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      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН 

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Конституцията на Република България от 1991 г.  поставя ново начало на единна 

система на административно правораздаване в държавата. С приемането на Закона за 

съдебната власт, на Закона за Върховния административен съд и измененията и 

допълненията на Закона за административното производство и някои други закони се 

осъществява съвременното организационно изграждане и процесуално функциониране 

на административното правораздаване в страната. От 1 март 2007 г. официално 

заработиха и всички административни съдилища в Република България.   

Към месец октомври 2019 г. съдът е работил в изцяло запълнен по щат съдийски 

състав от 5 магистрати. Щатното разписание на Административен съд – Смолян 

включва 16 служители, в т.ч. административен секретар, гл. счетоводител, системен 

администратор, 3-ма съдебни секретари, 5-ма деловодители, архивар, 2-ма призовкари 

и куриер – шофьор и поддръжка.  

 

II. ВЪВЕДЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ САЙТ НА СЪДА И ОПИСАНИЕ НА 

СЪСТОЯНИЕТО НА САЙТА 

 

По решение на ВСС Административен съд – Смолян от месец декември 2019 г. 

има нова интернет страница към Единния портал за електронно правосъдие. 

Актуалният интернет сайт на съда е: https://smolyan-adms.justice.bg/ след реализирания 

проект „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ за достъп на 

граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“”. И двата сайта на АС – Смолян –

стар и нов – работят. Недостатък е, че в стария сайт съобщението за новата интернет 

страница на съда не е позиционирано като акцент с отварянето на сайта и това не 

ориентира моментално потребителя към него. 

Като цяло новият сайт отговаря на основните изисквания за ползваемост, 

функционалност, надеждност, ефикасност, достъпност и интерактивност. Сайтът 

съдържа информация относно:  

 

https://smolyan-adms.justice.bg/
https://smolyan-adms.justice.bg/
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА: 

- Представяне: История, Организационна структура, Стратегически план, 

Проекти, Съдебен район; 

- Ръководство: Председател; 

- Състав: зам. председател, съдии; 

- Указател за контакт: магистрати, административен секретар, съдебни секретари, 

главен счетоводител, деловодство, архив, системен администратор; 

- Местоположение: има схема, чрез която се добива визуална представа за 

разположението на стаите и кабинетите, в които се помещава Административен 

съд – Смолян; 

- Полезна информация: Банкови сметки, Съдебни такси, Вещи лица, Правна 

помощ. 

 

ПРЕСЦЕНТЪР: 

- Новини: пресцентър съобщения архив; 

- Инициативи и събития; 

- Обяви и конкурси; 

- Обявления: обявления по чл. 158, ал. 2 и чл. 181 от АПК, обявления – архив;  

- Галерия – фото и видеогалерия. 

 

ДОКУМЕНТИ: 

- Стратегически документи: Нормативна уредба, Вътрешни правила, Правила за 

предоставяне на достъп до обществена информация, Правна рамка за 

медиацията; 

- Годишни отчетни доклади – Доклад за дейността на съда, Годишен отчетен 

доклад, Отчет за дейността на съда първо полугодие, Бюджет на съда; 

- Декларации:  Декларации по ЗПКОНПИ; 

- Бланки и образци – молби, декларации, заявления; 

- Наръчници – Пътеводител в съдебните процедури, Получили сте призовка - а 

сега какво?, Какво трябва да знаете като свидетел, Наръчник за вещи лица и 

кандидати за вещи лица. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА: 

- Справки по дела – справки по дела (стар сайт); 

- График на заседания – график на заседанията (стар сайт), заседателна зала; 

- Съдебни актове – съдебни актове (стар сайт); 

- Протоколи от съдебни заседания – Протоколи от СЗ (стар сайт). 

 

ВРЪЗКИ: 

- Единен портал за електронно правосъдие; 

https://smolyan-adms.justice.bg/upload/14813/roadmap_pm.pdf
https://smolyan-adms.justice.bg/upload/14816/summons.pdf
https://smolyan-adms.justice.bg/upload/14816/summons.pdf
https://smolyan-adms.justice.bg/upload/14818/witness_bg.pdf
https://smolyan-adms.justice.bg/upload/40908/vl.pdf
https://smolyan-adms.justice.bg/upload/40908/vl.pdf
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- ВСС; 

- Съдебен район: Адвокатска колегия, Нотариална камара, Синдици, Стажант 

юристи; 

- Други съдилища; 

- Други институции. 

 

ОБРАТНА ВРЪЗКА: 

- Анкети; 

- Електронна кутия за предложения и сигнали; 

 

БЪРЗИ ВРЪЗКИ: 

 Указател за контакти 

 Обявления по чл. 158, ал. 2 и чл. 181 от АПК 

 Справки по дела /стар сайт/ 

 График на заседанията /стар сайт/ 

 Заседателна зала 

 Работно време 

 Банкови сметки 

 График на заседанията 

 Новини 

 Правила за предоставяне на достъп до обществена информация 

Сайтът има налична версия единствено на английски език, но е с непълен 

превод. 

 

III. ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ:   

 

1.  ОБЩИ КРИТЕРИИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ОСНОВНО ВПЕЧЕТЛЕНИЕ: 

  

1.1. ПОЛЗВАЕМОСТ :  

- Глобална разбираемост на сайта: като цяло сайтът е абсолютно разбираем и 

достъпен. Бърза ориентация за информацията, която предоставя;  

- Качество на системата за обозначаване: много добро; 

- Пътеводител из сайта – съществува бърза връзка „Карта на сайта”; 

- Илюстрирана карта – съществува; 

- Функции за обратна връзка и за помощ – съществува; 

- Адресен указател: предоставени са адрес, телефони, факс, електронна поща,;  

- Страница “FAQ” /Страница „Често задавани въпроси“/ не е налична; 

https://smolyan-adms.justice.bg/bg/1591
https://smolyan-adms.justice.bg/bg/news5
http://ac-smolian.org/info/reference.html
http://ac-smolian.org/info/graph.html
https://smolyan-adms.justice.bg/bg/17142
https://smolyan-adms.justice.bg/bg/1644
https://smolyan-adms.justice.bg/bg/1600
https://smolyan-adms.justice.bg/bg/1624
https://smolyan-adms.justice.bg/bg/news6
https://smolyan-adms.justice.bg/bg/1615
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- Страница “Новини” е налична в сайта, като предоставя информация за най – 

новите събития; 

- Постоянство на основните контролни средства (Search) – налично. 

 

1.2. ФУНКЦИОНАЛНОСТ: 

- Търсенето и извличането на информация е достъпно, лесно и бързо; 

- Навигацията и прелистването – са ясно посочени и се придържат към единната 

система; 

- Секторно-специфична функционалност – информация за дела, решения, 

протоколи и др. е налична. Достъп до конкретно електронно дело в системата 

могат да получат единствено страните и техните представители. Необходимо е 

създаване на собствен профил за достъп в системата чрез регистрация в 

портала.   

-  

1.3. НАДЕЖДНОСТ: 

- Грешки в препратките са налични на английски език (липсващи, погрешни, 

невалидни страници); 

- Правописни грешки – не са открити; 

- Недостатъци или липса на функционалност при използване в различни браузъри 

– сайтът работи еднакво с различните браузъри;  

- “Осиротели” страници – във версията на английски език сайтът не препраща към 

другите страници. Вътрешните връзки за структурирани, но без в тях да има 

информация; 

- Страница “Under construction” – не се открива препращане към “Under 

construction”; 

 

1.4. ЕФИКАСНОСТ: 

      -    Производителност на сайта  – много добра – сайтът се зарежда бързо; 

- Бързина на зареждане на статичните страници – статичните страници се 

зареждат бързо; 

- Достъпност – отлична достъпност на български език; 

- Информационна достъпност – отлична; 

- Support for text-only version -  версия само с текст е налична; 

- Readability by deactivating the Browser Image Feature – четене чрез деактивиране 

на функцията на изображението на браузъра налично; 

 

2. ОБЩИ КРИТЕРИИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА УЕБ-ДИЗАЙНА 
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Сайтът удовлетворява исканията на потребителя, страниците се отварят бързо и 

съдържат качествена информация, търсачката работи ефективно, подреден е, дизайнът 

му е изчистен.   

 

2.1. ФУНКЦИОНАЛНОСТ: 

- Работи еднакво добре, изглежда и функционира бързо в различните браузъри - 

Google Chrome, Internet Explorer  и Mozilla :  

- Скорост на връзката – много добра; 

- През мобилно устройство се отварят бързо страниците, скоростта е добра, 

възможно е и сваляне на документи – образци и др.   

 

3. КРИТЕРИИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

        3.1. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ: 

- Началната страница на сайта е с дължина не повече от екран и половина (при 

скролване – местене нагоре и надолу); 

- Има възможност за запазване на информация на компютъра на потребителя –

възможно е да се свалят документи от сайта, също така да се копира текст от 

самия сайт; 

- Датата на последната актуализация не се показва; 

- Има възможност за изтегляне на документи (.doc или .pdf), декларация, 

заявления, молба и др. Съдебните решения, определения и протоколи могат да 

се изтеглят, но са от старата страницата, към която препраща сайтът; 

- Поддържа се Карта на сайта, навигационна лента и стъпка „Назад“ (backward) на 

всяка страница. 

 

3.2. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС: 

- Ползват се различен цвят, размер и форматиране на шрифта между заглавията и 

подробното съдържание, което улеснява достъпа на информация; 

- Търсачка на сайта – налична, работи бързо, дава лесен достъп до търсената 

информация;  

- Използваните заглавия като линкове отговарят  на основните нужди на 

потребителите;   

Потребителският интерфейс отговоря на нуждите на широкия обхват възможни 

потребители, без значение дали се ползва от юристи (адвокати) или граждани, като 

клиенти на съда или обикновени потребители; говорим (майчин) език или степен на 

инвалидност. 

 

   3.3. НАВИГАЦИЯ: 
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Навигацията е ясна, съобразена е с потребителите и дава пълна информация на 

потребителя за неговото местоположение в сайта, както и точно указания за движение в 

ширина или дълбочина. Потребителят намира лесно това, което търси. 

 

3.4. ДОСТЪПНОСТ:  

Сайтът е абсолютно недостъпен за незрящи потребители, както и за  хора с 

нарушен слух. Липсва съдържание в сайта, което е възпроизведено само звуково. Няма 

жестомимичен превод.  

Налична е повишена четливост на сайта, която променя цветовия контраст на 

екрана на компютъра и прави текста по-отчетлив – може да се промени цветът на 

фона, както и цветът и размера на шрифтовете на текста. 

 

3.5. ИНТЕРАКТИВНОСТ : 

           Интерактивността в интернет се осъществява чрез наличие на механизми за 

обратна връзка и линкове (хипервръзки).  

           Налични са механизмите за обратна връзка: Анкети и Електронна кутия за 

предложения и сигнали;  

- Електронни услуги – някои електронни услуги са достъпни, например издаване 

на електронно свидетелство за съдимост, чрез препращане към сайта на 

Министерството на правосъдието. Подаване на заявление по реда на чл. 410 от 

ГПК  чрез електронен подпис също е достъпно. Разрешен е достъпът до делата 

като справки по тях или движение на самото дело, чрез препращане към 

страницата https://ecase.justice.bg/ електронни съдебни дела на Република 

България. В раздел „Връзки” има бърз достъп до Единния портал за електронно 

правосъдие – https://portal.justice.bg/ 

- Защита на личните данни – в сайта има раздели Политика за достъпност и 

Защита на личните данни, в които липсва описание за данни за администратора 

и за контакт с него, категории лични данни, цели на обработването и правно 

основание за обработването им и др. При използване на търсачката в сайта за 

защита на личните данни, тя ни препраща към Вътрешните правила за защита на 

личните данни  Административен  съд – Смолян. 

 

 

4. КРИТЕРИИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ: 

 

4.1.  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН 

СЪД – СМОЛЯН 

 На сайта на Административен съд - Смолян  има информация за 

състава, структурата и дейността  на съда, графици на заседанията и 

справки за движението на делата в него. Изнасят се обяви за конкурси, 

https://ecase.justice.bg/
https://portal.justice.bg/
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правила и начин на подбор за свободни длъжности и незаети работни 

места. Също така  може да се намерят и точните адреси, телефони, мейли и 

банкови сметки на съда. Публикувани са различни образци и формуляри в 

електронен вид, а също и данни  за контакти с други съдилища , съдебни 

организации  и държавни институции : 

- Информацията за функциите на съда е достъпна и достатъчно синтезирана; 

- Предоставена е  информация за движението на делата – насрочените и решените 

дела, чрез препращане към стария сайт; 

- Налична е информация за местонахождението на отделните канцеларии и 

деловодства по етаж и номер на кабинета; 

- Налична е информация за дължимите държавни такси за отделните услуги и 

процедури; 

- Липсва информация за съдебни преводачи и за съдебни заседатели; 

- Налични са образци на документи (молби, заявления, декларации, формуляри) за 

най-търсените услуги – 12 бр.   бланки и образци, както и наръчници с указания; 

- Налични са декларации по ЗПУКИ; 

- График на съдебните заседания – препраща се към стария сайт; 

- Има налична информация за връзка със съдебни институции, държавни 

институции, европейски институции, полезни връзки към  чуждестранни 

институти, школи и камари в областта на правото; 

- Налична е  връзка с Адвокатската колегия от конкретния съдебен район, но 

липсва списък на синдиците и нотариусите, работещи в съдебния 

районСъществува отделна секция „Съобщение”, но в нея няма никаква  

информация; 

- Има налична информация за Правна помощ – налични са национален телефонен 

номер и линк към Националното бюро за правна помощ, както и молба-образец 

за предоставяне на правна помощ; 

- Съдържа се информация на чужд език – английски език.  Съдържанието е 

непълно. Сайтът не предлага достъп на английски език до повечето си страници.  

 

IV. ПРЕПОРЪКИ 

 

            Сайтът е недостъпен за хората със зрителни увреждания и с нарушен слух. 

Това трябва да се поправи, по начин, по който хората с увреждания да не усещат между 

себе си и обществото прегради.  

       За правилно насочване на аудиторията е полезно изграждането на секция 

„Често задавани въпроси”. Няма създадена секция „Профил на купувача”. 

 Предимство на сайта е фактът, че е планирано съдържанието на английски 

език да дублира българското, но то не е пълно и трябва да се работи в тази посока за 

пълна версия на сайта на английски език, както и на други по-широко използвани 

езици. 



 

Проект № BG05SFOP001-3.0030054 с наименование „Общество за 

правосъдие” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд 
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 Може би е необходимо препозициониране на секцията „Новини” с цел тя да 

стане акцент на сайта, а не периферия, с оглед на факта, че това е единствената 

рубрика, която би накарала потребителите да влизат на страницата по-често. 

 

V. ОБЩА ОЦЕНКА И ОБОБЩЕНИЕ 

 

 Като цяло сайтът има висока информационна стойност и неговата структура 

допада на потребителя. Менюто е опростено и визуално, и физически. Търсачката 

работи безупречно с необходимия набор от ключови думи и фрази, както и техните 

вариации. Представянето на информацията в синтезиран вид е предимство, поради 

възможността за търсене на база на ключови думи.  Имената на рубриките са опростени 

и това води до лесното откриване на търсената информация. Групирането на падащите 

менюта е ясно за ориентиране. Сайтът е лесно четим, заради достатъчния контраст 

между буквите и фона, не изморява и не натоварва  при по-дълго използване. Има 

възможност за промяна на фона, както и на големина на шрифта чрез опцията 

„Инструмент за достъпност”. Прегледът на сайта не показва да са налице правописни 

грешки в представянето на информацията.  

  


