен негативен стандарт за изпълнение на ЗДОИ – липсва информация и 

обособена секция. Липсва информация за обществените поръчки; Липсва информация 

за медиите;  

 

41. Крумовград  
 

По индикатор „Вътрешни правила“ са налични само изискуемите по закон или 

изрична наредба на ВСС. В допълнение се регистрират и вътрешни правила за работа 

със сигнали на граждани. По индикатор „Отчетност“ са налични всички отчети, както и 

информация за ръководството на съда. Липсват списък на съдебните заседатели и 

стратегия за работата на съда. Съществен дефицит се отчита по индикатор 

„Декларации“ – налични само такива за стар период за съдебни служители. Абсолютен 

негативен резултат по индикатор „Анти-корупция“. Слаби показатели по индикатор „Е-

управление“ – налични образци на декларации от първо ниво, както и по индикатор „Е-

правосъдие“ – достъпност само да постановени актове. Също ниво се отчита и за 

изпълнение на ЗДОИ – наличие единствено на вътрешни правила. Информацията за 

граждани ограничена единствено да информация за съда. 

 

42. Момчилград 
 

По параметър „Вътрешни правила“ има за публикуване на съдебните актове, за 

разпределение на делата, за назначаване на съдебни служители, за електронни призовки 

и за работа със сигнали на граждани.  По параметър „Декларации“ има качени само 

стари декларации на служителите на съда, както и стария закон за предотвратяване 

конфликта на интереси. По параметри „Корупция“, „ЗДОИ“ и „Обществени поръчки“ 

липсва информация. По параметър Медии също липсва информация, има създадена 

секция „Пресцентър“, но в нея полезна информация относно наказателното 

производство, какво да знаем като свидетели.  

 

43. Кюстендил 
 

По индикатор „Вътрешни правила“ са налични само изискуемите по закон или 

изрична наредба на ВСС. По индикатор „Отчетност“ са налични всички отчети, както и 

информация за ръководството на съда. Липсват списък на съдебните заседатели и 

стратегия за работата на съда. Съществен дефицит се отчита по индикатор 

„Декларации“ – налични само такива за съдебни служители, включително и правила за 

деклариране. Абсолютен негативен резултат по индикатор „Анти-корупция“. Слаби 

показатели по индикатор „Е-управление“ – налични образци на декларации от първо 

ниво. Добри показатели по индикатор „Е-правосъдие“ – достъпност на постановени 

актове и влезли в сила решения, информация за заседания и електронно призоваване. 

Абсолютен негативен стандарт за изпълнение на ЗДОИ – липсва информация и 

обособена секция. Липсва информация за обществените поръчки; Липсва информация 

за медиите;  

 

44. Дупница 
 

По индикатор „Вътрешни правила“ са налични само изискуемите по закон или 

изрична наредба на ВСС. В допълнение се регистрират и вътрешни правила за 

назначаване на съдебни служители. По индикатор „Отчетност“ са налични всички 

отчети, както и информация за ръководството на съда. Липсват списък на съдебните 
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заседатели и стратегия за работата на съда. Съществен дефицит се отчита по индикатор 

„Декларации“ – налични само такива за стар период за съдебни служители. Абсолютен 

негативен резултат по индикатор „Анти-корупция“. Слаби показатели по индикатор „Е-

управление“ – налични образци на декларации от първо ниво, както и по индикатор „Е-

правосъдие“ – достъпност само да постановени актове. Също ниво се отчита и за 

изпълнение на ЗДОИ – наличие единствено на вътрешни правила. Липсва секция 

„Профил на купувача“. Секция за Медиите слабо представена. Най-добри показатели се 

регистрират по индикатор „За гражданите“. Добро впечатление прави секция "Вие и 

съдът“ , в която има добре разписана и подредена информация за медиация, ако се 

нуждаете от правна помощ или сте призован.  

 

45. Ловеч  
 

По индикатор „Вътрешни правила“ са налични само изискуемите по закон или 

изрична наредба на ВСС. По индикатор „Отчетност“ са налични всички отчети, както и 

информация за ръководството на съда. Липсват списък на съдебните заседатели и 

стратегия за работата на съда. Съществен дефицит се отчита по индикатор 

„Декларации“ – налични само такива за съдебни служители, включително и правила за 

деклариране. По параметър „Е-управление“ освен бланките са дадени и указания за 

попълване. По параметрите „Декларации“, „Корупция“, „ЗДОИ“ и „Обществени 

поръчки“ липсва информация. Параметър „Граждани“ и „Медии“ е слабо представен. 

Съществува само информация за „ден на отворените врати“ и информация за проекти 

на съда.  

 

46. Луковит 
 

По параметър „Вътрешни правила“ на страницата на районен съд Луковит има 

публикувани правила за публикуване на съдебните актове, за работа с вещи лица, за 

разпределение на дела, за назначаване на съдебни служители, електронни призовки. 

Има публикувани и правила за организацията по регистриране на книжата, провеждане 

и извършване на публична продан, правила за определяне и изплащане 

възнагражденията на особени представители/явяване на свидетели. Липсват решения на 

етични правила и комисии, а също и за обществените поръчки.  

 

47. Тетевен 
 

По индикатор „Вътрешни правила“ са налични само изискуемите по закон или 

изрична наредба на ВСС. В допълнение се регистрират и вътрешни правила за 

назначаване на съдебни служители. По индикатор „Отчетност“ са налични всички 

отчети, както и информация за ръководството на съда. Липсват списък на съдебните 

заседатели и стратегия за работата на съда. Съществен дефицит се отчита по индикатор 

„Декларации“ – налични само такива за стар период за съдебни служители. Абсолютен 

негативен резултат по индикатор „Анти-корупция“. Слаби показатели по индикатор „Е-

управление“ – налични образци на декларации от първо ниво, както и по индикатор „Е-

правосъдие“ – достъпност само да постановени актове. Също ниво се отчита и за 

изпълнение на ЗДОИ – наличие единствено на вътрешни правила. Липсва секция 

„Профил на купувача“. Най-добри показатели се регистрират по индикатор „За 

гражданите“ – представена информация за съда, информация за медиация. 
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Липсва информация към медиите, както и предоставени връзки към институции или 

съдилища. Единствено съобщение за „Ден на отворените врати“ поставена на 

началната страница.  

 

48. Троян 
 

На страницата на районен съд Троян се публикуват основни вътрешни правила – 

за публикуване на съдебните актове, за разпределение на дела и за електронни 

призовки. По параметър отчетност са публикувани годишните доклади за последните 

три години, както и списък на съдебните заседатели, има формуляри за изтегляне на 

документи от граждани и юридически лица, публикувани декларации за конфликт на 

интереси/имущество на служителите в съда, както и достъп до съдебните актове. По 

останалите параметри липсва информация.  

 

49. Монтана 
 

По индикатор „Вътрешни правила“ са налични само изискуемите по закон или 

изрична наредба на ВСС. В допълнение се регистрират и вътрешни правила за 

назначаване на съдебни служители. По индикатор „Отчетност“ са налични всички 

отчети, както и информация за ръководството на съда. Липсват списък на съдебните 

заседатели и стратегия за работата на съда. Съществен дефицит се отчита по индикатор 

„Декларации“ – налични само такива за стар период за съдебни служители. Абсолютен 

негативен резултат по индикатор „Анти-корупция“. Слаби показатели по индикатор „Е-

управление“ – налични образци на декларации от първо ниво, както и по индикатор „Е-

правосъдие“ – достъпност само да постановени актове. Също ниво се отчита и за 

изпълнение на ЗДОИ – наличие единствено на вътрешни правила. Липсва секция 

„Профил на купувача“. Най-добри показатели се регистрират по индикатор „За 

гражданите“ – представена информация за съда, информация за медиация. 

Липсва информация към медиите, както и предоставени връзки към институции или 

съдилища. Единствено съобщение за „Ден на отворените врати“ поставена на 

началната страница.  

 

 

50. Берковица 
 

По индикатор „Вътрешни правила“ са налични само изискуемите по закон или 

изрична наредба на ВСС. По индикатор „Отчетност“ са налични всички отчети, както и 

информация за ръководството на съда. Липсват списък на съдебните заседатели и 

стратегия за работата на съда. Съществен дефицит се отчита по индикатор 

„Декларации“ – налични само такива за съдебни служители, включително и правила за 

деклариране. По параметър „Е-управление“ освен бланките са дадени и указания за 

попълване. По параметрите „Декларации“, „Корупция“, „ЗДОИ“ и „Обществени 

поръчки“ липсва информация. Параметър „Граждани“ и „Медии“ е слабо представен. 

Съществува само информация за „ден на отворените врати“ и информация за проекти 

на съда.  

 

 

51. Лом 
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По параметър „Вътрешни правила“ на страницата на районен съд Лом са 

публикувани следните правила: 1. Стратегия за намаляване продължителността на 

делата  и разработване на времеви график; Вътрешни правила за идентифициране на 

дела с особен обществен интерес; Вътрешни правила за използване на адвокатската 

стая в районен съд –Лом; Медийна политика на районен съд гр. Лом; Правилник за 

вътрешния трудов ред; По параметър „Отчетност“ съдът се представя отлично като 

предоставя всичката информация като годишни отчети, план за работата на съда и 

информация за състава, ръководството на съда и съдебните заседатели; По отношение 

на декларациите съдът не предоставя информация, но има публикувани Етични правила 

за съдиите, служителите в съда, както и Вътрешни правила за докладване на нарушения 

на етичния кодекс на съдебните служители. По параметър „Обществени поръчки“ е 

публикувана изчерпателна информация. Има създаден „Профил на купувача“ заедно с 

вътрешни правила, тръжни документи и протоколи с обосновка за спиране на 

поръчката. По параметри „Граждани“ и „Медии“ съдът се представя задоволително 

добре. Освен информация за съда, ден на отворените врати има създадена секция „За 

граждани“. В нея са обособени наръчник и пътеводител в съдебните процедури, 

контакти на организация, която работи в сферата на превенция и защита от домашно 

насилие, пътеводител коя служба на съда за какво служи, ролята на съдебните 

служители в съда. Раздел Комуникационна стратегия съдържа информация за 

проектите и инициативите, в които съдът участва/организира.  

 

 

52. Пазарджик 
 

По индикатор „Вътрешни правила“ са налични само изискуемите по закон или 

изрична наредба на ВСС. По индикатор „Отчетност“ са налични всички отчети, както и 

информация за ръководството на съда. Липсват списък на съдебните заседатели и 

стратегия за работата на съда. Съществен дефицит се отчита по индикатор 

„Декларации“ – налични само такива за съдебни служители, включително и правила за 

деклариране. По параметър „Е-управление“ освен бланките са дадени и указания за 

попълване. По параметрите „Декларации“, „Корупция“, „ЗДОИ“ и „Обществени 

поръчки“ липсва информация. На сайта на районен съд Пазарджик в служба Вписвания 

и бюро Съдимост има публикувана полезна информация къде се намира в сградата на 

съда, работното и време, какви документи е необходимо гражданите да носят при 

издаване на съответния документ и каква информация трябва да съдържа заявленията, 

които попълват.  

 

53. Велинград 
 

По индикатор „Вътрешни правила“ са налични само изискуемите по закон или 

изрична наредба на ВСС. По индикатор „Отчетност“ са налични всички отчети, както и 

информация за ръководството на съда. Липсват списък на съдебните заседатели и 

стратегия за работата на съда. Съществен дефицит се отчита по индикатор 

„Декларации“ – налични само такива за съдебни служители, включително и правила за 

деклариране. По параметър „Е-управление“ освен бланките са дадени и указания за 

попълване. По параметрите „Декларации“, „Корупция“, „ЗДОИ“ и „Обществени 

поръчки“ липсва информация. 

 

 

54. Пещера 
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По индикатор „Вътрешни правила“ са налични само изискуемите по закон или 

изрична наредба на ВСС. По индикатор „Отчетност“ са налични всички отчети, както и 

информация за ръководството на съда. Липсват списък на съдебните заседатели и 

стратегия за работата на съда. Съществен дефицит се отчита по индикатор 

„Декларации“ – налични само такива за съдебни служители, включително и правила за 

деклариране. По параметър „Е-управление“ освен бланките са дадени и указания за 

попълване. По параметрите „Декларации“, „Корупция“, „ЗДОИ“ и „Обществени 

поръчки“ липсва информация. 

 

55. Перник 
 

По индикатор „Вътрешни правила“ са налични само изискуемите по закон или 

изрична наредба на ВСС. Имат публикувани вътрешни правила за комисия по етика. По 

индикатор „Отчетност“ са налични всички отчети, както и информация за 

ръководството на съда. Липсват списък на съдебните заседатели и стратегия за 

работата на съда. Съществен дефицит се отчита по индикатор „Декларации“ – налични 

само такива за съдебни служители, включително и правила за деклариране. По 

параметър „Е-управление“ освен бланките са дадени и указания за попълване. По 

параметрите „Декларации“, „Корупция“, „ЗДОИ“ и „Обществени поръчки“ липсва 

информация. 

 

56. Брезник 
 

Липсват публикувани вътрешни правила на страницата на районен съд Брезник, 

липсват правила по ЗДОИ и по отношение на обществените поръчки. По индикатор 

„Отчетност“ са налични всички отчети, както и информация за ръководството на съда. 

Липсват списък на съдебните заседатели и стратегия за работата на съда. Съществен 

дефицит се отчита по индикатор „Декларации“ – налични само такива за съдебни 

служители, включително и правила за деклариране. По параметър „Е-управление“ 

освен бланките са дадени и указания за попълване. По параметрите „Декларации“, 

„Корупция“, „ЗДОИ“ и „Обществени поръчки“ липсва информация. 

 

57. Радомир 
 

По индикатор „Вътрешни правила“ са налични само изискуемите по закон или 

изрична наредба на ВСС. По индикатор „Отчетност“ са налични всички отчети, както и 

информация за ръководството на съда. Липсват списък на съдебните заседатели и 

стратегия за работата на съда. Съществен дефицит се отчита по индикатор 

„Декларации“ – налични само такива за съдебни служители, включително и правила за 

деклариране. По параметър „Е-управление“ освен бланките са дадени и указания за 

попълване. По параметрите „Декларации“, „Корупция“, „ЗДОИ“ и „Обществени 

поръчки“ липсва информация. 

 

58. Трън 
 

По индикатор „Вътрешни правила“ са налични само изискуемите по закон или 

изрична наредба на ВСС. По индикатор „Отчетност“ са налични всички отчети, както и 

информация за ръководството на съда. Липсват списък на съдебните заседатели и 

стратегия за работата на съда. Съществен дефицит се отчита по индикатор 
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„Декларации“ – налични само такива за съдебни служители, включително и правила за 

деклариране. По параметър „Е-управление“ освен бланките са дадени и указания за 

попълване. По параметрите „Декларации“, „Корупция“, „ЗДОИ“ и „Обществени 

поръчки“ липсва информация. 

 

59. Плевен 
 

В категория „Вътрешни правила“ сайтът на Районен съд - Плевен предоставя 

информация единствено за правилата относно публикуването на съдебни актове и 

случайното разпределение на дела. В категория „Отчетност“ липсва Стратегия за 

работа на съда, но отчетните доклади са достъпни, включително и от предишни години. 

Налична е и информация за съдебните състави. По отношение на декларациите за 

конфликт на интереси, сайтът на Районен съд-Плевен не предоставя никаква 

информация. Същото се отнася и за етичните комисии и подаването на сигнали за 

корупция. Сайтът предоставя образци на документи, но не и възможност за онлайн 

подаване или заплащане. Предоставен е и достъп до постановените съдебни актове, 

както и до графика на съдебните заседания през текущия месец. По отношение на 

достъпа до информация съществува единствено правилник, в който са посочени лицата 

за контакт, а образец на формуляр липсва. Информация за обществените поръчки също 

липсва, а наличната секция на сайта „Профил на купувача“ е само фиктивна. В 

категория „Граждани“ съдът се справя добре и предоставя информация за своите 

служби и отделения, както и организира ден на отворените врати. Предоставена е също 

подробна информация за медиацията, както и линкове към Наръчник на съдебния 

заседател и Закона за правна помощ. Предоставени са също връзки към ВСС, други 

съдилища, както и към Министерство на правосъдието. Сайтът на съда разполага 

единствено с пресцентър, в който има едва няколко неактуални новини. 

 

 

57. Кнежа  
 

Предоставя богата и разнообразна информация за някои от категориите, но 

същевременно има и някои съществени пропуски. В категория „Вътрешни правила“ 

има информация за публикуването на съдебните актове, разпределението на дела, 

електронните призовки и заместването на съдия. В „Отчетност“ съдът също се справя 

добре и предоставя достъп до докладите за работата на съда, включително и такива от 

минали години. Публикувани са и декларациите за конфликт на интереси от 2009 г., но 

само на служителите на съда. Сайтът се представя зле в категория „Корупция“. Няма 

информация за етичните правила, етични комисии и подаване на сигнали за корупция. 

Предоставени са образци на документи, но не и възможност за онлайн подаване или 

заплащане. В „Е-правосъдие“ районен съд Кнежа се справя добре и предоставя 

информация за постановените и влезли в сила решения, както и правилник за 

електронното призоваване. Наличен е и график на съдебните заседания. За сметка на 

това в категории „Достъп до информация“, „Медии“ и „Обществени поръчки“ липсва 

всякаква информация. В категории „Граждани“ и „Контакти“ Районен съд-Кнежа 

отново се представя добре. Освен секция „За съда“, информация относно медиацията, 

ден на отворените врати, има и предоставени връзки към множество съдилища и 

съдебни институции, както и специална секция „Библиотека“, включваща многобройни 

линкове към закони, кодекси и дори Съдебен вестник. Добро впечатление прави и 

информацията за хора с увреждания, макар че се свежда единствено до посочен 
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телефон за контакт, в случай че лице с увреждания има нужда от достъп до сградата на 

съда.  

 

58. Левски 
 

Въпреки тромавия интерфейс, сайтът на Районен съд-Левски предоставя богата и 

изчерпателна информация за доста от категориите. В категория „Вътрешни правила“ 

сайтът има някои пропуски като информация е предоставена единствено за 

електронните призовки, за публикуване на съдебните актове и разпределение на делата. 

Добро впечатление прави наличието на правилник за работа с вещи лица, въпреки че не 

е лесно откриваем, тъй като се намира отделно от другите правилници и наредби. 

Публикувани са също всички доклади за работата на съда, включително и от предишни 

години, наличен е и списък със съдебните заседатели. Информация за декларациите за 

конфликт на интереси липсва, както и всякаква информация в категория „Корупция“. 

Същото важи и за достъпа до обществена информация. Съществува секция „Профил на 

купувача“, но тя е празна. В категория „Е-управление“ също има пропуски. 

Предоставени са единствено образци на формуляри, но не и указания за подаване и 

получаване или за попълване и подаване онлайн. По отношение на „Е-правосъдие“ 

сайтът на съда предоставя информация за всички категории, с изключение на „справки 

за движение на дело“. Добро впечатление прави и свободният достъп до влезлите в 

сила съдебни актове.  Сайтът предоставя информация и за ден на отворените врати, 

както и за функционирането на съдебната система. Предоставени са полезни връзки 

към други съдилища и институции. В категория „Медии“ има съществени пропуски 

като  единствената налична секция е „Новини“. 

 

59. Никопол 
 

Сайтът на Районния съд в гр. Никопол има значителни пропуски в повечето 

категории. Достъпни са правилниците за разпределение на делата и публикуване на 

съдебните актове, както и Етичен кодекс на съдебния служител и на българските 

магистрати. Достъпни са също и отчетните доклади, включително и от предишни 

години. Добро впечатление прави наличието на правилник за достъп до обществената 

информация. Съдът организира и ден на отворените врати. Сайтът осигурява свободен 

достъп до съдебните актове, формуляри за попълване, както и предоставя няколко 

полезни връзки. Въпреки че секцията с новини е неактуална и съдържа твърде малко 

информация, все пак добро впечатление правят някои от инициативите на съда, 

свързани с публични събития и празници. 

 

 

60. Червен бряг 

 

Сайтът на Районен съд-Червен бряг е изключително богат на информация. 

Наличен е правилник за работа със сигнали на граждани, както и правилник за работа с 

вещи лица. Налични са също декларациите за конфликт на интереси на служителите на 

съда, както и техните имуществени декларации. Предоставен е и имейл за подаване на 

сигнали за корупция. В категория „Достъп до информация“ сайтът се представя 

особено добре. Освен правилник, има възможност за подаване онлайн на заявления за 

достъп до обществена информация, наличен е и образец на формуляр, посочено е и 

лице за контакт. Друга добра практика на съда е осигуреният достъп до регистър на 

отводите и самоотводите. 
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61. Пловдив  
 

Сайтът на Районен съд-Пловдив има някои пропуски по отношение на 

публикуваните вътрешни правила. Налични са такива само за електронното 

призоваване и за публикуването на съдебните актове. В категория „Отчетност“ също 

има пропуски.  Липсват отчетните доклади от 2016 и 2015 г. За сметка на това 

добро впечатление прави предоставеният достъп до декларациите за конфликт на 

интереси на служителите на съда, но и на съдиите. Публикувани са също правила за 

обществените поръчки, както и тръжна документация. Но в категориите „Граждани“ и 

„Медии“ отново има съществени пропуски, а по отношение на „Достъп до 

информация“ напълно липсва всякаква информация. 

 

 

62. Асеновград 
 

Сайтът на Районен съд-Асеновград има пропуски по отношение на публикуваните 

вътрешни правила. Достъпни са правилниците само за публикуване на съдебните 

актове, разпределение на делата и за електронните призовки като линковете за първите 

два не работят. За сметка на това в категория „Отчетност“ сайтът се представя много 

добре като освен публикуваните годишни доклади, има публикуван и списък със 

съдебните заседатели. Публикувани са също и декларациите за конфликт на интереси, 

но за съжаление файловете са повредени и не се отварят. Отново липсва всякаква 

информация  в категория „Корупция“, наличен е само Етичен кодекс на съдебния 

служител. Добро впечатление прави наличието на образец на заявление за изпращане 

на съобщенията и призовките чрез електронен пощенски адрес, както и на формуляр за 

достъп до обществена информация. В категория „Купувач“ Районния съд в гр. 

Асеновград е осигурил онлайн достъп до тръжна документация, както и до правилник 

за обществените поръчки. За сметка на това в категории „Граждани“ и „Медии“ отново 

има съществени пропуски. Добро впечатление прави наличието на специална секция в 

сайта, посветена на делата с обществен интерес. 

 

63. Карлово  
 

В сайта на Районен съд-Карлово има публикувани правилници единствено за 

публикуване на съдебните актове, разпределението на дела и за електронното 

призоваване, но файлът, отнасящ се за електронните призовки, не се отваря. В 

категория „Отчетност“ сайтът на съда се представя по-добре като освен всички 

годишни доклади, информация за ръководството и състава на съда, има публикуван и 

списък със съдебните заседатели. Налични са и декларациите за конфликт на интереси 

както на съдиите, така и на съдебните служители. В категория „Корупция“ липсва 

всякаква информация, освен Етичен кодекс на съдебните служители. Добро 

впечатление прави наличието на образец на заявление за изпращане на съобщенията и 

призовките чрез електронен пощенски адрес, както и на формуляр за достъп до 

обществена информация. Сайтът предоставя информация и за обществените поръчки. В 

категории „Граждани“ и „Медии“ обаче има съществени пропуски като дори секция 

„Новини“ в сайта е по-скоро фиктивна. Добро впечатление прави публикуваната 

полезна връзка към правния портал lex.bg. 
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64. Първомай 
 

По индикатор „Вътрешни правила“ са налични само изискуемите по закон или 

изрична наредба на ВСС. По индикатор „Отчетност“ са налични всички отчети, както и 

информация за ръководството на съда. Липсват списък на съдебните заседатели и 

стратегия за работата на съда. Съществен дефицит се отчита по индикатор 

„Декларации“ – налични само такива за съдебни служители, включително и правила за 

деклариране. По параметър „Е-управление“ освен бланките са дадени и указания за 

попълване. По параметрите „Декларации“, „Корупция“, „ЗДОИ“ и „Обществени 

поръчки“ липсва информация. 

 

 

65. Разград 
 

В сайта на Районен съд-Разград има публикувани правилници единствено за 

електронното призоваване и за разпределението на делата. Файлът, съдържащ 

правилата за публикуване на съдебните актове не се отваря. В категория „Отчетност“ 

сайтът на съда се представя по-добре като освен всички годишни доклади, информация 

за ръководството и състава на съда, има публикуван и списък със съдебните заседатели. 

По отношение на декларациите за конфликт на интереси, публикувани са единствено 

декларациите на служителите на съда. В категория „Корупция“ липсва информация. В 

категория „Е-правосъдие“ сайтът се представя много добре. Добро впечатление прави 

наличието на формуляр за достъп до обществена информация. Публикуван е и 

правилник, но за жалост и този файл не се отваря. Сайтът на съда не предоставя 

никаква информация за обществените поръчки. В  категории „Граждани“, „Медии“ и 

„Контакти“ също има съществени пропуски като голяма част от линковете не работят. 

Все пак добро впечатление прави специално обособената секция „кутия за предложение 

и оплаквания“, както и публикуваната анкета за работата на съда. 

 

 

66. Исперих 
 

Сайтът на Районния съд в гр. Исперих има някои пропуски в категория 

„Вътрешни правила“. Публикувани са единствено правилниците за публикуване на 

съдебните актове, електронните призовки и за заместване на съдия. В категория 

„Отчетност“ сайтът предоставя достъп до отчетните доклади, но липсва списък на 

съдебните заседатели и стратегия за работа на съда. Липсват и правила за деклариране 

на конфликт на интереси, както и самите декларации. Публикувани са единствено 

имуществените декларации на служителите на съда. В категория „Корупция“ също 

липсва информация. По отношение на достъпа до обществена информация, на сайта 

има публикуван правилник, който съдържа и формуляр за попълване. В останалите три 

категории „Граждани“, „Медии“, „Контакти“ липсва почти всякаква информация. 

Добро впечатление правят публикуваните лични имейл адреси на служителите, както и 

специално съобщение, поясняващо, че те са актуални и се проверяват ежедневно. 

 

67. Кубрат 
 

Сайтът на Районния съд в гр. Кубрат има съществени пропуски в категория 

„Вътрешни правила“. Публикувани са единствено правилниците за публикуване на 

съдебните актове и разпределение на делата. В категория „Отчетност“ липсва стратегия 
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за работа на съда и отчетен доклад за 2015 г. Освен публикуваните декларации за 

конфликт на интереси на съдебните служители, липсва всякаква друга информация в 

съответната категория. Същото важи и за категория „Корупция“, където единствената 

налична информация е Етичен кодекс на съдиите. Сайтът на съда има съществени 

пропуски и във всички останали категории като напълно липсва информация в 

категориите „Купувач“, „Медии“ и „Контакти“. Добро впечатление правят 

публикуваните декларации за несъвместимост на магистратите, работещи в съда. 

 

68. Русе 
 

Сайтът на Районен съд-Русе има сравнително тромав интерфейс и някои 

сериозни пропуски по отношение на публикуваната информация. Достъпни са 

вътрешните правила само за публикуването на съдебни актове, разпределението на 

дела и електронните призовки. Липсват и отчетните доклади от предишни години, 

както и информация за ръководството и състава на съда. Няма никаква информация в 

категории „Корупция“ и „Декларации“. Добро впечатление прави наличието на 

информация за влезлите в сила съдебни актове, а също и на правила за достъп до 

информация, приложен формуляр и възможност исканията да се пращат по имейл. 

Сайтът съдържа и секция „Профил на купувача“, в която има информация и вътрешни 

правила. В останалите категории „Граждани“, „Медии“ и „Контакти“ информацията е 

много оскъдна и се забелязват сериозни пропуски.  

 

69. Бяла 
 

Сайтът на Районен съд-Бяла съдържа много малко информация, тъй като голяма 

част от секциите му са фиктивни, а някои от публикуваните файлове не се отварят. 

Това прави категория „Вътрешни правила“ на практика лишена от всякаква 

информация. По отношение на „Отчетност“, достъпен е единствено отчетният доклад 

за 2017 г. В категория „Декларации“ също няма никаква информация. Добро 

впечатление прави специалната секция „Сигнали за корупция“, която съдържа 

формуляр и инструкции за подаване на сигнали. В категория „Е-правосъдие“ сайтът на 

съда в гр. Бяла е сред изключенията, тъй като цялата секция, свързана със съдебните 

актове, е празна. Липсва и всякаква информация за достъпа до обществена 

информация, както и за обществените поръчки, „Граждани“ и „Медии“. 

 

70. Свищов 
 

Сайтът на Районен съд-Свищов се представя отлично в категория „Отчетност“. 

Освен доклади от предишни години, информация за ръководството и състава на съда, 

списък със съдебните заседатели, налична е и Стратегия за работа на съда. Липсва 

всякаква информация за декларирането на конфликт на интереси, както и в категория 

„Корупция“. Сайтът предоставя и специална опция за извършване на справки по дела. 

Добро впечатление прави и публикуваният отчет от 2017 г. за заявленията за достъп до 

информация. 

 

71. Силистра 
 

Сайтът на Районен съд-Силистра предоставя оскъдна информация. В повечето  

категории липсва почти всякаква информация. Изключение правят единствено 

„Отчетност“, „Е-правосъдие“ и „Контакти“. По индикатор „Вътрешни правила“ са 
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налични само изискуемите по закон или изрична наредба на ВСС. По индикатор 

„Отчетност“ са налични всички отчети, както и информация за ръководството на съда. 

Липсват списък на съдебните заседатели и стратегия за работата на съда. Съществен 

дефицит се отчита по индикатор „Декларации“ – налични само такива за съдебни 

служители, включително и правила за деклариране. По параметър „Е-управление“ 

освен бланките са дадени и указания за попълване. По параметрите „Декларации“, 

„Корупция“, „ЗДОИ“ и „Обществени поръчки“ липсва информация. 

 

72. Дулово  
 

В сайта на Районен съд - Дулово има специална секция, озаглавена „Сигнали за 

корупция“, която съдържа информация, както и формуляр за подаване на сигнали.  

Добро впечатление прави и наличието на отчетен доклад за заявления по ЗДОИ за 2017 

г., както и за предишни години. По индикатор „Вътрешни правила“ са налични само 

изискуемите по закон или изрична наредба на ВСС. По индикатор „Отчетност“ са 

налични всички отчети, както и информация за ръководството на съда. Липсват списък 

на съдебните заседатели и стратегия за работата на съда. По параметър „Е-управление“ 

освен бланките са дадени и указания за попълване.  

 

73. Тутракан 
 

Сайтът на Районен съд-Тутракан предоставя достъп до Стратегия за работата на 

съда. Добро впечатление прави наличието на правила за работа с класифицирана 

информация, както и специална секция, посветена на образователна програма 

„Съдебната власт-Информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури“, организирана от съда. По индикатор „Вътрешни правила“ са налични 

само изискуемите по закон или изрична наредба на ВСС. По индикатор „Отчетност“ са 

налични всички отчети, както и информация за ръководството на съда. Липсват списък 

на съдебните заседатели и стратегия за работата на съда. Съществен дефицит се отчита 

по индикатор „Декларации“ – налични само такива за съдебни служители, включително 

и правила за деклариране. По параметър „Е-управление“ освен бланките са дадени и 

указания за попълване. По параметрите „Декларации“, „Корупция“, „ЗДОИ“ и 

„Обществени поръчки“ липсва информация. 

 

74. Сливен 
 

Сайтът на Районен съд-Сливен предоставя възможност за подаване на сигнали за 

корупция по телефон или имейл. Липсва всякаква информация в категория „Контакти“. 

Добро впечатление прави наличието на специална секция с информация за проект 

„Партньорство за прозрачност“, който се осъществява от съда. По индикатор 

„Вътрешни правила“ са налични само изискуемите по закон или изрична наредба на 

ВСС. По индикатор „Отчетност“ са налични всички отчети, както и информация за 

ръководството на съда. Липсват списък на съдебните заседатели и стратегия за 

работата на съда. Съществен дефицит се отчита по индикатор „Декларации“ – налични 

само такива за съдебни служители, включително и правила за деклариране. По 

параметър „Е-управление“ освен бланките са дадени и указания за попълване. По 

параметрите „Декларации“, „Корупция“, „ЗДОИ“ и „Обществени поръчки“ липсва 

информация. 
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75. Котел  
 

Сайтът на Районен съд-Котел предоставя възможност за изпращане на 

формуляри за искане на информация по ЗДОИ по имейл. Липсва всякаква информация 

в категория „Медии“. По индикатор „Вътрешни правила“ са налични само изискуемите 

по закон или изрична наредба на ВСС. По индикатор „Отчетност“ са налични всички 

отчети, както и информация за ръководството на съда. Липсват списък на съдебните 

заседатели и стратегия за работата на съда. Съществен дефицит се отчита по индикатор 

„Декларации“ – налични само такива за съдебни служители, включително и правила за 

деклариране. По параметър „Е-управление“ освен бланките са дадени и указания за 

попълване. По параметрите „Декларации“, „Корупция“, „ЗДОИ“ и „Обществени 

поръчки“ липсва информация. 

 

 

76. Нова Загора 
 

Сайтът на Районен съд-Нова Загора на практика не функционира, тъй като 

началната страница не предоставя никакви линкове за навигация в него. Информацията 

може да бъде намерена единствено чрез търсене през Google и е изключително оскъдна. 

 

77. Смолян 
 

В сайта на Районен съд-Смолян е публикувана Стратегия за работа на съда. 

Липсва информация за ръководството и състава на съда. По индикатор „Вътрешни 

правила“ са налични само изискуемите по закон или изрична наредба на ВСС. По 

индикатор „Отчетност“ са налични всички отчети, както и информация за 

ръководството на съда. Липсват списък на съдебните заседатели и стратегия за 

работата на съда. Съществен дефицит се отчита по индикатор „Декларации“ – налични 

само такива за съдебни служители, включително и правила за деклариране. По 

параметър „Е-управление“ освен бланките са дадени и указания за попълване. По 

параметрите „Декларации“, „Корупция“, „ЗДОИ“ и „Обществени поръчки“ липсва 

информация. 

 

78. Девин  
 

Сайтът на Районен съд-Девин се отличава с добре направен интерфейс, 

благодарение на който потребителят лесно може да се ориентира. Добро впечатление 

прави наличието на Стратегия за работа на съда, Оперативен план, както и План за 

управление на риска. По индикатор „Вътрешни правила“ са налични само изискуемите 

по закон или изрична наредба на ВСС. Съществен дефицит се отчита по индикатор 

„Декларации“ – налични само такива за съдебни служители, включително и правила за 

деклариране. По параметър „Е-управление“ освен бланките са дадени и указания за 

попълване. По параметрите „Декларации“, „Корупция“, „ЗДОИ“ и „Обществени 

поръчки“ липсва информация. 

 

79. Златоград 
 

По отношение на дизайна сайтът на Районен съд-Златоград е подобен на сайта на 

Районен съд-Девин, което го прави лесен за ориентация. Липсва всякаква информация в 



75 

 

категории „ЗДОИ“ и „Купувач“. Добро впечатление прави наличието на версия на 

английски на сайта. 

 

80. Мадан  
 

Макар публичността на вътрешните правила да е ограничена основно до 

изискуемите по нормативен ред, сайтът предоставя значителен обем информация за 

гражданите – правила за поведение, анкета и достъп до резултатите от нея, широк обем 

от образци на декларации, правила за командироване на свидетели. Сайтът на Районен 

съд-Мадан предоставя достъп до отчетен доклад за декларации по ЗДОИ за 2017 г. 

Липсва информация за ръководството и състава на съда и за обществените поръчки. Не 

са налични и декларациите за конфликт на интереси. 

 

81. Чепеларе 
 

Сайтът на Районен съд-Чепеларе оставя добри впечатления, тъй като съдържа 

много информация за работата на съда. Налична е отделна секция „Ден на отворените 

врати“, както и секция „Въпроси и отговори“. Сайтът предоставя информация и за 

реализирани проекти  на съда. Макар публичността на вътрешните правила да е 

ограничена основно до изискуемите по нормативен ред, сайтът предоставя значителен 

обем информация за гражданите – правила за поведение, анкета и достъп до 

резултатите от нея, широк обем от образци на декларации, правила за командироване 

на свидетели. 

 

 

82. София 
 

Сайтът на Районен съд-София е богат на информация, но и много труден за 

ориентиране. Интерфейсът, отделните разделите и под категории са изключително 

хаотични и трудни за навигиране. Информацията е разпръсната и разположена на 

нелогични места като често са необходими твърде много стъпки за достигането й. 

Липсват формуляр и информация за електронното призоваване, както и всякакви 

вътрешни правила. 

 

83. Ботевград  
 

Макар публичността на вътрешните правила да е ограничена основно до 

изискуемите по нормативен ред, сайтът предоставя значителен обем информация за 

гражданите – правила за поведение, анкета и достъп до резултатите от нея, широк обем 

от образци на декларации, правила за командироване на свидетели. Сайтът на Районен 

съд-Ботевград предоставя достъп до декларациите за конфликт на интереси на съдиите. 

По параметрите „Декларации“, „Корупция“, „ЗДОИ“ и „Обществени поръчки“ липсва 

информация. Липсва достъп до етични стнадрати. 

 

 

84. Елин Пелин  
 

Макар публичността на вътрешните правила да е ограничена основно до 

изискуемите по нормативен ред, сайтът предоставя значителен обем информация за 

гражданите – правила за поведение, анкета и достъп до резултатите от нея, широк обем 
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от образци на декларации, правила за командироване на свидетели. Специфична добра 

практика е широкият обем информация предоставяна по отношение на правата на 

гражадите в рамките на Европейския сюз чрез специализирани линкове към над 10 

институции. Спазва се водещ стандарт за отчетност в работата на съда. Липсва всякаква 

информация за обществените поръчки, както при почти всички съдилища от Софийска 

област. 

 

85. Етрополе  
 

Липсва всякаква информация в категория „Медии“, както при повечето съдилища 

от Софийска област. По параметрите „Декларации“, „Корупция“, „ЗДОИ“ и 

„Обществени поръчки“ липсва информация. Липсва достъп до етични стнадрати. 

 

 

86. Ихтиман 
Липсва всякаква информация в категория „Корупция“, както при почти всички 

съдилища от Софийска област. По параметрите „Декларации“, „Корупция“, „ЗДОИ“ и 

„Обществени поръчки“ липсва информация. Липсва достъп до етични стнадрати. 

 

87. Костинброд  
 

Сайтът на Районен съд-Костинброд предоставя възможност за извършване на 

справки за движение на дело, както и повечето съдилища от Софийска област. 

 

88. Своге  
 

Макар публичността на вътрешните правила да е ограничена основно до 

изискуемите по нормативен ред, сайтът предоставя значителен обем информация за 

гражданите – правила за поведение, анкета и достъп до резултатите от нея, широк обем 

от образци на декларации, правила за командироване на свидетели. Липсва всякаква 

информация в категория „Контакти“. 

 

89. Сливница  
 

Сайтът на Районен съд-Сливница не предоставя достъп до годишните отчетни 

доклади на съда. 

 

90. Самоков  
 

Сайтът на Районен съд-Самоков съдържа препратка, към специален портал на 

Софийски съдебен окръг, където могат да се правят подробни справки за делата и 

съдебните актове. 

 

91. Стара Загора 

 

Сайтът на Районен съд – Стара Загор предоставя добре структурирано меню със 

специализирани секции за структурата, дейностите, вътрешните правила, секция за 

граждани, включително възможност за звукова версия, електронни сулуги, образци на 

декларации и документи, профил на купувача. Секцията с вътрешни правила съдържа 

значим обем от документи. Изпълнени са стандартите за отчетност. Предоставя се 
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информация за медиацията като алтернативен метод на рещаване на спорове. 

Отечтостта не включва доклад за дейността за 2017 г. 

Добра практика - сайтът на Районен съд-Стара Загора съдържа специална секция 

„Инициативи“, посветена на дейностите на съда с благотворителна и социална 

насоченост. 

 

92. Гълъбово  
 

Няма никаква информация в категория „Медии“. 

 

93. Казанлък 
 

Налични са правила за общото събрание на съда, но липсва достъп до 

декларациите за конфликт на интереси. Достъпни са съдебните актове единствено от 

2015 и 2016 г. Липсва и всякаква информация в категория „Медии“. 

 

94. Раднево 
 

В сайта на Районен съд-Раднево е наличен специален регистър, който съдържа 

изключително много документи, правилници, заповеди и програми, свързани с 

работата на съда, управлението му, етичните стандарти и антикорупционните 

политики. За жалост, регистърът може да бъде достъпен единствено чрез линка за 

правилата за изпращане на съобщения чрез ел. пощенски адрес, което го прави 

откриваем само по случайност. 

 

95. Чирпан  
 

Сайтът на Районен съд-Чирпан предоставя достъп до специален Пътеводител за 

граждани, който съдържа информация за съдебните процедури, предназначена за 

гражданите. 

 

96. Търговище 
 

В сайта на Районен съд-Търговище липсва всякаква информация за вътрешните 

правила на съда. Сайтът има и специална секция „Резултати от проверки“, в която са 

налични доклади от извършени ревизии и планови проверки от инспектората към ВСС. 

 

97. Омуртаг 
 

Секцията с вътрешни правила съдържа значим обем от документи. Изпълнени са 

стандартите за отчетност. Сайтът на Районен съд-Омуртаг предоставя достъп до 

доклади от извършени ревизии и планови проверки от инспектората към ВСС. Налични 

са и правила за производство при не спазен етичен кодекс от служителите. В 

категориите „Медии“ и „Граждани“ сайтът не предоставя почти никаква информация. 

 

98. Попово 
 

Сайтът на Районен съд- Попово има добре структурирано меню със 

специализирани секции за структурата, дейностите, вътрешните правила, електронни 

услуги, образци на декларации и документи. Секцията с вътрешни правила съдържа 
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значим обем от документи. Изпълнени са стандартите за отчетност. Регистрира се 

слабо медийно присъствие с новини по актуални съдебни решения с обществена 

значимост. В същото време липсва обособена рубрика в помощ на гражданите и 

алтернативните методи за решаване на спорове, медиация и правна помощ. По 

параметрите „Декларации“, „Корупция“, „ЗДОИ“ и „Обществени поръчки“ липсва 

информация. Липсва достъп до етични стнадрати. 

- Добра практика: 

Сайтът на Районен съд-Попово съдържа правила за назначаване на съдебни 

служители, както и за работа със сигнали на граждани. 

 

99. Хасково 
 

Сайтът на Районен съд- Хасково предоставя добре структурирано меню със 

специализирани секции за структурата, дейностите, вътрешните правила, секция за 

граждани, включително възможност за звукова версия, електронни сулуги, образци на 

декларации и документи, профил на купувача. Секцията с вътрешни правила съдържа 

значим обем от документи. Изпълнени са стандартите за отчетност. Регистрира се 

слабо медийно присъствие с новини по актуални съдебни решения с обществена 

значимост. На страницата на районен съд Хасково добро впечатление прави наличието 

на  вътрешни правила и наличието на софтуерен продукт за незрящи хора и хора с 

увредено зрение. Отлично представяне по параметър „ЗДОИ“.  

- Добри практики: 

Налична секция за гражданите. Предоставя се информация за медиацията като 

алтернативен метод на рещаване на спорове.  

Налична секция „Профил на купувача“. 

Регистрира се активна политика на прозрачност в секция „Предложения и 

оплаквания“ и анкетни форми за граждани.  

 

100. Димитровград 
 

На страницата на районен съд Димитровград добро впечатление прави секцията 

„За граждани“, която е графично добре организирана, цялата информация е събрана на 

едно място за удобство на гражданите както следва: бланки и формуляри, които са 

разделени по вид, отделна секция с информация за това как да си извадим свидетелство 

за съдимост, секция коя служба ми е необходима, какво да правя като свидетел по дело, 

банковите сметки на съда, държавните такси и др.  

 

101. Ивайловград 
 

По параметър „вътрешни правила“ съдът се представя слабо. Единствените 

вътрешни правила, които са публикувани са за публикуване на съдебните актове и за 

електронни призовки. Слабо представяне и по параметри „отчетност“, „декларации“, 

„корупция“. Почти липсва информация за секция „граждани“ и „медии“. Секция 

„контакти“ – линкът не работи; Липсва достъп до етични стнадрати, както и 

специализирана секция с информация в помощ на гражданите. 

 

102. Свиленград 
 

По индикатор „Вътрешни правила“ са налични само изискуемите по закон или 

изрична наредба на ВСС. По индикатор „Отчетност“ са налични всички отчети, както и 
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информация за ръководството на съда. Липсват списък на съдебните заседатели и 

стратегия за работата на съда. Съществен дефицит се отчита по индикатор 

„Декларации“ – налични само такива за съдебни служители, включително и правила за 

деклариране. По параметър „Е-управление“ освен бланките са дадени и указания за 

попълване. По параметрите „Декларации“, „Корупция“, „ЗДОИ“ и „Обществени 

поръчки“ липсва информация. 

 

103. Харманли 
 

Сайтът на Районен съд-Шумен е труден за навигация и създава впечатление за 

хаотичност на поднасяната информация. Секцията с вътрешни правила съдържа 

изискуемият минимален обем от документи във връзка с прозрачността във 

функционирането на съда, но се регистрират стандарти за подобряване срочността на 

гледане на делата. Ниско ниво на спазване на стандартите за отчетнос - има публикуван 

само отчет за 2017 г. Изключително малко публикувана информация за гражданите на 

страницата на районен съд Харманли. Липсва специализирана секция „Достъп до 

информация“. Регистрира се слабо медийно присъствие с новини по актуални съдебни 

решения с обществена значимост. Липсва достъп до етични стнадрати. 

 

104. Шумен 
 

Сайтът на Районен съд-Шумен е труден за навигация, но съдържа полезна 

информация. Секцията с вътрешни правила съдържа изискуемият обем от документи 

във връзка с прозрачността във функционирането на съда. Наличен е достъп до 

насрочените и свършени дела. Изпълнени са стандартите за отчетност. Липсва 

специализирана секция „Достъп до информация“. Регистрира се слабо медийно 

присъствие с новини по актуални съдебни решения с обществена значимост. Липсва 

адостъп до етични стнадрати. 

Добри практики: Налична секция за гражданите. Предоставя се информация за 

медиацията като алтернативен метод на рещаване на спорове.. 

Налична секция „Профил на купувача“  

Регистрира се активна политика на прозрачност в секция „Предложения и 

оплаквания“ 

Регистрира се активно отношение към резултати от проведен граждански 

мониторинг върху прозрачността в работата на съда. 

 

105. Велики Преслав 
 

Сайтът на Районен съд-Велики Преслав е труден за навигация, но съдържа много 

полезна информация. Секцията с вътрешни правила съдържа изискуемият обем от 

документи във връзка с прозрачността във функционирането на съда. Наличен е достъп 

до насрочените и свършени дела. Изпълнени са стандартите за отчетност. Липсва 

специализирана секция „Достъп до информация“. 

Добри практики: Налична секция за гражданите, включително специален 

наръчник с информация за условията за подаване на искова молба за движението на 

подаден документ, както и специален раздел „Резултати от проверки“. Предоставя се 

информация за пострадалите от престъпления. 

Налична секция „Резултати от проверки“ с актуални документи и възможност за 

проследавяна реализацията на препоръките. 
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Регистрира се активна политика на прозрачност в секция „Предложения и 

оплаквания“ 

 

106. Нови пазар  
 

Сайтът на Районен съд- Нави пазар предоставя структурирано меню на средно 

ниво, с акцент върху секция „Полезно“. Секцията с вътрешни правила съдържа 

изискуемият обем от документи във връзка с прозрачността във функционирането на 

съда. Наличен е достъп до насрочените и свършени дела. Сайтът на Районен съд-Нови 

пазар съдържа секция с новини, която предоставя богата информация. Изпълнени са 

стандартите за отчетност. Липсва специализирана секция „Достъп до информация“. 

Липсва достъп до етични стнадрати и анти-корупционни мерки в дейността на съда. 

 

 

107. Ямбол 
 

Сайтът на Районен съд- Ямбол предоставя добре структурирано меню със 

специализирани секции за структурата, дейностите, вътрешните правила, секция за 

граждани, включително възможност за звукова версия, електронни сулуги, образци на 

декларации и документи, профил на купувача. Секцията с вътрешни правила съдържа 

значим обем от документи. Изпълнени са стандартите за отчетност. Липсва 

специализирана секция „Достъп до информация“. Регистрира се слабо медийно 

присъствие с новини по актуални съдебни решения с обществена значимост. 

Добри практики: Съдържа правила за обществените поръчки, както и 

информация за състава на етичната комисия.  

 

 

108. Елхово 
 

По параметър „Вътрешни правила“ съдът се представя слабо. Има публикувани 

само правила за разпределение и публикуване на делата , както и за електронни 

призовки.  По параметър „Отчетност“ предоставя пълен набор от информация. 

„Декларации“ – публикувани само на съдебните служители;  

Добри практики: Има създадена секция „Сигнали за корупция“ с електронна 

поща и телефон за подаване на сигнали за корупция; По параметър достъп до 

информация има публикуван и отчет от постъпилите сигнали за 2017 г., освен 

вътрешните правила. 

 

109. Тополовград 
 

По параметър „Вътрешни правила“ добро впечатление прави наличието на 

вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси, в които са 

включени и правила за атестиране и обучение на служители. Секцията с вътрешни 

правила съдържа значим обем от документи. Изпълнени са стандартите за отчетност. 

Липсва специализирана секция „Достъп до информация“. Поддържа се актуална секция 

„Профил на купувача“. Липсва пакет от информация в полза на гражданите, макар да 

има създаден ред за подаване на сигнал или препоръка. Регистрира се слабо медийно 

присъствие с новини по актуални съдебни решения с обществена значимост. 
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2. ОКРЪЖНИ СЪДИЛИЩА 

 

 

1. Окръжен съд Благоевград 
  

Общо наблюдение – висока степен на информативност и специализираност на 

рубриките на интернет страницата. 

По параметър „вътрешни правила“, окръжен съд Благоевград се представя най-

добре, като такива правила липсват единствено за антикорупционни мерки и политики, 

за заместване и отвод на съдия. По параметър „отчетност“, съдът също се представя 

отлично. От друга страна, сайтът на съда не предоставя никакви правила за 

деклариране на конфликт на интереси, също така не предоставя достъп до такива 

декларации. По параметър „корупция“, съдът предоставя етични правила единствено за 

съдии, като не са публикувани никакви решения на Етични комисии; сайтът на съда 

предоставя електронна поща за подаване на сигнали за корупция. По параметър „е-

управление“ сайтът на съда предоставя единствено възможност за изтегляне на 

формуляр, без опция за подаване онлайн. В графа „е-правосъдие“, сайтът на окръжен 

съд Благоевград се представя отлично. По отношение на Закона за достъп до 

обществена инфекция, съдът предоставя правила, формуляр, както и възможност за 

подаване на онлайн. По отношение на обществените поръчки, съдът предоставя 

единствено вътрешни правила и тръжна документация. По параметри „граждани“ и 

„контакти“ сайтът на окръжен съд Благоевград се представя отлично, но по параметър 

„медии“, на сайта може да бъде намерена секция „новини“ и „календар на събития“. 

Налична звукова версия на сайта. 

 Добри практики – в секция „семинари и обучения“, потребителят може да 

намери информация за семинари на тема „Повишаване квалификацията на 

съдиите“ и „Уеднаквяване на практиката в Благоевградския съдебен регион“. 

Специална секция за „Публични продажби“. 

Специална секция „Анкети“ с резултати от проведени такива относно 

административно обслужване, полезност на информацията предоставяна чрез интренет 

страницата, Секцията може да се подобри чрез системата на обратната връзка – към 

резултатите е добре да се предостави информация за настъпили подобрения въз основа 

на констатациите от анкетите. 

Специални добри практики:  
Макар и в по-рубрика „Брошури“, която се открива трудно от гражданите, сайтът 

предоставя най-голям обем информация за правата на жертвите на престъпление, обща 

информация за структурата на съдилищата и съдебните процедури, правата на 

свидетелите, гаранциите за защита на жертвите на престъпление в съответствие с 

Директива на ЕС, процедурите и правата за получаване на финансова и психологическа 

подкрепа на пострадалите от престъпление по реда на специалния закон. Както и 

речник на юридическите термини в наказателното производство. 

http://blagoevgraddc.judiciary-

bg.org/courts/dc/blagoevgrad/ws_blagoevgraddc.nsf/DOWNLOADS?OpenView  

 

 

2. Окръжен съд Бургас 
 

По параметър „вътрешни правила“ сайтът на окръжен съд Бургас предоставя 

информация само за „публикуване на съдебни актове“, „комисии по етиката“, „работа с 

вещи лица“, както и за „назначаване и обучение на съдебни служители“. По параметър 

http://blagoevgraddc.judiciary-bg.org/courts/dc/blagoevgrad/ws_blagoevgraddc.nsf/DOWNLOADS?OpenView
http://blagoevgraddc.judiciary-bg.org/courts/dc/blagoevgrad/ws_blagoevgraddc.nsf/DOWNLOADS?OpenView
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„отчетност“, Бургас се представя отлично, като липсва единствено „стратегия/план за 

работата на съда“. По отношение на графа „декларации“, обаче, сайтът не предоставя 

никакви правила за деклариране конфликт на интереси, като достъп до такива 

декларации има само за служители в съда. По параметър „корупция“ сайтът предоставя 

етични правила за съдии и служители. По параметър „е-управление“ съдът предоставя 

банкова сметка, 18 вида формуляри за изтегляне, но без възможност за подаване на 

документи онлайн. По параметър „е-правосъдие“, сайтът предоставя цялата  нужна 

информация. По отношение на Закона за достъп до обществена информация, сайтът 

предоставя вътрешни правила, но не и формуляр. По отношение на обществените 

поръчки, сайтът предоставя единствено вътрешни правила. Според графа „граждани“, 

сайтът предоставя нужната информация, необходима на гражданите, но параметри 

„медии“ и „контакти“ сигнализират за нуждата от промяна с цел повишаване на 

прозрачността. Препоръчителна е направата на графа „полезни/бързи връзки“ с цел 

улеснен достът до ВСС, съдилища и институции, тъй като практиката е налично при 

всички останали окръжни съдилища, с изключение на Добрич, Перник и София. 

 Добри практики – секция „образователна програма“ предоставя 

информация за лекции, изнесени от магистрати пред бургаски ученици. Тази 

практика би спомогнала за привличане на обществеността към работата на 

съда. 

Специфични добри практики: 
Рубрика „Съдебна структура“ и Секция „Съдебни заседатели“ – полезна 

информация и формуляр за отвод, но не са осъвременине правилата във връзка с 

Наредба на ВСС. 

Рубрика „Администрация“ и описание на услуги, предоставяни на граждани и 

страни по делата, секция „Вътрешни актове“ – наръчници за деловодители в 

гражданско и наказателно деловодство. 

Секция „Търговски регистър“ с полезна информация за изменения ЗЮЛНЦ.  

Дефицити – „Сигнал“ – възможност за подаване он-лайн без указания и без 

достъп до вътрешните правила, без сигурна връзка, само идентификация за робот. 

 

 

3. Окръжен съд Варна  
 

По отношение на графа „вътрешни правила“ сайтът на окръжен съд Варна 

предоставя информация единствено за „публикуване на съдебни актове“, „разпредения 

на дела“ и „електронни призовки“. По параметър „отчетност“ съдят се представя 

отлично, но по отшелнице на секция „декларации“, проведеното изследване показва 

отсъствие на правила за деклариране на конфликт на интереси, както и достъп до 

такива декларации. Графата „корупция“ показва липсата на „етични правила“ и 

решения на Етичната комисия“, като има само наличен електронен формуляр за 

подаване на сигнали за корупция. По отношение на „е-управление“ сайтът предоставя 

единствено банкова сметка. От друга страна, сайтът се представя добре по отношение 

на „е-правосъдие“, като предоставя информация за „постановени съдебни актове“, 

както и за „график на съдебните заседания“. Графа „ЗДОИ“ показва наличието на 

вътрешни правила и формуляр за достъп до обществена информация. На сайта, обаче, 

няма предоставена информация за възлагане на обществени поръчки. По параметър 

„граждани“ съдът се представя сравнително добре, като предоставя информация за 

съда, нормативна уредба и медиация. Също така, по параметър „контакти“ съдът се 

представя отлично, като предоставя полезни/бързи връзки до ВСС, съдилища, 

институции и платформи. Графа „медии“ показва нуждата за направа на секции 



83 

 

„новини“ и „календар на събитията“ с цел повишаване на информативността на 

гражданите относно работата на съда. 

 Добри практики – сайтът предлага секция „често задавани въпроси“, където 

потребителят може да се информира по различни въпроси, като например какво 

представлява европейската заповед за арест. 

Секция „Полезно“ – изчерпателна информация за събираните съдебни такси 

Секция „Вещи лица“ – информация организирана според типа експертиза (ясен 

каталог), но липсва информация за Наредба, и други правила за работа на вещите лица 

Секция „Съдебни термини“ подробна по азбучен каталог и възможност за търсене 

по буква 

Секция „Правна култура“ – описание на правила за поведение в съда, съдебните 

професии и други  

Сигнали – същото като ОС Бургас. 

 

 

4. Окръжен съд Велико Търново  
 

по отношение на „вътрешни правила“, сайтът на съда предоставя правила за 

публикуването на съдебни актове и за разпределение на дела, за комисията на етика и 

за работата с вещи лица, като линкът към правилата за електронно призоваване не 

работи. По отношение на раздел „отчетност“ съдът се представя отлично, но от друга 

страна сайтът не предоставя информация за вътрешни правила за деклариране 

конфликт на интереси, също така няма достъп до такива декларации. По отношение на 

параметър „корупция“ сайтът на съда предоставя етични правила единствено за съдии и 

съдебни служители, като липсва платформа за подаване на сигнали за корупция. Графа 

„е-управление“ показва наличието на формуляри за изтегляне и банкова информация, 

но не и опция за подаване на документи онлайн. По параметър „е-правосъдие“ сайтът 

се представя отлично, като предоставя информация за постановените и влезли в сила 

съдебни актове, както и за графика на съдебните заседания и информация относно ход 

на дела. Графа „ЗДОИ“ показва наличието на вътрешни правила и формуляр за достъп 

до обществена информация. Относно възлагане на обществени поръчки обаче, сайтът 

предоставя единствено вътрешни правила. Графи „граждани“ и „контакти“ показват 

достатъчна прозрачност и публичност, но по отношение на параметър „медии“, сайтът 

се нуждае от актуално“/“календар на събития“ и т.н. 

 Добри практики – наличие на „седмичен бюлетин“ в секция Новини. 

 

5. Окръжен съд Видин  
 

по отношение на графа „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация за 

публикуване на съдебните актове и разпредения на дела, както и за назначаването на 

съдебно служители и електронно призоваване. По отношение на графа „отчетност“, 

сайтът на съда се представя добре, като липсва обаче „стратегия/план за работата на 

съда“. Параметри „корупция“ и „декларации“ показват липсата на етични правила и 

платформа за сигнали на корупцията, както и правила за деклариране на конфликт на 

информация и достъп до такива декларации. Графа „е-управление“ показва единствено 

наличието на банкова сметка, без формуляри за изтегляне и възможност за подаване на 

документи онлайн. По параметър „е-правосъдие“ съдът се представя добре, както и по 

отношение на „ЗДОИ“, макар че отново няма възможност за подаване на онлайн 

формуляр за достъп до обществена информация. Параметри „купувач“, „граждани“ и 

„медии“ обаче показват, че сайтът не предоставя нужната информация по отношение на 
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възлагане на обществени поръчки, информация за съда, нормативна уредба и ден на 

отворените врати, както и липса на секция „актуално“ и „календар на събития“.  По 

отношение на „контакти“, обаче, сайтът се представя добре, като предоставя бързи 

връзки до ВСС, съдилища и институции. 

 Добри практики – Не се регистрират. 

Лоша практика – вътрешни правила за цикъла на обществени поръчки вместо в 

секция „Профил на купувача“, налични и неразпознаваеми по име в секция „Правила“. 

 

 

6. Окръжен съд Враца  
 

По отношение на графа „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация за 

публикуване на съдебните актове и разпредения на дела, както и за антикорупционни 

мерки и политики, електронно призоваване и за работата със сигнали на гражданите. 

По параметър „отчетност“ съдът се представя отлично, но по отношение на графа 

„декларации“, сайтът предлага информация за правила за деклариране на конфликт на 

интересни само за вещи лица и предоставя достъп до декларации за конфликт на 

интереси само от съдебни служители. Графа „корупция“ показва, че съдът не 

предоставя етични правила, решения на етичната комисия и правила за подаване на 

сигнали за корупция. Параметър „е-управление“ показва, че сайтът на окръжен съд 

Враца предоставя формуляри за изтегляне, но не и възможност за подаване онлайн, но е 

предоставена банкова сметка. По отношение на „е-правосъдие“ сайтът предоставя 

нужната информация с изключение на „график на съдебните заседания“ и „справка за 

движение на дело“. Графа ЗДОИ показва, че макар и съдът да предоставя вътрешни 

правила за достъп до информация, формуляр липсва, както и възможност за подаване 

на такова искане онлайн. По отношение на графа „купувач“, сайтът предоставя 

информация само относно правила за възлагане на обществени поръчки. По параметър 

„граждани“ сайтът предоставя информация за съда и за проектите на съда, но не и 

информация за отворени врати, нормативна уредба и медиация. В графа „медии“ се 

вижда наличието на секция „новини“, но не и интервюта и становища. По параметър 

„контакти“ сайтът се представя добре, като предоставя бързи връзки до ВСС, съдилища 

и институции.  

 Добри практики – Правила за разглеждане на сигнали за корупция и жалби 

на граждани и ЮЛНЦ. 

 

7. Окръжен съд Габрово  
 

По отношение на индикатор „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация 

за публикуване на съдебните актове и разпределение на дела, както и за общото 

събрание на съда, за работа с вещи лица и за електронно призоваване. Съдът се 

представя отлично по параметър „отчетност“, но секция „декларации“ на интернет 

страницата на съда е празна. По отношение на секция „корупция“, сайтът на съда 

предоставя единствено етични правила за служители на съда. По параметър „е-

управление“ сайтът дава възможност за изтегляне на формуляри, но не и тяхното 

подаване онлайн, макар че има дадена банкова сметка. По параметри „е-правосъдие“ 

сайтът се представя отлично, но при „ЗДОИ“ сайтът не позволява подаване на 

заявления онлайн, както няма и отчет за 2017, което също липсва в сайтовете на всички 

окръжни съдилища. Графа „купувач“ показва липса на правила за възлагане на 

обществени поръчки, както и липса на тръжна документация, договори с изпълнители и 

т.н. По параметър „граждани“ сайтът се представя добре, като има предоставена 
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информация за съда, за компетентността му и правна помощ. Графа „медии“ показва 

наличието единствено на секция „новини“, но при раздел „контакти“ се вижда, че 

сайтът предоставя бързи връзки до ВСС, съдилища и институции. 

 Добри практики – наличие на анкета към потребителите на сайта – „В каква 

насока може да се подобри административното обслужване в Окръжен съд - 

Габрово?“ 

 

8. Окръжен съд Добрич  
 

По отношение на индикатор „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация 

за публикуване на съдебните актове и разпределение на дела, за назначаването на 

съдебни служители и тяхното обучение, електронно призоваване, като също така е 

единственият окръжен съд, който предоставя правила за отвод на съдия. Също така 

само сайтовете на Благоевград, Добрич и Шумен са публикували правила за достъп до 

съдебни процедури на хора с увреждания. По отношение на графа „отчетност“, сайтът 

предоставя нужните доклади, но линкът до стратегията за работата на съда не работи. 

Рубрика „декларации“ показва, че само декларациите за конфликт на интереси на 

съдебните служители са достъпни на сайта на съда. По отношение на секция 

„корупция“, направеното изследване показва, че сайтът не предоставя етични правила, 

решения на етичната комисия и правила за подаване на сигнали за корупция. По 

параметър „е-управление“ се вижда, че сайтът предлага формуляри за изтегляне, но не 

и възможност за тяхното онлайн подаване. По параметър „е-правосъдие“, сайтът на 

окръжен съд Добрич се представя  много добре, като липсва единствено възможност за 

справка по движение на дело. По параметър „ЗДОИ“ сайтът предоставя правила за 

достъп до обществена информация и заявление, но отново няма възможност за 

подаване на такова заявление онлайн. По отношение на индикатор „купувач“ сайтът 

предоставя единствено правила за възлагане на обществени поръчки. При индикатор 

„граждани“ се вижда, че макар сайтът да не дава информация за самия съд, предоставя 

на гражданите информация за нормативната си уредба, медиация, информация за 

гражданите с увреждания, проекти на съда и правна помощ. При индикатор „медии“, 

само секция „новини“ получава „ДА“. Сайтът няма бързи връзки към ВСС, съдилища и 

институции. 

 Добри практики – имена на членовете на етичната комисия и правила за 

работа на комисията, но липсва достъп до етичния кодекс на самите 

магистрати. 

 

9. Окръжен съд Кърджали  
 

По индикатор „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация за публикуване 

на съдебните актове и разпределение на дела, управление на риска и електронно 

призоваване. Съдът се представя отлично по параметър „отчетност“, но по параметър 

„декларации“, сайтът регистрира отрицателни стойности по  всички компоненти. В 

сектор „корупция“ сайтът предоставя единствено етични правила за съдебни 

служители. От секция „е-управление“ се вижда, че сайтът предоставя формуляри за 

изтегляне, но не и възможност за тяхното подаване онлайн. По параметри „е-

правосъдие“ и „ЗДОИ“ сайтът се представя отлично, но в секция „купувач“ липсва 

необходимия набор от документи. От параметър „граждани“ се вижда, че сайтът 

предоставя информация единствено за ден на отворените врати. Също така при секция 

„медии“, единствено графа „новини“ получава „ДА“, но от „контакти“ се вижда, че 

сайтът предоставя бързи връзки до ВСС, съдилища и институции. 
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 Добри практики – наличие на анкета за обратна връзка с гражданите – 

„Имате ли доверие в съда?“. 

 

10. Окръжен съд Кюстендил  
 

По отношение на индикатор „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация 

за публикуване на съдебните актове и разпределение на дела, за общото събрание на 

съда, за комисия по етика, за електронно призоваване и за заместване на съдия. Съдът 

се представя целият обем от информация по параметър „отчетност“. По индикатор 

„декларации“ сайтът предоставя достъп до декларациите за конфликт на интереси 

както на съдебните служители, така и декларации за имущество на съдии – 

единственият окръжен съд с положителни параметри в тази насока. По отношение на 

индикатор „корупция“, сайтът предоставя достъп до етични правила за съдии и съдебни 

служители, но линкът към „решения на Етични комисии“ не работи. От параметър „е-

управление“ се вижда, че и сайтът на окръжен съд Кюстендил дава възможност за 

изтегляне на формуляри, но не и тяхното онлайн подаване. По параметри „е-

правосъдие“ и „ЗДОИ“, сайтът на съда се представя много добре, макар че и тук се 

забелязва липса на възможност за подаване на онлайн заявление и отчет за 2017 г. По 

отношение на индикатор „купувач“ сайтът предоставя единствено правила за възлагане 

на обществени поръчки. По отношение на параметър „граждани“, сайтът на съда 

предоставя нужната информация с изключение на информация за медиация и за 

граждани с увреждания. При параметър „медии“ се вижда, че сайтът има отделни 

секции „актуално“ и „новини“, намиращи се на началната страница, което не се среща 

при никое друго окръжно съдилище.  

 Добра практика – по индикатор „контакти“, сайтът се представя отлично, като 

е един от малко, наред с Благоевград, Варна, Монтана, Разград и Силистра, 

който предлага бърза връзка до специализирани портали. 

Вътрешни правила за определяне чрез жребий на основни и резервни съдебни 

заседатели. 

Практическо помагало за вещи лица. 

 

 

11. Окръжен съд Ловеч  
 

По отношение на индикатор „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация 

само за публикуване на съдебните актове, разпределение на дела и за електронно 

призоваване. От друга страна, обаче, по индикатор „отчетност“, сайтът на окръжен съд 

Ловеч получава отлична оценка по всички показатели. От секция „декларации“ се 

вижда, че сайтът предоставя достъп до декларации за конфликт на интереси на съдии и 

съдебни служители. На сайта на съда не са публикувани етични правила, решения на 

етични комисии и правила за подаване на сигнали за корупция. При „е-управление“ 

сайтът предоставя достъп до формуляри за подаване, но не и възможност за тяхното 

подаване онлайн. По параметър „е-правосъдие“ сайта на окръжен съд Ловеч получава 

„ДА“ във всички графи с изключение на справки за движение на дело. В секция 

„ЗДОИ“ сайтът не предоставя необходимата информация, като единствено са качени 

правила за достъп до информация. В секция „купувач“ сайта получава „НЕ“ във всички 

графи, тъй като не предоставя никаква информация за възлагане на обществени 

поръчки. По параметър „граждани“ сайтът се представя много добре, като само липсва 

информация за граждани с увреждания и информация за правна помощ. В секция 
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„Медии“, обаче, сайтът получава „ДА“ само в графа „новини“. От графа „контакти“ се 

вижда, че линкът за полезни връзки не работи. 

 Добри практики – Секция „Резултати от проверки“.  

Оптимално ниво на прозрачност по отношение на важни решения на съда – 

обявления заповеди и конкурси. 

 

12. Окръжен съд Монтана  
 

По отношение на индикатор „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация 

за общото събрание на съда, за публикуване на съдебните актове, разпределение на 

дела и за електронно призоваване. По параметър „отчетност“, сайтът на окръжен съд 

Ловеч получава положителна оценка във всички показатели. От секция „декларации“ се 

вижда, че сайтът предоставя правила за деклариране на конфликт на интереси само за 

съдебни служители, като също така има достъп само до тях. Секция „корупция“ 

показва, че на сайта на съда не са публикувани етични правила, решения на етични 

комисии и правила за подаване на сигнали за корупция. По параметър „е-управление“ 

сайтът на съда също се представя слабо, като има публикувана единствено банкова 

информация. В секция „е-правосъдие“, обаче, сайтът получава положителна оценка във 

всички показатели. По отношение на „ЗДОИ“ сайтът също изостава, тъй като няма 

както публикувани правила за достъп до информация, така и заявление. Секция „Харта 

на купувача“ също получава отрицателна обща оценка. По отношение на индикатори 

„граждани“, „медии“ и „контакти“ сайтът се нуждае от повече прозрачност, тъй като 

повече от секциите са получили отрицателна оценка. 

Добри практики – наличие на секция „Съобщения“ предоставя информация за 

дела, разглеждани в съда. 

 

13. Окръжен съд Пазарджик  
 

По индикатор „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация за публикуване 

на съдебните актове, разпределение на дела и за електронно призоваване. От секция 

„отчетност“ се вижда, че на сайта няма публикувана информация за стратегия/план за 

работа на съда, както и за ръководството и състава на съда. Секция „декларации“ 

показва, че сайтът на окръжен съд Пазарджик изостава и по този параметър, тъй като 

предоставя достъп до декларации за конфликт на интереси само за служители на съда. 

Индикатор „корупция“ сочи, че сайтът предоставя информация само за етични правила 

за съдии и служебни служители, като също така има електронен формуляр за подаване 

на сигнали за корупция. При „е-управление“ таблицата показва, че сайтът предоставя 

достъп до формуляри за подаване, но не и възможност за тяхното подаване онлайн. По 

параметър „е-правосъдие“ сайтът не предоставя нужната информация, с изключение на 

справка по движение на дело. В графа „ЗДОИ“ сайтът получава негативна оценка, тъй 

като няма публикувана информация за правила за достъп до обществена информация, 

както няма и заявление за подаване. По параметър „Харта на купувача“ сайтът също се 

представя слабо, тъй като е публикувал единствено правила за възлагане на обществени 

поръчки. Изследването показва, че по показател „граждани“, сайтът се представя доста 

добре, но показател „медии“ посочва наличието единствено на секция „новини“. По 

отношение на раздел „контакти“ – сайтът има секция „полезни връзки“. 

Добри практики:  

Приемно време на административен ръководител с правила по организацията 

Наличие на секция „обратна връзка“. 
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Наличие на информация за получаване на правна помощ (Правна култура - как да 

получите правна помощ). 

В раздел „Превенция на корупцията“ - електронен формуляр за подаване на 

сигнали за корупция като част от рубрика „Правна култура“ – възможности за 

оптимизиране. 

 

14. Окръжен съд Перник  
 

По отношение на индикатор „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация 

за публикуване на съдебните актове, разпределение на дела и за електронно 

призоваване, както и за назначаване на съдебни служители и тяхното обучение. По 

параметър „отчетност“ сайтът на съда получава положителна оценка във всички графи, 

с изключение на тази за „стратегия/план за работата на съда“. От друга страна, секция 

„декларации“ показва, че сайта получава негативна оценка по всички параметри, тъй 

като предоставя достъп единствено до декларации за конфликт на интереси на 

съдебните служители. Картината в секция „корупция“ е същата, като етични правила са 

публикувани само за съдебните служители. По отношение на „е-управление“ този сайт 

също предоставя само формуляри за изтегляне, но не и опция за тяхното онлайн 

подаване. По параметър „е-правосъдие“ сайтът на съда се представя отлично. По 

отношение на „ЗДОИ“ сайтът предоставя правила за достъп до информация и 

заявление, но отново липсва възможност за подаването на заявлението онлайн. 

Параметър „Харта на купувача“ получава отрицателни оценки по всички измерения, 

тъй като секцията на интернет страницата на съда, е празна. По индикатор „Граждани“ 

сайтът предоставя информация за съда, за ден на отворените врати и нормативната 

уредба, но не информация за медиация, проекти на съда и правна помощ. По параметър 

„медии“ сайтът получава положителна оценка само в секция „новини“. Линкът 

„интернет връзки“ не работи. 

 Добри практики: 

Наличие на секция „проучване на общественото мнение“ – обратна връзка с данни 

от анкетата, но липса на указания за периода на попълване на анкетата. 

Образци на документи – специално адаптирани за целите на съда, 17 бр. 

 

 

15. Окръжен съд Плевен  
 

По отношение на индикатор „вътрешни правила“ сайтът на окръжен съд Плевен 

се представя най-зле от анализираните до момента уеб страници, тъй като предоставя 

правила единствено за разпределение на делата и за електронното призоваване. Графа 

„отчетност“ показва, че на сайта не е качен отчета за 2015г, също така липсва 

„стратегия/план за работата на съда“. Графи „декларации“ и „корупция“ показват, че 

сайтът получава „НЕ“ във всички колони по тези два параметъра – явление, което не се 

среща при никое друго окръжно съдилище. По отношение на „е-управление“ този сайт 

също предоставя само формуляри за изтегляне, но не и опция за тяхното онлайн 

подаване. Графа „ЗДОИ“ също показва липсата на правила и заявление за достъп до 

информация. Параметър „купувач“ получава „НЕ“ във всички колони. По отношение 

на „граждани“ сайтът на окръжен съд Плевен се представя най-зле, тъй като получава 

„ДА“ само в графа „информация за съда“. Секция „медии“ също получава „НЕ“ във 

повечето графи, тъй като секция „пресофис“ е празна. По параметър „контакти“, сайтът 

отново получава „НЕ“ във всички графи, с изключение на графа „институции“. 

 Добри практики: 
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Наличие на секция „седмичен информационен бюлетин”. 

Наличие на секция „Новини –> Новини за съда“ гражданите могат да получат 

информация за някои дела. 

Образци на документи – специално адаптирани за целите на съда, 9 бр. 

 

16. Окръжен съд Пловдив  
 

по отношение на индикатор „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация 

за публикуване на съдебните актове, за електронно призоваване и за антикорупционни 

мерки и политики (вътрешни правила, които се срещат само в ОС Враца и ОС 

Пловдив). Секция „отчетност“ показва, че сайтът на окръжен съд Пловдив е 

единственият окръжен съд, който няма публикувани на сайта си отчети за 2016 г. и 

2015 г. По показател „декларации“ сайтът на окръжен съд Пловдив е сходен с този на 

Ловеч, тъй като осигурява достъп до дефлациите за конфликт на интереси на съдии и на 

съдебни служители. По параметър „корупция“ пък, сайтът е сходен с този на окръжен 

съд Перник, тъй като предоставя етични правила само за съдебни служители. Секция 

„е-управление“ показва, че съдът не предоставя на сайта си формуляри за изтегляне, 

нито възможност за онлайн подаване на документация. При „е-правосъдие“ сайтът 

покрива всички показатели, като единствено липсва справка за движение по дело. По 

отношение на „ЗДОИ“, правилата за достъп до обществена информация и заявлението 

са достъпни на сайта на съда, но отново няма възможност за подаване на документи 

онлайн. В секция „Харта на купувача“, сайтът получава негативна оценка във всички 

показатели, тъй като гражданите имат достъп единствено до вътрешните правила за 

възлагане на обществени поръчки. От секция „Граждани“ се вижда, че сайтът на съда 

предоставя информация за съда и за нормативната уредба на съда, но гражданите не са 

осведомени за ден на отворените врати или възможност за медиация. Подобно на 

повечето окръжни съдилища, от раздел „медии“ се вижда, че сайтът има единствено 

секция „новини“. По параметър „контакти“ съдът се представя много добре, тъй като 

предоставя бързи връзки до ВСС, други съдилища и институции.  

 Добри практики: 

В секция „Прес служба“, гражданите могат да намерят „седмичен бюлетин“. 

Актуализирана версия на „Наръчник на съдебния заседател“ след изменения в 

НПК. 

Специализирана рубрика „Съдебна администрация“ с под-рубрики „Етичен 

кодекс“. 

Рубрика „Вие и съдът“, под-рубрика „Полезна информация“ представя съдебната 

система в България, както и дължими действия от страна на гражданите във връзка със 

сигнализиране на престъпление, права на свидетелите, домашно насилие. 

 

17. Окръжен съд Разград  

 

По отношение на индикатор „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация 

за публикуване на съдебните актове, разпределение на дела и за електронно 

призоваване, както и за назначаване на съдебни служители. По параметър „отчетност“ 

сайтът на съда се представя много добре, като единствено липсва стратегия/план за 

работата на съда. Графа „декларации“ обаче показва, че сайтът предоставя достъп 

единствено до декларации за конфликт на интереси от съдебни служители. Секция 

„корупция“ показва, че на сайта на съда са публикувани етични правила за съдии и за 

съдебни служители, също така сайтът предлага електронен формуляр, както и телефон 

за подаване на сигнали за корупция (практика, характерна единствено за сайта на 
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окръжен съд Разград). По отношение на „е-управление“ този сайт също предоставя 

само формуляри за изтегляне, но не и опция за тяхното онлайн подаване. Секция „е-

правосъдие“ сочи, че сайтът предоставя нужната информация на гражданите, с 

изключение на предоставяне на достъп до справки по дела. По отношение на „ЗДОИ“, 

правилата за достъп до обществена информация и заявлението са достъпни на сайта на 

съда, но отново няма възможност за подаване на документи онлайн. Графа „купувач“ 

получава негативна оценка във всички колони, тъй като сайтът не предоставя на 

гражданите информация за възлагане на обществени поръчки. По параметър 

„граждани“ сайтът се представя добре, като предоставя информация за съда, за ден на 

отворени врати и за нормативната му уредба, както и секция за „правна помощ“. 

Секция „медии“ е слабо развита, с изключение на секция „новини“. От секция 

„контакти“ се вижда, че сайтът се представя отлично, предоставяйки бързи връзки до 

ВСС, съдилища, институции и специализирани портали.  

 Добри практики: 

Наличие на „медийна стратегия“. 

Наличие на информация за получаване на правна помощ. 

Наличие на анкета (и резултати от нея). 

Наличие на секция „предложения и оплаквания“. 

Наличие на „пътеводител за граждани в съдебни процедури“. 

Наличие на секция „Подаване на документи“, която дава подробна информация 

как гражданите могат да подадат книжа в съда. 

Добра медийна практика по отразяване на значими събития с участието на съда – 

актуалност и публичност на информацията, в рамките на рубрика „Съобщения“. 

ЗДОИ – максимални стандарти. 

 

18. Окръжен съд Русе  

 

По отношение на индикатор „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация 

за публикуване на съдебните актове, разпределение на дела и за електронно 

призоваване, както и за обучаването на съдебни служители. По параметър „отчетност“ 

сайтът на окръжен съд Русе се представя най-зле, тъй като има публикуват отчетен 

доклад само за 2017 г. От секция „декларации“ се вижда, че гражданите имат достъп до 

декларации за конфликт на интереси от съдебни служители, както и декларации за 

имущество от съдебни служители, но правила за деклариране на конфликт интереси 

липсват. Секция „корупция“ показва, че на сайта са публикувани етични правила 

единствено за съдебни заседатели, както и че има наличен електронен формуляр за 

подаване на сигнали за корупция. По отношение на „е-управление“ този сайт също 

предоставя само формуляри за изтегляне, но не и опция за тяхното онлайн подаване. По 

параметър „е-правосъдие“ сайтът се представя отлично. По отношение на „ЗДОИ“, 

правилата за достъп до обществена информация и заявлението са достъпни на сайта на 

съда, но отново няма възможност за подаване на документи онлайн. Секция „граждани“ 

показва, че сайтът предоставя информация за съда и за нормативната му уредба, както 

и предлага информация за правна помощ. По отношение на параметър „медии“ обаче, 

сайтът получава „ДА“ единствено в колона „новини“. От раздел „контакти“ се вижда, 

че сайтът не предоставя бърза връзка до ВСС, но има такива връзки до други съдилища 

и институции.  

 Добри практики:  

Заглавна страница – ангажиращо отношение чрез подробно обяснение 

функционалностите на сайта; директно препращане към принципите на работа на съда 

и доверието на гражданите. 
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Вътрешни правила относно електронното правосъдие – за достъп до електронни 

досието на делата, за изпращане на съдебни актове и книжа по електронна поща. 

Образци на документи – организирани по типове дела, 12 бр. 

 

19. Окръжен съд Силистра  
 

По отношение на индикатор „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация 

за публикуване на съдебните актове, разпределение на дела и за електронно 

призоваване. По параметър „отчетност“ таблицата сочи, че сайтът предоставя 

единствено годишните отчети на съда в периода 2015-2017г, като няма информация за 

стратегия/план за работата на съда, както и информация относно ръководство и състав 

и списък със съдебни заседатели. Индикатор „декларации“ обаче показва, че сайтът 

предоставя достъп единствено до декларации за конфликт на интереси от съдебни 

служители. Секция „корупция“ показва, че сайтът предоставя електронен формуляр за 

подаване на сигнали за корупция, като също така има линк, който препраща към 

система за приемане и обработване на жалби и други дейности за превенция на 

корупцията. По отношение на „е-управление“ този сайт също предоставя само 

формуляри за изтегляне, но не и опция за тяхното онлайн подаване. По параметър „е-

правосъдие“ сайтът се представя много добре, като единствено липсва възможност за 

справка за хода на дело. По параметър ЗДОИ обаче, сайтът получава „НЕ“, тъй като не 

предоставя на гражданите информация за правилата за достъп до обществена 

информация. Секция „купувач“ също получава „НЕ“ във всички колони. По отношение 

на параметър „граждани“ сайтът предоставя информация за съда, както и за ден на 

отворените врати, но не и информация за нормативната уредба на съда и за възможност 

за медиация. В графа „медии“ сайтът на съда получава „ДА“ единствено в колона 

„новини“. По отношение на „контакти“ сайтът се представя отлично. 

 Добри практики: 

Наличие на секция „медийна стратегия“. 

Секция „корупция“ показва, че сайтът предоставя електронен формуляр за 

подаване на сигнали за корупция, като също така има линк, който препраща към 

система за приемане и обработване на жалби и други дейности за превенция на 

корупцията. 

 

20. Окръжен съд Сливен  

 

По отношение на индикатор „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация 

за публикуване на съдебните актове, разпределение на дела, за обучение на съдебни 

служители и за електронно призоваване. По параметър „отчетност“ сайтът на съда се 

представя отлично. Графа „декларации“ оценката е негативна във всички колони, тъй 

като в момента на изследването страница „декларации“ бе в процес на реконструкция. 

Индикатор „корупция“ също получава негативни оценки по всички показатели тъй като 

не предоставя нито етични правила, нито решения на етичната комисия, нито правила 

за подаване на сигнали за корупция. По отношение на „е-управление“ този сайт също 

предоставя само формуляри за изтегляне, но не и опция за тяхното онлайн подаване. По 

параметър „е-правосъдие“ сайтът се представя много добре, като единствено липсва 

възможност за справка за хода на дело. Графа „ЗДОИ“ показва, че сайтът на съда 

предлага както правила за достъп до обществена информация, така и заявление, но 

отново този документ не може да бъде подаден онлайн. По отношение на секция 

„купувач“ таблицата сочи, че сайтът предоставя единствено правила за възлагане на 

обществени поръчки. По параметър „граждани“ изследването показва, че сайтът 
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предоставя информация за съда, както и че от секция „инициативи“, гражданите могат 

да получат информация за проектите на съда. Секция „медии“ сайтът не разполага със 

секция „актуално“/“новини“. По отношение на „контакти“ съдът се представя много 

добре.  

 Добри практики: 

Наличие на секция „инициативи“, където гражданите могат да се информират за 

проекти на съда, като например дейности, свързани с образователната програма на 

съда. 

Образователен филм – симулативен съдебен процес по обвинение в престъпление 

Дефицити – липсва обратна връзка с гражданите. 

 

21. Окръжен съд Смолян  
 

По отношение на индикатор „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация 

за публикуване на съдебните актове, разпределение на дела и за електронно 

призоваване. По параметър „отчетност“ съдът се представя много добре, като само 

липсва информация за стратегия/план за работа на съда. По индикатор „декларации“ 

сайтът предоставя достъп единствено до декларации за конфликт на интереси от 

съдебни служители. Графа „корупция“ също получава „НЕ“ във всички колони тъй 

като не предоставя нито етични правила, нито решения на етичната комисия, нито 

правила за подаване на сигнали за корупция. По отношение на „е-управление“ този 

сайт също предоставя само формуляри за изтегляне, но не и опция за тяхното онлайн 

подаване. По параметър „е-правосъдие“ сайтът на окръжен съд Смолян се представя 

отлично. Графа „ЗДОИ“ показва, че сайтът на съда предлага както правила за достъп до 

обществена информация, така и заявление, но отново този документ не може да бъде 

подаден онлайн. Секция „купувач“ също получава „НЕ“ във всички колони. По 

отношение на „граждани“ сайтът не предоставя информация за съда, но гражданите 

могат да се осведомят за ден на отворените врати, за нормативната уредба на съда, 

както и да получат информация за проектите на съда. Секция „медии“ получава „ДА“ 

единствено в раздел „новини“. По отношение на „контакти“ сайтът се представя много 

добре. 

 Добри практики: 

Наличие на секция „сигнали и предложения“. 

Наличие на секция „информационен бюлетин“. 

Дефицити – вътрешните правила за представени в секция “Администрация“, 

рубрика „Документи“. 

 

 

22. София  
 

По отношение на графа „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация за 

публикуване на съдебните актове и за електронно призоваване. В графа „отчетност“ 

сайтът на окръжен съд София се представя много добре, като единствено липсва 

стратегия/план за работата на съда. Графа „декларации“ обаче показва, че сайтът 

предоставя достъп единствено до декларации за конфликт на интереси от съдебни 

служители. Секция „корупция“ получава отрицателни оценки“ във всички графи. По 

отношение на „е-управление“ този сайт също предоставя само формуляри за изтегляне, 

но не и опция за тяхното онлайн подаване. По параметър „е-правосъдие“ сайтът на съда 

се представя отлично. По отношение на „ЗДОИ“ обаче, сайтът не предоставя правила за 

достъп до обществена информация, както липсва и заявление. Секция „купувач“ също 
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получава отрицателни оценки във всички колони. По отношение на секция „граждани“, 

сайтът предоставя информация за съда, както и нормативна уредба и проекти на съда. В 

раздел „медии“ само колона „новини“ получава положителни оценки. Секция 

„контакти“ сайтът не предоставя на потребителите си бързи връзки към ВСС, други 

съдилища и институции. 

 Добри практики: 

Наличие на секция „предложения, сигнали, анкети“ 

Дефицити –  

 

23. Окръжен съд Стара Загора  
 

По отношение на индикатор „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация 

единствено правила за електронно призоваване – явление, което не се среща в нито 

едно от другите изследвани съдилища. От секция „отчетност“ се вижда, че сайтът 

предоставя само годишните отчети на съда в периода 2015-2017. В секция 

„декларации“ сайтът получава отрицателни оценки по всички параметри. Индикатор 

„корупция“ показва липса на етични правила и решения на етичната комисия, като има 

само телефон за подаване на сигнали за корупция. В графи „е-управление“, „ЗДОИ“, 

„купувач“ и „медии“ съдът получава отрицателни оценки във всяко измерение, но при 

„е-правосъдие“ се вижда, че сайтът на съда се представя отлично. В секция „граждани“ 

потребителите могат да намерят информация за ден на отворените врати, както и 

нормативната уредба на съда. По параметър „контакти“ сайтът на съда се представя 

добре, тъй като предоставя нужните полезни връзки на гражданите. 

 Добри практики – няма регистрирани. 

Дефицити – най-ниско функционалния сайт.  

 

24. Окръжен съд Търговище  
 

По отношение на индикатор „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация 

за публикуване на съдебните актове, за комисии по етика, разпределение на дела и за 

електронно призоваване. По параметър „отчетност“ сайтът на окръжен съд Търговище 

се представя много добре, като единствено липсва информация за стратегия/план на 

съда.  По отношение на графа „декларации“ сайтът предоставя единствено правила за 

деклариране на конфликт на интереси от съдии. Съответно от графа „корупция“ се 

вижда, че сайтът на съда е качил етични правила единствено за съдии. По отношение на 

„е-управление“ този сайт също предоставя само формуляри за изтегляне, но не и опция 

за тяхното онлайн подаване. Графа „е-правосъдие“ показва, че сайтът предоставя 

необходимата информация, с изключение на справка за хода на дело. По отношение на 

„ЗДОИ“ обаче, на сайта не са публикувани правила и заявление за достъп до 

обществена информация. От секция „купувач“ се вижда, че сайтът има публикувани 

само вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки. От графа „граждани“ 

става ясно, че съдът само информация за съда. В раздел „медии“ само колона „новини“ 

получава положителна оценка а от секция „контакти“ се вижда, че линкът с полезни 

връзки не работи.  

 Добри практики: 

Наличие на секция „Как да получим правна помощ?“ 
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25. Окръжен съд Хасково  
 

По отношение на индикатор „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация 

за общото събрание на съда, за публикуване на съдебните актове, за разпределение на 

дела и за електронно призоваване. По параметър „отчетност“ сайтът се представя 

добре, но не предлага стратегия/план за работата на съда, както и не предоставя списък 

със съдебни заседатели. От секция „декларации“ се вижда, че потребителите имат 

достъп до декларации за конфликт на интереси на съдии и съдебни служители, както и 

достъп до декларации за имущество на съдебни служители. Раздел „корупция“ сочи, че 

на сайта са качени етични правила за съдии и съдебни служители. По отношение на „е-

управление“ този сайт също предоставя само формуляри за изтегляне, но не и опция за 

тяхното онлайн подаване. По параметър „е-правосъдие“ сайтът се представя отлично. 

Графа „ЗДОИ“ показва, че сайтът на съда предлага както правила за достъп до 

обществена информация, така и заявление, но отново този документ не може да бъде 

подаден онлайн. Секция „купувач“ обаче получава „НЕ“ във всички колони. По 

отношение на „граждани“, сайтът предоставя само информация за съда. В графа 

„медии“ сайтът получава положителна оценка само в колона „новини“. По отношение 

на параметър „контакти“ сайтът се представя отлично.  

 Добри практики  

Наличие на анкета – акцент е срочността на правораздаването, предоставя 

възможност за участие, както и обратна информация за резултатите; възможност за 

подобрение – информация за предприети действия за подобряване на дейността въз 

основа на резултатите от анкетата. 

Наличие на секция „обратна връзка“ – слабост на секцията е липсата на указания 

защо е важно да се участва, за какво ще послужи предложението, липсва ангажираност. 

 

26. Окръжен съд Шумен  
 

По отношение на индикатор „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация 

за достъп до съдебни процедури и хора с увреждания, за назначаване на съдебни 

служители, както и за електронно призоваване. По отношение на „отчетност“ сайтът се 

представя много добре, като единствено не предоставя списък със съдебни заседатели. 

Индикатор „корупция“ получава негативна оценка по всички показатели. По 

отношение на параметър „корупция“ таблицата сочи, че на сайта на съда са 

публикувани етични правила за съдии и съдебни служители, но не и решения на етична 

комисия, както и няма налични правила за подаване на сигнали за корупция. По 

отношение на „е-управление“ този сайт също предоставя само формуляри за изтегляне, 

но не и опция за тяхното онлайн подаване. Секция „е-правосъдие“ показва много 

доброто представяне на сайта на окръжен съд Шумен по този параметър, като 

единствено няма възможност за справка по хода на дело. Графа „ЗДОИ“ показва, че 

сайтът на съда предлага както правила за достъп до обществена информация, така и 

заявление, но отново този документ не може да бъде подаден онлайн. Секции „Харта на 

купувача“ и „Граждани“ обаче получават негативни оценки във всички параметри, а 

секция „медии“ получава положителна оценка единствено в измерение „новини“. По 

отношение на параметър „контакти“ сайтът предоставя бързи връзки до ВСС, други 

съдилища и институции.  

 Добри практики: 

Наличие на секция „помощ“, която информира гражданите за устройството на 

интернет страницата. 
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Наличие на секция Прес съобщения по дела (новини – прессъобщения дела), 

където гражданите могат да се информират за дела, разглеждани в съда. 

Дефицити – вътрешните правила са трудно достъпни – в секция „Информация“, 

под-секция „Административни актове“. 

 

27. Окръжен съд Ямбол  
 

По отношение на индикатор „вътрешни правила“ сайтът предоставя информация 

за публикуване на съдебни актове, за обучение на служители, както и за електронно 

призоваване. По индикатор „отчетност“ сайтът на съда се представя много добре, като 

липсва информация единствено за стратегия/план за работата на съда. Секция 

„декларации“ показва, че на сайта са качени декларации за конфликт на интереси и 

такива за имущество само от съдебни служители. По индикатор „корупция“ сайтът 

получава негативна оценка по всички показатели. По отношение на „е-управление“ 

този сайт също предоставя само формуляри за изтегляне, но не и опция за тяхното 

онлайн подаване. Секция „е-правосъдие“ показва много доброто представяне на сайта 

на окръжен съд Шумен по този параметър, като единствено няма възможност за 

справка по хода на дело. По индикатор „ЗДОИ“ сайтът на съда предлага както правила 

за достъп до обществена информация, така и заявление, но отново този документ не 

може да бъде подаден онлайн. От секция „Харта на купувача“ се вижда, че на сайта на 

съда са качени правила за възлагане на обществени поръчки. При индикатор 

„Граждани“ изследването показва, че гражданите могат да получат информация за 

съда, както и информация за деня на отворените врати на съда. От секция „медии“ само 

показател „новини“ получава положителна оценка. По отношение на параметър 

„контакти“ сайтът предоставя бързи връзки до ВСС, други съдилища и институции.  

 Добри практики – няма регистрирани.  

 

 

ОБЩИ НАБЛЮДЕНИЯ ПО ИЗСЛЕДВАНИТЕ ПАРАМЕТРИ 

 

1. Вътрешни правила – по този параметър най-добре се представя окръжен съд 

Благоевград, който получава положителна оценка в 13 от 15 колони. От друга 

страна, най-малко положителни оценки получават Стара Загора (1) и София (2). 

Почти всички изследвани сайтове са публикували вътрешни правила за 

публикуване на съдебните актове, както и за разпределение на дела и правила за 

електронно призоваване. 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 

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. 

 

2. Отчетност – по този параметър сайтовете на съдилищата се представят почти 

отлично, като единствено най-често липсва „стратегия/план за работата на съда“. 

Таблицата показва, че единствено сайтът на окръжен съд Русе се представя зле по 

този параметър. 

 

3. Декларации – по този параметър преобладават негативни практики тъй като много 

малко съдилища предоставят правила за деклариране на интереси на съдии – 

Велико Търново, Сливен и Търговище. Нито един сайт няма публикувани правила 
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за деклариране на конфликт на интереси на съдебни заседатели, като само 

сайтовете на окръжни съдилища Благоевград и Монтана имат такива правила за 

служители на съда. Относно достъп до такива декларации – такъв достъп е 

възможен само до декларации от служители на съда на сайтовете на Бургас, Враца, 

Добрия, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Разград, Русе, 

Силистра, Смолян, София, Хасково и Ямбол. Декларации от съдии са достъпни 

само на сайтовете на Хасково, Пловдив и Ловеч. Относно декларации за имущество 

– такива декларации на съдии има достъпни само на сайта на Кюстендил, а такива 

декларации на съдебни служители са достъпни само на сайтовете на Ямбол, 

Хасково, Русе, Добрич и Благоевград. 

 

4. Превенция на корупцията – по този параметър също преобладават негативни 

практики тъй като само на сайтовете на Благоевград, Бургас, Велико Търново, 

Кюстендил, Пазарджик, Разград, Търговище, Хасково и Шумен. Нито един сайт не 

предоставя Решения на Етични комисии. Сайтовете на Варна, Пазарджик, Разград, 

Русе и Силистра предоставят електронен формуляр за подаване на сигнали за 

корупция. Телефон за подаване на сигнали за корупция има на сайта Стара Загора, 

Силистра, Разград. Сайтовете на Благоевград и Силистра предоставят електронна 

поща за такива сигнали.  

 

5. Е-управление – Забелязва се тенденция, че сайтовете на съдилищата предоставят 

формуляр за изтегляне, има банкова информация, но не и възможност за подаване 

на документи онлайн, нито указания за подаване, нито указания за получаване. 

Сайтовете на Бургас, Варна, Видин, Монтана, Пловдив и Стара Загора не 

предоставят формуляри/бланки за изтегляне. 

 

6. Е-правосъдие – по този параметър сайтовете на съдилищата се представят 

отлично, тъй като всички изследвани сайтове предоставят директен достъп без 

пароли, имат 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. Единствено колона „Справка за движение по дело“ показва, че 

не всички съдилища предоставят такава възможност на потребителите. 

 

7. ЗДОИ – Една голяма част от изследваните съдилища предоставят на сайта си 

правила за достъп до обществена информация, както и формуляр за подаване. 

Сайтовете на Монтана, Пазарджик, Плевен, Силистра, София, Стара Загора и 

Търговище обаче, са изключение. Сайтовете на окръжен съд Кърджали и на 

окръжен съд Разград са единствените, които са получили положителна оценка в 

секция „отчет за 2017“, като на сайта на Кърджали могат да се намерят такива 

отчети за периода 2009-2017, а на сайта на Разград – за периода 2013-2017. 

Единствено сайтът на окръжен съд Благоевград позволява подаването на формуляр 

за достъп до обществена информация онлайн. 

 

8. Профил на Купувача – по този индикатор се отчита негативна тенденция за 

всички сайтове на окръжните съдилища, като изключение правят сайтовете на 

Благоевград, Бургас, Велико Търново, Враца, Добрич, Кюстендил, Пазарджик, 

Пловдив, Сливен, Търговище и Ямбол, които са публикували вътрешни правила за 

възлагане на обществени поръчки.  
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9. Граждани –сайтът на окръжен съд Видин е единственият от изследваните сайтове, 

който получава негативна оценка по всички показатели. Повечето сайтове 

предоставят информация за съда, за ден на отворените врати, за нормативна 

уредба. Сайтовете на Ловеч, Добрич, Велико Търново, Варна, Бургас и Благоевград 

предоставят и информация за медиация. Само сайтовете на Благоевград и Добрич 

предоставят информация за гражданите с увреждания. Информация за правна 

помощ в достъпна на сайтовете на Благоевград, Габрово, Добрич, Пазарджик, 

Разград, Русе и Търговище. 

 

10. Медии –сайтовете на съдилищата демонстрират слаби показатели, с изключение на 

секция „новини“. 

 

11. Контакти – по този индикатор сайтовете на окръжен съд Бургас, Добрич, Перник, 

София и Търговище не предоставят бързи/полезни връзки към ВСС, съдилища и 

институции.  
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3. АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА 

 

 

1. Благоевград 

Административният съд покрива средни ниво на стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване , но също и за работа със 

сигнали на граждани, както и за отвод и заместване на съдия. По индикатор 

„Отчетност“ липсва единствено стратегия за развитието на съда. Сайтът предоставя 

достъп само до декларации на съдебната администрация. По отношение на индикатор 

„Анти-корупция“ липсва всякаква информация. По индикатор „Е-управление“ е 

налично само първо ниво на предоставени за изтегляне образци на формуляри. 

Съществено добра е практиката по индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са 

достъпни постановени и влезли в сила съдебни актове, както и график на заседанията, 

електронното призоваване и справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ има 

ниски стойности – налични са вътрешни правила за предоставяне на информация, но не 

и формуляр и възможност за изтегляне и подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В 

същото време категория „Профил на купувача“ е обезпечена с пълен обем от 

информация с изключение на вътрешни правила. Индикатор „За гражданите“ има 

ниско ниво на информативност – кратко представяне на съда, без допълнителни 

материали. По индикатор „Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, 

както и добро поддържане на секция новини. 

 

2. Бургас 

Административният съд покрива само базовите стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване. В същото време 

индикатор „Отчетност“ има максимални стойности с налична и стратегия за развитието 

на съда. По индикатори „Декларации“ и „Анти-корупция“ сайтът регистрира 

отрицателен стандарт. По индикатор „Е-управление“ е налично само първо ниво на 

предоставени за изтегляне образци на формуляри. Съществено добра е практиката по 

индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са достъпни постановени и влезли в 

сила съдебни актове, както и график на заседанията, електронното призоваване и 

справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ получава максимални стойности – 

налични са вътрешни правила за предоставяне на информация, формуляр и възможност 

за изтегляне и подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В същото време категория 

„Профил на купувача“ е обезпечена само с вътрешни правила. Индикатор „За 

гражданите“ демонстрира средно ниво на информативност – кратко представяне на 

съда и допълнителни материали за получаване на правна помощ. По индикатор 

„Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, както и добро поддържане 

на секция новини. Налични актуални интервюта. 

 

3. Варна 

Административният съд покрива средни ниво на стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване , но също и за работа със 

сигнали на граждани, както и  достъп до съдебни процедури. В същото време 
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индикатор „Отчетност“ има максимални стойности с налична и стратегия за развитието 

на съда.  Сайтът предоставя достъп само до актуални декларации на съдебната 

администрация. По отношение на индикатор „Анти-корупция“ положителните 

практики са наличието на етични правила за служителите в съда, както и формуляр за 

предложения и сигнали относно нередности в работата на съда. По индикатор „Е-

управление“ е налично само първо ниво на предоставени за изтегляне образци на 

формуляри, но добрата практика е публикуван Пътеводител в съдебните процедури“. 

Съществено добра е практиката по индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са 

достъпни постановени и влезли в сила съдебни актове, както и график на заседанията, 

електронното призоваване и справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ 

получава максимални стойности – налични са вътрешни правила за предоставяне на 

информация, формуляр и възможност за изтегляне и подаване, както и отчети по реда 

на ЗДОИ.  В същото време категория „Профил на купувача“ е обезпечена с частичен 

обем от информация за сключени договори с изключение на вътрешни правила. 

Индикатор „За гражданите“ регистрира добро ниво на информативност – кратко 

представяне на съда, допълнителни материали за хора с увреден слух и достъп до 

нормативна уредба. По индикатор „Медии“ добра практика е наличието на медийна 

политика, както и добро поддържане на секция новини.  

 

4. Велико Търново 

Административният съд покрива средни ниво на стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване , но също и за работа със 

сигнали на граждани, както и за общото събрание на съда. Индикатор „Отчетност“ има 

средни стойности без налична стратегия за развитието на съда. Сайтът предоставя 

достъп само до списък на декларации на съдебната администрация. По отношение на 

индикатор „Анти-корупция“ се регистрира отрицателен стандарт. По индикатор „Е-

управление“ е налично само първо ниво на предоставени за изтегляне образци на 

формуляри. Съществено добра е практиката по индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и 

безплатно са достъпни постановени и влезли в сила съдебни актове, както и график на 

заседанията, електронното призоваване и справките за движение на дела. Индикатор 

„ЗДОИ“ получава средни стойности – налични са вътрешни правила за предоставяне на 

информация, формуляр и възможност за изтегляне, както и отчети по реда на ЗДОИ.  В 

същото време категория „Профил на купувача“ е обезпечена с частичен обем от 

информация на вътрешни правила. Индикатор „За гражданите“ регистрира добро ниво 

на информативност – кратко представяне на съда, допълнителни материали за хора с 

увреден слух и достъп до нормативна уредба. По индикатор „Медии“ липсва добра 

практика на медийна политика, както и добро поддържане на секция новини.  

 

5. Видин 

Административният съд не покрива дори средни ниво на стандарти  за 

публикувани вътрешни правила – налични са само такива за случайно разпределение на 

делата, за електронно призоваване. По индикатор „Отчетност“ липсва единствено 

стратегия за развитието на съда. Сайтът предоставя достъп само до декларации на 

съдебната администрация. По отношение на индикатор „Анти-корупция“ липсва 

всякаква информация. По индикатор „Е-управление“ е налично само първо ниво на 

предоставени за изтегляне образци на формуляри. Ограничено добра е практиката по 

индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са достъпни постановени и влезли в 
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сила съдебни актове до 2016 г., както и график на заседанията, електронното 

призоваване и справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ има ниски стойности 

– налични са вътрешни правила за предоставяне на информация, формуляр и 

възможност за изтегляне, както и отчети по реда на ЗДОИ. В същото време категория 

„Профил на купувача“ е напълно лишена от информация. Индикатор „За гражданите“ 

има ниско ниво на информативност – кратко представяне на съда, без допълнителни 

материали. По индикатор „Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, 

както и добро поддържане на секция новини. 

 

6. Враца 

Административният съд покрива средни ниво на стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване , но също и за работа със 

сигнали на граждани, както и за отвод и заместване на съдия. По индикатор 

„Отчетност“ липсва единствено стратегия за развитието на съда. Сайтът предоставя 

достъп само до декларации на съдебната администрация. По отношение на индикатор 

„Анти-корупция“ липсва всякаква информация. По индикатор „Е-управление“ е 

налично само първо ниво на предоставени за изтегляне образци на формуляри. 

Съществено добра е практиката по индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са 

достъпни постановени и влезли в сила съдебни актове, както и график на заседанията, 

електронното призоваване и справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ има 

ниски стойности – налични са вътрешни правила за предоставяне на информация, но не 

и формуляр и възможност за изтегляне и подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В 

същото време категория „Профил на купувача“ е обезпечена с пълен обем от 

информация с изключение на вътрешни правила. Индикатор „За гражданите“ има 

ниско ниво на информативност – кратко представяне на съда, без допълнителни 

материали. По индикатор „Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, 

както и добро поддържане на секция новини. 

 

7. Габрово 

Административният съд покрива базово ниво на стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива само за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване. По индикатор 

„Отчетност“ липсва единствено стратегия за развитието на съда. Сайтът предоставя 

достъп само до декларации на съдебната администрация. По отношение на индикатор 

„Анти-корупция“ липсва всякаква информация. По индикатор „Е-управление“ е 

налично само първо ниво на предоставени за изтегляне образци на формуляри. 

Съществено добра е практиката по индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са 

достъпни постановени и влезли в сила съдебни актове, както и график на заседанията, 

електронното призоваване и справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ има 

ниски стойности – налични са вътрешни правила за предоставяне на информация, но не 

и формуляр и възможност за изтегляне и подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В 

същото време категория „Профил на купувача“ е обезпечена с пълен обем от 

информация с изключение на вътрешни правила. Индикатор „За гражданите“ има 

ниско ниво на информативност – кратко представяне на съда, без допълнителни 

материали. По индикатор „Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, 

както и добро поддържане на секция новини. 
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8. Добрич 

Административният съд покрива високо ниво на стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване , но също и за общото 

събрание, за работа със сигнали на граждани, както и за отвод и заместване на съдия. 

По индикатор „Отчетност“ също се отчитат максимални стойности на въведени 

стандарти. Сайтът предоставя достъп само до декларации на съдебната администрация. 

По отношение на индикатор „Анти-корупция“ налични правила за антикорупционни 

мерки и политики. По индикатор „Е-управление“ е налично трето ниво с отчетена 

липса само на възможност за плащане онлайн. Максимален стандарт покрива и 

практиката по индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са достъпни 

постановени и влезли в сила съдебни актове, както и график на заседанията, 

електронното призоваване и справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ има 

ниски стойности – налични са вътрешни правила за предоставяне на информация, но не 

и формуляр и възможност за изтегляне и подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В 

същото време категория „Профил на купувача“ е обезпечена с минимален обем от 

информация само с наличието на вътрешни правила. Индикатор „За гражданите“ има 

ниско ниво на информативност – кратко представяне на съда, без допълнителни 

материали. По индикатор „Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, 

както и добро поддържане на секция новини. 

 

9. Кърджали 

Административният съд покрива средни ниво на стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване , но също и за работа със 

сигнали на граждани, както и за отвод и заместване на съдия. По индикатор 

„Отчетност“ липсва единствено стратегия за развитието на съда. Сайтът предоставя 

достъп само до декларации на съдебната администрация. По отношение на индикатор 

„Анти-корупция“ липсва всякаква информация. По индикатор „Е-управление“ е 

налично само първо ниво на предоставени за изтегляне образци на формуляри. 

Съществено добра е практиката по индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са 

достъпни постановени и влезли в сила съдебни актове, както и график на заседанията, 

електронното призоваване и справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ има 

ниски стойности – налични са вътрешни правила за предоставяне на информация, но не 

и формуляр и възможност за изтегляне и подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В 

същото време категория „Профил на купувача“ е обезпечена с пълен обем от 

информация с изключение на вътрешни правила. Индикатор „За гражданите“ има 

ниско ниво на информативност – кратко представяне на съда, без допълнителни 

материали. По индикатор „Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, 

както и добро поддържане на секция новини. 

 

10. Кюстендил 

Административният съд покрива средни ниво на стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване , но също и за работа със 

сигнали на граждани, както и за отвод и заместване на съдия. По индикатор 

„Отчетност“ липсва единствено стратегия за развитието на съда. Сайтът предоставя 

достъп само до декларации на съдебната администрация. По отношение на индикатор 
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„Анти-корупция“ липсва всякаква информация. По индикатор „Е-управление“ е 

налично само първо ниво на предоставени за изтегляне образци на формуляри. 

Съществено добра е практиката по индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са 

достъпни постановени и влезли в сила съдебни актове, както и график на заседанията, 

електронното призоваване и справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ има 

ниски стойности – налични са вътрешни правила за предоставяне на информация, но не 

и формуляр и възможност за изтегляне и подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В 

същото време категория „Профил на купувача“ е обезпечена с пълен обем от 

информация с изключение на вътрешни правила. Индикатор „За гражданите“ има 

ниско ниво на информативност – кратко представяне на съда, без допълнителни 

материали. По индикатор „Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, 

както и добро поддържане на секция новини. 

 

11. Ловеч 

Административният съд покрива средни ниво на стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване , но също и за работа със 

сигнали на граждани, както и за отвод и заместване на съдия. По индикатор 

„Отчетност“ липсва единствено стратегия за развитието на съда. Сайтът предоставя 

достъп само до декларации на съдебната администрация. По отношение на индикатор 

„Анти-корупция“ липсва всякаква информация. По индикатор „Е-управление“ е 

налично само първо ниво на предоставени за изтегляне образци на формуляри. 

Съществено добра е практиката по индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са 

достъпни постановени и влезли в сила съдебни актове, както и график на заседанията, 

електронното призоваване и справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ има 

ниски стойности – налични са вътрешни правила за предоставяне на информация, но не 

и формуляр и възможност за изтегляне и подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В 

същото време категория „Профил на купувача“ е обезпечена с пълен обем от 

информация с изключение на вътрешни правила. Индикатор „За гражданите“ има 

ниско ниво на информативност – кратко представяне на съда, без допълнителни 

материали. По индикатор „Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, 

както и добро поддържане на секция новини. 

 

12. Монтана 

Административният съд покрива средни ниво на стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване , но също и за работа със 

сигнали на граждани, както и за отвод и заместване на съдия. По индикатор 

„Отчетност“ липсва единствено стратегия за развитието на съда. Сайтът предоставя 

достъп само до декларации на съдебната администрация. По отношение на индикатор 

„Анти-корупция“ липсва всякаква информация. По индикатор „Е-управление“ е 

налично само първо ниво на предоставени за изтегляне образци на формуляри. 

Съществено добра е практиката по индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са 

достъпни постановени и влезли в сила съдебни актове, както и график на заседанията, 

електронното призоваване и справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ има 

ниски стойности – налични са вътрешни правила за предоставяне на информация, но не 

и формуляр и възможност за изтегляне и подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В 

същото време категория „Профил на купувача“ е обезпечена с пълен обем от 
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информация с изключение на вътрешни правила. Индикатор „За гражданите“ има 

ниско ниво на информативност – кратко представяне на съда, без допълнителни 

материали. По индикатор „Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, 

както и добро поддържане на секция новини. 

 

13. Пазарджик 

Административният съд покрива средни ниво на стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване , но също и за работа със 

сигнали на граждани, както и за отвод и заместване на съдия. По индикатор 

„Отчетност“ липсва единствено стратегия за развитието на съда. Сайтът предоставя 

достъп само до декларации на съдебната администрация. По отношение на индикатор 

„Анти-корупция“ липсва всякаква информация. По индикатор „Е-управление“ е 

налично само първо ниво на предоставени за изтегляне образци на формуляри. 

Съществено добра е практиката по индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са 

достъпни постановени и влезли в сила съдебни актове, както и график на заседанията, 

електронното призоваване и справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ има 

ниски стойности – налични са вътрешни правила за предоставяне на информация, но не 

и формуляр и възможност за изтегляне и подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В 

същото време категория „Профил на купувача“ е обезпечена с пълен обем от 

информация с изключение на вътрешни правила. Индикатор „За гражданите“ има 

ниско ниво на информативност – кратко представяне на съда, без допълнителни 

материали. По индикатор „Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, 

както и добро поддържане на секция новини. 

 

14. Перник 

Административният съд покрива средни ниво на стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване , но също и за работа със 

сигнали на граждани, както и за отвод и заместване на съдия. По индикатор 

„Отчетност“ липсва единствено стратегия за развитието на съда. Сайтът предоставя 

достъп само до декларации на съдебната администрация. По отношение на индикатор 

„Анти-корупция“ липсва всякаква информация. По индикатор „Е-управление“ е 

налично само първо ниво на предоставени за изтегляне образци на формуляри. 

Съществено добра е практиката по индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са 

достъпни постановени и влезли в сила съдебни актове, както и график на заседанията, 

електронното призоваване и справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ има 

ниски стойности – налични са вътрешни правила за предоставяне на информация, но не 

и формуляр и възможност за изтегляне и подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В 

същото време категория „Профил на купувача“ е обезпечена с пълен обем от 

информация с изключение на вътрешни правила. Индикатор „За гражданите“ има 

ниско ниво на информативност – кратко представяне на съда, без допълнителни 

материали. По индикатор „Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, 

както и добро поддържане на секция новини. 
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15. Плевен 

Административният съд покрива средни ниво на стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване , но също и за работа със 

сигнали на граждани, както и за отвод и заместване на съдия. По индикатор 

„Отчетност“ липсва единствено стратегия за развитието на съда. Сайтът предоставя 

достъп само до декларации на съдебната администрация. По отношение на индикатор 

„Анти-корупция“ липсва всякаква информация. По индикатор „Е-управление“ е 

налично само първо ниво на предоставени за изтегляне образци на формуляри. 

Съществено добра е практиката по индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са 

достъпни постановени и влезли в сила съдебни актове, както и график на заседанията, 

електронното призоваване и справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ има 

ниски стойности – налични са вътрешни правила за предоставяне на информация, но не 

и формуляр и възможност за изтегляне и подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В 

същото време категория „Профил на купувача“ е обезпечена с пълен обем от 

информация с изключение на вътрешни правила. Индикатор „За гражданите“ има 

ниско ниво на информативност – кратко представяне на съда, без допълнителни 

материали. По индикатор „Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, 

както и добро поддържане на секция новини. 

 

16. Пловдив 

Административният съд покрива средни ниво на стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване , но също и за работа със 

сигнали на граждани, както и за отвод и заместване на съдия. По индикатор 

„Отчетност“ липсва единствено стратегия за развитието на съда. Сайтът предоставя 

достъп само до декларации на съдебната администрация. По отношение на индикатор 

„Анти-корупция“ липсва всякаква информация. По индикатор „Е-управление“ е 

налично само първо ниво на предоставени за изтегляне образци на формуляри. 

Съществено добра е практиката по индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са 

достъпни постановени и влезли в сила съдебни актове, както и график на заседанията, 

електронното призоваване и справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ има 

ниски стойности – налични са вътрешни правила за предоставяне на информация, но не 

и формуляр и възможност за изтегляне и подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В 

същото време категория „Профил на купувача“ е обезпечена с пълен обем от 

информация с изключение на вътрешни правила. Индикатор „За гражданите“ има 

ниско ниво на информативност – кратко представяне на съда, без допълнителни 

материали. По индикатор „Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, 

както и добро поддържане на секция новини. 

 

17. Разград 

Административният съд покрива средни ниво на стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване , но също и за работа със 

сигнали на граждани, както и за отвод и заместване на съдия. По индикатор 

„Отчетност“ липсва единствено стратегия за развитието на съда. Сайтът предоставя 

достъп само до декларации на съдебната администрация. По отношение на индикатор 

„Анти-корупция“ липсва всякаква информация. По индикатор „Е-управление“ е 
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налично само първо ниво на предоставени за изтегляне образци на формуляри. 

Съществено добра е практиката по индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са 

достъпни постановени и влезли в сила съдебни актове, както и график на заседанията, 

електронното призоваване и справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ има 

ниски стойности – налични са вътрешни правила за предоставяне на информация, но не 

и формуляр и възможност за изтегляне и подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В 

същото време категория „Профил на купувача“ е обезпечена с пълен обем от 

информация с изключение на вътрешни правила. Индикатор „За гражданите“ има 

ниско ниво на информативност – кратко представяне на съда, без допълнителни 

материали. По индикатор „Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, 

както и добро поддържане на секция новини. 

 

18. Русе 

Административният съд покрива средни ниво на стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване , но също и за работа със 

сигнали на граждани, както и за отвод и заместване на съдия. По индикатор 

„Отчетност“ липсва единствено стратегия за развитието на съда. Сайтът предоставя 

достъп само до декларации на съдебната администрация. По отношение на индикатор 

„Анти-корупция“ административен съд Русе е единственият съд, който е публикувал 

правила за назначаване на комисия по етика. По индикатор „Е-управление“ е налично 

само първо ниво на предоставени за изтегляне образци на формуляри. Съществено 

добра е практиката по индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са достъпни 

постановени и влезли в сила съдебни актове, както и график на заседанията, 

електронното призоваване и справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ има 

ниски стойности – налични са вътрешни правила за предоставяне на информация, но не 

и формуляр и възможност за изтегляне и подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В 

същото време категория „Профил на купувача“ е обезпечена с пълен обем от 

информация с изключение на вътрешни правила. Индикатор „За гражданите“ има 

ниско ниво на информативност – кратко представяне на съда, без допълнителни 

материали. По индикатор „Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, 

както и добро поддържане на секция новини. 

 

19. Силистра 

Административният съд покрива само базовите стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване. В същото време 

индикатор „Отчетност“ има максимални стойности с налична и стратегия за развитието 

на съда. По индикатори „Декларации“ и „Анти-корупция“ сайтът регистрира 

отрицателен стандарт. По индикатор „Е-управление“ е налично само първо ниво на 

предоставени за изтегляне образци на формуляри. Съществено добра е практиката по 

индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са достъпни постановени и влезли в 

сила съдебни актове, както и график на заседанията, електронното призоваване и 

справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ получава максимални стойности – 

налични са вътрешни правила за предоставяне на информация, формуляр и възможност 

за изтегляне и подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В същото време категория 

„Профил на купувача“ е обезпечена само с вътрешни правила. Индикатор „За 

гражданите“ демонстрира средно ниво на информативност – кратко представяне на 
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съда и допълнителни материали за получаване на правна помощ. По индикатор 

„Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, както и добро поддържане 

на секция новини. Налични актуални интервюта. 

 

20. Сливен 

Административният съд покрива само базовите стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване. В същото време 

индикатор „Отчетност“ има максимални стойности с налична и стратегия за развитието 

на съда. По индикатори „Декларации“ и „Анти-корупция“ сайтът регистрира 

отрицателен стандарт. По индикатор „Е-управление“ е налично само първо ниво на 

предоставени за изтегляне образци на формуляри. Съществено добра е практиката по 

индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са достъпни постановени и влезли в 

сила съдебни актове, както и график на заседанията, електронното призоваване и 

справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ получава максимални стойности – 

налични са вътрешни правила за предоставяне на информация, формуляр и възможност 

за изтегляне и подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В същото време категория 

„Профил на купувача“ е обезпечена само с вътрешни правила. Индикатор „За 

гражданите“ демонстрира средно ниво на информативност – кратко представяне на 

съда и допълнителни материали за получаване на правна помощ. По индикатор 

„Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, както и добро поддържане 

на секция новини. Налични актуални интервюта. 

 

21. Смолян 

Административният съд покрива само базовите стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване. В същото време 

индикатор „Отчетност“ има максимални стойности с налична и стратегия за развитието 

на съда. По индикатори „Декларации“ и „Анти-корупция“ сайтът регистрира 

отрицателен стандарт. По индикатор „Е-управление“ е налично само първо ниво на 

предоставени за изтегляне образци на формуляри. Съществено добра е практиката по 

индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са достъпни постановени и влезли в 

сила съдебни актове, както и график на заседанията, електронното призоваване и 

справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ получава максимални стойности – 

налични са вътрешни правила за предоставяне на информация, формуляр и възможност 

за изтегляне и подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В същото време категория 

„Профил на купувача“ е обезпечена само с вътрешни правила. Индикатор „За 

гражданите“ демонстрира средно ниво на информативност – кратко представяне на 

съда и допълнителни материали за получаване на правна помощ. По индикатор 

„Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, както и добро поддържане 

на секция новини. Налични актуални интервюта. Публикуван закон за медиацията. 

 

22. София - град 

Административният съд покрива средни ниво на стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване , но също и за работа със 

сигнали на граждани, както и за отвод и заместване на съдия. По индикатор 
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„Отчетност“ липсва единствено стратегия за развитието на съда. Сайтът предоставя 

достъп само до декларации на съдебната администрация. По отношение на индикатор 

„Анти-корупция“ липсва всякаква информация. По индикатор „Е-управление“ е 

налично само първо ниво на предоставени за изтегляне образци на формуляри. 

Съществено добра е практиката по индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са 

достъпни постановени и влезли в сила съдебни актове, както и график на заседанията, 

електронното призоваване и справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ има 

ниски стойности – налични са вътрешни правила за предоставяне на информация, но не 

и формуляр и възможност за изтегляне и подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В 

същото време категория „Профил на купувача“ е обезпечена с пълен обем от 

информация с изключение на вътрешни правила. Индикатор „За гражданите“ има 

ниско ниво на информативност – кратко представяне на съда, без допълнителни 

материали. По индикатор „Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, 

както и добро поддържане на секция новини. 

 

23. София-област 

Административният съд покрива специфично ниво на стандарти за публикувани 

вътрешни правила – макар да не са налични такива за публикуване на съдебни актове, 

за случайно разпределение на делата, за електронно призоваване, предоставена е 

достъпност до организация работата на съдебните помощници, за определяне 

индивидуалната натовареност на административния ръководител, за организация 

дейността на етичната комисия. В същото време, обособената секция „Компотенции“ 

предоставя ясна информация за подсъдността на делата в полза на гражданите. По 

индикатор „Отчетност“ са налични както средносрочно стратегия за развитието на 

съда, така и оперативен план за текущата година, както и стратегия за управление на 

човешките ресурси, налични са и всички доклади за дейността. Сайтът предоставя 

достъп само до декларации на съдебната администрация. По отношение на индикатор 

„Анти-корупция“ има безлично поле за изпращане на сигнал по минимални стандарти. 

По индикатор „Е-управление“ е налично само първо ниво на предоставени за изтегляне 

образци на формуляри. Съществено добра е практиката по индикатор „Е-правосъдие“ – 

изцяло и безплатно са достъпни постановени и влезли в сила съдебни актове, както и 

график на заседанията, електронното призоваване и справките за движение на дела. 

Индикатори „ЗДОИ“ и „Профил на купувача“ са практически липсващи от страницата 

на съда. Индикатор „За гражданите“ има високо ниво на информативност –представяне 

на съда, неговата компетентност, в допълнение секция „Времеви стандарти и схема за 

движение на делата в съда“ съществено допринася за яснота относно процесната 

прозрачност в полза на гражданите. По индикатор „Медии“ добра практика е наличието 

на медийна политика, както и добро поддържане на секция новини. 

Добри практики: секция “Споразумение по АПК“, секция „Преюдициални 

запитвания“, секция „Образци на документи“, съдиите са представени с кратка 

биографична справка. 

Специална добра практика: анкетни проучвания на теми, близки до гражданите: 

„Качество на обслужването в административен съд“, „Какво трябва да знам за 

административното правораздаване“, които могат да бъдат подобрени с кратка 

информация към самата анкетна карта какви са целите на изследването. 

Специална добра практика: секция „Дела с обществен интерес“, която синтезира 

информация по дела във връзка с оспорване на подзаконов нормативен акт. Достъпът 

на гражданите и адресатите на подзаконовите нормативни актове е улеснен. 
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24. Стара Загора 

Административният съд покрива средни ниво на стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване , но също и за работа със 

сигнали на граждани, както и за отвод и заместване на съдия. По индикатор 

„Отчетност“ липсва единствено стратегия за развитието на съда. Сайтът предоставя 

достъп до публикувани и декларации за ЗПКОНПИ от 2018г., но присъстват и обновени 

декларации от 2017 г. по стария закон. По отношение на индикатор „Анти-корупция“ 

липсва всякаква информация. По индикатор „Е-управление“ е налично само първо ниво 

на предоставени за изтегляне образци на формуляри. Съществено добра е практиката 

по индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са достъпни постановени и влезли в 

сила съдебни актове, както и график на заседанията, електронното призоваване и 

справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ има ниски стойности – налични са 

вътрешни правила за предоставяне на информация, но не и формуляр и възможност за 

изтегляне и подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В същото време категория 

„Профил на купувача“ е обезпечена с пълен обем от информация с изключение на 

вътрешни правила. Индикатор „За гражданите“ има ниско ниво на информативност – 

кратко представяне на съда, без допълнителни материали. По индикатор „Медии“ 

добра практика е наличието на медийна политика, както и добро поддържане на секция 

новини. 

 

25. Търговище 

Административният съд покрива средни ниво на стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване , но също и за работа със 

сигнали на граждани, както и за отвод и заместване на съдия. По индикатор 

„Отчетност“ липсва единствено стратегия за развитието на съда. Административен съд 

Пазарджик, е сред малкото съдилища които са публикували декларации за конфликт на 

интереси на магистратите. По отношение на индикатор „Анти-корупция“ липсва 

всякаква информация. По индикатор „Е-управление“ е налично само първо ниво на 

предоставени за изтегляне образци на формуляри. Съществено добра е практиката по 

индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са достъпни постановени и влезли в 

сила съдебни актове, както и график на заседанията, електронното призоваване и 

справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ има ниски стойности – налични са 

вътрешни правила за предоставяне на информация, но не и формуляр и възможност за 

изтегляне и подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В същото време категория 

„Профил на купувача“ е обезпечена с пълен обем от информация с изключение на 

вътрешни правила. Индикатор „За гражданите“ има добро ниво на информативност – 

кратко представяне на съда, както и допълнителни материали за медиацията. По 

индикатор „Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, както и добро 

поддържане на секция новини. 

 

26. Хасково 

Административният съд покрива средно ниво на стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване , но също и за работа със 
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сигнали на граждани, както и за отвод и заместване на съдия. По индикатор 

„Отчетност“ липсва единствено стратегия за развитието на съда. Сайтът предоставя 

достъп само до декларации на съдебната администрация. По отношение на индикатор 

„Анти-корупция“ липсва всякаква информация. По индикатор „Е-управление“ е 

налично само първо ниво на предоставени за изтегляне образци на формуляри. 

Съществено добра е практиката по индикатор „Е-правосъдие“ – изцяло и безплатно са 

достъпни постановени и влезли в сила съдебни актове, както и график на заседанията, 

електронното призоваване и справките за движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ има 

ниски стойности – налични са вътрешни правила за предоставяне на информация, но не 

и формуляр и възможност за изтегляне и подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В 

същото време категория „Профил на купувача“ е обезпечена с пълен обем от 

информация с изключение на вътрешни правила. Индикатор „За гражданите“ има 

ниско ниво на информативност – кратко представяне на съда, без допълнителни 

материали. По индикатор „Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, 

както и добро поддържане на секция новини. 

 

27. Шумен 

Административният съд покрива високо ниво на стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване , но също и за общото 

събрание, за работа със сигнали на граждани, както и за отвод и заместване на съдия. 

По индикатор „Отчетност“ също се отчитат максимални стойности на въведени 

стандарти. . Сайтът предоставя достъп до публикувани и декларации за магистратите 

по ЗПКОНПИ от 2018г., но присъстват и обновени декларации от 2017 г. по стария 

закон. По отношение на индикатор „Анти-корупция“ се регистрират високи нива на 

покрити стандарти: налични правила за антикорупционни мерки и политики. По 

индикатор „Е-управление“ е налично трето ниво с отчетена липса само на възможност 

за плащане онлайн. Максимален стандарт покрива и практиката по индикатор „Е-

правосъдие“ – изцяло и безплатно са достъпни постановени и влезли в сила съдебни 

актове, както и график на заседанията, електронното призоваване и справките за 

движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ има ниски стойности – налични са вътрешни 

правила за предоставяне на информация, но не и формуляр и възможност за изтегляне и 

подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В същото време категория „Профил на 

купувача“ е обезпечена с минимален обем от информация само с наличието на 

вътрешни правила. Индикатор „За гражданите“ има високо ниво на информативност – 

правила за работа с граждани с увреждания.. По индикатор „Медии“ добра практика е 

наличието на медийна политика, както и добро поддържане на секция новини. 

Добри практики: 

Съдии – представяне с биографични справки. 

Вътрешни правила за документооборота и връщане на погрешно внесени такси. 

Стратегия за обучение. 

ЗДОИ. 

Правила за отчитане на сигнали на граждани относно организацията и 

административната дейност на съда + анкетно проучване по същата материя от 2017 г. 

Стратегическо планиране (средносрочно) + годишни планове. 

Етични стандарти. 
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Как да се получи правна помощ. 

Информационен център. 

Образци на документи – 13 вида, но липсва възможност за електронно подаване. 

Подаване на книжа в съда. 

Връчване на призовки и съдебни книжа. 

Отделна секция „Защита наличните данни“ – обзпчаваща пълен обем 

информация за гражданите. 

 

28. Ямбол 

Административният съд покрива високо ниво на стандарти  за публикувани 

вътрешни правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за 

случайно разпределение на делата, за електронно призоваване , но също и за общото 

събрание, за работа със сигнали на граждани, както и за отвод и заместване на съдия. 

По индикатор „Отчетност“ също се отчитат максимални стойности на въведени 

стандарти. . Сайтът предоставя достъп до публикувани и декларации за магистратите 

по ЗПКОНПИ от 2018г., но присъстват и обновени декларации от 2017 г. по стария 

закон. По отношение на индикатор „Анти-корупция“ се регистрират високи нива на 

покрити стандарти: налични правила за антикорупционни мерки и политики. По 

индикатор „Е-управление“ е налично трето ниво с отчетена липса само на възможност 

за плащане онлайн. Максимален стандарт покрива и практиката по индикатор „Е-

правосъдие“ – изцяло и безплатно са достъпни постановени и влезли в сила съдебни 

актове, както и график на заседанията, електронното призоваване и справките за 

движение на дела. Индикатор „ЗДОИ“ има ниски стойности – налични са вътрешни 

правила за предоставяне на информация, но не и формуляр и възможност за изтегляне и 

подаване, както и отчети по реда на ЗДОИ. В същото време категория „Профил на 

купувача“ е обезпечена с минимален обем от информация само с наличието на 

вътрешни правила. Индикатор „За гражданите“ има високо ниво на информативност – 

правила за работа с граждани с увреждания и указания за средствата на медиацията.. 

По индикатор „Медии“ добра практика е наличието на медийна политика, както и 

добро поддържане на секция новини.  

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 / стари текстове ЗПУКИ. 

Възможност за превод на страниците на 6 чужди езика. 
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ОБЩИ НАБЛЮДЕНИЯ ПО ИЗСЛЕДВАНИТЕ ПАРАМЕТРИ 

 

Поради общите норми на организация в дейността на административните 

съдилища, представяната на официалните им сайтове информация често следва едни и 

същ стандарт.  

„Вътрешните правила“ съществуват във всеки сайт като секция и задължително 

присъстват 3 правила- за случайното разпределение на делата, за публикуването на 

съдебните актове на сайта и за електронните призовки. Има съдилища като Силистра, 

Сливен, Смолян, т.н. които имат само тези. Останалите правила рядко присъстват и 

често се случва да е само по едно от всичките останали възможни. На някои места 

вместо да правила за работа със сигнали на граждани, има правила за процедури при 

нарушаване на етични кодекси (в тези случаи липсват и етичните кодекси). На 2 или 3 

места общо има правила за работа с граждани с увреждания. Вместо да има правилник 

за назначаване на съдебни служители или етични кодекси, на някои места може да се 

срещне само ПАС (Правилник за администрацията в съдилищата), което в 

съдържанието си включва норми и условия за наемане и избиране на служители, но не 

е обособен устав на съдилището. Около половината от съдилищата са публикували и 

отделни правила за набиране и избиране на служители. ПАС представя и етични 

принципи за работа, но отново не е отделно обособено. Никъде не се среща правилник 

за работа с вещи лица или за изслушване на деца, или за управление на риска. 

По критерия „Отчетност“ мнозинството е изпълнило условията. Никъде не 

липсват отчети. На много места се среща списък само на ръководството, без целия 

състав. Не всички са подготвили или представители оперативен план. Но, цялостно 

това е един от най-добре изпълнените категории. 

Категорията „Декларации“ е една от най-празните. Единственото което се среща 

из сайтовете са декларации за конфликт на интереси на съдебните служители. На много 

малко места има декларации на магистратите и никъде няма на вещите лица. Колкото 

до ‚правила за деклариране‘ или декларации за имущество няма никъде. В няколко 

сайта се срещат декларации на съдебните служители по новият закон ЗПКОНПИ от 

2018г. 

„Корупция“ също е една от неизпълнените категории. Етични кодекси има само 

за магистрати и съдебни служители при по-малко от половината съдилища. За вещите 

лица не се открива нищо. Публикации за решенията на комисиите няма никъде. 

Електронните формуляри се срещат често, въпреки че понякога не се срещат в отделни 

секции само за подаване на корупция. Контактите в повечето случаи се намират в 

секция ‚контакти‘, а не в конкретна секция за контакти специално за корупция. Много 

от сайтовете препращат към ВСС като директна връзка за подаване на сигнали за 

корупция. 

В категория медии липсва прецизност при предаването на информация. Никъде 

няма отделни секции за ‚Актуално‘ и ‚Новини‘, двата типа информация присъстват на 

едно и също място. Редки са административните съдилища, които имат публикувани 

позиции и становища, а дори и да имат те не са публикувани отделно, а се намират из 

секциите за ‚Актуално‘ или ‚Новини‘. Повече съдилища имат практиката да извеждат 

на сайта си публикации относно съда в медиите, но пак не се среща често. Почти всяко 

съдилище има отделна секция за обявления съгласно закона АПК чл. 158 и 181. Много 

често срещани са медийни стратегии. Календар на събитията няма никъде. 



112 

 

Не се открива никакво конкретно обозначение за бъдещи събития с граждани, 

което не предразполага към подстрекаването на гражданска активност и участието на 

съда в нея. Още повече, може да се открие само информация за подобни дейности, 

които са минали, като отворени врати. Само две съдилища са публикували проектите 

си в които участват в отделна секция. Нормативната наредба присъства в повечето 

сайтове.  

Онлайн управлението не е налично никъде. Срещат се най-често упътвания за 

подаване на документи на място. Най-близкото до подаване на документи и поръчки 

онлайн е чрез имейл, което е рядко срещана практика. Никакви други възможности за 

онлайн управление не съществуват. 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. Образци и формуляри има 

навсякъде и банковите сметки също са посочени. 

Почти никъде не е публикувана звукова версия на сайта или правила за работа с 

хора с увреждания. 

Достъпът до съдебните актове на съда и до информация за движение по делата 

е улеснен. Почти навсякъде липсват пароли за достъп и справката се прави 

елементарно. Понякога липсват отделни секции за постановените актове и влезлите в 

сила съдебни решения. В публикувания архив на сайтовете на съдилищата съществува 

тази информация, но ако няма отделни секции, тя трябва да се проследи из самите 

решения на делата. Почти навсякъде, сайтовете препращат и към ЦУБИПСА, където са 

публикувани всички актове. Указанията за електронни призовки, принципно 

присъстват в правилата, където се намира и формулярът за попълване за получаване на 

ел. призовки. Най-честият начин за подаване на този формуляр е на място, но някои 

съдилища предоставят и възможността за имейл. 

В профила на купувача почти винаги присъстват вътрешни правила, въпреки че 

понякога тези правила се намират в други секции, а не в конкретната за обществени 

поръчки. Забелязва се, че ако досега съдът не е възлагал обществени поръчки, не е 

публикувал нищо от останалата изисквана информация. Отчет на комисии и наложени 

финансови корекции не се срещат. Цялостно, никъде не се открива публикувана 

информация обвързана с корекции на комисии от която и да е категория. 

Относно достъпа до обществена информация, рядко се откриват отделни секции 

по тоз закон и съответната документация и процедури. Най-често се намират вътрешни 

правила, в които е пояснена процедурата и който файл съдържа формуляра.  
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4. АПЕЛАТИВНИ СЪДИЛИЩА 

 

 

1. Апелативен съд Бургас 

 

Апелативният съд покрива средно ниво на стандарти  за публикувани вътрешни 

правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за случайно 

разпределение на делата, за електронно призоваване, така също и правила за 

организация на работа на съдебните помощници. В същото време, апелативен съд 

Бургас покрива максимални стойности по индикатор „Отчетност“ – напълно достъпни 

са стратегия за работата на съда, отчетни доклади за последните три години, 

информация за структурата и ръководството на съда. По индикатор „Декларации“ 

интернет страницата регистрира средни показатели на информативност – достъпни са 

декларациите на съдебните служители. Регистрира се добра практика по отношение на 

индикатор „Превенция на корупцията“ – за целта е обособена отделна секция 

„Антикорупционни мерки и сигнали“ на началното страница, която предоставя 

информация по широк периметър от въпроси: стратегия на апелативния съд, конкретни 

канали за подаване на сигнали, приемно време на административния ръководител и 

бланка за подаване на сигнал, специфицираща основните компоненти за коректно 

регистриране на такъв по отношение дейността на магистратите и съдебните 

служители, както и пряк достъп до протоколите за случайно разпределение на делата. 

Положителни резултати се регистрират и за индикатори „Е-управление“ и Е-

правосъдие“ – предоставена е възможност за справки по дела, както и за търсене на 

съдебна практика по ключова дума. 

Регистрирана добра практика за използване на интернет страницата във 

взаимодействието на съда с гражданите – специалната секция „Полезно“ на начална 

страница предоставя пълна информация за списъците на съдебните заседатели, вещите 

лица и преводачите в апелативния район на съда, информация за съдебните такси, 

достъп до формуляри, и информация за достъп до медиация.  

Регистрирана добра практика и по отношение на индикатор „Медии“ – налична 

стратегия за работа с медиите и актива секция „Прессъобщения“, която предоставя 

информация в реално време за най-важните решения на съда, събития, организирани от 

съда, проекти, обучение и др. 

Иновативна практика – Известяване чрез SMS. 

ЗДОИ – типови бланки. 

 

2. Апелативен съд Варна 

 

Апелативният съд покрива добро ниво на стандарти  за публикувани вътрешни 

правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за случайно 

разпределение на делата, за електронно призоваване, така също и правила за 

организация на работа на наказателно отделение, правила за заместване на съдия. По 

индикатор „Отчетност“ са налични само отчети за последните три години. Констатират 

се слабости по индикатор „Декларации“ – въпреки наличието на отделна секция, в нея 

практически няма информация. По индикатор „Превенция на корупцията“ съдът 

регистрира абсолютни отрицателни стойности. По индикатор „Е-управление“ – 

страницата на съда предоставя възможност за ползване на бланки. Директният достъп 

до съдебни актове е крайно ограничена поради възможността за търсене на дело само 

по номер. По индикатор „ЗДОИ“ има публикувани вътрешни правила, но не се 

регистрира наличие на бланка за заявяване и възможност за подаване по електронен 
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път на заявката. отрицателни стойности. По индикатор „Профил на купувача“ 

страницата на съда също регистрира абсолютни отрицателни стойности. По индикатор 

„Граждани“ предоставяната информация е на нивото на абсолютния минимум – 

предоставя се достъп до релевантна нормативна уредба, за състава и ръководството на 

съда. Налична стратегия за работа с медиите и актива секция „Прессъобщения“, която 

предоставя информация в реално време за най-важните решения на съда. 

 

3. Апелативен съд Велико Търново 

 

Интернет страницата предоставя крайно оскъдна информация за действащите 

вътрешни правила – налични са само такива от 2018 г. за публикуване на съдебни 

актове. По индикатор „Отчетност“ са налични отчети за последните три години и 

информация за състава и ръководството на съда. По индикатор „Декларации“ интернет 

страницата регистрира средни показатели на информативност – достъпни са 

декларациите на съдебните служители. По индикатор „Превенция на корупцията“ 

съдът регистрира абсолютни отрицателни стойности. Същото важи и за индикатор „Е-

управление“ – страницата на съда не предоставя никаква възможност за сваляне на 

формуляри, нито указания за подаване по електронен път на документи до съда. 

Директният достъп до съдебни актове е крайно ограничена поради възможността за 

търсене на дело само по номер. По индикатор „ЗДОИ“ има публикувани вътрешни 

правила, но не се регистрира наличие на бланка за заявяване и възможност за подаване 

по електронен път на заявката. отрицателни стойности. По индикатор „Профил на 

купувача“ страницата на съда също регистрира абсолютни отрицателни стойности. По 

индикатор „Граждани“ предоставяната информация е на нивото на абсолютния 

минимум – предоставя се достъп до релевантна нормативна уредба, за състава и 

ръководството на съда. Налична стратегия за работа с медиите и актива секция „Прес 

съобщения“, която предоставя информация в реално време за най-важните решения на 

съда. 

Добра практика: 

 Ясно описание на компетентността на апелативните съдилища за граждани. 

 Ясно описание на решения по дела от обществен интерес. 

 

 

4. Апелативен съд Пловдив 

 

Апелативният съд покрива добро ниво на стандарти  за публикувани вътрешни 

правила – налични са такива освен за публикуване на съдебни актове, за случайно 

разпределение на делата, за електронно призоваване, така също и правила за 

организация на работа на наказателно отделение, правила за заместване на съдия. По 

индикатор „Отчетност“ са налични само отчети за последните три години. По 

индикатор „Декларации“ интернет страницата регистрира средни показатели на 

информативност – достъпни са декларациите на съдебните служители. По индикатор 

„Превенция на корупцията“ съдът регистрира абсолютни отрицателни стойности. 

Същото важи и за индикатор „Е-управление“ – страницата на съда не предоставя 

никаква възможност за сваляне на формуляри, нито указания за подаване по 

електронен път на документи до съда. Директният достъп до съдебни актове е крайно 

ограничена поради възможността за търсене на дело само по номер.По индикатор 

„ЗДОИ“ има публикувани вътрешни правила, но не се регистрира наличие на бланка за 

заявяване и възможност за подаване по електронен път на заявката. отрицателни 

стойности. По индикатор „Профил на купувача“ страницата на съда също регистрира 
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абсолютни отрицателни стойности. По индикатор „Граждани“ предоставяната 

информация е на нивото на абсолютния минимум – предоставя се достъп до релевантна 

нормативна уредба, за състава и ръководството на съда. Налична стратегия за работа с 

медиите и актива секция „Прессъобщения“, която предоставя информация в реално 

време за най-важните решения на съда. 

 

5. Апелативен съд София 

 

Интернет страницата на Софийски апелативен съд предоставя крайно оскъдна 

информация за действащите вътрешни правила – налични са само такива от 2018 г. за 

публикуване на съдебни актове. Липсва достъпност до минимално изискуемите по 

силата на различни нормативни актове вътрешни правила за разпределение на делата, 

за електронното призоваване. По индикатор „Отчетност“ се регистрират занижени нива 

на публичност – достъпни за граждани само отчет за последната календарна година и 

информация за ръководството на съда. В секция „Декларации“ се достъпват само тези 

на служителите на съда. По индикатор „Превенция на корупцията“ съдът регистрира 

абсолютни отрицателни стойности. Същото важи и за индикатор „Е-управление“ – 

страницата на съда не предоставя никаква възможност за сваляне на формуляри, нито 

указания за подаване по електронен път на документи до съда. Директният достъп до 

съдебни актове е крайно ограничена поради възможността за търсене на дело само по 

номер. По индикатор „ЗДОИ“ липсват публикувани вътрешни правила, регистрира се 

само наличие на бланка за заявяване и възможност за подаване по електронен път на 

заявката. Липсват отчети по реда на същия закон. По индикатор „Профил на купувача“ 

страницата на съда също регистрира абсолютни отрицателни стойности. По индикатор 

„Граждани“ предоставяната информация е на нивото на абсолютния минимум – 

предоставя се достъп до релевантна нормативна уредба и кратка информация за 

провеждани дни на отворените врати. Същото се регистрира и по индикатор „Медии“ – 

налична е само активно действаща секция новини.  

Добра практика: 

Отделна платформа за обществени поръчки – „Профил на купувача“. 

Представяне на членовете на ръководството с кратка биография. 
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5. ВЪРХОВНИ СЪДИЛИЩА 

 

 

 

Върховен касационен съд 

 

Интернет страницата на ВКС не предоставя информация за действащите 

вътрешни правила. Липсва достъпност до минимално изискуемите по силата на 

различни нормативни актове вътрешни правила за разпределение на делата, за 

електронното призоваване. По индикатор „Отчетност“ са налични само отчети за 

последните три години и обща информация за ръководството. Липсва публично 

достъпна стратегия за работата на съда. В секция „Декларации“ се достъпват само тези 

на служителите на съда. По индикатор „Превенция на корупцията“ съдът регистрира 

абсолютни отрицателни стойности. Положителни резултати се регистрират за 

индикатори „Е-управление“ и Е-правосъдие“ – предоставена е възможност за справки 

по дела, както и за търсене на съдебна практика по ключова дума, като и за индикатори 

„ЗДОИ“ и „Профил на купувача“ – публично достъпна е изискуемата по реда на 

различни нормативни актове информация, включително вътрешни правила, отчети, 

проекти на договори и обявления за обществени поръчки. По индикатор „Граждани“ 

предоставяната информация е на добро ниво – предоставя се достъп до релевантна 

нормативна уредба, за състава и ръководството на съда. Без да е налична стратегия за 

работа с медиите, има актива секция „Прессъобщения“, която предоставя информация в 

реално време за най-важните решения на съда 

 

Върховен административен съд 

 

Интернет страницата на ВАС предоставя пълен обем информация за действащите 

вътрешни правила. По индикатор „Отчетност“ са налични само отчети за последните 

три години и обща информация за ръководството. Липсва публично достъпна стратегия 

за работата на съда. В секция „Декларации“ се достъпват само тези на служителите на 

съда. По индикатор „Превенция на корупцията“ съдът регистрира задоволителни 

стойности – налични етични правила за магистрати и електронен адрес за подаване на 

сигнали. Положителни резултати се регистрират за индикатори „Е-управление“ и Е-

правосъдие“ – предоставена е възможност за справки по дела, както и за търсене на 

съдебна практика по ключова дума, като и за индикатори „ЗДОИ“ и „Профил на 

купувача“ – публично достъпна е изискуемата по реда на различни нормативни актове 

информация, включително вътрешни правила, отчети, проекти на договори и обявления 

за обществени поръчки. По индикатор „Граждани“ предоставяната информация е на 

добро ниво – предоставя се достъп до релевантна нормативна уредба, за състава и 

ръководството на съда. Без да е налична стратегия за работа с медиите, има актива 

секция „Прес съобщения“, която предоставя информация в реално време за най-

важните решения на съда 
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6. СПИСЪК НА СЪДИЛИЩАТА, ПОКРИВАЩИ ИЗИСКВАНИЯТА НА 

ЕТАЛОНА ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ 

 

 

1. Покриващи в максимална степен 

 

ВАС 

Апелативен съд Бургас 

Окръжни съдилища: 

 Благоевград 

 Варна 

 Добрич 

 Русе 

 Шумен 

Районни съдилища: 

 Благоевград 

 Разлог 

 Бургас 

 Несебър 

 Велико Търново 

 Чепеларе 

Административни съдилища 

 Варна 

 Добрич 

 Русе 

 Разград 

 Шумен 

 Ямбол 

 

2. Покриващи в задоволителна степен 

ВКС 

Апелативен съд Варна 

Окръжни съдилища 

 Бургас 

 Велико Търново 

 Габрово 

 Кърджали 

 Кюстендил 

 Монтана 

 Пазарджик 

 Перник 

 Плевен 

 Пловдив 

 Разград 

 Силистра 

 Сливен 

 Смолян 

 София 
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 Търговище 

 Хасково 

Районни съдилища 

 Всички с изключение на цитираните в т.1 и т.3 

Административни съдилища 

 Благоевград 

 Бургас 

 Велико Търново 

 Видин 

 Враца 

 Габрово 

 Ловеч 

 Монтана 

 Кърджали 

 Кюстендил 

 Пазарджик 

 Перник 

 Плевен 

 Пловдив 

 Силистра 

 Смолян 

 София 

 Стара Загора 

 Търговище 

 Хасково 

 

3. Покриващи в минимална степен 

Апелативни съдилища 

 Апелативен съд Велико Търново 

 Апелативен съд Пловдив 

 Апелативен съд София 

Окръжни съдилища 

 Видин 

 Враца 

 Стара Загора 

Районни съдилища 

 Момчил град 

 Брезник 

 Етрополе 

 Сливница 
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ПРЕПОРЪКИ 
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ПРЕПОРЪКИ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА 

СЪДИЛИЩАТА 

 

От ключово значение е на интернет страниците на съдилищата да се публикува 

информация относно техните правомощия на достъпен и разбираем език (видовете 

съдебни производства и естеството на делата, които могат да бъдат заведени; средната 

продължителност на производството в различните съдилища; разходите и рисковете в 

случай на неправомерно използване на правните средства; алтернативните средства за 

разрешаване на спорове, които се предлагат на страните – в съответствие със 

стандартите от Становище № 6 (2004) на КСЕС и Становище № 14 (2011) на КСЕС). 

Наред с това е важно да се отбелязва, че информацията, която се представя в достъпен 

вид не следва да се възприема като правна консултация или съвет за предприемане на 

едно или друго процесуално действие и че с оглед защитата на правата на гражданите е 

важно да имат достъп до квалифицирана правна помощ.   

С оглед осигуряване на достъп до правосъдие, на интернет страниците е 

препоръчително да се съдържа информация за условията и възможностите за ползване 

на правна помощ по реда на Закона за правната помощ. 

С оглед достъпа до правосъдие в разумен срок е препоръчително на интернет 

страниците на съдилищата да се съдържа информация за реда за подаване на жалби за 

бавно правосъдие и възможността да се получи обезщетение както по 

административен ред по реда на ЗСВ, така и по исков ред по реда на Закона за 

отговорността на държавата и общините за вреди. 

С оглед подкрепа на пострадалите от престъпления, на интернет страниците 

на съдилищата може да се съдържа информация и за съществуващия компенсаторен 

механизъм, създаден със Закона за подпомагане и финансова компенсация на 

пострадали от престъпления.    

Интернет страниците на съдилищата следва да съдържат както нормативно 

определената информация (съгласно изискванията на ЗСВ, ЗДОИ, ЗОП, информация 

във връзка с електронното правосъдие), така и информация, която е от значение за 

осъществяване на публичната функция на съдилищата по отношение на 

гражданите и местната общност, повишаване на правната и гражданската култура. 

Ето защо е препоръчително в интернет сайтовете да се съдържа конкретна информация 

за осъществяваните „Дни на отворените врати” в съдилищата, възможността за среща и 

разговор с отделни съдии (например съдиите, които имат възложени функции с 

осъществяването на комуникацията  с медиите, както и с председателите на 

съдилищата). Тази инициатива допринася да се повиши информираността на 

гражданите за функциите и дейността на органите на съдебната власт, за повишаване 

доверието на обществеността към съдебната система и обогатяване правната култура на 

гражданите, а също така и въздейства позитивно върху професионалната мотивация на 

магистратите (в съответствие със Становище № 7 (2005) на КСЕС).  

При публикуването на съдебните решения (най-вече на тези с висок обществен 

интерес) е препоръчително да се публикува и резюме, което да представя решението на 

разбираем за гражданите език, както и възможност за търсене по ключови думи 

(Становище № 14 (2011) на КСЕС, както и Доклад на ЕМСС 2011-2012).  
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С оглед изпълняване на функцията за повишаване на правната култура на 

гражданите и улесняване на достъпа до правосъдие, препоръчително е да се публикува 

и тематичен речник на основните правни термини на достъпен и разбираем език, така 

че гражданите лесно да могат да се ориентират в специфичната правна материя. 

Препоръчително е интернет сайтовете на съдилищата да дават информация и за 

осъществяването на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която се провежда сред 

ученици в гимназиалния курс с цел повишаване на тяхната информираност за 

структурата, функциите и значението на съдебната власт като се свързва с обучението 

по „Гражданско образование“. 

На интернет страниците могат да се посочват и контакти на звеното „Връзки с 

обществеността“, така че да може да се осъществява проактивно комуникацията между 

органа и представителите на гражданското общество и медиите (Становище № 7 (2005) 

на КСЕС). 

С цел да се поддържа по-висока мотивация у съдиите, като се акцентира и върху 

тяхната публична гражданска роля в общността, би могло да се публикува на интернет 

страниците и информация за съответни постижения на отделните магистрати (получени 

отличия, награди, престижни номинации; командироване в европейските съдилища; 

публикувани книги, статии, студии; академични постижения – докторати, почетни 

професури и др.) или на самия съд (номинация или отличие в публични кампании, 

конкурси и др.).  

От съществено значение за упражняването на конституционното право на 

гражданите за достъп до обществена информация е интернет сайтовете да поддържат 

лесно достъпни секции с информация относно процедурата, като предоставят 

възможност за електронно подаване на заявления, съдържат примерни формуляри, 

както и са обявени вътрешните правила, по които се администрира самото заявление. 

Позитивна стъпка за изграждане на доверие и повишаване на публичния имидж 

на съдилищата би било на интернет сайтовете да се публикуват публични изказвания 

на техните председатели или на съдии от съответния съд по актуални теми, 

информация за проведени конференции и семинари, по повод чествания, и др. Могат да 

се публикуват и резултати от социологически проучвания относно удовлетвореността 

на гражданите от съдилищата в съответния регион. 

С цел максимална полезност за гражданите, на интернет сайтовете могат да се 

публикуват и правни анализи, представящи по достъпен начин различните съдебни 

процедури, информация за достъпа до правосъдие, както и информация за 

възможностите за алтернативно разрешаване на правни спорове (медиация). 
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ДОБРА ПРАКТИКА – МОДЕЛ НА СЕКЦИЯ „ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ“ 

 

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 

Жертвата на престъпление има своите права 

Какво трябва да знаете като свидетел 

Най-често задавани въпроси от съдебните заседатели 

Получили сте призовка. А сега какво? 

Правни средства за защита срещу недобросъвестната страна 

Кака да си извадим свидетелство за съдимост 

 

ЖЕРТВАТА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ИМА СВОИТЕ ПРАВА 

ЖЕРТВА ЛИ СТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ? 

Кражбата на вещи от дома, отнемането на автомобил, нанасянето на телесни повреди - 

това са все реални житейски ситуации, много от които, за съжаление, не са рядкост в 

ежедневието. Ако попаднем в някоя от тези ситуации, ние ставаме "жертва на 

престъпление" - лицето, което е понесло имуществени и/или телесни вреди от 

престъпното деяние. Като жертва Вие имате право на защита по закон, като целта на 

съда е не само разкриване на престъпленията и разобличаване на виновните, но и 

овъзмездяване на вредите. Вредите могат да бъдат 

 Неимуществени вреди - възникват при накърняване на живот, здраве, добро име. 

Такива са физически болки на пострадалия в резултат на нараняването, душевни 

страдания (скръб и мъка) по починал близък човек или увреждане на честта и 

достойнството. 

 Имуществени вреди - възникват при претърпени материални загуби или щети. 

Такива са стойността на откраднатите вещи, цената на ремонта на удареното МПС, 

разходите за лечение и други. 

ЖЕРТВАТА В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД СЪДА може да 

участва като: 

(1) ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ,  (2) ЧАСТЕН ОБВИНИТЕЛ и  (3) ЧАСТЕН 

ТЪЖИТЕЛ. 

В много случаи пострадалият участва в наказателното производство в две качества: на 

граждански ищец и на частен обвинител. 

НЕОБХОДИМ ЛИ Е АДВОКАТ? 

Законът не изисква задължително участие на адвокат за пострадалия, но гражданкият 

ищец, частният обвинител и частният тъжител могат да бъдат представлявани от такъв. 
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ПОСТРАДАЛИЯТ КАТО ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ 

Това е един от начините за обезщетяване на пострадалия за причинените му вреди - 

претенция за обезщетяването им в парично изражение, която се предявява от 

претърпелия вреди в резултат на деянието срещу него или неговото имущество. 

КОГА СЕ ЗАВЕЖДА ГРАЖДАНСКИ ИСК: 

Това може да стане (1) по време на досъдебното производство под формата на писмена 

молба или (2) в устна форма пред съда най-късно в първото съдебно заседание, когато 

съдът разясни правата на пострадалите. Последните получават призовка, в която се 

съобщава датата на първото съдебно заседание и разяснение за правата на пострадалия. 

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ: 

Молбата за участие в наказателното производство като граждански ищец трябва да 

съдържа: 

• имената на лицето, срещу което се насочва, 

• престъплението, от което са причинени вредите, 

• техния характер и размера на претендираното обезщетение. При неимуществени 

вреди обезщетението е равностойността в пари на болките и страданията. 

Посочете точно какви са вредите - имуществени или неимуществени, съответно 

стойността на отнети вещи или болки и страдания. Ваше право е и претенцията за 

лихва върху горните суми, чиито начален момент е датата на извършване на 

престъплението. 

КАКВО СЕ ПОСТИГА С ГРАЖДАНСКИ ИСК: 

За да получи обезщетение от обвиняемия, пострадалият не е необходимо да участва в 

наказателния процес. Вместо това той може да предяви отделен граждански иск. Ако 

пострадалият НЕ участва в наказателния процес и се установи вина, тази информация 

може да се използва в един бъдещ граждански иск. Последващото гражданско дело ще 

бъде опростено дело, в което се решава единствено въпросъта за обезщетението. 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: 

С предявяването на граждански иск Вие встъпвате в ролята на граждански ищец в 

наказателното дело. Гражданският ищец има право да участва в него и да: 

·   се запознае с делото и да прави преписи от документи по него; 

·   представя доказателства по делото, свързани с претърпените вреди; 

·   депозира искания и възражения пред съда, когато са накърнени неговите интереси по 

делото; 

·  обжалва актове на съда, които се отразяват отрицателно върху неговите права и 

интереси. 
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РЕЗУЛТАТЪТ: 

При приключване на наказателното дело, ако обвиняемият бъде намерен за виновен в 

извършването на престъплението, съдът определя дали гражданският ищец има право 

на обезщетение и в какъв размер. Ако съдът постанови, че обвиняемият не е виновен, 

пострадалият все още има право да заведе в последствие отделен граждански иск срещу 

него. 

  

ПОСТРАДАЛИЯТ КАТО ЧАСТЕН ОБВИНИТЕЛ 

В тази роля може да се окажете, ако сте пострадал от престъпление от общ характер и 

поискате конституирането като частен обвинител. Престъпление от общ характер е 

всяко престъпление извън тези, за които се търси отговорност чрез подаване на частна 

тъжба (обида, клевета, лека телесна повреда, кражба, извършена от съпруг или 

определена категория роднини). 

КОГА ДА ПОДАДЕТЕ МОЛБА ЗА КОНСТИТУИРАНЕ КАТО ЧАСТЕН 

ОБВИНИТЕЛ: 

Това може да стане по всяко време след започване на предварителното производство до 

приключване на първото съдебно заседание. Пострадалият получава призовка, в която 

се съобщава датата на първото съдебно заседание. 

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ: 

Молбата за конституиране като частен обвинител се отправя към съда, който разглежда 

наказателното дело и може да бъде както писмена, така и устна. Тя трябва да съдържа 

данни за подателя си, както и за обстоятелствата, на които се основава (какво е 

престъплението, как са Ви причинени вреди, кога и къде еизвършено престъплението и 

от кого). 

КАКВО ПЕЧЕЛИ ЧАСТНИЯТ ОБВИНИТЕЛ: 

Като частен обвинител Вие имате право да участвате в процеса. Също така можете да 

продължите делото, ако прокурорът реши по някое време да снеме обвинението срещу 

подсъдимия. 

ПРАВА: 

По време на делото частният обвинител може да сочи доказателства, да прави искания, 

да представя тези и аргументи. За разлика от гражданския ищец (който може да участва 

само по въпросите на обезщетението), частният обвинител може да участва при 

доказването на вината на обвиняемия, както и при определянето на вида и размера на 

наказанието. 

  

ПОСТРАДАЛИЯТ КАТО ЧАСТЕН ТЪЖИТЕЛ 

Определена категория престъпления не се преследват по общия ред, а само при 

наличие на подадена от пострадалия молба - частна тъжба. С предявяването й в съда се 

образува наказателно дело от частен характер, а подалото я лице (което е и 
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пострадалият) се нарича частен тъжител. Такива престъпления са, например, обидата и 

клеветата, леката телесна повреда, кражба, извършена от съпруг или определена 

категория роднини. 

КОГА СЕ ПОДАВА ЧАСТНА ТЪЖБА: 

Подаването на частна тъжба трябва да е задължително в срок от 6 месеца от узнаването 

за престъплението. 

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ: 

Тъжбата задължително трябва да е писмена, с данни за подателя и този, срещу когото 

се подава. В нея трябва да изложите характера на престъплението, начина, по който са 

Ви причинени вреди, времето и мястото на извършване на престъплението. Заедно с 

частната тъжба може да се предяви и граждански иск. Частната тъжба се подава в 

съответния районен съд по мястото на извършване на престъплението заедно с препис 

от нея и писмените доказателства за подсъдимия, като се дължи и държавната такса. 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: 

В образуваното дело по частна тъжба Вие осъществявате изцяло ролята на обвинител 

(тук прокурор не участва) и не можете да бъдете свидетел. Имате всички права на 

страна в производството. Неявяването Ви на делото без уважителни причини води до 

прекратяването му. 

РЕЗУЛТАТЪТ: 

Частната тъжба завършва с произнасянето на присъда. В много случаи обаче 

пострадалият може да постигне спогодба с подсъдимия преди приключване на делото. 

Частният тъжител може да оттегли тъжбата по всяко време. 

ЗАБЕЛЕЖКА: При престъпленията от частен характер с частната тъжба не 

може да се предяви и отделен граждански иск, защото престъплението първо 

трябва да бъде доказано преди да се присъди обезщетение за нанесени граждански 

вреди. 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ КАТО СВИДЕТЕЛ 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ КАТО СВИДЕТЕЛ? 

Вие или член на Вашето семейство, домоуправител или съсед сте получили призовка да 

се явите като свидетел по дело. Призовката съдържа името на съда, който я издава, 

номера и вида на делото, точната дата, час и място на заседанието. В повечето случаи 

получаването на призовка няма да е изненадващо. Най-вероятно сте станали очевидец 

на събитие или сте свързан по друг начин със случая, по който сте призован. Ако сте 

призован като свидетел по наказателно дело, е възможно вече да сте били разпитван от 

следовател или дознател в досъдебното производсто. Така или иначе самият факт, че 

сте призован означава, че Вие сте необходим за хода на делото и за неговото решаване. 

Важно е да кажете истината. 
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КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СВИДЕТЕЛ? 

По закон работодателите са задължени да разрешават на всеки, призован като свидетел 

по дадено дело, да ползва платен отпуск. По граждански дела разходите за нощувки и 

пътуване се възстановяват от страната, поискала свидетеля, а по наказателни дела - от 

съда. Явяването в съдебна зала се удостоверява на гърба на призовката Ви след 

приключване на разпита. Издава Ви се документ, който трябва да се представи в касата 

на съда за заплащане на разходите. По време на разпита като свидетел може да 

ползвате бележки за дати, цифри и други обстоятелства, свързани с Вашите показания. 

Ако сте съпруг или близък роднина на обвиняемия, може да откажете да 

свидетелствате, без това да влече неблагоприятни последици за Вас. Не сте задължен да 

отговаряте на въпроси, които могат да уличат в извършване на престъпление Вас, 

Вашия съпруг или близък родственик. 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КАТО СВИДЕТЕЛ? 

Задължен сте да се явите пред съда, който Ви е призовал. Неявяването без основателна 

причина е нарушаване на закона, което се наказва с глоба до 100 лв. и може да доведе и 

до принудително довеждане за следващото заседание по делото. Ако сте 

възпрепятстван да се явите поради сериозни причини, трябва писмено да информирате 

за това съда на посочения ден. 

Задължен сте да изложите всичко, което Ви е известно по отношение на делото и да 

дадете истинни отговори на въпросите на страните и съда. Задължени сте да казвате 

истината - лъжесвидетелстването е престъпление. Наказателният кодекс предвижда 

лишаване от свобода до 5 години за свидетел, който устно или писмено съзнателно 

потвърди неистина или скрие истина. Задължени сте също да останете колкото е 

необходимо на разположение на съда, който Ви е призовал. Моля, не напускайте, без да 

сте уведомили за това съда. 

ДЕН НА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ 

Опитайте се мислено да възстановите събитието, за което ще свидетелствате. Вземете 

призовката и личната си карта. Отидете в съда най-малко 10 минути преди началото на 

заседанието, за да имате време да откриете съдебната зала, в която ще се гледа делото. 

В повечето съдилища има информационно табло в близост до входа на сградата, на 

което са посочени датата, номерът на делото и залата, в която ще се гледа то. Номерът 

на делото, по което се явявате като свидетел, е изписан и на призовката. 

ВАЖЕН СЪВЕТ: Облечете се подходящо за явяването си в 

съда. ИЗКЛЮЧЕТЕ мобилния си телефон, преди да влезете в съдебната 

зала. НИКОГА НЕ НОСЕТЕ оръжие - в залата не се допускат въоръжени лица, дори и 

да имат разрешение за носене на оръжие. 

СВИДЕТЕЛСКИ ПОКАЗАНИЯ 

Първоначално ще бъде установена самоличността Ви и отношенията, в които се 

намирате със страните. Преди началото на разпита съдът ще Ви посъветва да давате 

истинни показания и ще напомни за наказанието, което се предвижда за 

лъжесвидетелстване. Със собствени думи Вие ще разкажете какво знаете по случая. 
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След това ще Ви бъдат задавани въпроси по определен ред от прокурора, другите 

участници в производството, подсъдимия и неговия защитник. 

По време на разпита Ви се препоръчва следното: 

·   Казвайте само истината и отговаряйте ясно и подробно; 

·   Не се опитвайте да отговорите на въпрос, който не разбирате. Помолете съда да 

повтори или обясни въпроса; 

·   Не се опитвайте да отговорите на въпрос, отнасящ се до обстоятелства, които не 

помните или не знаете. Никой не очаква от Вас да знаете всичко и да помните всеки 

детайл; 

·   Слушайте внимателно въпроса. Помислете и подредете в главата си събитията, след 

което отговорете. Съдът и страните се 

·   нуждаят от истинни и сериозни отговори. *Представяйте само фактите. 

Предположения не са необходими на никой; 

·   Отговаряйте спокойно и ясно. Не задавайте въпроси на страните, на други лица в 

залата или на съда; 

·   Не инициирайте диалог или словесен конфликт с никой, дори да бъдете провокиран; 

·   Слушайте внимателно съдията и изпълнявайте всичките негови нареждания. 

Например, при възражение срещу зададен въпрос изчакайте съдията да Ви 

·   даде инструкция. 

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ ОТ СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

КАК ДА СТАНА СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ? 

За да станете съдебен заседател, Вие трябва да отговаряте на следните изисквания: 

·   да сте пълнолетен български гражданин; 

·   да не сте били осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление, 

независимо дали сте реабилитиран; и 

·   да се ползвате с добро име и авторитет в обществото. Трябва да кандидатствате пред 

комисия в Общинския съвет, като за целта следва да представите свидетелство за 

съдимост заедно с молба - съгласие за назначаване. Комисията в Общинския съвет 

преглежда кандидатурите и предлага на съда списък с имената на лицата, подходящи за 

съдебни заседатели. 

Съдилищата предварително са определили броя на съдебните заседатели, необходими 

за съответния съд. Съдебните заседатели се назначават от 1 януари за срок от пет 

години. 

Общото събрание на съдиите от апелативния съд избира съдебните заседатели за 

окръжните съдилища от района на апелативния съд. Общото събрание на съдиите от 

окръжния съд избира съдебните заседатели за районните съдилища от района на 
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окръжния съд. Документът, удостоверяващ избирането Ви за съдебен заседател, е 

препис от протокола от общото събрание на съдиите. 

Ако сте избран, ще получите препис от протокола по пощата. Заедно с преписа от 

протокола се праща копие от Наредба №27 за съдебни заседатели. 

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ КАТО СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ? 

Съдебният заседател не е съдия, но е равностоен член на състава, разглеждащ и 

решаващ делата. Като част от съдебния състав, съдебният заседател има еднакви права 

със съдиите: 

·   запознаване с делото и доказателствата по него - вие може да се запознаете с делото, 

като отидете в деловодството на съда и поискате делото. Деловодителят има актуален 

списък на съдебните заседатели; 

·   разпит на свидетели и страни; 

·   запознаване със заключението на експертите) и 

·   равен глас със съдиите в състава. 

Съдебни заседатели участват в разглеждането на наказателни дела за престъпления, за 

които се предвижда наказание повече от 5 години лишаване от свобода. В тези случаи 

съдебният състав се състои от един съдия и двама съдебни заседатели. Ако 

предвиденото наказание е не по-малко от 15 години лишаване от свобода, съдебният 

състав е трима съдебни заседатели и двама съдии. По граждански дела няма съдебни 

заседатели. 

Вие ще бъдете избран за съдебен заседател за период от 5 години. На Общото 

събрание на съдебните заседатели се избира Съвет на съдебните заседатели. Той се 

състои от 5 до 9 членове (виж Наредба №27, приложена към преписа от протокола). 

Председателят на съда организира първоначалната среща. Съветът осъществява връзка 

с председателя и административния секретар на съда, а за организацията на работата на 

съдебните заседатели сътрудничи със съдиите и съдебните заседатели. 

КАКВИ СА МОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЪДА? 

Като съдебен заседател Вие ще заседавате приблизително 6о дни всяка година в 

рамките на 5 годишния Ви мандат. Ще бъдете уведомяван за участие в дела по пощата 

или с призовка. Ще бъдете информиран за датата и часа за явяването Ви в съда, но 

трябва да проверите на информационното табло на съда съдебната зала, в която ще се 

гледа делото. След уведомяването Вие сте задължен да се явите за В съдебното 

заседание. За да се намалят ненужните отлагания на делото, с задължително да 

уведомите незабавно съда, ако не сте в състояние да участвате в заседанието. Важно е 

да се явите поне 15 минути преди началото на заседанието. Вашият работодател е 

длъжен да Ви разреши неплатен отпуск за времето, през което изпълнявате 

задълженията си като съдебен заседател. В този случай имате право на възнаграждение 

от бюджета на съдебната власт. При отлагане на започнато наказателно дело, запишете 

следващата дата и я сверете с бъдещите си ангажименти. ВАЖНО е да следите процеса 

внимателно, защото Вие участвате при вземането на решение и постановяването на 

присъдата. 
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НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ: 

·   Обвиненото лице се счита за невинно до завършване на наказателното производство 

с влязла в сила присъда, в която се установява противното. 

·   Решенията се вземат въз основа на събрани доказателства, а не по предварително 

убеждение 

  

ПОЛУЧИЛИ СТЕ ПРИЗОВКА. А СЕГА КАКВО? 

Призоваването е МНОГО ВАЖЕН АСПЕКТ НА БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА 

СИСТЕМА и на способността й да раздава правосъдие по справедлив и точен начин. 

Процесът на призоваване е насочен към защита на правата на лицата, въвлечени в 

съдебно производство. В хода на производството се засягат значителни законни права и 

интереси на страните. Страните имат право да бъдат информирани за съдебните 

заседания или действията на съда. Призовките трябва да се връчат на посочените в тях 

лица не по-късно от седем дни преди датата на съдебното заседание. Предварителното 

връчване на призовка се прави с идеята, че призованото лице ще има достатъчно време 

да се подготви за заседанието. Сътрудничеството ви с призовкаря е също много важно. 

Нарочното криене и отказ да се приеме призовка в крайна сметка увреждат Вашите 

права. И това не означава, че няма да има съдебна процедура. Съдът може да разгледа 

делото без Ваше участие. Отказът да се приеме призовката, обявлението или други 

съдебни книжа, които са редовно предявени, има същите правни последици, както и 

ако призовката е редовно връчена. 

КАКВО Е ПРИЗОВКА? 

Призовката е официално съобщение, че лицето трябва да се яви в съдебната зала на 

определена дата и час. Много е важно да се явите точно на деня и часа, посочени в 

призовката. 

КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ПРИЗОВКА? 

Ищец, ответник, жалбоподател, свидетел или заинтересована трета страна или 

обвиняем (по наказателни дела). Законът позволява призовката да се връчи на лице, 

различно от посоченото в призовката. Призовката може да се остави на лице, което има 

редовен контакт и познава призования. Призовката може да се връчи също и на 

юридически представител, на съсед или член на семейството на призования. Всяко 

лице, получило призовката за сметка на призования, е задължено да му я предаде. 

А РАБОТОДАТЕЛЯ ? 

И по граждански, и по наказателни дела, призованото лице може да получи призовката 

чрез работодателя си. 

КАК МОГА ДА ПОЛУЧА ПРИЗОВКА? 

Призовките обикновено се връчват лично на лицето, което е призовано, от призовкар 

или съдебен служител. В определени инстанции призовките могат да се връчат по поща 

с обратна разписка, чрез общината, полицията, прокуратурата или следствието. В 

спешни случаи призовките могат да се връчат по факс, чрез телеграма или по телефона. 
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Когато лицето е с неизвестен постоянен адрес, то се призовава чрез "Държавен 

вестник". 

КАКВО ДА ОЧАКВАМ ОТ ПРИЗОВКАРЯ? 

■ Призовкарят трябва да покаже валидна идентификационна карта, издадена от съда 

или от съответен висшестоящ от следствената служба или полицейско управление, към 

които работят служителите, връчващи призовки. 

■ Към Вас трябва да се отнасят с уважение и без предразсъдъци или дискриминация. 

Вашето отношение със служителите трябва да се основава на взаимно уважение и 

сътрудничество. Призовкарите имат отговорна работа. Доброто Ви отношение към тях 

е важно. 

МОГАТ ЛИ ДА СЕ ВРЪЧВАТ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ? 

Да, възможно е. Можете да получите и други обявления или съдебни документи. 

Обявленията се отнасят до информиране на лицето, че е издаден определен съдебен 

акт. Съдът обявява решенията си с мотивите към тях не по-късно от зо дни от датата на 

последното съдебно заседание. Други документи, които могат да бъдат връчвани, са: 

заключенията на вещите лица, копия от исковата молба или жалбата. 

ИМА ЛИ ОСОБЕНИ ПРАВИЛА? 

Да. Обърнете внимание на следните особени правила: 

 Когато страна замине за повече от зо дни в чужбина, тя е длъжна да посочи съдебен 

адрес, ако няма адвокат по делото в Република България. Ако лицето не посочи такъв 

адрес, всички книжа се прилагат към делото и се считат за връчени. Обърнете 

внимание, че съдът трябва да предупреди страните и свидетелите за тези последици, 

когато връчва първите призовки, обявления и други книжа. 

·   Ако лицето, на което се връчва призовката, откаже да я приеме, това се удостоверява 

с подписа на поне един свидетел. В този случай лицето се счита за призовано. 

·   Адвокат не може да откаже да получи призовка на свой клиент. 

·   Ако е призован свидетел или вещо лице, но той не се яви в съда (без да има сериозни 

причини за това), съдът може да му наложи глоба в размер до 100 лв. 

·   Неявяването на обвиняем в съда може да доведе до промяна на мярката за 

неотклонение (парична гаранция, задържане под стража, др.). На свидетел, който не се 

яви в съда, може да му бъде наложена глоба до юо лева и съдът да постанови 

принудителното му довеждане на следващото съдебно заседание. 

ИМА ЛИ ОЩЕ НЕЩО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЯ? 

Да: Ако сте страна по гражданско дело, ще бъдете призован само за първото съдебно 

заседание, както и за всяко следващо заседание, когато някоя от страните не е била 

редовно призована или разглеждането на делото е отсрочено в закрито заседание 

Трябва да следите графика на съда за датите на следващите заседания по делото Ви. 

Ако сте обвиняем, заедно с призовката Ви се връчва и копие от обвинителния акт. 
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ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА 

СРЕЩУ НЕДОБРОСЪВЕСТНАТА СТРАНА 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Нерядко се случва лице, което има задължение към другиго, да предприеме действия за 

осуетяване възможността да изпълни задължението си. Например: 

·   да прехвърли собствеността на жилището или автомобила си 

·   да повреди, унищожи или подмени вещта, чието връщане дължи 

·   да не предприеме действия за събиране на свое вземане, защото знае, че с 

получените средства ще трябва да погаси свое задължение. 

Законът предоставя на гражданите редица средства за защита срещу действия на 

недобросъвестната страна, които могат да се предприемат: 

 преди да се подаде иск в съда срещу неизпълняващата задълженията си страна ( 

обезпечителни способи) или 

 по време на самото исково производство или на изпълнителния процес (процесуални 

обезпечителни мерки). 

ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ СПОСОБИ 

Основните способи за предотвратяване на последиците от подобни злоумишлени 

действия са залог и ипотека. Те могат да се договорят едновременно със сключването 

на основната сделка. Те осигуряват надеждна защита на изправната страна и са 

гаранция за изпълнение на договора. 

ПРОЦЕСУАЛНИ ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ се налагат във висящ процес, когато 

ищецът очаква, че ответникът ще възпрепрятства реалното изпълнение на влязло в сила 

решение, постановено в негова полза. Той може да поиска от съда да наложи: 

ЗАПОР ВЪРХУ ДВИЖИМИ ВЕЩИ: с него определена движима вещ се 

предназначава за принудително удовлетворяване на ищеца, като се забранява на 

ответника да се разпорежда с нея докато трае исковият процес. При запор на движима 

вещ държавният или частният съдебен изпълнител извършва опис, оценка и предаване 

вещта за пазене. 

ЗАПОР ВЪРХУ ВЗЕМАНИЯ: в някои случаи, длъжникът не предприема действия за 

събиране на свое вземане от трета страна. С тази мярка се забранява на длъжника да се 

разпорежда с вземането, а на третото задължено лице - да плаща на длъжника. По този 

начин при влязло в сила осъдително решение, третото лице ще плати директно на 

кредитора. 

ВЪЗБРАНА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ: процедурата е същата като при 

движимите вещи, но се отнася до недвижим имот. Ако има влязло в сила осъдително 

решение, държавният или частният съдебен изпълнител обявява недвижимия имот на 

публична продан. 
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ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИСКА 

Процесуалните обезпечителни мерки се разглеждат и налагат, докато съдебният спор е 

висящ или преди да е предявен иск*.Процедурата по обезпечаване на иска протича в 

две производства: 

1. ДОПУСКАНЕ ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИСКА: 

Производството по обезпечаването на иска започва по писмена молба на ищеца, в която 

той трябва да посочи вида на исканата обезпечителна мярка или други подходящи 

мерки, определени от съда. 

Съдът се произнася с определение по молбата в закрито заседание още в деня на 

постъпването й. Съдът се произнася по следното: дали молителят има право на 

обезпечаване на иска и относно надлежната обезпечителна мярка. Определението може 

да се обжалва в седемдневен срок пред висшестоящия съд с частна жалба. 

* Когато съдът допусне обезпечение по бъдещ иск, той дава срок за предявяването 

му. Ако такъв не бъде предявен в срок, обезпечителната мярка се отменя. 

2. НАЛАГАНЕ НА ДОПУСНАТОТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 

Въз основа на определението, с което се допуска обезпечителната мярка, съдът 

издава обезпечителна заповед. По молба на ищеца заповедта се привежда в изпълнение 

от държавния или частния съдебен изпълнител /ако наложената мярка е запор/ или от 

съдията по вписванията, /ако е наложена възбрана/. На ответника се изпраща 

съобщение за извършените действия по изпълнението на обезпечителната заповед, с 

чието получаване мярката се счита за наложена. 

ЗАКОНЪТ НЕ ПОЗВОЛЯВА НАЛАГАНЕ НА ЗАПОР ИЛИ ВЪЗБРАНА ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ ВЕЩИ: 

1. вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство 

2. необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец, 

3. необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца. 

4. машините, инструментите, пособията и книгите, необходими за упражняване на 

свободна професия или занятие. 

5. земите на длъжника, в размери определени от закона. 6. единственото жилище на 

длъжника и членовете на семейството му, и др. 

ГАРАНТИРАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ЗА ТРУД: 

Ако обезпечението е насочено върху възнаграждение за труд, то може да се налага само 

до размерите, посочени в закона. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

·   От тази привилегия не могат да се ползват длъжниците относно вещта, върху която е 

учреден залог или ипотека, когато взискател е заложният или ипотекарният кредитор. 
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·   Закрилата върху земите и жилището им не ползват и длъжниците по задължения за 

издръжка, за вреди от непозволено увреждане и от финансови начети. 

·   Ограниченията за гарантиране възнаграждението за труд не важат при обезпечаване 

на задължение за издръжка. 

КАК ДА СИ ИЗВАДИМ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ? 

КАКВО Е СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ? 

Свидетелство за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа 

информация за криминалното минало на дадено физическо лице 

ЗАЩО МИ Е НЕОБХОДИМО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ? 

Свидетелство за съдимост се изисква при постъпване на работа. То е необходимо също 

при кандидатстване за получаване на определени разрешителни (напр. за работа в 

обменно бюро или за търговия с ценни книжа), както и за регистриране за упражняване 

на определена професия (напр. адвокати, лекари, архитекти). 

КАК ДА СИ ИЗВАДЯ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ? 

За да се извади свидетелство за съдимост, трябва да се предприемат следните 

стъпки: 

1. Свидетелството за съдимост се издава от Районния съд по месторождение на лицето. 

Молбата за издаване на свидетелство може да бъде подадена и чрез районен съд по 

местоживеене на молителя. 

Молбата трябва да съдържа следната информация: 

■ Трите имена и адреса на молителя; ■ Гражданство; ■ Единен граждански номер; ■ 

Трите имена на майката и бащата на молителя; ■ Дата на раждане; ■ Място на раждане; 

■ Причина, поради която се иска свидетелство, а когато се касае за постъпване на 

работа - точната длъжност. 

Следните документи трябва да се приложат към молбата: 

■ документ за самоличност; ■ акт за раждане; ■ удостоверение за наследници, ако се 

иска свидетелство за починал роднина; 

2. Ако свидетелството за съдимост е за роднина, се изисква изрично писмено 

пълномощно. Когато се иска свидетелство за съдимост за други лица, се изисква 

изрично нотариално заверено пълномощно. 

3. Документ за внесена по банков път държавна такса (5.00 лева). В сградите на някои 

съдилища има клонове на банки или пос-терминални устройства. Ако такива няма, 

съдебният служител ще насочи молителя към най-подходящото място за плащане. 

■ Свидетелството за съдимост се издава в деня на поискването, когато това е възможно, 

или до 3 дни от постъпването на молбата. Когато молбата е подадена чрез районен съд, 

различен от този по месторождението на молителя, свидетелството се издава в срок до 

7 дни от подаването на молбата, ■ Свидетелството за съдимост важи за срок 6 месеца 

от датата на издаването му. 
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ДОБРА ПРАКТИКА – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА 
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ПРЕПОРЪКИ КЪМ СТРУКТУРАТА, ВИЗИЯТА И 
ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА 

СЪДИЛИЩАТА 
 

Подходът за един общ домейн (justice.bg) и под-домейни с ясни правила за 

формирането на адресите на съдилищата е най-удачен от гледна точка на 

разпознаваемост, достъпност и ползваемост (usability).  

Подходът за унифицирана визия е работещ и това е очевидно от анализа на 

сайтовете на съдилищата в Германия. Необходимо е да се изработят единни правила за 

визията и функционалностите на сайтовете, както и инструкции за поддръжката им 

(технически и организационни). 

Подходът за „единна входна точка към всички съдилища в даден район /град“, 

прилаган от някои съдилища в България, може да бъде приложен за всички съдилища 

чрез „Единна входна точка“ от страницата на Висшия съдебен съвет. 

Добър подход е и възможността за справки за съдебното производство в 

Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове (ЦУБИПСА).  

Горните две практики са възприети и в повечето от разгледаните други държави. 

Създаването на опция за обратна връзка (каквато е препратката към Система за 

приемане и обработване на жалби и други дейности за превенция на корупцията) е 

добра практика и адекватно решение, тъй като и от административна, и от 

технологична гледна точка позволява централизиран мониторинг и контрол на 

удовлетвореността на гражданите (включително и за подаваните сигнали за корупция). 

Въз основа на критериите за ергономичност, приложени в рамките на 

проведеното изследване, и на получените резултати могат да бъдат формулирани 

препоръки за прилагане на унифицирани правила за изграждане на интернет 

страниците на съдилищата, включващи следните изисквания: 

 

1. Да не се режат редове/колони на различни резолюции на дисплея на монитора 

(1024х768 до 1920х1080). 

2. Осигурена възможност за запазване на информация на компютъра на 

потребител. 

3. Да се показва датата на последната актуализация (обикновено в долния край, 

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. Осигурена възможност за изтегляне на дълги документи (например .doc или 

.pdf), както и възможност за ползване на активни връзки (hyperlinks), сочещи 

към по-подробна информация. 

7. Да се ползват ясни термини и по възможност да се ограничи използването на 

съкращения. 
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8. За улеснена навигация да се поддържа „Карта на сайта“, навигационна лента 

и стъпка „Назад“ на всяка страница; 

9. За по-лесно ориентиране в предоставената информация да се ползват 

различен цвят, размер и форматиране на шрифта между заглавията и 

подробното съдържание, а също така посетените връзки да променят цвета си 

от оригиналния цвят. 

10. 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. (В тази връзка вече бе отбелязан добрият пример за  препратка 

към Система за приемане и обработване на жалби и други дейности за 

превенция на корупцията). В случай че се възприеме този подход, то би 

следвало да бъдат посочени задължителните полета за попълване в 

стандартизиран формуляр и да се предоставя допълнителна информация за 

това как да се отстранят евентуални грешки при попълването. 

11. Инструментът за опция „Търсене“ да се постави на едно и също място на 

началната страница на сайтовете на всички съдилища. 

12. Да се спазват стандартите за достъпност, включително и за хора със зрителни 

и слухови затруднения. 

13. Да има възможност за преглед на сайта през мобилно устройство без 

затруднения с навигацията. 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

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): 

+1 точка. На всяка страница има връзка към главната начална страница на съда. 
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+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. 

17.  Търсенето в сайта предлага ли възможност да се ограничи обхватът на търсене до конкретни области на сайта (например 
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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  

0 = Няма; 

1 = Да, спазени са. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

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 

БРОЙ СТЪПКИ за 

достъп до 

информацията 

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 
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Организация на съда:  

Информация за магистратите:  

Информация за съдебната 

администрация 

Информация за съдебните 

заседатели (където е 

приложимо) 

Информация за вещите лица 

(където е приложимо) 

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,  

  

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 
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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 

  

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,  
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Наличие на етичен кодекс за вещите лица,  

Наличие на стандартизирани канали и правила за подаване 

на сигнал за неспазване,  

  

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 
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конфликт на интереси 

Наличие на Добра практика - правила за отвод при 

потенциален конфликт на интереси на съдебните 

заседатели 

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 
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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 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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