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1. Обща информация –  

Окръжен съд – Хасково разглежда като първа инстанция гражданските и 

наказателните дела, които са му определени със закон, а като въззивна /втора/ 

инстация дела, образувани по жалби и протести срещу съдебни актове на районни 

съдилища. В съдебния район на Окръжен съд – Хасково попадат следните районни 

съдилища: Районен съд – Хасково, включващ Общините Хасково, Минерални бани и 

Стамболово; Районен съд – Димитровград, включващ Община Димитровград; 

Районен съд – Харманли, включващ Общините Харманли, Симеоновград и 

Маджарово; Районен съд – Свиленград, включващ Общините Свиленград и 

Любимец и Районен съд – Ивайловград, включващ Община Ивайловград. 

 В момента в Окръжен съд – Хасково има разкрити 15 щатни бройки за съдии, 

от които 14 бройки са заети, в т.ч. Административен ръководител – Председател, 

двама заместник председатели и 1 една щатна бройка е свободна. Също така има 

разкрити 3 щатни бройки за младши съдии, от които две са заети и една е свободна.  

В Окръжен съд – Хасково са обособени две отделения – Гражданско 

отделение, което включва гражданските дела І и ІІ инстанция и Наказателно 

отделение, което също включва наказателните дела І и ІІ инстация. 

В момента в Хасковския окръжен съд работят общо 16 съдии и 38 съдебни 

служители със следната организационна структура: 
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2. Въведение в интернет сайт на съда и описание на състоянието на сайта;  

 От 01.12.2019 г. Окръжен съд – Хасково е с нов сайт, намиращ се на адрес: 

https://haskovo-os.justice.bg/bg 



                          

 
 
 
 

 
 

                                                                        АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО                      
                                                                            СЪТРУДНИЧЕСТВО И                       
                                                                                      РАЗВИТИЕ 

 

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.  4 

 

Сайтът на Окръжен съд Хасково е част от Единен портал за електронно 

правосъдие, разработен по проект: „Електронно правосъдие - проучване и 

изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и 

единен електронен портал на съдебната власт“, финансиран по Оперативна 

програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. Договорът е сключен в изпълнение на обществена 

поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на единен портал на електронното 

правосъдие, и обучение за работа с единния портал“. Единният портал за 

електронно правосъдие унифицира цялостния интерфейс и общите раздели на 

почти всички районни съдилища, всички окръжните съдилища, 

административните съдилища с изключение на административния съд в 

Благоевград, Смолян, София – град и София – област, апелативните съдилища с 

изключение на военно апелативния съд. 

Сайтът на Окръжен съд Хасково отговаря на основните изисквания за 

използваемост, функционалност, надеждност, ефикасност и достъпност, разработен 

във версия на сайта за езици- български език и английски език (непълен превод).  

Под заглавния ред са разположение разделите, отварящи падащи менюта, както 
следва: 
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I. Информация за съда –  

 Представяне – история и организационна структура; 

 Ръководство – Председател, заместник председатели; 

 Състав – Съдии и Младши съдии; 

 Указател за контакт  

 Местоположение - ГРАД ХАСКОВО БУЛ. “БЪЛГАРИЯ“ № 144 
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 Полезна информация –Банкови сметки, съдебни такси, вещи лица, 
съдебни преводачи, съдебни заседатели, стажант 
юристи и съдебна рубрика „Темида“; 

II. Пресцентър – Новини, Инициативи и събития, Обяви и конкурси, 

Обявления за публични продажби. 

III. Документи – Стратегически документи – Вътрешни правила и Правила 

за достъп до обществена информация; Годишни отчетни доклади, Декларации – 

Регистър на декларациите за несъвместимаст, Бланки и образци и Други – Бюджет 

и Защита на личните данни. 

IV. Информация за дела – Справки по дела, График на заседанията, Съдебни 

актове - ЦУБИПСА; 

V. Връзки – Единен портал за електронно правосъдие, Висш съдебен съвет, 

Съдебен район, Други съдилища и Други институции; 

VI. Обратна връзка – Анкети и Електронна кутия за предложения и сигнали. 

Под командния ред с описаните раздели е разположено изображение на 

статуя на Темида и вдясно са разположени два раздела – Бързи връзки – 

съдържащи, подбрани подраздели от основните раздели – Контакти, Работно време, 

Профил на купувача, Банкови сметки, График на заседанията, Кариери и Правила за 

предоставяне на достъп до обществена информация. Както и раздел Съобщение – 

съдържащ уведомление за актуални решения на Окръжен съд Хасково. 

Под изображението следва секцията Електронни услуги–оформени в 

четири раздела: 
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I. Електронни съдебни дела – Електронните съдебни дела като част от 

Единния портал за електронно правосъдие (Портала) представляват 

информационна система, която предоставя възможност на лицата (потребители), 

които имат създадена регистрация и активиран профил в Портала да прегледат 

електронните копия на техните съдебни дела (граждански, търговски или 

административни), както и да копират, като незаверени преписи отделни 

документи, съдържащи се в делото. 

II. Актове със заличени лични данни – в портала са публикувани 

съдебни актове със заличени лични данни, достъп до които има всеки без да се 

изисква потребителско име и парола. 

III. Сигнали за корупция в съдебната система - в портала е изградена 

Система за подаване чрез електронна форма, приемане и обработване на жалби и 

сигнали за корупция в съдебната система, генерираща уникален код, чрез който да 

се извърши проверка за движението на жалбата. 

IV. Случайно разпределение – портала дава възможност за достъп до 

информация за начина на разпределяне на всяко дело чрез преглед на Протокола за 

случайно разпределение на делата. 

Под електроните услуги са посочени отново данни за контакти със 

Окръжен съд Хасково – адрес, телефони, факс, E-mail, Социални мрежи, както и 

линкове към Единен портал за електронно правосъдие, Политика да достъпност, 

Политика за защита на личните данни и към стария сайт. 
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Анализ, съгласно описаните критерии в т. VII от методиката; 
   

1. ПОЛЗВАЕМОСТ  

Сайтът на Окръжен съд Хасково дава цялостна разбираема информация на 

потребителя. Системата за означаване на секциите и разделите е с добро качество. 

Картата на сайта е добре структурирана и разбираемо подредена в дърво на сайта с 

кратко и лесно за потребителя съдържание. Липсват функции за обратна връзка и 

за помощ (глобална помощ и помощ по конкретни части или функции на сайта). 

Адресния указател (email, телефони, факсове, традиционна поща) е наличен в 

отделни раздели и бързи връзки, както и в дъното на сайта, изведен в 

самостоятелна секция; Страница “FAQ” за въпроси и отговори няма. Налична е 

страница за новини и съобщения. Основните контролни средства (Home, Search) са 

постоянно закрепени. 

2. ФУНКЦИОНАЛНОСТ  

Търсенето и на извличането на информация е лесно и бързо, тъй като става с 

2-3 кликвания, което показва добра навигация и прелистване. Секторно-

специфична функционалност на сайта дава възможност за информация за дела, 

решения, протоколи и др. чрез услугите „Електронни съдебни дела“ и „Актове със 

заличени данни“ (публикувани съдебни актове). 

3. НАДЕЖДНОСТ  
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Като цяло сайтът е надежден и не създава непредвидени ситуации. Поради 

краткия период на съществуване на сайта, вероятно изграждането му и 

попълването с информация продължа, което води до някои грешки в препратките 

(липсващи, погрешни, невалидни), но не и във важните раздели на сайта. 

Информацията в сайта е правилно изписана на български език, като сайта е 

наличен и в английска версия, която не е изцяло изградена. При използване на 

различни браузъри (Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox) не се 

забелязват недостатъци или липса на функционалност. Не са налични “Осиротели” 

страници и няма прехвърляне без предупреждение на страница “Under construction”. 

4. ЕФИКАСНОСТ  

Производителността на сайта е добра, тъй като позволява бързина на 

зареждане на статичните страници. Достъпност на български език отлична. 

Включително и Информационна достъпност. Support for text-only version налична е 

поддръжка за текстова версия. Readability by deactivating the Browser Image Feature - 

Валидно е Четене чрез деактивиране на функцията за изображение на браузъра, 

както и достъпност в прозорци. 

ОБЩИ КРИТЕРИИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА УЕБ-ДИЗАЙНА  

Сайтът изглежда професионално и оригинално. Дизайнът е прост и изчистен. 

Основните критерии за оценка качеството на един уеб-сайта са следните:  

ФУНКЦИОНАЛНОСТ: 

1. Сайтът работи еднакво добре, изглежда и функционира бързо в 

различните браузъри (Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox).  

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. През мобилно устройство страниците се отварят бързо, скоростта и 

навигация са добри, налична е възможност за сваляне на документи, образци и др.   

КРИТЕРИИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ  

1.1. Общи технически въпроси 
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Началната страница на сайта е с дължина два екрана (при скролване-местене 

нагоре и надолу); Сайтът дава възможност за запазване на информация на 

компютъра на потребителя чрез сваляне на документи и образци, както и копиране 

на текстова информация – адреси, банкови сметки и др.; 

Няма данни за датата на последната актуализация на информацията в сайта, 

като се отчита и актуализацията по движение на делата; 

Сайтът дава възможност за изтегляне на дълги документи (например .doc 

или .pdf); Съдебните решения се свалят в HTML формат и се отварят в браузър, от 

където могат да бъдат разпечатани. Използват се ясни термини без съкращения; 

Поддържа се Карта на сайта, навигационна лента и стъпка „Назад“ /backward 

на всяка страница; 

1.2. Потребителски интерфейс  

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.  

1. Интерфейсът на сайта дава възможност за улесняване на достъпа до 

информация чрез индивидуални настройки с инструментите за достъпност с 

използването на различен цвят, размер и форматиране на шрифта между 

заглавията и подробното съдържание; 

2. Инсталираната в сайта търсачка, работи бързо и осигурява лесен достъп 

до търсената информация;  

3. Използваните заглавия като линкове отговарят на основните нужди на 

потребителите;   

Потребителският интерфейс включва в себе си добра навигация, която е 

съобразена с потребителите и им дава пълна информация за неговото 

местоположение в сайта, както и точни указания за движение в ширина или 

дълбочина с цел лесно да намиране на търсената информация.  
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1.3. Достъпност  

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: Не е налично съдържание в сайта, което да е 

възпроизведено само звуково. Няма жестономичен превод. Сайтът дава възможност 

за повишена четливост чрез 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. 

1.4. Интерактивност  

Интерактивността в интернет се осъществява чрез наличие на механизми за 

обратна връзка и линкове (хипервръзки).  

1. Налични са следните механизмите за обратна връзка: АНКЕТИ, 

ЕЛЕКТРОННА КУТИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ и e-mail адрес.  

2. Електронни услуги - достъпни са някои електронни услуги. Разрешен е 

достъпа 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. 

КРИТЕРИИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ  

https://ecase.justice.bg/-
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Най-общо следва да се провери и анализира следната информация и основни 

услуги:   

Достъпна и достатъчна обща информация за функциите на Окръжен съд 

Хасково. Сайтът предоставя на информация за движението на делата – График на 

заседанията и съдебни актове; 

Налична е Информация за местонахождението на отделните канцеларии и 

деловодства по етаж и номер на кабинета; 

Публикувани са тарифите за дължимите държавни такси за отделните услуги 

и процедури; 

Сайтът дава възможност за изтегляне на някои Образци на документи 

(молби, декларации и заявления) – общо 13 броя, като разделът не е попълнен 

изцяло с използваните от съда формуляри; 

Сайтът дава информация за структурата на Окръжен съд Хасково, но липсва 

информиране за правата и задълженията на гражданите според българското 

законодателство и съобразно различното им процесуално качество; 

График на съдебните заседания по съдебни зали – чрез задаване конкретна 

дата или период от дати, сайтът дава информация за насрочените дела в открито 

съдебно заседание; при посочване само номера и вида на делото се получава 

информация да проведените и насрочените открити съдебни заседания по 

конкретното дело. Информация за съдебните зали, в които ще се провеждат 

откритите съдебни заседания по делата няма. 

Раздел връзки осигурява достъп до съдебни институции, други съдилища, 

прокуратури, но не и до сайтове на местната и изпълнителната власт,  

Липсват връзка към сайта на Адвокатската Колегия Хасково, както и списък 

на Нотариусите и Частни съдия-изпълнители, работещи в съдебния район. 

Информация за ПРАВНА ПОМОЩ – не е налична връзка (линк) към 

съответните бюра за правна помощ, както и информация на самия сайт: кой и как 

може да ползва правна помощ; 

В раздел обратна връзка е наличен формуляр за подаване по електронен път 

на сигнали и предложения във връзка с работата на съда, включително чрез 

прикачване на файлове, както и да получи отговор на физически адрес. 
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Механизмите, които гражданите могат да използват, за да подават жалби и да 

правят предложения за подобряване на услугите; 

Сайтът съдържа информация на английски език, която не е пълна и 

функционира с ограничен достъп до твърде малко обща информация. 

3. Изготвяне и отправяне на препоръки, най-често срещани пропуски, грешки 

и или добра практика, на база анализираните интернет страници; 

Полезно е да има за гражданите страница „често задавани въпроси“; 

информация за правна помощ с връзка към съответните бюра за правна помощ’; 

пълна версия на сайта на английски език; повече достъпност за основните групи 

хора с увреждания;  

Неудобство при използване електронната услуга Електронни съдебни дела, 

създава изискването за лично подаване в регистратурата на съответния съд на 

заявление за електронен достъп за всяко конкретно дело, което би могло да бъде 

улеснено чрез подаване на същото с квалифициран електронен подпис или поне по 

e-mail с изпращане на заявлението за достъп до електронно дело, подписано с 

квалифициран електронен подпис. 

Интерфейсът на сайта се влияе от дължината на текста в раздел Бързи 

връзки и Съобщения, тъй като според големината им ненужно се разтегля и 

картината с образа на Темида, а и като цяло сайтът става на повече от два екрана. 

Образът на Темида би следвало да бъде статичен или прозрачен и да не се влияе от 

динамичните раздели. 

4. 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. 
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5. Резюме  

Сайтът на Окръжен съд Хасково отговаря на основните изисквания за 

използваемост, функционалност, надеждност, ефикасност и достъпност, 

разработен във версия на сайта за езици- български език и английски език (непълен 

превод). 

Интерфейсът на специализираната интернет страница дава възможност за 

улесняване на достъпа до информация чрез индивидуални настройки с 

инструментите за достъпност с използването на различен цвят, размер и 

форматиране на шрифта между заглавията и подробното съдържание. 

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. Потребителският интерфейс включва в себе си добра 

навигация, която е съобразена с потребителите и им дава пълна информация за 

неговото местоположение в сайта, както и точни указания за движение в ширина 

или дълбочина с цел лесно да намиране на търсената информация.  

Предлаганите електронни услуги осигуряват електронен пълен достъп до 

електронни съдебни дела на лицата (потребители), които имат създадена 

регистрация и активиран профил в Единния портал за електронно правосъдие да 

прегледат електронните копия на техните съдебни дела (граждански, търговски 

или административни), както и да копират, като незаверени преписи отделни 

документи, съдържащи се в делото. Наред с това достъпна е и информация за 

движението на съдебните дела, графика на съдебните заседания, както за 

конкретно дело така и за делата по зададен период от време и съдебните актове 

със заличени данни за всички съдебни дела. 

Полезна услуга е - Подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение 

по реда на чл. 410 от ГПК с квалифициран електронен подпис, която се нуждае от 

допълнителни указания за попълването на формуляра, в случаите, когато излиза 
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съобщение за некоректно попълнено поле. Наред с това услугата не функционира 

надеждно, да не кажа въобще. Трудно, почти невъзможно е прикачването на 

документите като приложения. 

Електронната услуга – свидетелство за съдимост дава възможност на всяко 

лице родено в Република България, което не е осъждано и притежава електронен 

подпис да подаде заявление и да получи Електронно свидетелство за съдимост, като 

заплаща по електронен път (чрез EPAY) дължимата държавна такса в намален 

размер. 

Електронната услуга – случайно разпределение на делата – осигурява достъп 

до информация за случайното разпределение на делата по докладчици като 

търсенето може да бъде извършвано за конкретно дело, както и за всички дела по 

зададен времеви интервал. 

 


