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АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ 

 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Административен съд – Кърджали се намира в Южен централен район на България, в 

областен град Кърджали - най-големият административен, промишлен, търговски и 

културен център на Източните Родопи. 

Създаден е след влизане в сила на на 12.07.2006 г. (обн. ДВ. бр.30 от 11 април 2006г) 

новия Административнопроцесуален кодекс. 

На Административен съд - Кърджали са подсъдни всички дела, които по закон се 

разглеждат от административен съд - граждански, наказателни, търговски, фирмени и 

административни дела. 

Съдебният район на Административен съд – Кърджали е със седалище и съдебен 

район, който съвпада със седалището и съдебния район на Окръжен съд - Кърджали, който 

обхваща районите на четирите районни съдилища - в Кърджали, Момчилград, Крумовград и 

Ардино. 

В Административен съд - Кърджали са обособени съдии, административен секретар, 

Служба "Призовки", “Служба “Архив” и др. 

 

2. Въведение в интернет сайт на съда и описание на състоянието на сайта 

 

Актуалният интернет сайт на Административен съд – Кърджали е: https://kardzhali-

adms.justice.bg/bg, функционира от 01.12.2019 г. след реализирания проект „Доразвитие и 

централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, 

е-услуги и е-правосъдие“.  

Сайтът отговаря на основните изисквания за ползваемост, функционалност, 

надеждност, ефикасност и достъпност. 

 

Сайтът съдържа информация относно:  

Информация за съда: 

- Представяне: История, Компетенции на съда, Организационна структура. 

- Ръководство: Председател. 

- Състав: Съдии 

- Указател за контакт; 

- Местоположение; 

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

помощ. 

 

Пресцентър: 

- Новини; 
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- Инициативи и събития: Галерия. 

- Обяви и конкурси; 

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

 

Документи: 

- Стратегически документи: Закони, Наредби, Вътрешни правила, Правила за 

предоставяне на достъп до обществена информация, Правна рамка на 

медиацията, Политика за защита на личните данни. 

- Годишни отчетни доклади; 

- Декларации; 

- Бланки и образци; 

- Други: Бюджет. 

 

Информация за дела: 

- Справки по дела: Движение на съдебните дела, Дела от обществен интерес, 

Протоколи от съдебни заседания. 

- График на заседания. 

- Съдебни актове. 

- Протоколи от съдебни заседания. 

 

Връзки: 

- Единен портал за електронно правосъдие; 

- ВСС; 

- Съдебен район – Адвокатска колегия, Нотариална камара; 

- Други съдилища; 

- Други институции; 

 

Обратна връзка: 

- Анкети; 

- Електронна кутия за предложения и сигнали; 

 

Бързи връзки са налични за: 

- Контакти  

- Работно време  

- Профил на купувача  

- Банкови сметки  

- График на заседанията  

- Кариери 

- Правила за предоставяне на достъп до обществена информация  

- Електронни съдебни дела 

- Актове със заличени лични данни 

- Сигнали за корупция в съдебната система 

- Случайно разпределение 

- Единен портал за електронно правосъдие 

- Политика за достъпност 

- Поликита за защита на личните данни 

- Търсене 
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- Карта на сайта  

- Съобщения 

 

 Сайтът има версия на два езика - български език и английски език. Версията на 

английски език не предоставя пълен достъп до информация и бланки. На английски 

език са преведени само основните секции, които препращат към празни страници. 

Липсва преведена основната за съда информация като ръководство, състави, банкови 

сметки, необходими документи и т.н. 

 

3. ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ:   

3.1. ОБЩИ КРИТЕРИИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ОСНОВНО ВПЕЧЕТЛЕНИЕ: 

 

3.1.1.ПОЛЗВАЕМОСТ :  

 

- Глобална разбираемост на сайта: Сайтът е разбираем и достъпен. 

- Качество на системата за обозначаване: много добро; 

- Адресен указател: предоставени са адрес, email, телефони, факс;  

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

- Страница “Новини” е налична в сайта, и предоставя информация за най-новите 

събития. 

- Страница “Галерия” в меню “Пресцентър” - “Инициативи и събития” съдържа 

снимки единствено на дърво (магнолия), без пояснение каква е връзката и 

значението на дървото за институцията на съда. 

- Подменю „Деловодство“ в меню „Информация за съда“ – „Указател за контакт“ е 

трудно достъпна и изисква навлизане в 3 подменюта за да се достигне до 

подменю „Деловодство“ в което също трябва да се кликне на линк за да се видят 

необходимите контакти.  

- Подменю „Декларации“ в меню „Документи“ – „Стратегически документи“ – не е 

налична. 

- Бутон „Социални мрежи“ на главната страница не препраща никъде. 

- Страцина “Политика за достъпност” - не е налична. 

 

3.1.2. ФУНКЦИОНАЛНОСТ: 

 

- Има възможност за сваляне на документи, лесна навигация, опростен дизайн. 

- Изглежда еднакво добре както на десктоп, така и на мобилни устройства 

(телефон, таблети).   

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

протоколи и др. е налична. Необходима е регистрация в страницата, към която 

препраща сайта за получаване на информацията по делата, за движението на 

самото дело и /или са достъп на документните по делото  /с изкл. на самите 

съдебни решения/. Има възможност за сваляне на документи, лесна навигация, 

опростен дизайн. 

 

3.1.3. НАДЕЖДНОСТ: 
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- Грешки в препратките са налични на английски език; Като на главната страница 

на английски език липсват менюта „Документи“, „Информация за дела“, 

„Връзки“ и „Обратна връзка“, както и от меню „Бързи връзки“ липсват „Профил 

на купувача“, „График на заседанията“, „Кариери“, „Правила да предоставяне на 

достъп до обществена информация“ и др. 

- Когато страницата е на английски в нито едно меню, което е горе в основната 

лента няма налична информация. 

- Правописни грешки – не са открити; 

- Недостатъци или липса на функционалност при използване в различни браузъри 

– Google Chrome и Mozilla Firefox – изследвани чрез Page Speed Insights времето 

за първо изобразяване на сайта варира. Резултатът е под формата на индекс от 1 

до 100, като колкото по-голямо е числото, толкова по-бърза е страницата. От 0-49 

– слаб, 50-89 – среден и 90-100 - силен. При настолните компютри скоростта на 

зареждане по индекса е 98. 

- Internet Explorer – Бавен в сравнение със другите два бразуъра. Зарежда със 

средна скорост. 

-  “Осиротели” страници /страници, които не са свързани с друга страници/ - 

единствено във версията на английски език сайта не препраща към другите 

страници.  

 

3.1.4. ЕФИКАСНОСТ: 

 

- Бързина на зареждане на статичните страници – статичните страници или 

страниците, чието съдържание се определят предварително, са достъпни и 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; 

 

3.2. ОБЩИ КРИТЕРИИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА УЕБ-ДИЗАЙНА 

 

Сайтът изглежда професионално и оригинално.  

 

 ФУНКЦИОНАЛНОСТ: 

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

Chrome, Internet Explorer  и Mozilla :  

-  Google Chrome и Mozilla Firefox – изследвани чрез Page Speed Insights времето за първо 

изобразяване на сайта варира. Резултатът е под формата на индекс от 1 до 100, като колкото 

по-голямо е числото, толкова по-бърза е страницата. От 0-49 – слаб, 50-89 –среден и 90-100 -

силен. При настолните компютри първото изобразяване на съдържанието е за 0,7 сек, първо 

значимо изобразяване за 1,1 сек. Скоростта на зареждане по индекса е 98. 

Internet Explorer – Бавен в сравнение със другите два бразуъра. Зарежда със средна скорост. 
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- През мобилно устройство има възможност за сваляне на документи, лесна навигация, 

опростен дизайн. Скоростта на зареждане на мобилни устройства по индекса е в диапазона 

от 50-89 (средна скорост). 

 

3.3. КРИТЕРИИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

3.3.1. Общи технически въпроси: 

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

скролване - местене нагоре и надолу);  

- Има възможност за запазване на документи на компютър на потребителя.  

- Възможно е да се свалят документи от сайта, също така да се копира текст от самия 

сайт /като банкови сметки и др. информация/. 

- Страниците са актуални и се обновяват. Отчита се актуализацията по движението на 

делата. 

- Бързо се свалят документи с дълго съдържание – формат .pdf и .doc (заявления, молби 

и др.). 

- Използвани са ясни термини без съкращения.  

- Достъпни и разбираеми са за широката аудитория потребители.  

- Картата на сайта се поддържа, използването й е лесно и удобно и ясно за потребителя. 

- Съдебните решения трябва да се копират от страницата към която те препраща сайта; 

3.3.2. Потребителски интерфейс: 

- Изграден е единен обществен облик на съдебната система и е изцяло в услуга на 

широкия обхват възможни потребители.  

- Използват се различен цвят, размери и форматиране на шрифта между заглавията и 

подробното съдържание.  

- Търсачката е налична на сайта, на видимо място, потребителят може лесно да се 

ориентира, дава лесен достъп до търсената информация. 

- Сайтовете отговарят на характеристики на качествения потребителски интерфейс. 

- Използваните заглавия като линкове отговарят  на основните нужди на 

потребителите;   

- Яснота: избягва появата на двусмисленост. 

- Стегнатост: избягва претрупаност. 

- Познатост: ползва термини от реалния живот. 

- Бърза реакция: осигурява своевременно получаване на информация какво се случва 

във всеки момент. 

- Последователност: ползва повтарящите се модели. 

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

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. 

 

3.3.3. Достъпност:  
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Сайтовете на съдилишата се придържат към стандартите на World Wide Web Consortium 
- Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) и ниво на съответствие "Двойно-A".  

 

Основните групи хора с увреждания, за които Интернет не е нормално достъпен са: 

- Хора със зрителни увреждания: Синтезиращите български говор програми работят 

само под DOS, което означава, че уеб-сайтове, разработени с помощта на JAVA и 

FLASH, за да бъдат по атрактивни за масовия потребител, стават абсолютно 

недостъпни за незрящите български интернет потребители, които не владеят английски 

език. Един уеб-сайт, съдържащ много линкове, които не са в контекста на темата 

създава проблем за един незрящ потребител, тъй като той трябва да ги прочете преди 

да ги отхвърли. Лош дизайн на уеб-сайт от гледна точка на незрящите е и липсата на 

дата, без която те нямат възможност да съдят за актуалността на информацията. 

Програмите за “чат” не са достъпни за незрящите.  

- Хора с нарушен слух: Липсва съдържание в сайта, което е възпроизведено само 

звуково. Няма жестономичен превод. Проблем, обаче са и уеб-сайтове, в които текстът 

е сложен, с много непознати за тях думи, които нямат аналог в основния им 

жестономичен език. 

Повишена четливост е налична на сайта. Повишената четливост променя цветовия 

контраст на екрана на компютъра, което прави текста по-отчетлив. До момента това е най-

често използваната технология за хора с увреждания от хора със или без увреждания. 

Можете да промените цвета на фона, както и цвета и размера на шрифтовете на текста. 

 

3.3.4. Интерактивност: 

 

Интерактивността в интернет се осъществява чрез наличие на механизми за обратна 

връзка и линкове (хипервръзки).  

- Налични са механизми за обратна връзка чрез подаване на сигнали и предложения в 

ЕЛЕКТРОННА КУТИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ. Има и АНКЕТИ, като към 

момента има активна такава - “Разглеждане на делата в разумен срок”.  

- Електронни услуги – чрез препращане към сайта на Министерството на правосъдието, 

разрешен е достъп 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. 

-  Защита на личните данни - в сайта на Административен съд - Кърджали в посоченият 

раздел ПОЛИТИКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ има налична актуална информация.  

 

3.4. КРИТЕРИИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ: 

 

- Достъпна и достатъчна  обща информация за функциите на съда; 

- От сайта на Административен съд - Кърджали има препратка към Единен портал за 

електронно правосъдие, който представлява информационна  система, предоставяща 

възможност  да се прегледат  електронните  копия  на  съдебни  дела,  да се  копират  като  

незаверени преписи отделни документи, съдържащи се в делото. 

Системата съдържа публична информация със заличени лични данни, достъпна за 

всички потребители и друга, непублична, съдържаща електронно копие на съдебни дела, 

достъпна единствено за регистрирани потребители, получили достъп чрез потребителско 

име и парола. 

Публична част, достъпна без потребителски профил 

https://ecase.justice.bg/-
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В публичната част на портала има достъп до всички публикувани дела, налични в 

системата със заличени лични данни. При избор на дело от публичната част, може да се 

видят следните раздели от електронната папка на делото: 

    Данни за делото; 

    Дати на заседания; 

    Свързани дела; 

    Актове; 

    Съдържание на актове (визуализират се със заличени лични данни); 

    Мотиви (визуализират се със заличени лични данни). 

Защитени данни, достъпни единствено чрез потребителски профил 

За копията на електронните дела, до които е предоставен достъп чрез потребителски 

профил, може да се видят всички данни, като Съдържание на актове и Мотиви се 

визуализират с личните данни в тях. За посочените дела в профила  може да виждат: 

    Страни по делото; 

    Протокол за разпределение по делото; 

    Сканирани документи; 

    Протокол от заседание; 

    Съобщения (само когато е заявено изрично желание за получаване на електронни 

призовки и съобщения по конкретно дело) 

- Системата позволява и подаване на документи по делата чрез електронен подпис. 
- Информация относно дължими съдебни такси за отделните услуги и процедури, 

съществува като опция, но препраща към Тарифа № 1 към Закона за държавните 

такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и 

министерството на правосъдието. 
-  В сайта на съда се съдържа информация за местонахождението на отделните 

канцеларии и деловодства, телефони за връзка.  

- График на съдебните заседания по съдебни зали - за да се получи информация за 

графика на съдебните заседания следва да се посочи дата, година и/или номер на 

дело, или да се зададе период.  

- Бутон документи дава възможност за избор на бланки и документи образци.   

Налични са образци на документи /молби и формуляри/ и указания  при попълването 

им за най-широко търсените - 8 броя  Бланки и образци; 

- Съдържа цялостна информация с препратки съм съдебни институции, местни власти, 

изпълнителна власт, европейски институции, и др. служебни лица във връзка със 

съда. 

- Налична е връзка (линк) към Адвокатската Колегия от конкретния съдебен район във 

ВРЪЗКИ - СЪДЕБЕН РАЙОН - АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, където е наличен списък 

с данните на действащите адвокати към местната адвокатска колегия. Препращането 

от ВРЪЗКИ - ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ към страницата на Адвокатска колегия - 

Кърджали не е налично. 

- Налична е връзка (линк) към Нотариалната камара на РБ в меню ВРЪЗКИ - ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ, но той не препраща към актуалната страница на Нотариалната 

камара на РБ. Наличен е списък на действащите нотаруиси към района на съда.  

- Информация за ПРАВНА ПОМОЩ е налична на сайта – налице е връзка (линк) към 

Националното бюро за правна помощ, както и информация на самия сайт: кой и как 

може да ползва правна помощ. Указани са данни за контакт с Адвокатска колегия - 

Кърджали. 

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

Сайта не функционира изцяло на английски език. Ограничен е достъпът до повечето 

информация и страници.  
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4. ПРЕПОРЪКИ 

 

Да се направи пълна версия на сайта на английски език, както и да се изпълнят последните 
стандарти на World Wide Web Consortium - Web Content Accessibility Guidelines 2.0 
(WCAG 2.0)  и ниво на съответствие "Двойно-A" за повече достъпност за Основните групи 

хора с увреждания.  

Да се актуализира информацията на страница “Декларации”, “Социални мрежи” и 

“Политика за достъпност”. 

Полезно е да има за гражданите страница „често задавани въпроси‟, пълна версия на сайта на 

английски език, връзка (линк) към официалната страница на Адвокатска колегия - 

Кърджали, както и повече достъпност за Основните групи хора с увреждания. 

Добре е да има налична препратка към стария сайт.  
 

 

5. ОБЩА ОЦЕНКА И ОБОБЩЕНИЕ 

 

Като цяло сайтът е много добър. Лесно се достига до търсената информация. Основните 

характеристики на съда са видими на пръв поглед - адрес, телефони, банкови сметки и др. 
Сайтът на Административен съд - Къдржали съдържа информация за отделните 
канцеларии и деловодства, телефони за връзка, посочени са и номерата на кабинетите. 
Бутон документи дава възможност за избор на бланки и документи образци. Съдържа 
цялостна информация с препратки съм съдебни институции, местни власти, 
изпълнителна власт, европейски институции, както и препратки към нотариалната 
камара на съответния район. Съдържа списък с адвокатите от Адвокатска колегия - 
Кърджали. Лесна и бърза навигация, както и опростеният дизайн го правят достъпен 
за широк кръг от потребители. Търсенето на постановени съдебни актове от самия съд 
е лесно и без въвеждането на 4-цифрени кодове за сигурност. Има препратки към 
Проект „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система“, където могат да 
се подават и приемат жалби за превенция на корупцията. Има възможност за 
изтегляне на протокола за случайното разпределение на конкретно дело. Налична е 
възможност за издаване на електронно свидетелство за съдимост. Търсачката на 
страницата функционира добре.  

 

 


