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РАЙОНЕН СЪД –ВЕЛИНГРАД 

 

1. Обща информация. 
Съд във Велинград е открит на 01.10.1920 г. с наименованието Мирови съд, с. 

Лъджене Пещерска околия за улеснение  на населението от Чепинския край в 

правното му обслужване. От 30 .10.1934 г. вече е наименуван Околийски съд в с. 

Лъджене. От образуването на град Велинград през 1948 г. до 01.12.1952 г. се 

наименува Околийски съд– Велинград. След това  Народен съд – Велинград, а по-

късно Районен съд – Велинград.  

         На районния съд са подсъдни всички граждански дела с изключение на тези, 

които са подсъдни на окръжния съд като първа инстанция. Към Велинградски 

районен съд са обособени самостоятелни служби - Съдебно-изпълнителна и Служба 

по вписванията. 

В Районен съд град Велинград работят петима магистрати, двама Държавни 

съдебни изпълнители и един съдия по вписванията. В състава на съдебната 

администрация участват 20 служители.   

 

2. Въведение в интернет сайт на съда и описание на 

състоянието на сайта. 
              Актуалният интернет сайт на Районен съд – Панагюрище е: https://velingrad-

rs.justice.bg/. Функционира от месец декември 2019 г. след реализирания проект 

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

граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“. Като цяло сайтът отговаря на 

основните изисквания за ползваемост, функционалност, надеждност, ефикасност и 

достъпност. 

 

Сайта съдържа информация относно:  

Информация за съда: 

- Представяне: История, Организационна структура и Работно време; 

-  Ръководство: Председател; 

-  Състав: Съдии, Държавни съдебни изпълнители и Съдия по вписванията; 

- Указател за контакт; 

-  Местоположение; 

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

преводачи, Съдебни заседатели; 

 

Пресцентър: 

- Новини; 
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- Инициативи и събития; 

- Обяви и конкурси; 

- Обявления публични продажби: Публични продажби (ДСИ) и Публични 

продажби (ЧСИ); 

 

Документи: 

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

предоставяне на достъп до обществена информация, Правна рамка за 

медиацията; 

- Годишни отчетни доклади; 

- Декларации; 

- Бланки и образци; 

- Други: Правна помощ и Образци; 

- Бюджет; 

- Разни; 

 

Информация за дела: 

- Справки по дела: Достъп до Електронни съдебни дела, Движение на дела в 

Пазарджишки съдебен район ; 

- График на заседания; 

- Съдебни актове; 

 

Връзки: 

- Единен портал за електронно правосъдие; 

- 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 са налични за: 

- Контакти; 

- Работно време; 

- Банкови сметки; 

- График на заседанията; 

- Кариери; 

- Карта на сайта; 

- Търсене; 

- Профил на купувача: Вътрешни правила, Публични покани, Процедури, 

Предварителни обявления, Обяви и Становища на АОП; 
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- Правила за предоставяне на достъп до обществена информация; 

- Политика за достъпност; 

- Политика за защита на личните данни; 

Налична версия на сайта за езици- български език и английски език /непълен 

превод/. 

 
 

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: като цяло сайта е абсолютно разбираем и 

достъпен. Бърза ориентация за информацията, която предоставя; 

- 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/или какво ново”- налична в сайта, като предоставя 

информация за най-новите събития; 

 

 

3.1.2. ФУНКЦИОНАЛНОСТ: 

 

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

- 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/  

 

3.1.3. НАДЕЖДНОСТ: 

 

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

невалидни страници) ; 

-  Правописни грешки – има на сайта, като например в раздел Представяне- 

Организационна структура е записано в първото изречение „  …. двама 

Държавни съдебени изпълнители“ , в раздел Справки по дела- информация по 

дела е записано „ Достъп до Електронни съдебни дела, Движение на дела в 

Пазарджишки съдебен район“, в раздел Пресцентър- Новини е записано „Ден 

на отворените врати 2019 година в РС Велинхрад“ ; 

- Недостатъци или липса на функционалност при използване в различни 

браузъри – сайта работи еднакво с различните браузъри;  

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

единствено във версията на английски език сайта не препраща към другите 

страници. Най-често се изписва – „Server Error in '/' Application“ ,“ Страницата не 

е намерена „; 
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- Без предупреждение се отива на страница “Under construction”- не е открито 

препращане към страница“Under construction”; 

 

 

 

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. Дизайнът е прост и изчистен.  

 

 ФУНКЦИОНАЛНОСТ: 

 

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

Chrome, Internet Explorer  и Mozilla :  

- 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.  

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

и сваляне на документи – образци и др.   

 

 

3.3.  КРИТЕРИИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

3.3.1. 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 /като банкови сметки и др. информация/; 

- Има възможност за изтегляне на дълги документи (doc или pdf) заявления, 

молби и др. Съдебните решения трябва да се копират от страницата към която те 

препраща сайта; 

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

на всяка страница; 

 

3.3.2. Потребителски интерфейс: 
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- Ползват се различен цвят, размер и форматиране на шрифта между 

заглавията и подробното съдържание, което улеснява достъпа на информация; 

- Търсачка е налична на сайта. Работи бързо като 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. 

 

3.3.3. Достъпност:  

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 механизмите за обратна връзка: АНКЕТИ и ЕЛЕКТРОННА 

КУТИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ.  

- Електронни услуги – някои електронни услуги са достъпни, например 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 410 ОТ ГПК  чрез електронен 

подпис е също достъпно. 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. 
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-  Защита на личните данни- в сайта на Районен съд Велинград има раздел Политика  

на Защита на личните данни,  който обаче не е изработен. Липсва информация.  

 

 

3.4. КРИТЕРИИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ: 

 

- Достъпна и достатъчна  обща информация за функциите на съда; 

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

дела; 

- 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; 

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

им за най- широко търсените- 19 броя  Бланки и образци; 

- 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; 

- Информация за връзка със съдебни институции, местни власти, изпълнителната 

власт е налична.  

-Не е налична директна  връзка с Адвокатската Колегия от конкретния съдебен 

район, списък на Нотариусите работещи в съдебния район и др. служебни лица във 

връзка със съда. В раздел Връзки-Други институции съществуват препратка към 

страниците на Регистър на българската адвокатура https://public.bar-

register.bg/StartPage.aspx?ReturnUrl=%2f; Справочник- Нотариуси 

https://www.lex.bg/notaries  ;  

-  Информация за ПРАВНА ПОМОЩ– липсва връзка (линк) към съответните бюра 

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

правна помощ. Налични са на сайта образци на молби за правна помощ и 

процедурите за предоставяне на правна помощ в съдебната фаза; 

- 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. 

 

 

4. ПРЕПОРЪКИ 

 

       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,да 

бъде предоставен лин/връзка с Адвокатската Колегия от конкретния съдебен район, 

списък на Нотариусите работещи в съдебния район и др. служебни лица във връзка със 

съда. Разбира се следва да се отбележи, че все още тези нови сайтове са в тестови 

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

информация и др. 

 

 

 

 

 

https://public.bar-register.bg/StartPage.aspx?ReturnUrl=%2f
https://public.bar-register.bg/StartPage.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.lex.bg/notaries
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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.; 

 

 


