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I. ФОРМУЛИРАНЕ НА ЗАДАНИЕТО  

 

Тази методика се разработва във връзка с изпълнение на Дейност 1: „Проучване и 

анализ на ефективността на интернет страниците на съдилищата в Южен 

централен район” по Проект № BG05SFOP001-3.003-0054, с наименование 

„Общество за правосъдие”, финансиран по Оперативна Програма „Добро 

управление” и Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG05SFOP001-3.003-0054-C01/ 18.02.2019 г., по Оперативна 

програма „Добро управление” (ОПДУ). По този проект бенефициент е 

СДРУЖЕНИЕ „АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ” 

и партньор ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ”.  

 

В съвременния свят интернет е новата среда за комуникация във всяка една сфера, 

в т.ч. и публичната. Новите технологии се развиват бързо и динамично, стават все 

„по-умни“ и участват във всяка дейност от ежедневието. Съдебната реформа се 

случва във време на революция в компютърните и информационните технологии, 

което коренно преобразява институционалните модели и има пряко отношение към 

модернизацията на съдебната власт. Съществено значение за подобряване на 

цялостния облик на съдебната власт има формирането на устойчиви обществени 

представи и нагласи. Изключително важно е представянето на информация да се 

актуализира по отношение на нуждите на потребителите и прогреса на 

съвременните технологии. От решаващо значение за успешни комуникации между 

заинтересованите страни е да се създава съдържание, което се споделя лесно, 

преносимо е, дискретно и в същото време дава необходимите данни. Публичността 

и прозрачността в работата на съда са особено важни за достъпа на гражданите до 

правосъдие и увеличаване ефективността на съдебната система. В тази връзка 

интернет страниците са важен инструмент за постигане на ефективност и 
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прозрачност в работата на органите на съдебната власт като същевременно 

улесняват достъпа до правосъдие. 

II. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

В рамките на настоящата дейност от сформиран експертен екип с необходимите 

компетентности в сферата на правото ще се осъществи проучване и анализ на 

ефективността на интернет страниците на окръжните съдилищата в Южен 

централен район, препоръки за тяхното подобряване и изготвяне на електронни 

брошури с превод за чуждестранни граждани на основна правна информация в 

следната последователност:  

1. Разработване на методика за проучване и анализ с критерии за 

ефективността на специализираните интернет страници на окръжен съд.   

2. Проучване и анализ на 5 интернет страници на окръжни съдилищата в 

Южен централен.   

3. Изготвяне и отправяне на препоръки за споделяне на добри практики и 

най-често срещани пропуски на база анализираните интернет страници и 

писмено уведомяване на всяка от заинтересованите страни по електронна 

поща.  

Текущото изследване обхваща следните съдебни райони и съдилища от Южен 

централен район на РБългария: 

 

Южен Централен Район на България – Окръжни съдилища  

Съдебен район Пловдив:  

1. Окръжен съд Пловдив; 

Съдебен район Хасково:  

2. Окръжен съд Хасково; 
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Съдебен район Кърджали; 

3. Окръжен съд Кърджали;  

Съдебен район Пазарджик: 

4. Окръжен съд Пазарджик; 

Съдебен район Смолян:  

5. Окръжен съд Смолян; 

III. ПРЕДПОСТАВКИ, ТЕКУЩО ПОЛОЖЕНИЕ И 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ   

 

Настоящата методика, която се разработва по Дейност 1 „Проучване и анализ на 

ефективността на интернет страниците на съдилищата от Южен централен 

район”, предполага да се обследва текущото положение и състояние на интернет 

страниците на съдилищата в обхвата на изследването.  

В тази връзка, при извършена проверка бе констатирана следната ситуация:  

Висшият съдебен съвет на РБългария е бенефициент и текущо изпълнява Проект, с 

наименование “Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ 

за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие”, сключен с 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-

3.001 -0013-C01/11.12.2017 г. Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 

2020 г.  

Приоритетната ос, по която се изпълнява гореописаният проект е: Прозрачна и 

ефективна съдебна система и наименование на процедурата: Стратегически 

проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в 

съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и 

електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 - 2020 г. 
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Гореописаният проект доразвива Единния портал на електронното правосъдие, 

разработен по предходен проект на ВСС, като цели да се унифицира и 

централизира информацията от интернет сайтовете на съдилищата в Република 

България, чрез актуализирани в съответствие с промените в нормативната база 

единни шаблони. Ще бъде извършена миграция на интернет страниците на 

съдилищата в Единния портал. Целите и дейностите на изпълнението на проекта са 

пряко насочени към Приоритет 4 „Добро управление и достъп до качествени 

обществени услуги“, който обхваща подприоритетите: Инвестиции в изграждане 

на институционален капацитет за добро управление, качествена и независима 

съдебна система и Достъп до качествени обществени услуги и ефективно 

прилагане на електронното управление с оглед на провеждането на реформи.  

Общата цел на този проект, изпълняван от ВСС е насочена към „Подобряване и 

улесняване достъпа на гражданите е-услуги и е-правосъдие чрез внедряване на 

единна унифицирана система - обединен портал на съдилищата в Сектор 

„Правосъдие“. Тя ще бъде постигната чрез изпълнение на специфичните цели на 

проекта. Специфични цели: 1. Прилагане на унифицирани модели за представяне 

услуги и информация от съдилища;  

2. Намаляване на броя на сега действащите страници на съдилищата и окрупняване 

на информацията в добре структурирани и функциониращи шаблони в Единния 

портал за електронно правосъдие;  

3. Ефективно използване на поне една нова електронна услуга в Единния портал за 

електронно правосъдие;  

4. Добро управление на органите на съдебната власт и висока ефективност на 

тяхното функциониране чрез утвърждаване на Единния портал за електронно 

правосъдие като централна входна точка на гражданите до информация, е-услуги и 

е- правосъдие. • Дейностите, които изпълнява ВСС са: Дейност 1. Прилагане на 

унифицирани модели и стандарти за съдържание, миграция на интернет страници 

на съдилищата към Единния портал за електронно правосъдие и неговото 
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надграждане. Дейност 2. Централизиране на информацията от Системата за 

управление на съдебните дела (САС) в Единния портал за електронно правосъдие.  

Описаният по-горе проект има пряко въздействие върху изпълнението на 

дейностите по проучване и анализа на ефективността на обхванатата в настоящата 

методика група съдилища.  

С тази фактическа обстановка се правят следните предпоставки и допускания:  

1. В по-голямата част от обхванатите в проучването окръжни съдилища са 

въведени единни (или по-скоро еднакви по общи белези) интернет сайтове; 

2. Възможно е на места да работят все още и старите и нови интернет 

страници, като за целите на това проучване ще се използват само новите 

интернет страници; 

3.  Следва да се има предвид, че все още тези нови сайтове са в тестови период 

и под наблюдение, отстраняване на грешки, прехвърляне на база данни и 

информация и др.  

4. Възможно е на места интернет страниците да работят под тестови режим, с 

цел тестване и напасване на режим на работа и други технически въпроси.  

5. Новите интернет страници се въвеждат с оглед на навлизане на електронното 

правосъдие и оптимизиране на единна информационна система, което е 

изключително важна предпоставка и стъпка напред. Но основната цел на 

тази дейност, по която се разписва настоящата методика е да се обследва 

ефективността на обхванатите интернет страници на съдилищата от гледна 

точка на достъп до правосъдие на клиентите на съдебната система, 

публичност и прозрачност в работата на съдилищата, като основна част от 

съдебната система. 

6. Заложените в настоящата методика критерии за проверка и анализ остават 

актуални, като освен проверка „тип: има/ няма‟, следва да се провери 
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степента на ефективност, ефикасност и работоспособност на съответните 

функции.  

7. Предполага се, че интернет сайтовете следва да са синхронизирани по между 

си, особено районни съдилища и съответния окръжен съд. Следователно, 

следва да се има предвид и да се обследва и тази връзка. 

IV. ФОРМУЛИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 

Проучването подкрепя постигането на следните основни цели:   

ПОВИШАВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО КЪМ СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЧРЕЗ 

ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПРОЗРАЧНОСТ и по-конкретно: Засилване на 

прозрачността на съдебната власт и на диалога с гражданите, въвеждане на модели 

за активен диалог между органите на съдебната власт и различните общности. и 

публикуване онлайн на актовете на органите на съдебната власт в единен формат, 

позволяващ машинна обработка на данните.  

Основната задача на проучването е:  

1.Да се подобри комуникацията със заинтересованите страни и качеството на 

предлаганото съдържание на интернет страниците на 5-те окръжни съдилища 

от Южен централен район на РБългария, описани по-горе.  

 

2.Подобряване на разбирането на обществото за спецификата на работа в 

българския съд и нивото на прозрачност в работата им.   

V. ГРУПИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

Основните групи, които се явяват клиенти или основни потребители на интернет 

страниците на съдилищата, определени в проучването ще бъдат разделени на 

следните групи заинтересовани страни: 
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1. Юристи, в т.ч. адвокати, юрисконсулти, частни съдебни изпълнители 

(ЧСИ),  нотариуси и други лица, които изпълняват професионални функции 

като част от съдебната система.    

2. Граждани и представители на бизнеса като клиенти на съдебната 

система.  

3. Случайни потребители.  

 

При извършване на обследването на интернет страниците по посочените по-долу 

критерии за анализ, следва да се съобразят различните групи заинтересовани 

страни. С оглед постигане на общите цели на проекта е важно да се постави акцент 

и да се извършва проверка на сайтовете за достъпност от гледна точка на 

гражданите и представителите на бизнеса, както и на случайни потребители, 

които търсят конкретна информация.  

Професионалните участници, като адвокатите са основни потребители и 

подобряването на предлаганите услуги от интернет сайтовете на съдилищата 

облекчава и улеснява работата им.  

Въпреки това, основна цел на проекта е достъп до правосъдие на цялото общество, 

вкл. и граждани, които не могат да заплатят адвокатски услуги, и/или са в 

неравностойно положение. Важно е също така, да се отбележи, че друга цел е да се 

постигне публичност и прозрачност в работата на съдилищата. Следователно, 

трябва да се акцентира и върху обстоятелства като каква част от публикуваната 

информация задоволява тази търсена публичност и прозрачност.    

 

VI. ОСНОВНИ МЕТОДИ  

 

Основните методи, които ще се използват при извършаване на обследването на 

обхванатите интернет сайтове са сведени до обичайни, индивидуални и по преценка 

на работещия експерт.  
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1. Към обичайните методи са: общ преглед, отваряне на различни връзки 

(линкове),  проба, тестове на различни услуги;  

2. Към индивидуалните методи ще се приобщи възможността да се използва 

конкретен казус, и/или вече образувано реално дело, с номер, което може да 

бъде в различна съдебна фаза. По този начин ще се провери: може ли да се 

получи електронно протокол от заседание, призовка, копие от документи по 

делото и други електронни услуги, ( ако това вече е въведено и/или има 

информация, че е въведено). Възможно е също да се изпробват и конкретни 

услуги: изваждане на документи, например свидетелство за съдимост, 

препис от документи и др.      

3. Категория ‘преценка на работещия експерт: Тук следва да се има предвид, 

факта, че всички ангажирани с анализа експерти са адвокати. Те могат да 

приложат по свое усмотрение, свой опит и своя преценка индивидуален 

метод, по който да извършат проверка по поставените критерии.  

 

VII. ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ  

1. ОБЩИ КРИТЕРИИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ОСНОВНО 

ВПЕЧЕТЛЕНИЕ  

  1. ПОЛЗВАЕМОСТ  

1.1 Глобална (цялостна) разбираемост на сайта. 1.1.2 Качество на системата за 

обозначаване 1.1.3 Пътеводител из сайта 1.1.4 Илюстрирана карта 1.2 Функции за 

обратна връзка и за помощ (глобална помощ и помощ по конкретни части или 

функции на сайта) 1.2.2 Адресен указател (email, телефони, факсове, традиционна 

поща, 1.2.3.1 Страница “FAQ” 1.2.3.2 Страница “новини/или какво ново” 1.2.4 

Постоянство на основните контролни средства (Home, Search) 

 2. ФУНКЦИОНАЛНОСТ  
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2.1 Въпроси на търсенето и на извличането на информация 2.2 Въпроси на 

навигацията и прелистването 2.3 Секторно-специфична функционалност (напр. 

информация за дела, решения, протоколи и др.) 

 3. НАДЕЖДНОСТ  

3.1 Липса на непредвидени ситуации 3.1.1 Грешки в препратките (липсващи, 

погрешни, невалидни) 3.1.2 Правописни грешки 3.1.3 Различни други недостатъци 

3.1.3.1 Недостатъци или липса на функционалност при използване в различни 

браузъри 3.1.3.3 “Осиротели” страници 3.1.3.4 Без предупреждение се отива на 

страница “Under construction” 

 

 

 4. ЕФИКАСНОСТ  

4.1 Производителност 4.1.1 Бързина на зареждане на статичните страници 4.2 

Достъпност 4.2.1 Информационна достъпност 4.2.1.1 Support for text-only version 

4.2.1.2 Readability by deactivating the Browser Image Feature 4.2.1.2.1 Image Title 

4.2.1.2.2 Global Readability 4.2.2 Прозоръчна достъпност (наличие фреймове, 

наличие на версия без фреймове) … 

 

2. ОБЩИ КРИТЕРИИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА УЕБ-ДИЗАЙНА  

Сайтът трябва да изглежда професионално и оригинално. Дизайнът трябва да бъде 

прост и изчистен. Качеството на един уеб-сайт може да бъде оценявано чрез 

различни критерии, като основни критерии биха могли да бъдат:  

ФУНКЦИОНАЛНОСТ: 

1. Да се обследва как работи, изглежда и функционира в различните 

браузъри ( за целите на това проучване ще се ползват Google Chrome, 

Internet Explorer  и Mozilla.  
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2. Скоростта на връзката също има значение. Ако един сайт е разработен и 

върви добре при високоскоростен Интернет, то при ниски скорости 

зареждането може да се окаже мъчително бавно.  

3. Използване на сайта през мобилно устройство: да се проследи отваряне 

на страници, скорост, навигация, сваляне на документи и др.   

 

3. КРИТЕРИИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ТЕХНИЧЕСКО 

СЪДЪРЖАНИЕ  

3.1. Общи технически въпроси 

1. Началната страница на сайта да е с дължина не повече от екран и половина 

(при скролване-местене нагоре и надолу); 

2.  Има ли възможност за запазване на информация на компютъра на 

потребителя; 

3. .Да се показва датата на последната актуализация, като се отчита и 

актуализацията по движение на делата; 

4. .Има ли възможност за изтегляне на дълги документи (например .doc или 

.pdf); 

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

6. Да се поддържа Карта на сайта, навигационна лента и стъпка „Назад“ 

/backward на всяка страница; 

 

3.2. Потребителски интерфейс  

 

Потребителският интерфейс трябва да може да отговори на нуждите на широкия 

обхват възможни потребители, без значение дали се ползва от юристи ( адвокати) 
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или граждани, като клиенти на съда /или обикновени потребители; говорим 

(майчин) език или степен на инвалидност.  

1. Да се проследи ползват ли се различен цвят, размер и форматиране на 

шрифта между заглавията и подробното съдържание; 

2. Има ли търсачка, как работи, дава ли лесен достъп до търсената информация;  

3. Използваните заглавия като линкове отговарят ли на основните нужди на 

потребителите;   

Потребителският интерфейс включва в себе си едно от най-важните неща, които 

трябва да се имат предвид при създаване на уеб-сайтове – ясната навигация.  

 

3.3. Навигация  

Навигацията трябва да бъде съобразена с потребителите и трябва да дава пълна 

информация на потребителя за неговото местоположение в сайта, както и точни 

указания за движение в ширина или дълбочина. Потребителите трябва лесно да 

намират това, което търсят.  

 

3.4. Достъпност  

България, като страна-членка на ЕС, следва съвременната политика на страните от 

ЕС, която се основава на т.н. философия за приобщаване (e-inclusion) на хората с 

увреждания и възрастните хора към обществения живот, чрез използване на новите 

информационни и комуникационни технологии. Това предполага създаване и на 

достъпни за всички сайтове, които да имат многоезични възможности, да са 

подходящи за възрастни хора и лица с увреждания, да са достъпни и за по-бедните 

слоеве от населението. За да се направят достъпни уеб-документите, е необходимо 

да се приемат някои подходящи критерии за дизайн и функциониране, засягащи 

съдържанието и структурата на информацията.  
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Планът за действие eEurope+, поставящ приоритетите за развитие на 

информационното общество в България, препоръчва прилагане на основните 

насоки на Инициативата за достъпност в обществените Интернет страници - Web 

Accessibility Initiative (WAI)48 на W3C Consortium, който е изработил множество 

документи, засягащи всички аспекти на проблема с достъпността.  

В тази връзка, следва да се провери:  

Сайтът достъпен ли е за хора с увреждания?  

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

1. 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.  

2. Хора с нарушен слух: Има ли съдържание в сайта, което е възпроизведено 

само звуково? Има ли 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. 

3.5. Интерактивност  

Интерактивността в интернет се осъществява чрез наличие на механизми за 

обратна връзка и линкове (хипервръзки).  

1. Има ли такива механизмите за обратна връзка: форуми, анкети или само 

един e-mail адрес.  
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2. Електронни услуги, има ли достъп, какви видове електронни услуги са 

достъпни, какви електронни документи могат да са подписват, изпращат и 

др. 

3. Има ли защита на личните данни, как са управляват личните данни и 

мрежовата сигурност.  

 

4. КРИТЕРИИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ  

Най-общо следва да се провери и анализира следната информация и основни 

услуги:   

4.1. Обща информация за функциите на съда според вида му, в този случай 

Окръжен съд; 

2.Предоставяне на информация за движението на делата – насрочените и решените 

дела; 

3.Информация за местонахождението на отделните канцеларии и деловодства по 

етаж и номер на кабинета; 

4.Информация за дължимите държавни такси за отделните услуги и процедури; 

5.Образци на документи /молби и формуляри/ и указания  при попълването им; 

6. Информационни брошури за структурата на българските съдилища, правата и 

задълженията на гражданите според българското законодателство и съобразно 

различното им процесуално качество; 

7. График на съдебните заседания по съдебни зали; 

8.Информация за връзка със съдебни институции, местни власти, изпълнителната 

власт,  

9. Изчерпателен списък (или връзка) с Адвокатската Колегия от конкретния 

съдебен район, Нотариусите работещи в съдебния район, Частни съдия-

изпълнители и др. служебни лица във връзка със съда; 
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10. Информация за ПРАВНА ПОМОЩ – връзка ( линк) към съответните бюра за 

правна помощ, информация на самия сайт: кой и как може да ползва правна 

помощ; 

9. Механизмите, които гражданите могат да използват, за да подават жалби и да 

правят предложения за подобряване на услугите; 

10.Съдържа ли се информация на чужд език и какво е нейното съдържание.  

11. Друга информация и/или услуга, която работещият експерт счете за 

необходима.  

  

VIII. ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

Основният документ, който следва да бъде произведен на база на настоящата 

методика е Анализ за ефективността на специализираните интернет страници на 

окръжните съдилища от Южен централен район на РБългария.  

В тази връзка, се очаква всеки един от ангажираните експерти, спрямо 

разпределените съдилища по съдебни райони да проучи, тества и събере 

информация за съответния сайт по описаните по-горе критерии, чрез прилагане на 

приетите методи за работа.  

След провеждане на проучването, експертът ще опише събраната информация, ще 

я анализира и ще даде своите препоръки, следвайки следното примерно 

съдържание:   

1. Обща информация – кой съд, кои са общините, които обслужва, обща 

информация за самия съд – колко е голям, колко са съдиите, какви състави 

има, съдебна администрация и др.  

2. Въведение в съответния интернет сайт на съда и описание на 

състоянието на сайта;  

3. Анализ съгласно описаните критерии в т. VII от тази методика;   
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4. Изготвяне и отправяне на препоръки, най-често срещани пропуски, грешки 

и или добра практика, на база анализираните интернет страници; 

5. Обща оценка и обобщение; 

6. Резюме (до една страница) за целите на изготвяне на електронна 

информационна брошура за превод на 6 езика.   


