Център на НПО
в Разград

Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”
Изследване на интернет-страниците
на наблюдавани съдилища от първа група1
Общ коментар: През последните пет години се наблюдава развитие на политиките за
прозрачнот и публичност в съдебната система. Като цяло е положителен процесът
за информиране на обществото за дейността на съда и администрацията. Липсва
темпо и система за работа в политиките за връзки с обществеността. Все още
липсват електронните услуги за граждани и улеснения за уясвимите групи. Смятаме
за неуместно използването/смесване на различни графични решения и неподходящи, на
моменти несъвместими
цветове. В голяма част интернет-страниците на
съдилищата са с различен дизайн, информацията не е поднесена достъпно, липсват
удобни търсачки, липсва актуална информация, има празни рубрики, дублира се
информация в различни по название рубрики. В някои случаи несистемният подход до
момента за изграждане, поддържане и представяне на информацията в интернетстраниците създава противоречив образ на съда и принизява авторитета на
съдебната институция.
Окръжен съд – Благоевград – http://blagoevgraddc.judiciary-bg.org
1. Позитивни страни:
1.1. Общо устройство на сайта:
Сайтът разполага със звукова версия за незрящи; освобождаване от държавни такси;
получили сте призовка; какво трябва да правите като свидетел в съда. Препоръчваме
оптимизиране дизайна на сайта от гледна точка на унифициране на използваните
шрифтове и жветова гама. Менютата в лявата страна на страницата са: Обща
информация (с 14 подменюта); Справки по дела (с 4 подменюта);
Новини/Обяви/Съобщения (с 6 подменюта); Галерия (с 5 подменюта); Календар на
събитията и Анкета. Менютата от дясно дават информация за: Контакти на съда;
Полезно за гражданите (с 8 подменюта); Районните съдилища в окръга (с 5 подменюта)
и Полезни връзки (с 11 подменюта). Има обособена търсачка. Меню “За адвокатите”
предоставя информация за Единен портал за предоставяне на достъп до пълната
информация по съдебните дела: https://ecase.bg/
В секция „За съда” са поместени следните подсекции: Историческа справка,
компетентност, вътрешни правила, декларации по ЗПУКИ. Обособени са секция за
справки по дела, секция с новини, секции галерия и календар, анкетни въпроси,
контакти на съда, полезна информация за адвокати и граждани, линкове към други
съдебни институции и електронен брояч на посещенията.
Има проблем с достъпа до страницата на съда на 3 и 4 април 2012г. – не е достъпна.
1.2. Детайлен изглед:
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Навигацията по менюта в сайта показа: В сайта са публикувани имената на съдиите и
съдебните заседатели, но без снимки към тях. Публикувани са 9 декларации на
служители по ЗПУКИ. Файловете са във формат PDF. Тези декларации не са
попълнени коректно – посочените имена са заличени с коректор - не се личат имената,
пропуснати са суми по кредити, част от декларациите са попълвани на ръка и
сканирани са предоставени в сайта. Няма публикувани декларации на съдиите. Липсва
и препратка към сайта на ВСС, където могат да бъдат намерени.
На сайта на ВСС са публикувани 28 декларации по ЗПУКИ и декларации за настъпили
промени в декларираните обстоятелства. Декларациите не са актуални – данните са към
2009 г, в част от тях не са посочени размерите на кредитите,а в някои декларации
свързаните лица са посочени с инициали. Списъкът с изнесените имена на страницата
на Благоевградски окръжен съд не съвпада с подадените декларации пред ВСС. Някои
от публикуваните декларации не се отнасят за действащи съдии.
В секция “Компетентност” е поместена извадка от ЗСВ.
В Секция „Вътрешни правила” са поместени: Вътрешни правила за публикуване,
правила за разпределяне на делата, правила за изпращане на съобщения по електронна
поща, правила за достъп до информация, медийна стратегия, етичен кодекс на съдиите,
етичен кодекс на съдебните служители, правила за съдебните заседатели, правила за
отстраняване на проблеми по дела, правила за достъп на граждани с увреждания,
правила за подбор на съдебни служители, план за подобряване работата на съда и
вътрешни правила за комисията по етика.
Посочена е обслужващата банка, но не е публикуван договора с нея.
Има секция, в която се посочват делата със значим обществен интерес.
Изнесена е информация за стажант- юристите.
Няма секция с обявления за публични продажби. Сайтът предлага и анкета на
посетителите.
Поместени са връзки към други правни сайтове.
Съдебните актове са обявени по дати. Достъпът до постановените съдебни актове не е
лесен, отварят се няколко падащи страници.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: В интернет-страниците на
Окръжен съд и Районен съд в Благоевград публикуваните съдебни актове са поместени
по един и същи начин в рубрика „съдебни актове”. Структурата в разделът с
публикуваните съдебни актове е по години, месец и дати. Указания за достъпа до тях се
намират в подменю „Упътване за извършване на справки”. За гражданите им е
предоставена за удобство възможност за справки в три различни варианта – по номер
на дело, по постановени съдебни актове и по влезли в сила съдебни актове. Също така
съществува възможност и за подробно търсене и справки посредство Централизираният
интерфейс за публикуване на всички съдебни актове на съдилищата, поддържан от
ВСС.
На произволен принцип бяха разгледани следните публикации в интернет-страницата
на Окръжен съд - Благоевград:
1. Определение по въззивна жалба в гражданско дело 525/2010г. Разгледано от съдия
Анета Илинска. Не се четат мотивите, липсват данни за съдебния състав.
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:


Да се публикуват снимки на съдиите на сайта на съда;



Да се публикуват на страницата на БОС декларациите по ЗПУКИ на съдиите с
актуализация на данните- изписване на имената и оповестяване размерите на
кредитите към банковите институции;
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Да се създаде секция с обявления за публични продажби - оптимизиране
архитектурата на сайта;



Да се публикува договора с обслужващата банка;



Да се улесни достъпа до поставените съдебни актове - оптимизиране
архитектурата на сайта;



Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език);



Да се въведат електронни услуги за гражданите;



Да се допълни нормативната база по секции, където е необходимо;

Районен съд – Благоевград: http://blagoevgradrc.judiciary-bg.org
1. Позитивни страни:
1.1.Общо устройство на сайта:
Сайтът е със семпъл дизайн и приятна цветова гама в зелено. Менютата са подредени в
ляво, а в дясно виждаме контактите на съда и полезни връзки към други институции.
Качена е звукова версия на сайта, но след изслушване се установява, че записът е с
продължителност само 1:11 минути, което поставя под въпрос реалното приложение на
програмата. Работата с търсачката на сайта препраща към Google, което е озадачаващо.
Забелязваме и анкетен въпрос, след отговора на който обаче не виждаме статистика за
гласуването до момента, а сме насочени към секцията с новините, която се актуализира
периодично. Менютата вляво са: Навигация (с 10 подменюта); Новини, съобщения,
мнения (с 8 подменюта); Справки по дела (с 7 подменюта); Вашите права в ЕС (с 2
подменюта); Полезно да знаете (с 5 подменюта); Галерия (с 7 посменюта); Календар и
електронен брояч на посещенията. Вдясно откриваме търсачка, звукова версия на
сайта, Център по медиация, контакти на съда, линкове към съдилища в района, полезни
връзки и анкета. Секция “Ново!! За Вас Адвокати” информира гражданите за Единен
портал за предоставяне на достъп до пълната информация по съдебните дела
https://ecase.bg/
1.2.Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в сайта показа: В секция “Информация за съда” , подсекция
“Местоположение” последното е много добре онагледено- с карта на града и вътрешен
план за първи и втори етаж. Подсекция “Структура” показва структурата на РС
Благоевград, с последна актуализация от 09.12.2010г. В подсекция “Съдебен район” е
описана Община Благоевград и община Симитли и са поместени карти на
благоевградски район и България, което ние намираме за добра практика, която може
да се приложи и в сайтовете на останалите съдилища. В подсекция “Съдии” са описани
съдиите по само две имена и не са приложени снимки към тях. В подсекция
“Стратегически план” са поместени Стратегически план на РС Благоевград за периода
2010 – 2015г. и Оперативен план към стратегическия план за периода ноември 2010г. –
декември 2011г. Отчитаме като добра практика прилагането на Стратегически план за
дейността на съда. Тези планове са поместени в pdf формат и могат да се разгледат чрез
програмата Adobe Acrobat Reader, което може да доведе до невъзможност за
запознаване с тях от потребителите, които не са инсталирали тази програма на
персоналните си компютри. По-удачен вариант за нас е отварянето им като нов
прозорец в самия сайт. Подсекция “Вътрешни правила” показва вътрешните правила на
съда, отново поместени в pdf формат. Подсекция “Отчети” онагледява отчетите на съда
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за периода 2008-2011г. , които може да бъдат разгледани посредством програмата
Microsoft Excel. Подсекция “Съд-модел” упоменава какво е нужно на даден съд, за да
бъде охарактеризиран като такъв и показва, че РС Благоевград попада в тази категория,
което ние отчитаме като положителна черта. В подсекция “Декларации” са поместени
декларациите по ЗПУКИ. Имената в тях са описани само с инициали, не са посочени
конфликти на интереси, не са упоменати размерите на кредитите към съответните
институции. Декларациите са от 2009г. и е нужна тяхната актуализация. Подсекция
“Работно време” информира гражданите за работното време на съда. Описано е и
приемното време на Председателя на съда в следващата подсекция. В подсекция
“Медиите за нас” са поместени различни публикации свързани с работата на съда.
В секция “Банкови сметки” намираме информация за обслужващата банка. Не е
поместен сключения договор с нея.
Секция “Контакти” показва телефоните и местоположението в съда на съдебните
служители.
В секция “Примерни бланки” са поместени образци на документи, които се отварят
чрез програмата Microsot Word.
В секция “Тарифи” са поместени размерите на държавните такси. Не са упоменати
възможностите за освобождаване от тези такси.
В секция “Съдебни заседатели” откриваме имената на съдебните заседатели от община
Благоевград и община Симитли.
Секция “Проекти и партньори на съда” показва реализираните и предстоящи проекти
на съда и партньорите на РС Благоевград измежду които и Центъра на НПО в Разград.
Има препратки към сайтовете на партньорите, което ние намираме за положително.
Секция “Софтуер за незрящи” удостоверява, че в РС Благоевград вече се използва
специализиран софтуер за синтезирана реч за хора с увредено зрение или неграмотни,
които са страни по съдебните дела. Това е добра практика, която смятаме, че трябва да
се въведе и в останалите съдилища.
В секция “Дела с медиен интерес” се поместват решения по определени съдебни дела,
представляващи медиен интерес.
Секция “Кутия за сигнали” предоставя възможност за обратна връзка на гражданите
където те могат да изразят мнения по въпроси, които ги вълнуват. Това се осъществява
посредством електронна поща като остава съмнение дали не се използва Microsoft
Outlook, което ще означава инсталирането и на персоналния компютър на потребителя
преди той да има възможност да изпрати дадено писмо до РС Благоевград.
В секция “Международен опит” може да прочетем статии отразяващи обучението на
благоевградски съдии в САЩ през 2011г.
Секция “Мнения” отразява получените от съда благодарствени писма.
В секция “Прессъобщения” се поместват прессъобщения от съда.
Секция “Справки по дела” предлага възможност за извършване на справки по
определени дела от гражданите като е описано как точно може да стане това. Поместен
е седмичен график на съдебните заседания и месечен такъв с насрочените дела.
Публикувани са постановените съдебни актове и влезлите в сила съдебни решения.
Поместен е и речник на юридическите термини и съкращения, които най-често се
използват при работа с наказателни дела, което намираме за интересно. Има опция за
търсене на съдебни актове и в други съдилища в страната, което създава удобство за
гражданите.
Секция “Вашите права в ЕС” съдържа полезна информация за правата на гражданите.
Поместена е препратка и към сайта на Европейския портал за електронно правосъдие.
Секция “Полезно да знаете” предоставя информация по различни въпроси в помощ на
гражданите, пострадали от дадено престъпление, в това число и деца. Има препратка
4

към Националната телефонна линия за помощ на деца и фондации, занимаващи се с
пострадали от престъпления граждани. Поместени са закони с образователен характер
или просто за проверка по определен казус. Упоменати са видовете правна помош и как
гражданите може да се възползват от нея.
В секция “Галерия” е помесен снимков материал от различни събития свързани с
работата на съда.
Поместен е календар с препратки към важните събития за месеца. Сайта разполага с
брояч на посещенията по дни, представен в графична и таблична форма. Посочено е, че
предстои откриване на Център по медиация в съдебната палата на РС Благоевград. За
огромно улеснение на адвокатите е упоменато, че стартира тестова версия на Единен
портал за предоставяне на достъп до пълната информация по съдебните дела на адрес
https://ecase.bg. Поместени са указания за работа с него и Заявление-образец за искане
на достъп до системата.
В обобщение смело можем да кажем, че сайтът на РС Благоевград е най-пълен и
обширен по отношение информацията поместена в него от разглежданите до момента
сайтове на съдилищата.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: В интернет-страниците на
Окръжен съд и Районен съд в Благоевград публикуваните съдебни актове са поместени
по един и същи начин в рубрика „съдебни актове”. Структурата в разделът с
публикуваните съдебни актове е по години, месец и дати. Указания за достъпа до тях се
намират в подменю „Упътване за извършване на справки”. За гражданите им е
предоставена за удобство възможност за справки в три различни варианта – по номер
на дело, по постановени съдебни актове и по влезли в сила съдебни актове. Също така
съществува възможност и за подробно търсене и справки посредство Централизираният
интерфейс за публикуване на всички съдебни актове на съдилищата, поддържан от
ВСС.
На произволен принцип бяха разгледани следните публикации в интернет-страницата
на Районен съд - Благоевград:
1. Решение № 9844 към дело 20111210103047 със съдия Саша Алексова по ЗЗДН.
Не е посочено името на институцията, в която да бъде настанено, дори е
заличено и името на съда.
2. Решение № 9051 към дело 20111210201686 със съдия Георги Янев. Спазени са
изискванията за публикация на съдебен акт.
3. Решение № 1306 към дело 20111210202172 със съдия Емил Божков. Спазени са
изискванията за публикация на съдебен акт.
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:


по-всеобхватно използване на звуковата версия на сайта;



оптимизиране на търсачката - оптимизиране архитектурата на сайта;



добавяне статистика на анкетните въпроси на сайта - оптимизиране
архитектурата на сайта;



добавяне на снимки на съдиите към имената им;



промяна формата на документите от pdf на doc;



актуализиране на Декларациите по ЗПУКИ;



публикуване на договора с обслужващата банка на съда;



добавяне материал за възможността на гражданите да се освободят от
държавните такси;
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Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език);




Да се въведат електронни услуги за гражданите;
Да се допълни нормативната база по секции, където е необходимо;

Районен съд – Дупница http://rs-dupnitsa.com
1. Позитивни страни:
1.1. Общо устройство на сайта:
Сайтът е лесен за ориентация; семпъл и изчистен, няма натрапчиви цветове, не са
представени много секции. Менютата горе са представени добре, но не и останала част
от страницата. Препоръчваме да се оптимизира дизайна от гледна точка на цветовата
гама. Менютата от горната страна на страницата са: Начало; Вие и съдът; Полезно; За
съда; Публична продан; Връзки; Галерия; Правила и Доклади. На началната страница
са публикувани секции: контакти на съда, справки по дела (приключили граждански и
наказателни дела, насрочени дела и дела с обществен и медиен интерес) и актуална
дейност, където е посочено учасието на съда в проект “Правосъдие близо до хората:
втора фаза”. Посочени са делата, по които не се предоставя публична информация. Има
работеща търсачка за улеснение на гражданите. В лявата страна на страницата има
опция за коригиране на шрифта, в посока неговото увеличаване или намаляване, в
помощ на потребителите с проблеми със зрението. Страницата има и английска версия,
но има нужда от допълване на определени секции. В средната част на страницата
откриваме приветствие от Председателя на съда до потребителите.
1.2. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в сайта показа: Съдебните актове публикувани от РС-Дупница
се поместват навреме. Предоставена е лесна справка по приключени дела. Публикувани
са съдебни актове по приключили дела по месеците на издадените решения по тях.
Посочено е разпределението на предстоящи дела.
В секция “Полезно” е предоставена обширна информация – банкова информация,
освобождаване от държавни такси, образци на документи, телефонен указател.
В секция “Публична продан” е посочена обслужващата банка. В секция “Вие и съдът” е
поместена информация, която разяснява правата на гражданите – правна помощ,
медиация, свидетел, призоваване, съдебен заседател, вещи лица. Гражданите имат
възможност да подават сигнали за корупция – има образец на бланка, оказано е къде
може да бъде подадена.
В секция “За съда” са публикувани имената на съдиите в РС – Дупница, като е посочен
техния ранг и състав, в който участват. Съдиите са 12 на брой. На сайта са публикувани
декларациите по ЗПУКИ на всички съдии с посочени имена. Същото се отнася и за
съдебните служители. Декларациите са попълнени коректно с посочени суми на
кредити и банкова институция. Подадени са през 2009 г., заявени са и 5 декларации за
променени обстоятелства.
В секция “Връзки” са поместени препратки към други съдебни институции. В секция
“Правила” са публикувани КЕПБМ, Правила за публикуване на съдебни актове в
интернет, Правила за случайното разпределение на делата. В секция “Доклади” са
публикувани годишни отчетни доклади за дейността на съда за периода 2008 – 2011г...
Не е посочен списък на съдебните заседатели. Не е посочено лице, което отговаря за
връзките с обществеността.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: Трудно се намират
публикуваните постановени съдебни актове в интернет-страницата на Районен съд –
Дупница, защото липсва обособен раздел с такова име. Страницата няма добра
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структура и гражданина не може лесно да намери необходимата му информация.
Съдебните актове са публикувани в рубриките „Свършени граждански дела” и
„Свършени наказателни дела”. Липсва възможност за търсене на определено дело по
номер и дата и изисква се време за намирането му. Рубриката „влезли в сила съдебни
актове” не е достъпна за потребителите. На произволен принцип бяха разгледани
следните постановени съдебни актове:
1. Решение от 15.03.2012г. по гражданско дело 3509/2011г. образувано по иск за
плащане на издръжка. Разгледано е от съдия Светлана Бъчева със секретар
Юлия Вукова. Решението е публикувано в пълно съдържание, спазени са
изискванията по Закона за защита на личните данни. Публикуваното решение
изглежда едно към едно като на хартиен носител.
2. Определение от 03.02.2012г. по гражданско дело 374/2012г. по иск за
разрешение за изтегляне на парична сума от детски влог. Разгледано е от съдия
Светла Пейчева със секретар Ива Георгиева. Публикацията е пълна, включва и
протокол с информация за хода на производството. Спазени са изискванията по
Закона за защита на личните данни. Публикуваният акт изглежда също като на
хартиен носител.
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:






Да се публикуват снимки на съдиите на сайта на съда;
Да се публикува списък с имената на съдебните заседатели;
Да се актуализират всяка година декларациите подавани по ЗПУКИ на съдиите
и съдебните служители;
Да се посочи лицето отговарящо за връзки с обществеността, ако има такова;
Английската версия на сайта да се допълни с липсващите секции;




Да се въведат електронни услуги за гражданите;
Да се допълни нормативната база по секции, където е необходимо;

Окръжен съд – Кюстендил - http://kjustendil.court-bg.org/
1. Позитивни страни:
1.1. Общо устройство на сайта:
Ориентацията в интернет- страницата е лесна. Цветовата гама е семпла. Размерът на
шрифтът е дребен и препоръката ни е да бъде увеличен, за да не се затрудняват хората
със зрителни проблеми. Рубриките в ляво са: Начало; Окръжен съд – Кюстендил (с 18
подменюта); Районен съд – гр. Кюстендил; Районен съд – гр. Дупница; Често задавани
въпроси; Съобщения; Декларации на съдебните служители по чл. 12 от ЗПРКИ;
Вътрешни правила; Закон за държавните такси и Тарифа 1 и гр. Кюстендил.
В средата на страницата са поместени новините и съобщенията. Историческата справка
е поставена на централно място – рубриката е добра, но препоръчваме да се обособи
като отделна секция в меню от ляво. Под тези менюта има търсачка. От дясната страна
на страницата е изложено падащо меню- “Бързи връзки”, което насочва гражданите към
нужната им информация, без да е нужно те да я търсят по менютата в ляво. Поместени
са линкове към Прокуратура; Съдебно изпълнение; Адвокатска колегия; Нотариус.
Освен тях отбелязваме и линкове с информация как да получим правна помощ и
Пътеводител за гражданите в съдебните процедури. Анкетната секция, връзки към
други институции и Указания за потребителите относно начина на достъп до
публикуваните съдебни актове допълват страницата на съда.
1.2. Детайлен изглед:
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Навигацията по менюта в сайта показа: В секция “Съдебни зали” са посочени
съдебните зали, като са упоменати зала 2 и 3 в Кюстендил и зала 4 като пункт на КОС,
помещаваща се в сградата на РС-Дупница. Тази практика представлява улеснение за
гражданите. Постановените съдебни актове се публикуват на страницата на съда - като
е спазено изискването за конфиденциалност относно имената и личните данни на
участниците в процеса.
В секция „Влезли в сила законни актове”са поместени всички актове на КОС, като за
целта не е нужна регистрация на потребителите. Актовете са поместени в таблична
форма за съответния месец на постановяването им.
В секция “Правила за етично поведение” са публикувани КЕПМБ, Етичен кодекс на
съдебните служители и Правила за организацията и дейността на комисиите по
професионална етика в органите на съдебната власт.
Секцията „Решения на КОС по дела с особен обществен интерес” представлява интерес
за гражданите. Тук са поместени актове на знакови за обществеността дела като
обвинение срещу Костадин Катин – кмет на община Кочериново, обвинение срещу
Атанас Янев – кмет на община Дупница, делата срещу така известните Братя Галеви.
В секция “Проекти” е поместена информация по проект „Правосъдие близо до хората:
втора фаза”.
В секция “Вещи лица” са поместени имената и координатите на вещите лица. В секция
„Често задавани въпроси” е публикувана полезна информация за гражданите,
разяснени са правата им и възможностите за участие в процеси. В секция “Декларации
на съдебните служители по чл. 12 от ЗПРКИ” са публикувани декларациите на 30
съдебни служители, като са посочени само инициалите им. Декларациите не са
актуални. Попълвани са през 2008 г., 2009 г. и 2011 г. Най- актуалните са за
служителите, които са постъпили на работа през съответната година. Освен това не са
публикувани декларациите на магистратите. В сайта на ВСС са публикувани
декларации по ЗПУКИ на 15 магистрати от КОС. Декларациите не са попълнени както
е нужно- в нито една не е посочен размер на кредита, всички лица са упоменати с
инициали:
1. В декларация от 12.01.2009 г. лице с инициали К. Л. Б. е посочено като
административен ръководител на ОС-Кюстендил, а в момента длъжността се изпълнява
от съдия Мирослав Начев.
2. ГДМ – посочва, че има задължение към банка ДСК, не е посочен размер – 12.01.2009
3. РБС – 13.01.2009
4. ДЗД – 12..01.2009
5. ПНБ – 12.01.2008
6. ВДБ-К – кредит към ТБ Алианц – не е посочен размер -14.01.2009
7.ЙМЦ – кредити към ОББ – Кюстендил – не е посочен размер - 07.01.2009
8. СГК – кредит ТБ Алианц – не е посочен размер – 09.01.2009
9. ММН – заем ТБ Алианц – размер не е посочен – 12.01.2009
10. ТХК – няма размер - 13.01.2009
11. ЮХМ – Експресбанк, Пощенска банка – няма размер – 12.01.2009
12. ЕХС-Т – кредит банка ДСК – няма размер – няма посочена дата на попълване
13. НСМ – 13.01.2009
14. СЙБ – младши съдия – 12.01.2009
ПНБ- декларации за промяна от 26.05.2009 г.
Михаил Александров Малчев– младши съдия – 16.06.2009 г.
Евгения Христова Стамова – Тодорова – 26.06.2009 г. - декларация в промяна на
обстоятелствата.
Миглена Северинова Кавалова – Шекирова – младши съдия 18.11.2010
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В секция “Закон за държавните такси и Тарифа 1” е публикувана тарифа №1 към
Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените
служби и МП. Не е посочена информация за случаите на освобождаване от държавни
такси.
В секция “Съдии” са посочени имената на следните съдии: Мирослав Начев, Пенка
Братанова, Росица Савова, Ваня Богоева, Галина Мухтийска, Диана Данаилова, Евгения
Стамова, Йоланда Цекова, Красимир Бамбов, Надя Георгиева, Соня Кочова и Татяна
Костадинова. Младши съдии са Михаил Малчев и Миглена Кавалова – Шекирова.
Посочено е и, че съдия, Юрий Маринов е временно отстранен от длъжност.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: В секция “Поставени съдебни
актове” има опция за разширено търсене на постановени актове по дела, което
препраща към сайта на МП. Публикувани са следните съдебни актове с липсваща
информация по тях:
1. На случаен принцип избрано решение на КОС от 28.02.2012 г. Производството е по
реда на чл.64, ал.6 вр. ал.4 вр. ал.1 от ЗИНЗС. ЧНД № 61/2012
В решението е посочено името на председателя на състава – Пенка Братанова,
секретарят е посочен с инициали М. С., името на прокурора е упоменато – Валери
Пенков. Осъденият, защитникът му, началникът на затвора – гр. Б, председателят на
комисията по чл.73 ЗИНЗС към затвора – Б са посочени само с инициали.
2. ВЧНД №19/2012 г. Състав: Г. Мухтийска – председател и членове: Ваня
Богоева и Евгения Стамова. Определение. Секретар Г. К. ; Прокурор Владимир
Мицов. Производството е по реда на чл. 65, ал. 7 от НПК. Жалбоподателят
Р.Л.Г., редовно призован се явява лично и се представлява от защитника му адв.
В., който е преупълномощен от адв. Д. – процесуален представител и защитник
на обвиняемия до момента.
3. Гр. Дело № 795/2011 г. Съдебен състав: Росица Савова – председател и членове
– Соня Кочова и Татяна Костадинова. Секретар: В.С. адвокат Г.М. действащ
като пълномощник на "Софитекс"ООД гр. София, въззивницата и нейните
правоприемници са посочени с инициали. ЕГН са заличени.
4. Решение по търговско дело № 83/2011 облигационни искове – Бендидас ЕООД
– община Дупница от 07.03.2012 г. Съдия Галина Мухтийска. Секретар М. С.
Ищецът ****” ЕООД ЕИК *** от гр.***, **, ул.”**” № **,вх.**,ет.**,офис ***,с
посочен в нея съдебен адрес: гр.*****, ул.”*****” № **, адв.И. , С.Б.
тел.****,факс **** с исковата си молба вх.№ 5801/14.Х.2011 г. е предявил
против ОБЩИНА ДУПНИЦА гр.Дупница 2 600, пл.”Свобода”№ 1 БУЛСТАТ
0026163 два обективно и комулативно съединени иска.
5. Гражданско дело № 837/2011 г. Състав на съда: Росица Савова – председател и
членове – Соня Кочова и Таня Костадинова. Образувано е по жалба на А.В.К. с
ЕГН **********,***, против постановление за прекратяване на изп. дело №
79/2011г. по описа ЧСИ Н.С. с район на действие КРС на основание чл.433,
ал.1, т.1 ГПК. С молба от 26.06.2011г..до ЧСИ Славов взискателят по изп.дело
№79/2011г. А.К. е уведомил ,че прекратява пълномощията на адвокат И.Йосев.
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:
 Да се публикуват снимки на съдиите на сайта на съда
 Увеличаване на зададения шрифт и улесняване ориентацията на гражданите в
сайта
 Да се обособят отделно препратките към интернет- страниците на РСКюстендил и РС- Дупница - оптимизиране архитектурата на сайта
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 Корекция името на рубрика “Служби” т. к. информацията в нея е подвеждаща за
гражданите
 В рубриката за справки на насрочени дела препоръчваме да се посочва и
съдебната зала.
 Да се създаде възможност за търсене на дело в справката по поставените дела.
 Да се промени името на закона за конфликт на интереси на от ЗПРКИ на ЗПУКИ
 Да се създаде възможност за ползване на сайта от хора с увреждания
 Да се помести информация за съдебните заседатели
 Да се поместят отчетните доклади от предходни години, за да могат гражданите
да правят справки
 Да се публикуват указания за потребителите за начина на достъп до
публикуваните съдебни актове
 Да се публикуват договорите на съда с обслужващата банка и условията, по
които се внасят държавните такси
 Да се предоставят електронни услуги за гражданите – подаване на формулярите
онлайн
 Да се публикуват декларациите по ЗПУКИ на магистратите, като се посочат
имената им и размерите на взетите кредити
 Да се изнесе информация за дейността на Етичната комисия действаща към съда
и да се публикуват решенията свързани с нея
 Да се създаде рубрика с обявления за публичните продажби
 Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език)
 Да се въведат електронни услуги за гражданите;
 Да се допълни нормативната база по секции, където е необходимо;
Районен съд - Кюстендил - http://krs-bg.eu/
1. Позитивни страни:
1.1. Общо устройство на сайта:
Дизайнът на РС Кюстендил е семпъл. Използван е морско-син цвят. Препоръчваме
оптимизране дизайна на сайта от гледна точка на цветовата гама. Менютата са
подредени в лявата част на страницата: Начало; За нас; За контакти; Служби и услуги;
Съдебни актове; Съдии в КРС; Полезни връзки; Отчетен доклад; График на
заседанията; Чести въпроси; Кюстендил- история и Обяви и конкурси. На заглавната
страница са поместени: кратка историческа справка на съда; вътрешните правила за
публикуване на съдебни актове в Интернет и тези за организацията по изпращане на
призовките и съобщенията чрез електронната поща; заповедта за случайно
разпределение на делата; указания за потребителите относно публикуваните съдебни
актове и декларациите по ЗПУКИ на съдебните служители. Поместено е и важно
съобщение, касаещо нотариусите, адвокатите и гражданите относно работата на
служителите по вписванията. Има линк към Централен сайт за публикуване на
съдебните актове на съдилищата в Интернет на адрес: http://legalacts.justice.bg.
1.2.Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в сайта показа: Вътрешните правила се отварят с програмата
Microsof Word. Заповедта за случайно разпределение на делата в КРС също се отваря с
тази програма. В повечето от декларациите имената на съдебните служители са
посочени с инициали, не са посочени размерите на дължимите суми по кредитите, не са
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посочени конфликти на интереси. Декларациите са от 2009г. Като е нужна тяхната
актуализация.
В секция “За контакти” са поместени контактите на РС Кюстендил включително и
разопложението на съдебната плата върху интерактивна сателитна карта. Упомената е
банката, с която работи съда, банковите сметки, които се използват, но не е приложен
договора между съда и обслужващата банка.
В секция “Служби и услуги” се информират гражданите за разположението на
отделните звена на територията на съда- регистратура, деловодства, каса, счетоводен
отдел, секретариат и бюро “съдимост”. За някои от звената е посочен телефон за
връзка, а за други е упоменато работното време с граждани.
Секция “Съдебни актове” разделя поставените съдебни актове и влезлите в законна
сила съдебни актове на граждански и наказателни дела. Делата могат да бъдат
разглеждани по месеци и години. Отбелязано е, че в публикуваните съдебни актове са
използвани съкращения на имената на съдиите като техните пълни имена са посочени в
тази забележка.
В секция “Съдии в КРС” са поместени имената на съдиите и контактите с тях. Не са
поместени снимки на съдиите.
Секция “Полезни връзки” насочва гражданите към сайтове на Европейски, Държавни и
институции от Съдебната система.
В секция “Отчетен доклад” са поместени докладите за дейността на съда за периода
2006 – 2011г. като навигацията в тях е много удобна посредством хиперлинкове в
самия доклад препращащи гражданина до конкретната тема, която го интересува, без да
се налага да скролира постоянно. Отчитаме този подход като добра практика, която
може да се приложи и за останалите съдилища.
Секция “График на заседанията” предоставя възможност за търсене от страна на
гражданите по граждански и наказателни дела. Това е осъществимо в рамките на
страницата, без да се използват външни програми, което служи за улеснение на
търсещите информация за дадено дело.
В секция “Чести въпроси” намираме информация по различни често задавани въпроси,
касаещи правата на жертви на престъпления; какво трябва да знаем като свидетел;
задавани въпроси от съдебните заседатели; как се процедира след получаване на
призовка; правни средства за защита от недобросъвестни страни и как да си извадим
свидетелство за съдимост. Отчитаме като недостатък липсата на опция за корекция на
шрифта по тези текстове, тък като той е доста ситен и би затруднил хора със зрителни
проблеми.
Секция “Обяви и конкурси” дава информация за актуалните свободни работни места
към съда. Поместени са образци на документите, които са нужни при кандидатстване.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: Секция “Съдебни актове”
разделя поставените съдебни актове и влезлите в законна сила съдебни актове на
граждански и наказателни дела. Делата могат да бъдат разглеждани по месеци и
години. Отбелязано е, че в публикуваните съдебни актове са използвани съкращения на
имената на съдиите като техните пълни имена са посочени в тази забележка. На
случаен принцип са отворени следните постановени съдебни актове, публикувани на
страницата на РС-Кюстендил:
1. Решение № 315 от 16.06.2010г. , в законна сила от 12.01.2012г. Не е посочено
името на секретаря.
2. Решение № 176 от 28.01.2011г. , в законна сила от 21.03.2012г. Не е посочено
името на секретаря.
3. Решение от 24.03.2012г. , в законна сила от 28.05.2012г. Не е посочен номер на
решението, не е описано пълното име на съдията.
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Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:


актуализиране на Декларациите по ЗПУКИ;



публикуване на договора с обслужващата банка на съда;



добавяне на снимки към имената на съдиите;



корекция в посока увеличаване размера на шрифта в секция “Чести въпроси” –
оптимизиране архитектурата на сайта;




инсталиране на звукова версия на сайта;
посочване размера и начините за освобождаване от държавните такси;



Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език);

 Да се въведат електронни услуги за гражданите;
Да се допълни нормативната база по секции, където е необходимо;
Районен съд - Перник: http://pernikrs.court-bg.org/
1. Позитивни страни:
1.1. Общо устройство на сайта:
Сайтът на съда функционира добре, ориентацията в него е лесна и информацията е
достъпна за гражданите. Препоръчваме оптимизиране дизайна на сайта от гледна точка
на цветовата гама и унифициране на шрифта. Менютата вляво са: Представяне и
юрисдикция; Съдебен район; Информация за контакт; Структура на съда; Съдебен
състав; Етични кодекси; Вътрешни правила; Тарифи; Банкова информация;
Предложения и сигнали; Годишен статистически доклад; Декларации по ЗПУКИ;
Съдебни актове; Календар на заседанията; Съдебни зали; Свободни работни места;
Примерни образци на документи; Работно време и Проекти и партньори. За улеснение
на гражданите са поместени местонахождението на съда, контактите, по които да се
осъществи комуникацията м/у служители и граждани, също така връзки и правила. В
секция “Работно време” е упоменато работното време с граждани на службите на РС
Перник. Това е във времевия интервал между 9 и 17 часа всеки делничен ден. Посочена
е и промяната в работното време на служба “Архив” поради извършване на дейности по
подбор и унищожаване на съдебни дела. В секция “Съдебни зали” е посочено къде се
намира всяка зала, с придружена снимка на вратата и вътрешен изглед на залата.
Поместени са и връзки към други институции, които също са от потенциална полза за
потребителите на сайта. Откриваме връзки към ОС Перник, Прокуратура, Адвокатска
колегия, Нотариална камара, Съдебно изпълнение, Връзки и Съобщения. Търсачката в
сайта функционира добре и е от полза за гражданите. Има форма, чрез която
гражданите могат да отправят предложения и сигнали. Чрез менюто “Бързи връзки”,
което се намира в горната дясна страна на страницата, гражданите могат да стигнат до
търсената от тях информация, без да се налага навигация по търсене.
1.2. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в сайта показа: Описани са таксите за граждани и как те могат
да се освободят от тях. От гледна точка на прозрачността са поместени годишните
доклади за периода 2009 – 2011 г. Освен тях са поместени и декларациите по ЗПУКИ
като са разделени по категории за съдиите и съдебните служители. За улеснение на
гражданите има възможност за търсене на делата по месеци или по номер. В подсекция
“Съдебни заседатели” на секция “Съдебен състав” е упоменато кои съдебни заседатели
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отсъстват от страната и с кои няма връзка, което е важна информация, потенциално
касаеща определени граждани. Секция “Свободни работни места” се актуализира
периодично. В секция “Проекти и партньори” фигурира “Споразумение за
сътрудничество” м/у РС Перник и Сдружение “Център на НПО в Разград”.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: В интернет-страницата на
Районен съд – Перник публикуваните постановени съдебни актове се намират в
рубрика „съдебни актове”. Лесно се намират публикациите, подредени са по месеци и в
таблици по видове дела. Забелязва се, че някои решения или определения не са
публикувани по необясними причини.
На произволен принцип бяха разгледани следните постановени актове:
1. Решение по гр. дело № 6770/2011г. по ЗЗДН, разгледано от съдия Николина Янчева.
Вижда се, че липсват мотиви. Спазени са изискванията по Закона за защита на личните
данни.
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:
 в рубрики, в които липсва информация да бъде поместена – в началната
страница, секция “Съобщения” в дясно, подсекция “Работа с граждани” стои
като празно поле – оптимизиране архитектурата на сайта;
 Срещу имената на съдиите да се поместят техни снимки;
 В секция “Съдебен състав”, подсекция “Магистрати” - за Наказателната колегия
липсва лицето за 1-ви състав, а за Гражданската колегия - това за 3-ти състав –
да се посочат имената на съставите;
 Поместените декларации по ЗПУКИ са от 2009 г., като е нужно тяхното
актуализиране, а лицата - Десислава Каменова Павлова (съдия по вписванията),
Гергана Димитрова Манова (съдия по вписванията), Гергана Христова Христова
- Коюмджиева (гражданска колегия 4-ти състав, командирована в РС
Благоевград) и София Георгиева Икономова (гражданска колегия 5-ти състав,
командирована от РС Благоевград) нямат подадени декларации, както и целия
състав “Съдебни заседатели” също нямат подадени декларации. Да се
публикуват декларациите по ЗПУКИ на всички съдии и на съдебните
заседатели;
 В секция “Примерни образци на документи” липсват образците на документите:
“Заявление за прилагане на искани документи по дело” и “Заявление за
разрешение на сключване на сделки с имоти, собственост на непълнолетни”.
Препоръка да се публикуват посочените образци на страницата на РС – Перник.
 В секция “Работно време” да се упомене свободния прием на съдебните
служители в рамките на това работно време, също така да се упоменат телефона
за предварителен контакт с тези лица на сайта.
 Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език);
 Да се въведат електронни услуги за гражданите;
 Да се допълни нормативната база по секции, където е необходимо;
Районен съд – Петрич - http://petrich.judiciary-bg.org
1. Позитивни страни
1.1. Общо устройство на сайта:
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На пръв поглед сайтът на РС – Петрич изглежда издържан. Впечатление прави
различния формат на шрифта и цветовата гама- препоръчваме да се оптимизира
дизайна на сайта. Достъпът по секции е сравнително улеснен. Не се изисква
регистрация за потребителите. На началната страница са публикувани указания за
потребителите за начина на достъп до публикуваните съдебни актове, които препращат
към информация за дело, график на заседанията, график за заседанията месечно,
съдебни актове и влезли в сила съдебни актове. Менютата са подредени от лявата
страна на сайта, а в дясната са посочени контактите на съда, линкове към съдилищата в
окръга, фотогалерия, календар и полезна информация за адвокатите. Менютата в ляво
са: Навигация; Справки по дела; Новини събития съобщения. Меню “Навигация” се
разделя на 10 подменюта. Меню “Справки по дела” е с 7 подменюта. Меню “Новини
събития съобщения” се разделя на 3 подменюта. В интернет страницата на РС- Петрич
е посочено наличието на софтуер за хора със зрителни увреждания, но не става ясно
как може да се използва. Поместен е брояч за посещенията на сайта. Секцията,
разположена в дясно “За Вас Адвокати” съдържа информация за Единен портал за
предоставяне на достъп до пълната информация по съдебните дела /https://ecase.bg/.
Имаше проблем с достъпа до страницата на съда на дати 3 и 4 април 2012г. – не е
достъпна
1.2.Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в сайта показа: Не са упоменати имената на съдиите в РСПетрич. В секция “Насрочени заседания” посочената информацията не е напълно ясна.
Посочен е само час и номер на делото без да е ясно кой съдия ще го гледа. Следва
рубрика график на заседанията месечно, в която вече е упоменато името на съдиятадокладчик по съответното дело.
В секция “Влезли в сила съдебни актове” са посочени актовете и тяхното съдържание,
но шрифтът е много дребен и това затруднява запознаването с тях. Има възможност за
отваряне на прозорец с пълния текст на акта. Същото се отнася и за влезлите в сила
съдебни
актове.
В сайта е поместен електронен достъп за адвокати. Дадени са указания за регистрация и
използване.
Има обособени вътрешни отделения. Изнесена е структурата на РС-Петрич.
В секция „Банкови сметки/Държавни такси” е посочена обслужваща банка, но няма
публикуван договор с нея, публикуван е ЗДТ и Тарифа №1.
В сайта са публикувани връзки с важни институции и сайтове на други съдилища.
Публикувани са докладите и отчетите за дейността на РС-Петрич за периода 20092011 г. : Отчетен доклад за работата на Районен съд Петрич за 12 месеца на 2011г;
Отчет по наказателните дела на Районен съд град Петрич за 12 месеца на 2011г ;
Отчет по гражданските дела на Районен съд град Петрич за 12 месеца на 2011г;
Справка за дейността на съдиите в Районен съд - Петрич за 2011г;
Суми по изпълнителни дела за 2011г.
Публикуван е списък с имената на съдебните заседатели, но не са публикувани имената
на съдиите в РС- Петрич.
Поместен е график на месечните съдебни заседания.
Публикувани са образци на документи, но липсва опция за онлайн подаването им.
Няма рубрика с обявления за публични продажби.
Публикувани са вътрешни правила.
Има раздел, който предоставя информация само за адвокати като за целта е нужна
предварителна декларация и попълване на заявление за искане на достъп до системата.
В сайта няма секция, отразяваща информация по дела придобили обществен интерес.
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Публикувани са декларациите на 29 служители на РС- Петрич, без да има връзка,
препращаща към сайта на ВСС относно декларациите на магистратите. Декларацията
на служителката Мария Генчева Митрева не може да се отвори. В декларациите си
служителите са посочили размери на кредити и институции, които са им ги отпуснали.
Някои служители са посочили и евентуални конфликти на интереси. В повечето
декларации няма посочена датата на попълване, а в тези, в които има такава датата е от
2009 г.
На страницата на ВСС са публикувани декларациите на 11 съдии от РС-Петрич.
Декларациите не са актуални - попълвани са през 2009 г. Има съдии, които не са
посочили размери на кредити, като са посочили само кредитната институция.
Некоректно са попълнени част от декларациите като са използвани инициали за
посочване на свързани лица, не става ясно кои са тези лица. Някои съдии не са вписали
имената си, а само инициали – напрамер А.И.Р. – Р., С.Г.Н. – има го в доклада. Има 4
декларации за променени обстоятелства, но и в тях се забелязват същите пропуски.
Няма секция предоставяща електронни услуги за граждани.
Има секция с възможност за обратна връзка с гражданите където те могат да подадат
коментари и предложения свързани с работата на съда.
Съществуват вътрешни правила на съда за изпращане на съобщения, призовки и
съдебни
актове
по
дела
чрез
електронен
пощенски
адрес.
Към сайта има брояч на посещенията.
В секция „Новини” се публикуват срещи и инициативи проведени с участието на РС –
Петрич.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: На случаен принцип са
отворени следните постановени съдебни актове, публикувани на страницата на РСПетрич.
1. Решение на съда №313 по дело 20111230201563 от 19.03.2012г., съдия Мая
Банчева, наказателно дело. Публикуваният акт няма титул и не са отбелязани
имената на съдия и съдебния секретар.
2. Делото е образувано по молба на главен архитект Б.Б. на общ. П. Страните са
посочени с инициали.
3. Протоколно определение №150 към дело 20121230200222 от 13.02.2012г. , съдия
Божана Манасиева, наказателно дело. Файлът не може да се отвори като
документ в текстообработващата програма (MS Word) и се наложи да бъде
копиран и да се уголеми шрифтът му. Това поставя затруднение за гражданите.
Няма посочени данни за прокурора- нито инициали, нито име. Адвокатът е
посочен като адв. Т.
4. Протоколно определение №117 06/02/2012 , съдия Рая Манолева, наказателно
дело. Липсва името на прокурора, съдебния секретар и защитника
5. Решение №12 11/01/2012 към дело 20111230101615, съдия Ангелина Бисеркова,
гражданско дело по КТ. Ищеца и общината са посочени с инициали, община П.
Фирмата, срещу която се води делото е посочена с инициали.
6. Решение №84 към дело 20111230101769 от 13/03/2012, гражданско дело по СК,
съдия Атанас Кобуров. Липсва името на съдебния секретар. Страните са
посочени с инициали. Решението е частично. Липсва информация по чия
нициатива е започнало производството.
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:
 Да се публикуват имената на съдиите в Районен съд– Петрич със снимки към тях
 Да се добави линк към сайта на ВСС, в който могат да се видят декларациите по
ЗПУКИ на съдиите, както и да се актуализират декларациите на магистратите по
ЗПУКИ
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 Да се задейства реално услугата за хора с увреждания, защото към момента е
неизползваема, въпреки че е изнесена на сайта.
 Да се публикува информация за предстоящите дела, от която да е разбираемо
дата, час, съдия и зала на провеждане на съдебното заседание - оптимизиране
архитектурата на сайта
 Влезлите в сила съдебни актове да се публикуват с по- едър шрифт на буквите
 Да се добави рубрика с обявленията за публичните продажби
 Да се публикува информация за дела придобили обществен интерес
 Да се предостави ползването на електронни услуги за гражданите
 Публикуваните постановени актове да се разделят по видове – граждански,
наказателни, търговски ... , за да бъдат улеснени гражданите при търсенето им оптимизиране архитектурата на сайта
 В публикуваните съдебни актове да се посочват имената на съдебните секретари
и прокурори.
 Да се публикуват целите постановени съдебни актове, не само решението по тях
 Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език)
 Да се въведат електронни услуги за гражданите;
 Да се допълни нормативната база по секции, където е необходимо;
Районен съд – Разлог - http://razlog.court-bg.org/
1. Позитивни страни:
1.1. Общо устройство на сайта:
Сайтът на РС –Разлог е разработен добре, предоставя пълна информация за дейността
си. Препоръчваме да се оптимизира дизайна на сайта от гледна точка на цветовата гама
в посока нейното освежаване. Менютата от лявата страна на сайта са следните: Начало
(с 2 подменюта); Новини/Съобщения/Обяви (с 3 подменюта); Съдебни справки (с 1
подменю); Дела с обществен интерес; Вътрешни правила; Правна помощ; Съдебни
актове; Актове по граждански дела (с 10 подменюта); Актове по наказателни дела (с 10
подменюта); Служби (с 7 подменюта); Служба Пробация; Служба по вписвания;
Контакти (с 2 подменюта); Бланки и формуляри; Съдебен указател; Годишни Доклади;
Декларации по ЗПУКИ; Мнения и предложения. В средата на страницата са обособени
често използвани рубрики в началната страница – насрoчени съдебни заседания,
публикувани съдебни актове (разделени на актове по граждански и наказателни дела),
новини- съобщения- обяви, служби, други и полезни връзки за гражданите. В рубрика
новини- съобщения- обяви е поместена актуална информация. Дясната страна на сайта
обхваща рубриките: Национално Сдружение на Съдебните Служители; Нотариална
колегия гр. Разлог; адвокатска колегия гр. Разлог; Съдебни заседатели; Вещи лица;
Национален институт на правосъдието; Полезни връзки и Резултати от анкетата.
Сайтът предоставя възможност за бърза ориентация. Има обособена търсачка, която е
активна за използване. Районен съд- Разлог предоставя служебен достъп за адвокати до
постановените актове след съответната регистрация- Единен портал за предоставяне на
достъп до пълната информация по съдебните дела на Интернет страницатаhttps://ecase.bg/
Разделението по секции е подробно структурирано, което улеснява гражданите при
търсене на съответната информация. Има “Бързи връзки”, които директно препращат
към нужната информация без да се налага да се търси по секциите.
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1.2. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в сайта показа: В секция “Съдебни справки” са поместени
подсекции насрочени заседания, дела с обществен интерес, вътрешни правила, правна
помощ, съдебни актове, новини, образци на бланки и формуляри, тарифа държавни
такси, банкови сметки, служби и контакти. В секция “Насрочени заседания”
насрочените дела са изнесени по дни, с упоменати към тях имената на страните,
съдията и вида на иска.
В секция „Служби” подробно са описани компетенциите на отделните служби в съда –
бюро съдимост, регистратура, деловодство, съдебни секретари, съдебен изпълнител,
връчване на призовки. Тази информация е много полезна за гражданите.
В секция “Съдебни актове” са обособени вътрешните отделения, а постановените
актове са разделени по граждански и наказателни дела.
Не са публикувани имената на действащите съдии, публикуван е списък на съдиите в
исторически аспект, от който не е ясно кои са действащите съдии. Не е посочен числен
състав на съда. Не са публикувани вътрешните правила за съдебните заседатели.
На страницата на съда са публикувани образци от документи, но няма възможност за
тяхното онлайн подаване.
Сайтът не разполага със секция за предложения и оплаквания. Не е посочен служител,
който отговаря за връзките с обществеността. Няма секция предназначена за репортери
и дела с обществен интерес. Не е приложен софтуер за достъп до страницата на съда за
хора със зрителни увреждания.
Поместени са вътрешните правила за организацията на публикуване на съдебните
актове в интернет страницата на съда. Публикуват се съдебните актове в интернетстраницата на съда със свободен и лесен достъп до тях.
В секция “ТАРИФА Държавни такси” е публикуван Закона за държавните такси и
гражданите са уведомени за възможностите за освобождаване от държавни такси.
В секция “Декларации по ЗПУКИ” не са публикувани декларации на съдиите по
ЗПУКИ – потребителите се препращат към сайта на ВСС. Публикувани са деклараците
на само 15 съдебни служители като в тях са посочени само инициалите на лицата.
Подадените декларации са от 13.02.2012 г.
На страницата на ВСС са поместени 8 декларации по ЗПУКИ на съдии от РРС.
Декларациите са от 2009г, в някои от декларациите не е посочен размер на кредит –за
финансов лизинг- има го в доклада. Поместени са 5 декларации за промяна в
декларираните обстоятелства по ЗПУКИ от 2010 и 2011 г.
На сайта са посочени банкови сметки на обслужващите банки, но не е публикуван
договор за обслужване.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: Актовете са публикувани в
рубрика „съдебни актове”. Актовете са поместени в два различни раздела по вида на
делото, към което се отнасят – граждански и наказателни дела. Актовете са
публикувани според месеца на тяхното постановяване. На произволен принцип са
избрани следните актове:
1. Решение 283/18.01.2012 по гражданско дело 1963/2011. Решението се отвори с
нормален шрифт. Изписани са пълните имена на председатестващия съдия –
Атанас Иванов и секретар Светла Сланчева. Страните са упоменати с инициали.
Искова молба от МСМ чрез адвокат СД против „Т” Е. ЕИК с адрес на
управление.
2. Определение 1392/27.03.2012 Председател Велина Полежанова, няма посочен
секретар, страните са отбелязани с инициали.
3. Наказателно дело Присъда № 803/16.02.2012 председател Яна Димитрова,
секретар Катя Самарова. Страните са упоменати с инициали. Изнесени са
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мотивите на прписъдата. Прави впечатление, че името на прокурора не е
упоменато на титула на решението, но в мотивите е посочен като представител
на РП-Р- прокурор Ч.
4. Решение 1043/02.03.2012 по АНД 696/2011 съдия Емил Божков, секретар Катя
Полежанова. Лицето, което е подало жалбата е с инициали АНА срещу
Директора на РД за областтие С, С, К, П и Б със седалище Г.С. към ГД „К.П”
при КЗП. Адвокат Г. Обжалване пред Бл. АС.
5. Решение 1060/05.03.2012 по гражданско дело 133/2011 съдия Румяна Запрянова,
секретар Катя Полежанова. Адвокати и страни са посочени с инициали.
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:


Да се посочат имената на съдиите в сайта на Районен съд- Разлог със снимки
към тях;



Да се посочи числения състав на съда в сайта на съда;



Да се публикуват вътрешни правила за съдебните заседатели - оптимизиране
архитектурата на сайта;



Да се осигури възможност за подаване на формулярите по електронен път;



Да се обособи секция за предложения и оплаквания на сайта - оптимизиране
архитектурата на сайта;



Да се създаде секция за дела с обществен интерес;



Да се създаде възможност за ползване на сайта от хора с увреждания;



Да се посочи отговорният служител за връзки с обществеността, ако има такъв;



Да се публикува договора за обслужване между съда и обслужващата банка;



Да се публикуват имената на служителите в декларациите по ЗПУКИ, както и
размерите на техните кредити към банковите институции;



Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език);



Да се въведат електронни услуги за гражданите;



Да се допълни нормативната база по секции, където е необходимо;

С подкрепата на Фондация „Америка за България”
Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза
на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на
Българо‐американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската
агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя,
продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.
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Център на НПО
в Разград

Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”

Изследване на интернет-страниците
на наблюдавани съдилища от втора група1
Общ коментар: През последните пет години се наблюдава развитие на политиките за
прозрачност и публичност в съдебната система. Като цяло е положителен процесът
за информиране на обществото за дейността на съда и администрацията. Липсва
темпо и система за работа в политиките за връзки с обществеността. Все още
липсват електронните услуги за граждани и улеснения за уясвимите групи. Смятаме
за неуместно използването/смесване на различни графични решения и неподходящи, на
моменти несъвместими
цветове. В голяма част интернет-страниците на
съдилищата са с различен дизайн, информацията не е поднесена достъпно, липсват
удобни търсачки, липсва актуална информация, има празни рубрики, дублира се
информация в различни по название рубрики. В някои случаи несистемният подход до
момента за изграждане, поддържане и представяне на информацията в интернетстраниците създава противоречив образ на съда и принизява авторитета на
съдебната институция.
Окръжен съд - Пазарджик: http://www.court-pz.info
1. Позитивни страни:
1.1. Общо устройство на сайта:
Сайта на ОС Пазарджик е с приятна цветова гама. Менютата са изнесени в лявата част
на страницата. Те са: Пазарджишки окръжен съд; Структура на съда; Райони; История;
Дела с особен обществен интерес; Достъп до съдебни дела на Пазарджишки съдебен
район; Съдебни актове; Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове; Указания
за достъп до публикуваните съдебни актове; График- насрочени дела; Централен
интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната; Вътрешни
правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес;
Вътрешни правила; Новини и съобщения; Конкурси/Доклади/Декларации; Правна
култура; Образци на документи; Вещи лица/Съдебни заседатели; Галерия/Събития;
Контакти; Обратна връзка; Прокуратури; Полезни връзки и Други връзки. Сайтът е
снабден със звукова версия в помощ на незрящите и слабо грамотни граждани.
Отчитаме и наличие на англоезична версия, където са преведени само функциите,
новини и контакти на съда и полезните връзки към други институции и брояч на
посещенията.
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Носител на Златен ключ 2007 за достъп до обществена информация
Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение по ф.д. №37/1997 г. на РОС
БУЛСТАТ: 116019267, жк. “Освобождение” 34, пк 237, Разград 7200, България

Тел./Факс: (+359 84) 661694, Е-mail: bafe@ngo-rz.org, www.ngo-rz.org

Раздел “Контакти” предоставя информация за ОС Пазарджик- адрес на съда и телефони
на съдебните служители както и информация за контактите с РС Пазарджик, РС
Пещера, РС Велинград и РС Панагюрище, което служи за улеснение на гражданите.
В средата на страницата откриваме цитат от Председателя на Областния съд при
освещаване на Съдебната палата през 1938г.
1.2. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в сайта показа следното:
В секция “Пазарджишки окръжен съд” намираме информация за Председателя на съда,
с прикрепена снимка и кратка автобиография. Упоменати са и останалите съдии,
разделени по наказателно и гражданско отделение, но без да са поместени снимки към
тях. По-долу са описани функциите на ОС в България.
Секция “Структура на съда” показва нагледно как е изградена структурата на съда.
Посочена е кратка информация за отделните служби.
Секция “Райони” ни запознава накратко с РС Пазарджик, РС Пещера, РС Велинград и
РС Панагюрище като акцента е поставен върху РС Пазарджик. Следващата секция
представя съда в исторически план.
В секция “Дела с особен обществен интерес” са поместват решения по обществени
значими дела и мотивите към тях. Гражданите могат да се запознаят лесно с тези дела,
тъй като отварянето им не изисква наличието на допълнителен софтуер, което
намираме за добра практика.
Секцията “Достъп до съдебни дела на Пазарджишки съдебен район” ни препраща към
Уеб портал за достъп до информация за съдебните дела. Там е описан достъпа до
съдебни дела и как може да бъде осъществено търсенето на такива. Има възможност за
регистрация в портала.
В секция “Съдебни актове” последните могат да се търсят по дата. Поместени са и тези
от предходни години- от 2008г. насам.
Секция “Вътрешни правила” касае правилата относно публикуването на съдебни актове
в Интернет страницата на съда и изпращането на съобщения и призовки посредством
електронен адрес. Те обаче са достъпни при наличие на програмата Adobe Acrobat
Reader, което може да доведе до евентуално неудобство за гражданите, които не са я
исталирали на собствените си компютри. Заявленията към вътрешните правила за
изпращане на съобщения и призовки чрез електронна поща са достъпни с програмата
Microsoft Word, което е по-добро решение с оглед наличието на офис пакет на всеки
домашен компютър. Същата практика отчитаме и с долната секция- “Указания за
достъп до публикуваните съдебни актове” където отново е нужно наличието на
допълнителен софтуер, за да могат гражданите да се запознаят с тези указания.
Секция “График – насрочени дела” дава възможност за търсене на делата по признакнаказателни, граждански или търговски. Тук навигацията е лесна и не се изисква
ползването на други програми.
Секция “Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в
страната” дава възможност за търсене на дела по съд, вид и номер на дело. Опцията
“Разширено търсене” дава дори повече възможности за прецизиране на търсените дела.
В секция “Вътрешни правила” – вътрешните правила за случайно разпределение на
делата, основните дела за поведение в съда и съдебната зала, основните правила за
взаимодействие с медиите и вътрешните правила- Заявление за достъп до обществена
информация отново биват отваряни в pdf формат, за което е нужно наличие на
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специализирана програма, а именно Adobe Acrobat Reader. Единствено медийната
политика на съда е достъпна за отваряне чрез Microsoft Word.
Секцията “Новини и съобщения” стои като празно поле и нашата препоръка е нейното
актуализиране.
В секция “Конкурси/Доклади/Декларации” са поместени годишния доклад за дейността
на съдилищата в Пазарджишкия съдебен окръг за 2011 година и декларациите на
съдебните служители по ЗПРКИ. Препоръчваме името да се смени на ЗПУКИ както е
актуалното име на Закона. Посочените декларации са от 2009г. и е нужно тяхната
своевременна промяна към 2012г. Съдебните служители: Емилия Иванова Григорова
(главен счетоводител), Красимира Тодорова Кацарска, Светлана Николаевна Пелтекова
системен администратор), Снежана Костадинова Пискова (съдебен секретар и
протоколист), Галина Георгиева Младенова (съдебен секретар), СПГ (съдебен
деловодител), Марияна Ангелова Пачева (съдебен деловодител), Йоана Христова
Кръстева (управител съдебни сгради), Георги Георгиев Малинов (съдебен помощник)
не са посочили размери на банкови заеми и институциите, на които са длъжници.
Съдебните секретари В.С.Б. и ЧБЛ, съдебните деловодители СПГ и ЕТТ и лицата
С.Г.М. и Л.С.Д. посочват имената си само с инициали. Не са посочени конфликти на
интереси с определени лица. Тук откриваме и информация, че поместените публикации
са в pdf формат и възможността да се изтегли програмата Adobe Acrobat Reader.
Препоръчваме този линк да се постави и на останалите места където се ползва тази
програма в секциите на сайта.
Секция “Правна култура” предоставя информация как може да се получи правна
помощ, линк към сайта на Национално бюро за правна помощ, доклади за напредъка на
България от Комисията до Европейския парламент и Съвета, възможност за подаване
на сигнали за корупция. Поместени са и тарифите за държавните такси, но без начините
за освобождаване от тях. Намираме още и етичния кодекс за етично поведение на
българските магистрати и съдебните служители. След това са поместени образци на
Заявления за Общо Деловодство и Фирмено Отделение. Това служи за улеснение на
гражданите при подаване на тези документи. Поместена е и информация относно
Гражданско и Наказателно производство и Обжалване на съдебни актове, която също е
от помощ за гражданите.
Секция “Вещи лица/Съдебни заседатели” представя имената на вещите лица и
съдебните заседатели като препоръката ни е да се увеличи шрифта към линковете за
търсене, за да се улеснят гражданите със зрителни проблеми.
Секция “Галерия/Събития” показва накратко последните събития проведени на
територията на ОС Пазарджик.
Секция “Обратна връзка” предоставя възможност на гражданите да отправят коментари
по въпроси, които ги вълнуват като по този начин се засилва обратната връзка със съда
в посока подобряване неговата работа.
Секции “Прокуратури” и “Полезни връзки” предоставят бърз достъп до определени
институции, улеснявайки по този начин гражданите. След тях са поместени и линкове
към сайтовете на останалите съдилища от района.
Като цяло може да отбележим, че сайтът на ОС Пазарджик е добре структуриран.
Единствените ни препоръки са за публикуване на актуалните декларации по ЗПУКИ и
добаване на линкове за теглене на програмата Adobe Acrobat Reader или съответно
промяна формата на тези документи в Microsoft Word.
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Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:
-

добавяне на снимки към имената на съдиите

-

промяна формата на документите от pdf на doc

-

актуализиране на секция “Новини и съобщения”

-

актуализиране на Декларациите по ЗПРКИ и промяна името на закона с
актуалното- ЗПУКИ

-

посочване начините за освобождаване от държавните такси

-

промяна размера на шрифта в посока неговото увеличаване за секция “Вещи
лица/Съдебни заседатели”

-

инсталиране на звукова версия на сайта

-

публикуване на договора с обслужващата банка на съда

-

Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език)

-

Да се въведат електронни услуги за гражданите;

-

Да се допълни нормативната база по секции, където е необходимо;

Районен съд - Пазарджик: http://rcourt-pz.info
1. Позитивни страни:
1.1. Общо устройство на сайта:
Сайтът на РС Пазарджик е с приятна цветова гама. Менютата са изложени от лявата му
част. Те са: За съда (с 5 подменюта); Служби (с 5 подменюта); Контакти; съдебен
район; Отчети; Съдебни дела (с 7 подменюта); Пресцентър; Бланки; Такси; Обяви;
Мнения; Галерия; @Връзки и Наръчник. В средата е посочена информацията за
контакти със съда както и уведомление за електронно известяване за съобщения и
призовки, налични в pdf формат. Препоръчваме смяна с doc формат, за да се улеснят
гражданите. Отдясно гражданите се информират как може да се проследят
публикувани съдебни актове; поместен е линк на Централизирания уеб базиран
интерфейс за публикуваните съдебни актове, линк към Кадастър и Имотен Регистър на
България; линк към Адвокатската колегия в гр. Пазарджик; линк към списък с
нотариусите в страната; линк към списък с вещите лица в страната, както и линкове на
ОС Пазарджик, Административен съд, Апелативен съд, Върховен административен съд
и Висш Съдебен Съвет. Най-долу е изложен брояч на помещенията на сайта.
1.2. Детайлен изглед
Навигацията по менюта в сайта показа следното::
Секция “За съда” е разделена на подсекциите: “Ръководство”, “Магистрати”,
“Структура”, “Декларации” и “Правила”. Подсекция “Ръководство” показва кои са
Председателя и Зам. Председателя на съда и функциите, които изпълняват. Подсекция
“Магистрати” съдържа имената на съдиите по категории и тяхна обща снимка, което
намираме за добра практика. Препоръчваме всеки съдия да има персонална снимка до
името си. Подсекция “Структура” отразява съда в структурно отношение. Подсекция
“Декларации” показва декларациите на съдебните служители. Името тук следва да се
актуализира от ЗПРКИ на ЗПУКИ. Декларациите са достъпни в pdf формат, което
евентуално може да затрудни ползването им от пределени потребители. Поместените
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декларации са от 2009, 2010 и 2011г. и е необходимо тяхното актуализиране. Съдебните
служители: Веска Георгиева Ватева- секретар протоколист; Росица Иванова Караджова
– съдебен секретар-протоколист; Мария Йорданова Стоянова – съдебен секретарпротоколист; Йорданка Любомирова Захариева – съдебен архивар не са посочили
размера на дължимите си кредити. Не са посочени конфликти на интереси. Подсекция
“Правила” съдържа вътрешните правила за публикуване на съдебните актове в
Интернет както и тези за случайното разпределение на делата и правила за изпращане
на съобщения и призовки чрез електронен адрес. Достъпът до обществена информация
и приложенията към него са достъпни в pdf формат.
Секция “Служби” съдържа подсекциите “ДС Изпълнител”, “Служба Вписвания”,
“Бюро Съдимост”, “Финанси” и “Призовки”. Тук намираме информация за Съдебно
изпълнителната служба, Служба по вписванията, Служба “Съдимост”, Финансовата
служба и Службата “Връчване на призовки и съдебни книжа”.
В секция “Контакти” са поместени местоположението и телефона на съдебните
служители на територията на съда. Не е посочена обслужващата банка. Препоръчваме
да се посочи обслужващата банка и договора с нея.
Секция “Съдебен район” отразява населените места, които се обслужват от съда.
Поместена е и сателитна карта, което отчитаме като положително.
Секция “Отчети” ни представя отчетните доклади на съда за периода 2006 – 2011г.
Някои от тях са налични в pdf формат.
Секция “Съдебни дела” предоставя информация за насрочените граждански и
наказателни дела, търсене на дела с произнесени решения, движение на дела,
публикуване на постановени съдебни актове, дела от общ интерес и архив на
граждански и наказателни дела от 2008г. насам.
Секция “Пресцентър” отразява прессъобщенията на съда. Секция “Бланки” е в помощ
на гражданите чрез поместените електронни образци на необходимите им документи.
Те са налични в doc формат, което отчитаме като добра практика. Секция “Такси”
упоменава размера на събираните такси, но не и как се извършва освобождаването от
тях. Секция “Мнения” дава възможност за обратна връзка с гражданите като е добавена
и опцията за изпращане на файлове, нещо което смятаме, че трябва да се въведе като
единен стандарт и в останалите сайтове на съдилищата. Секция “Галерия” предоставя
снимков материал на и вътре в съдебната сграда. Секция “Връзки” служи за улеснение
с линковете прикачени за връзка с други институции. Секция “Наръчник” не е
работеща като препоръчваме да се актуализира текущото и състояние.
Като обобщен коментар можем да кажем, че страницата на РС Пазарджик е много
добре структурирана и с лесна навигация.
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:
-

инсталиране звукова версия на сайта

-

промяна формата на документите от pdf на doc

-

добавяне на снимки към имената на съдиите

-

актуализиране на Декларациите по ЗПРКИ и промяна името на закона с
актуалното- ЗПУКИ

-

публикуване на договора с обслужващата банка на съда и нейни банкови сметки

-

посочване начините за освобождаване от държавните такси
Носител на Златен ключ 2007 за достъп до обществена информация

Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение по ф.д. №37/1997 г. на РОС
БУЛСТАТ: 116019267, жк. “Освобождение” 34, пк 237, Разград 7200, България

Тел./Факс: (+359 84) 661694, Е-mail: bafe@ngo-rz.org, www.ngo-rz.org

-

актуализиране на секция “Наръчник”

-

Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език)

-

Да се въведат електронни услуги за гражданите;

-

Да се допълни нормативната база по секции, където е необходимо;

Районен съд - Пещера: http://www.rs-pe.info
1. Позитивни страни:
1.1. Общо устройство на сайта:
Може да се работи още по интерфейса на сайта- в дясната част на заглавната страница
откриваме различна големина на шрифта както и наличието на ярко червен цвят в
частта за Указанията за достъп до публикувани съдебни актове. Препоръчваме
оптимизиране дизайна на сайта от гледна точка на цветовата гама и унифициране на
шрифта.
Менютата по секции са изнесени в ляво. Те са: За съда; История; Структура; Съдебен
район; Дела; Обявления; ДСИ; Информация; Предложения; Полезни връзки; Контакти
и Галерия.
В дясната част на сайта е изложено Споразумението за сътрудничество между
Сдружение “Център на НПО в Разград” и РС Пещера. Достояние на гражданите са още
дейността на съда за 2011г.; Указанията за достъп до публикуваните съдебни актове;
Директни справки за съдебни актове в РС Пещера; Вътрешни правила за организацията
на публикуване на съдебни актове и разпределение на делата на случаен принцип и
Списък на съдебните заседатели мандат 2010-2015г.
1.2. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в сайта показа следното:
В секция “История” гражданите се запознават с кратка историческа справка за съда.
Секция “Структура” предоставя информация за структурата на съда и работното време
на звената: Регистратура, Гражданско и Наказателно Деловодство, Бюро “Съдимост” и
архив, Съдебно изпълнителна служба и Служба по вписванията. Приложени са и
телефоните на тези служби за улеснение на гражданите.
Няма списък с имената на съдиите и не са поместени техни снимки.
Секция “Съдебен район” предоставя информация за обхвата на съдебния район на РС
Пещера.
Секция “Дела” предоставя информация за насрочените дела (наказателни и
граждански) , постановени съдебни актове по дела, включително и за изминали години
(от 2009г. насам) , движение по делата (отваря се несигурна връзка без да е обяснено на
гражданите как се процедира при това положение- препоръчваме да се изложи
указание, в което да се опише нагледно как се осъществява проследяването по дела).
Относно секцията “Дела” подраздел “Съдебни актове” и препратката за “Движение
дела”, това не е несигурна връзка, а точно подсигурена връзка която работи с HTTPS
/Hypertext Transfer Protocol Secure / .Секцията е преднадзначена за адвокати и
достъпът до нея е след регистрация. За всички останали потребители на първа страница
е приложен линк за Директни справки на съдебни актове, както и достъп до
Централният уеб базиран интерфейс.
Секция “Обявления” всъшност се оказва, че съдържа декларациите на съдебните
служители за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Препоръчваме
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името да бъде сменено с актуалното- Закон за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси. Препоръчваме шрифта на този линк да бъде увеличен, защото
създава трудности за хората със зрителни проблеми да разчетат какво е написано.
Посочените декларации са от 2009г. и е необходимо тяхното актуализиране. Имената в
тях са изписани с инициали- препоръчваме изписването на пълните имена на съдебните
служители. Съдебните служители: М.А.К. – деловодител “Бюро съдимост”, С.Д.К. –
призовкар, Н.Г.К. – деловодител, Р.Н.Д. – регистратор-деловодител, С.М.П. – секретарпротоколист не са посочили размера на изтеглените от тях кредити. Не са посочени
конфликти на интереси.
Секция “ДСИ” предоставя информация за Обявления за публична продан на ДСИ по
дела.
В секция “Информация” откриваме бланките, необходими за издаване на различен тип
документи и отново телефоните и работното време на службите в съда. Препоръчваме
да се смени името на тази секция, за да става ясно на гражданите, че това са образци на
документи, които могат да бъдат изтеглени и попълнени електронно. Препоръчваме да
се премахне дублирането на работното време и телефоните за контакти на съдебните
служби.
Секция “Предложения” дава възможност за обратна връзка с гражданите.
Секция “Полезни връзки” предоставя улеснен достъп до дадени институции чрез
поместени линкове към техните сайтове.
След това откриваме контактите на съда, обслужващата банка, но без да е посочен
договора с нея и галерия, която се оказва празна.
Поместен е Доклад за дейността на съда за изминалата 2011г. като той е наличен в pdf
формат. Препоръчваме да се изложат Докладите за дейността на съда и за по-предни
години както и да се смени формата на този документ на doc, за да се улеснят
гражданите при запознаването си с него.
Посочени са вътрешните правила за организиране и публикуване на съдебни актове в
Интернет и тези за случайното разпределение на делата отново в pdf формат.
Препоръката ни и тук е за смяна формата на тези документи, за да бъдат улеснени
гражданите.
Изложен е списък с мандата на съдебните заседатели за периода 2010-2015г. Тук
препоръката ни е същата, а именно за смяна формата на документа.
В обобщение може да препоръчаме работа по сайта в следните насоки: коригиране на
цветовата гама; посочване списък с имената на съдиите; премахване на дублиращата
информация и допълването с такава където е необходимо.
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:
 инсталиране звукова версия на сайта
 коригиране на цветовата гама на сайта – оптимизиране дизайна на сайта
 промяна формата на документите от pdf на doc
 добавяне на имената и снимки на съдиите
 актуализиране на Декларациите по ЗПРКИ и промяна името на закона с
актуалното- ЗПУКИ
 промяна името на секция “Информация”
Носител на Златен ключ 2007 за достъп до обществена информация
Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение по ф.д. №37/1997 г. на РОС
БУЛСТАТ: 116019267, жк. “Освобождение” 34, пк 237, Разград 7200, България
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 премахване на дублираната информация и допълване с такава където е нужно –
оптимизиране архитектурата на сайта
 добавяне на снимки към секцията с галерия на сайта
 публикуване Доклада за дейността на съда за предходни години
 публикуване на договора с обслужващата банка на съда и нейни банкови сметки
 посочване начините за освобождаване от държавните такси
 Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език)
 Да се въведат електронни услуги за гражданите;
 Да се допълни нормативната база по секции, където е необходимо;
Районен съд - Велинград: http://rs-vel.info
1. Позитивни страни:
1.1. Общо устройство на сайта:
Сайта на РС Велинград е с приятна цветова гама- в син цвят. Менютата са разположени
в ляво и дясно. Препоръчваме текстът в централната част на страницата да бъде на друг
фон, защото в момента се отвлича вниманието на потребителя от фона при четене на
текстовата информация. В средата на страницата са поместени Указания за
потребителите относно начина за достъп до публикуваните съдебни актове, с добавен
линк
към
Централния
сайт
за
публикувани
съдебни
актовеhttp://legalacts.justice.bg/AdvancedSearchEmbedded.aspx?court=521.
Менютата от лявата страна са: За съда; История; Структура; Съдебен район; Достъп до
съдебни дела Пазарджишки съдебен район; График на насрочените дела; Съдебни
актове по чл. 64 от ЗСВ; Търсене на съдебни актове; Отчетни доклади; Обяви за работа
в РС Велинград; Обявления и Съдебни заседатели.
Менютата от дясната страна са: Събития; Тарифи-Държавни такси; Мнения и
предложения; Контакти; Образци на документи; Схема на движение на делата в съда;
Галерия; Полезни връзки и Банкови сметки. Публикувани са вътрешните правила за
публикуване на съдебните актове; случайно разпределение на делата и тези за
изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес.
1.2. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в сайта показа следното:
Менютата от лявата страна са подредени по следния начин: кратка историческа справка
за съда, графична структура с посочени имена на съдиите в РС Велинград, но без
приложени снимки към тях, с изключение на Председателя на съда. След описание на
неговите функции откриваме Функции и организация на работа на Специализираната
администрация. Тук са изложени служебните задължения на: Служба “Регистратура”,
Служба “Съдебни секретари”, Служба “Деловодство”, Служба “Архив”, Служба
“Връчване на призовки и семейни книжа”, Съдебно-изпълнителна служба, Бюро
Съдимост, Служба по вписванията и информация за съдебните зали.
Секция “Съдебен район” обхваща съдебния район на РС Велинград. Поместена е и
карта на района, което отчитаме като добро приложение. Посочена е информация и за
съдебната администрация.
Носител на Златен ключ 2007 за достъп до обществена информация
Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение по ф.д. №37/1997 г. на РОС
БУЛСТАТ: 116019267, жк. “Освобождение” 34, пк 237, Разград 7200, България
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Секция “Достъп до съдебни дела Пазарджишки съдебен район” ни препраща към Уеб
портал за достъп до информация за съдебните дела. Там е описано как може да се
осъществи търсенето по конкретно дело.
Секция “График на насрочените дела” сортира делата на наказателни и граждански
като те се разделят и по възходящ ред по година на образуване и номер на делото.
Секция “Съдебни актове по чл. 64 от ЗСВ” предоставя информация за гражданските и
наказателни дела по тези актове като делата, които са описани са за периода 20092012г. Разделението е по месеци и на места дори по дни, което създава улеснение на
гражданите при търсенето на онкретно дело.
Секцията “Търсене на съдебни актове” представлява търсачка където по номер на дело
се осъществява търсенето. Посочен е и пример, което също би било полезно за
гражданите.
В секция “Отчетни доклади” са поместени докладите от дейността на съда за периода
2008-2011г. Те са изложени в pdf формат като нашата препоръка е да бъде сменен
формата с doc за улеснение на гражданите.
Следващата секция е за обяви за свободни работни места.
Секция “Обявления” съдържа информация за декларациите на съдебните служители за
конфликт на интереси. Препоръчваме името на Закона да се преименува с актуалното
му име- Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Поместените декларации са от 2009г. и е необходимо те да бъдат актуализирани.
Съдебните служители- Василка Николова Гълъбова – “Съдебен деловодител”, Калинка
Георгиева Белева - “Съдебен деловодител”, Цветана Йосифова Коцева – “Съдебен
архивар”, Виолета Димитрова Шаркова – “Секретар-протоколист” не са посочили
размера на взетите потребителски кредити. Не са посочени конфликти на интереси.
Под линка за декларациите на съдебните служители е поместена и Декларация по чл.
195, ал. 1 от ЗСВ. В тази секция откриваме и обявите за публична продан, изложени в
pdf формат. Препоръката ни е да се смени формата на файла.
Менютата в дясната страна са следните: Вътрешни правила за публикуване на
съдебните актове (pdf формат), Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
(pdf формат), Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез
електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл от ГПК (pdf формат).
Препоръчваме посочените правила да бъдат в doc формат, за да бъдат улеснени
потребителите на сайта.
Следващата секция е “Събития” където са поместени изминали събития на територията
на съда.
Секция “Тарифи-Държавни такси” ни запознава с Тарифа за държавните такси,
събирани от съдилищата по ГПК, Тарифа №1 към Закона за държавните такси за
таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и
Министерството на правосъдието. Не са поместени начините за освобождаване от тези
такси. Препоръката ни и тук е за смяна формата на файловете с държавните такси.
Секция “Мнения и предложения” не е достъпна за граждани. Препоръчваме да се
въведе в работен режим, за да се засили обратната връзка между съда и гражданите.
Секция “Контакти” предоставя информация за контактите със съда, включително и
разположение на съда върху карта. Посочена е обслужващата банка, с която работи
съда, но не е приложен договора с нея.
В секция “Образци на документи” са поместени образци на документи, които могат да
бъдат изтеглени в улеснение на гражданите. Те са в doc формат, което отчитаме като
положителна практика.
Носител на Златен ключ 2007 за достъп до обществена информация
Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение по ф.д. №37/1997 г. на РОС
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Секция “Схема на движение на делата в съда” онагледява какво се случва във всеки
един етап от движението на дадено дело. Намираме това като интересен материал,
който смятаме, че трябва да бъде засегнат и в останалите сайтове на съдилищата.
Секция “Галерия” излага снимков материал на сградата на съда. Секция “Полезни
връзки” служи за улеснение на гражданите като им осигурява бърз достъп до дадени
институции без да се налага те да бъдат търсени.
В обобщение може да кажем, че сайта на РС Велинград изглежда добре. Нужни са
някои дребни корекции, които сме заложили като препоръки в анализа, за да се
подобри работата със сайта.
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:
-

инсталиране звукова версия на сайта

-

промяна формата на документите от pdf на doc

-

добавяне на снимки към имената на съдиите

-

актуализиране на Декларациите по ЗПРКИ и промяна името на закона с
актуалното- ЗПУКИ

-

публикуване на договора с обслужващата банка на съда

-

посочване начините за освобождаване от държавните такси

-

актуализиране на секция “Мнения и предложения” за да може да се засили
обратната връзка с гражданите – оптимизиране архитектурата на сайта

-

Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език)

-

Да се въведат електронни услуги за гражданите;

-

Да се допълни нормативната база по секции, където е необходимо;

Районен съд - Карлово: http://www.rs-karlovo.com
1. Позитивни страни:
1.1. Общо устройство на сайта:
Първото впечатление от сайта на РС Карлово е, че той изглежда леко хаотичен.
Цветовата гама също не е подбрана особено добре. Препоръчваме оптимизиране
дизайна на сайта от гледна точка на цветовата гама и унифициране на шрифта.
Менютата са разделени от лявата и дясна страна на страницата. В горния десен ъгъл
откриваме опция за бързо намиране на конкретна информация, без гражданите да я
търсят по менютата, което отчитаме като добър знак.
Менютата в лявата страна са: Начало (с 4 подменюта); Календар на заседанията (с 3
подменюта); ДСИ (с 2 подменюта) и Полезна информация (с 7 подменюта).
Менютата в дясната страна са: Молби-образци; Нотариуси (списък) и Връзки.
Публикувани са Резултатите от проведена Процедура по избор на банка и самата
Процедура. Поместен е списъка с вещи лица; линк с пряк достъп до съдебните актове и
вътрешни правила за публикуваните съдебни актове и организация на съдебните
заседатели. Мандата на съдебните заседатели – 2010-2014 и линк към Централен уеб
базиран интерфейс за търсене на дела допълват страницата.
Носител на Златен ключ 2007 за достъп до обществена информация
Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение по ф.д. №37/1997 г. на РОС
БУЛСТАТ: 116019267, жк. “Освобождение” 34, пк 237, Разград 7200, България
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1.2. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в сайта показа следното:
Секция “Начало”, разделена на подсекциите- Структура; Съдии; Съдебен район и
Контакти. Тук намираме информация за структурата на съда (изразена в графична
форма), имената на съдиите в РС Карлово. Препоръката ни тук е да се изложат снимки
на съдиите до съответните им имена. Описан е съдебния район на РС Карлово и
контактите със съда. Препоръчваме да се изложи договора на съда с обслужващата
банка.
Секция “Календар на заседанията” съдържа подсекциите- Насрочени дела; Решени дела
и Актове на други съдилища. Насрочените дела са разделени по дати и виднаказателни и граждански. Решените дела са за периода 2008-2012г. разделени на
наказателни и граждански. Те са изложени във формат doc, което отчитаме като добра
практика, тъй като гражданите биват улеснявани по този начин. Подсекцията “Актове
на други съдилища” отвежда потребителите до търсачка където в полетата за търсене
може да се избере съд, вид на делото, съдия, вид на акта, година и други критерии за
по-прецизирано търсене.
Секция “ДСИ” е с подсекции- Обявления за публична продан и Правила. Посочените
обявления са лесно достъпни и не изискват инсталирането на допълнителен софтуер
(doc формат). Правилата за организацията на дейността по регистриране на книжата,
провеждане и извършване на публична продан в Районен съд – гр. Карлово се оказват
недостъпни. Причината- търсения файл не съществува. Препоръчваме добавянето на
този компонент на сайта на съда.
Секция “Полезна информация” е разделена на- Свободни работни места; Тарифа за
държавните такси; Примерни съдебни образци; Предложения/Оплаквания; Вътрешни
правила; Статистика и Декларации по ЗПРКИ. За улеснение на кандидатстващите за
работа в съда са качени образци на нужните документи. Посочени са държавните такси,
които се заплащат от гражданите, но не и начина за освобождаване от тях. Препоръката
ни е да се осведомят гражданите за тази възможност. Тарифа №1 за държавните такси,
събирани от съдилищата е поместена в pdf формат като препоръчваме да се измени
формата на файла, за улеснение на гражданите. Примерните съдебни образци са
достъпни в doc формат, което отчитаме като добра практика. След това откриваме
начина за обратна връзка с гражданите. Тук е посочено, че това може да стане и в
приемното време на Председателя на съда и на територията на съда, освен по
електронен път. Намираме това за практика, която трябва да се въведе и востаналите
съдилища- личния контакт, а не само електронната форма за обратна връзка.
Вътрешните правила за публикуване на съдебните актове на РС Карлово в Интернет
страницата на съда са достъпни чрез специализиран софтуер, а именно наличието у
потребителите на програмата Adobe Acrobat Reader. Препоръчваме формата на файла
да бъде сменен от pdf на doc, за да могат и гражданите, които не използват тази
програма да имат достъп до тези правила. В подсекция “Статистика” намираме
Докладите за дейността на съда за периода 2007-2011г. Препоръката ни тук е да се
измени името на тази подсекция, защото създава объркване в потребителя.
Препоръчваме декларациите да бъдат по ЗПУКИ- както е актуалното име на закона.
Декларациите на служителите, заемащи публична длъжност не фигурират в сайта.
Препоръчваме да бъдат качени, за да могат да станат публично достояние на
гражданите. Декларациите по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ не предоставят информацията,
предмет на наблюдение, а именно- има ли конфликт на интереси на съдебните
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служители и дали са упоменати размерите на потребителските кредити и институциите,
на които се дължат (ако има такива).
В дясната страна на сайта откриваме отново образците на документи като препоръката
ни е да се избегне това дублиране. Посочен е списък на нотариусите на територията на
град Карлово, с прикачени адреси и телефони за връзка, което отчитаме като добра
практика. Откриваме и бързи връзки към други институции. Публикуван е Протокол от
проведена процедура по избор на банка за обслужване на сметките на съда. Състава на
комисията, която е отсявала предложенията не е известен- посочените имена са само с
инициали. Препоръчваме да се изпишат целите имена на тази комисия, с цел
прозрачност при определяне на избора на обслужваща банка на съда. Препоръчваме
актуализацията на списъка на вещите лица да бъде с променен формат на файла- от pdf
на doc. Препоръчваме да се премахне излишното дублиране на достъпа до съдебните
дела и вътрешните правила. Описани са съдебните заседатели за мандата 2010-2014г. и
вътрешните правила за организацията на тяхната работа. За последните препоръчваме
промяна във формата на файла.
В обобщение препоръчваме да се работи по организацията на сайта- да се премахне
повторението на информацията, да се структурират менютата и да се освежи цветовата
гама.
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:
-

инсталиране звукова версия на сайта

-

освежаване на цветовата гама на сайта – оптимизиране дизайна на сайта

-

промяна формата на документите от pdf на doc

-

добавяне на снимки към имената на съдиите

-

актуализиране на Декларациите по ЗПРКИ и промяна името на закона с
актуалното- ЗПУКИ

-

публикуване на договора с обслужващата банка на съда

-

посочване начините за освобождаване от държавните такси

-

промяна името на секция “Статистика” – оптимизиране архитектурата на сайта

-

премахване на дублиращата информация

-

публикуване пълните имена на комисията по избор на обслужваща банка на съда

-

Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език)

-

Да се въведат електронни услуги за гражданите;

-

Да се допълни нормативната база по секции, където е необходимо;
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Районен съд - Асеновград: http://www.court-asenovgrad.org
1. Позитивни страни:
1.1. Общо устройство на сайта:
Сайта на РС Асеновград изглежда семпло. Препоръчваме оптимизиране дизайна на
сайта от гледна точка на цветовата гама. Менютата са изнесени в ляво, а в средата на
страницата са поместени вътрешните правила за публикуване на съдебни актове в
Интернет страницата на съда и за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен
пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК. Препоръката ни е да бъде сменен
техния формат от pdf на doc, за да бъдат улеснени гражданите при запознаването си с
тях. Посочено е, че съдебните актове се публикуват и в Централен уеб базиран
интерфейс.
Менютата в ляво са: Начало; Структура; Контакти; Банкови сметки; Общинско
покритие; Насрочени дела; Решени дела; Доклади и отчети; Примерни документи;
Обяви и конкурси; Декларации. Под тях е посочен адрес и работно време на съда.
1.2. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в сайта показа следното:
Секция “Структура” представя нагледно структурата на съда. Описани са имената на
съдиите, но не са приложени снимки към тях. Препоръчваме да се поставят снимки
редом с имената на съдебните служители.
Секция “Контакти” съдържа информация за местоположението на съда и начините за
контакт със съдебните служители- телефони и електронна поща. Упоменати са и
местонахожденията на отделните служби на територията на съда, което отчитаме като
добра практика.
Секция “банкови сметки” предоставя информация за обслужващата банка на съда.
Препоръката ни тук е да стане достояние договова между съда и обслужващата банка.
Секция “Общинско покритие” показва населените места, които са под юрисдикцията на
съда.
Секция “Насрочени дела” предоставя информация за насрочените дела, разделени по
категории- наказателни и граждански. Секцията “Решени дела” от своя страна
предоставя информация за излезлите решения по делата от 2009г. насам. Тук
разделението отново е на наказателни и грждански дела.
Секция “Доклади и отчети” запознава гражданите с Докладите по дейността на съда за
периода 2007-2011г. , които препоръчваме да бъдат поместени в doc формат, за да се
улеснят гражданите.
В секция “Примерни документи” са качени образци на формулярите, които могат да
бъдат изтеглени и попълнени електронно като това служи за улеснение на гражданите и
работата на съдебните служители. Техния формат е doc, което намираме за добро
решение.
Секция “Обяви и конкурси” информира потребителите на сайта за промяната в
обслужващата банка на съда.
Секция “Декларации” предоставя декларациите на съдебните служители по ЗПРКИ.
Препоръката ни е името на закона да се смени с актуалното му име- ЗПУКИ.
Посочените декларации са качени в pdf формат и препоръчваме това да се промени в
посока смяна формата на файла на doc. Поместените декларации са от 2009г. и е нужно
тяхното актуализиране. Съдия Мария Максимова Караджова не е посочила размера на
взетите кредити както и институциите, от които са взети. Същата е посочила само с
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инициали свързаните с нея лица. Препоръчваме липсващата информация да бъде
посочена в декларацията.
В долната част на страницата е изложен брояч на посещенията на сайта.
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:
-

инсталиране звукова версия на сайта

-

освежаване на цветовата гама на сайта – оптимизиране дизайна на сайта

-

промяна формата на документите от pdf на doc

-

добавяне на снимки към имената на съдиите

-

актуализиране на Декларациите по ЗПРКИ и промяна името на закона с
актуалното- ЗПУКИ

-

публикуване на договора с обслужващата банка на съда

-

посочване начините за освобождаване от държавните такси

-

Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език)

-

Да се въведат електронни услуги за гражданите;

-

Да се допълни нормативната база по секции, където е необходимо;

Окръжен съд - Пловдив: http://www.os-plovdiv.com
1. Позитивни страни:
1.1. Общо устройство на сайта:
Сайта на ОС Пловдив изглежда доста семпло. Около половината от заглавната
страница представлява фоново поле. Препоръчваме оптимизиране дизайна на сайта от
гледна точка на цветовата гама. Менютата са изнесени от лявата страна, в средата е
поместена снимка на входа на съда, а в дясната няма нищо. Под снимката е добавен
брояч за посещенията на сайта.
Менютата в ляво са следните: Съдът; Съдебна палата; Съдебна администрация; График
на делата; Съдебни актове; Районни съдилища; Вещи лица; Стажант-юристи;
Пресслужба; Съобщения; Вие и съдът; декларации по ЗПРКИ и Връзки.
1.2. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в сайта показа следното:
Секция “Съдът” е разделена на- Представяне, Компетенстност, Състав и Информация.
Тук поднесената информация е в прозорче в центъра на страницата. Препоръчваме
корекция на големината както на полето, в което се представя информацията, така и на
самия шрифт. Поместени са имената на съдиите, но без снимки към тях. Препоръката
ни е да се поставят снимки до имената на съдебните служители. Подсекция
“Информация” изглежда доста наситена- съдържа информация за броя служители на
територията на съда; съдебния район; адреса на съда; информация за банковата сметка
(тук препоръчваме да се публикува договора с обслужващата банка); телефоните на
съдебните служители и отчетния доклад за дейността на съда за 2011г. Под логото на
ОС Пловдив е поместена 1 картинка, без допълнително обозначение, която се оказва
линк към формата за обратна връзка с гражданите (отново в недостатъчно голям
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формат на полетата). Препоръчваме разграничаване на тази информация в повече
секции, с цел повишаване на пригледността и ориентацията на потребителите на сайта.
Секция “Съдебна палата” предоставя информация за разположението в сградата на ОС
Пловдив- блоковете и съдебните зали.
Секция “Съдебна администрация” предоставя номерата на стаите и телефоните за
контакт на отделните служби и Етичен кодекс на съдебните служители.
В секция “График на делата” са поместени наказателни, граждански, търговски и
административни дела по номер, предмет, дата, час и зала.
Секция “Съдебни актове” предоставя възможност за търсене на публикуваните съдебни
актове според вида на делото, неговия номер и годината, когато е било разглеждано.
Публикувани са вътрешните правила за съдебните актове в doc формат, което отчитаме
като добра практика. Поместен е линк към Централен уеб базиран интерфейс за
публикуване на съдебни актове.
Секция “Районни съдилища” предоставя информация за РС Пловдив, РС Асеновград,
РС Карлово и РС Първомай- колко са работещите съдебни служители; обхвата на
съдебния район; обслужващата банка; координати за контакт със съда и отчетен доклад
за дейността на съда за 2011г. Тук също нещата са леко претрупани.
В секция “Вещи лица” са публикувани имената на вещите лица, разделени по класове и
азбучен ред във всеки клас.
Секция “Стажант-юристи” предоставя информация в помощ на стажант-юристите.
Документите най-долу са в doc формат, което отчитаме като позитивно, но два от тях
(от общо пет) не са налични, а именно: Въпросник за изпита за придобиване на
юридическа правоспособност и Приложение 4 – Заявление за започване на юридически
стаж в съответен окръжен съд. Препоръката ни е тези два файла да станат достъпни за
ползване от стажант-юристите и други заинтересовани лица (в случай, че има такива).
Секция “Пресслужба” отразява прессъобщенията и седмичния бюлетин на ОС Пловдив.
Секция “Съобщения” от своя страна отразява съобщенията свързани с ОС Пловдив.
Препоръката ни е да се обединят тези две секции в една обща.
Секция “Вие и съдът” уведомява гражданите относно наказателните дела (в зависимост
дали сте свидетел, съдебен заседател, пострадал, защитник) и достъпа до информация
(вътрешни правила и приложение). Налична е отделна секция за търговците,
регистрирани на територията на ОС Пловдив.
В секция “Декларации по ЗПРКИ” са публикувани декларациите на съдебните
служители. Препоръчваме името на секцията да стане “Декларации по ЗПУКИ” както е
актуалното име на закона. Посочените декларации са от 2009г. и е нужно тяхното
актуализиране. Съдиите Станислав Петров Георгиев; Галя Георгиева Велчева;
Красимира Пенева Костова; Мариета Благоева Бедросян; Светлана Ангелова Станева
не са посочили размера и банката, от която са взели потребителски кредити. Съдиите
Анна Иванова Иванова; Елена Йорданова Захова; Емилия Атанасова Брусева; Ирена
Асенова Писова; Красимира Димитрова Ванчева; Надежда Иванова ЖелязковаКаличкова; Радослав Петков Радев; Румяна Иванова Панайотова; Светлана Иванова
Изева; Славка Георгиева Димитрова не са посочили размера на кредитите си.
Съдебните служители- Нели Богданова Богданова; Аница Вахе Гъркова; Димитър
Иванов Дичев; Мариана Н. Иванова; Красимира Г. Зънгарова; Мария Илиева
Дърмонска; Недялка Димитрова Христова; Боряна А. Костанева; Величка Николова
Чернева; Гинка К. Големанска; Мариана Н. Апостолова; Мая В. Крушева; Васка
Дончева; Веска Кръстева Терзиева; Димитър Андонов Андонов; Райна Димитрова
Димитрова; Славка Василева Козарева; Мариана Василева; Гюрга Василева Попова;
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Божана Илиева Плачкова не са посочили размера на кредитите си. Съдебните
служители- Детелин Георгиев Давидов; Божана Ангелова Ангелова; Елена В. Ангелова;
Христина В. Христова не са посочили размера на кредитите си и банките, към които са
длъжници. Съдебните служители Красимира Х. Нестороа; Янка А. Запрева не са
посочили кредитните институции, от които са взели заем.
Секция “Връзки” препраща към определени съдебни институции, което е в помощ за
гражданите.
В обобщение отбелязваме, че Интернет страницата на ОС Пловдив има нужда от
промяна на цялостния облик.
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:
-

инсталиране звукова версия на сайта

-

освежаване на цветовата гама на сайта – оптимизиране дизайна на сайта

-

промяна цялостния облик на страницата на съда в посока нейната оптимизация и
по-добър изглед – оптимизиране архитектурата на сайта

-

добавяне на снимки към имената на съдиите

-

актуализиране на Декларациите по ЗПРКИ и промяна името на закона с
актуалното- ЗПУКИ

-

добавяне на неработещите линкове с необходимата информация

-

обединяване на секции “Пресслужба” и “Съобщения” в една обща секция

-

публикуване на договора с обслужващата банка на съда

-

посочване начините за освобождаване от държавните такси

-

Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език)

-

Да се въведат електронни услуги за гражданите;

-

Да се допълни нормативната база по секции, където е необходимо;

Районен съд - Пловдив: http://www.rs-plovdiv.com
1. Позитивни страни:
1.1. Общо устройство на сайта:
Отварянето на сайта на РС Пловдив не се осъществява директно, а чрез бутон Вход.
Тази опция обикновено се използва за сайтове където информацията е поднесена поне
на два езика. Препоръката ни е да се премахне този бутон и да се отваря директно
самия сайт.
В интерфейса на сайта е заложено на червения цвят. Препоръчваме оптимизиране
дизайна на сайта от гледна точка на цветовата гама. Менютата са изнесени от лявата
страна на сайта. В средата е описано как се осъществява достъпа на сайта до
публикуваните съдебни актове, съгласно чл. 64 от ЗСВ. Под посочените Указания
откриваме благодарствено писмо, раздел с историческа справка за съда, който в
момента не е актуален и раздел със структура на съда. В раздел Структура е изнесена
графика, която стои непопълнена, посочени са имената на Председателя на съда, с
неговите заместници, броя съдебни служители и съдебния район под юрисдикцията на
РС Пловдив.
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Менютата в лявата страна на сайта са: Начало; Съдът; Съдебна палата; Съдебна
администрация; Отчетен доклад; График на заседания; Съдебни актове; Изпращане на
съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес; Съобщения; Вещи лица;
Пресслужба; Процедури; Полезно; Вие и съдът; Връзки; Мнения/предложения; Работни
места; ДСИ; Консултативен форум на районните съдилища; Карта на сайта. Под тях е
поместен линк отварящ ново писмо за писане към РС Пловдив. Поместен е и
електронен брояч на посещенията на сайта.
1.2. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в сайта показа следното:
В секция “Съдебна палата” гражданите са информирани за: указател на съда- как са
разпределени крилата и кой се помещава в стаите в тях. Подсекция “Информация”
илюстрира местонахождението на съда както и разделянето му по крила с описание на
всяко едно от тях. Подсекция “Работно време” информира гражданите за работното
време на съда, приемното време на Председателя на съда и приемното време на
службите “Каса” и “Дежурен съдия”. Последните две служби не разполагат с плаващо
работно време, така че граждани да могат да бъдат обслужвани и по обед. Подсекция
“Контакти” съдържа информация за начините за контакт със съда- адрес, телефони на
отделните служби, електронна поща. Поместени са и линкове към други съдебни
институции на територията на град Пловдив. Подсекция “Съдебни зали” показва
разположението на съдебните зали по блокове в съда. Подсекция “Деловодство”
показва разположението и телефоните за връзка на отделните служби в съда- Обща
регистратура; Брачно отделение; Гражданско отделение; Наказателно отделение.
Подсекция “Банкови сметки” е посочена обслужващата банка и разположението на
банковия офис на територията на съда. Препоръката ни тук е да се помести договора
между съда и обслужващата банка.
Секция “Съдебна администрация” съдържа информация за Декларациите на съдебните
служители по ЗПРКИ и Кодекс за етично поведение на българските магистрати.
Препоръчваме Декларациите да бъдат по ЗПУКИ както е актуалното име на закона.
Поместените декларации са от 2009г. и е необходима тяхната актуализация. Съдебният
служител: Таня Стойкова Влайкова (съдебен администратор) не е посочила размера на
взетия си кредит и институцията, на която е длъжник. Същата е посочила само с
инициали свързани с нея лица, което би довело до конфликт на интереси. Съдебните
служители Стефка Петкова Геолалска (технически секретар-помощник); Валерий
Миланов Костадинов; Весела Иванова Арменкова (съдебен секретар); Людмила
Стефанова Велева (касиер); Величка Димитрова Динкова (съдебен секретар); Теодора
Атанасова Далемска (съдебен архивар) не са посочили размера на потребителските си
кредити и институциите към които ги дължат. Съдебният служител Мария Атанасова
Минчева (ДСИ) не е посочила фирмата, в която е имала участие 12 месеца преди
назначаването си както и имената и длъжността на съпруга си в раздела за конфликт на
интереси. Съдебните служители Румяна Здравкова Мишева (съдебен секретар);
Каменка Тошкова Кяйчева (съдебен секретар); Мария Георгиева Христова (съдебен
секретар); Елена Милкова Атанасова (съдебен декретар) не са посочили имената на
съпрузите си в раздела за конфликт на интереси. Съдебният служител Сийка Иванова
Панайотова (компютърен оператор-деловодител) не е посочила банката, към която е
длъжник. Съдебният служител Иванка Василева Чорбаджиева не е посочила
институцията, на която е слъжник и пълното име на свързаното с нея лице, което би
могло да доведе до конфликт на интереси. Съдебният служител Пенка Петрова
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Атанасова (съдебен секретар) не е посочило пълното име не свързаното с нея лице в
раздела за конфликт на интереси. Съдебният служител Даниела Иванова Янева
(КОИДФ) не е посочила размера на кредита си. Съдебният служител Петя Гълъбова
Карабиберова не е посочила пълното име на свекървата си в раздела за конфликт на
интереси.
Секция “Отчетен доклад” представя доклада за дейността на съда за изминалата 2011г.
Препоръчваме да се добавят и Докладите от предходни години.
Секция “График на заседанията” се разделя на насрочени и решени дела. Насрочените
дела са разделени по вид и час на започване. Решените дела са разделени по вид.
Поместени са решенията по делата от 2009г. насам. Раздела “Дела с особен обществен
интерес” стои като празно поле и препоръката ни е да се актуализира като се добави
информация по тези дела, ако има такива. Поместен е линк към Централния уеб
базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове където гражданите могат да
търсят по няколко критерия, в зависимост от интересуващото ги дело. Публикувани са
вътрешните правила за организация на публикуване на съдебните актове на РС
Пловдив.
Секция “Изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес”
упоменава вътрешните правила за изпращане на призовки и съобщения чрез
електронен адрес и Приложение № 1 към тях.
Секция “Вещи лица” информира гражданите за списъка с вещи лица разделени по
класове и подредено по азбучен ред във всеки клас.
Секция “Пресслужба” е разделена на прессъобщения и седмичен бюлетин като и двата
раздела в момента не функционират, препоръчваме те да станат работещи, за да се
информират гражданите.
В секция “Процедури” е поместена информация как да си извадим Свидетелство за
съдимост (с прикачена молба обраец); как да процедираме след получаване на призовка
и какви са правните средства за защита срещу недобросъвестна страна.
Секция “Полезно” е разделена на подсекции Бланки и Такси. Бланките са достъпни в
doc формат, което отчитаме като добра практика. Посочени са размерите на
държавните такси, събирани от съдилищата, но не и начините за освобождаване от тях.
Препоръчваме да се публикува този материал.
Секция “Вие и съдът” представя различните видове съдилища; как се става и какви са
отговорностите на съдебните заседатели; какви са правата на пострадалите лица.
Посочени са още правата и отговорностите на свидетелите; информация за
защитниците; какво представлява медиацията (прикачен е линк към Сдружение
Българска асоциация за извънсъдебно решаване на спорове) и как може да бъде
получена безплатна правна помощ. Последния материал е в pdf формат и препоръката
ни е да бъде сменен с doc формат, за улеснение на гражданите.
Секция “Връзки” предлага линкове към различни институции в улеснение на
гражданите.
Секция “Мнения и предложения” показва как може да се осъществи обратната връзка с
гражданите, Препоръчваме въвеждането на електронна форма за писане на съобщения
на сайта на РС Пловдив.
Секция “Работни места” помества правилата за подбор и наемане на съдебните
служители; схемата за провеждане на конкурс за съдебен служител. Подсекция Бланки
стои като празно поле, препоръчваме да се поместят образците на документите,
необходими за кандидатстване за работа в съда.
Носител на Златен ключ 2007 за достъп до обществена информация
Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение по ф.д. №37/1997 г. на РОС
БУЛСТАТ: 116019267, жк. “Освобождение” 34, пк 237, Разград 7200, България

Тел./Факс: (+359 84) 661694, Е-mail: bafe@ngo-rz.org, www.ngo-rz.org

В секция “ДСИ” откриваме образци на документи в doc формат, което отчитаме като
добра практика; продаваемо (не)движимо имущество от РС Пловдив. Препоръката ни е
да се премахне дублирането на информация относно събираемите такси, банковите
сметки и разположението на деловодствата.
Секция “Консултативен форум на районните съдилища” прехвърля потребителите към
посочения форум където се обсъждат разнороднни въпроси, касаещи съдебната
система. Отчитаме тази връзка като добра практика и препоръчваме въвеждането на
този линк и в останалите сайтове на съдилищата.
Секция “Карта на сайта” представя в дървовидна структура съдържанието по отделните
менюта. Препоръката ни е тази добра практика да се въведе и в останалите сайтове на
съдилищата. Под нея е поместен линк отварящ ново писмо за писане към РС Пловдив.
Препоръката ни тук е, ако това се осъществява чрез пощата Microsoft Outlook подхода
да бъде сменен, за да не бъдат затруднявани гражданите, които не са я инсталирали на
компютрите си.
В обощение може да кажем, че като цяло сайта на РС Пловдив изглежда добре, с
изключение на препоръките за корекции, които заложихме в анализа на сайта.
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:
-

инсталиране звукова версия на сайта

-

премахване на бутона за вход в сайта – оптимизиране архитектурата на сайта

-

освежаване на цветовата гама на сайта – оптимизиране дизайна на сайта

-

добавяне кратка историческа справка за съда

-

поместване структурата на съда в графична форма

-

добавяне Доклади за дейността на съда от предходни години

-

добавяне на информация за делата с особен обществен интерес

-

добавяне на информация в секция “Пресслужба”

-

промяна формата на документите от pdf на doc

-

добавяне на електронна форма за обратна връзка с гражданите

-

добавяне на бланки за необходимите документи при кандидатстване за работа в
съда

-

премахване на дублиращата информация

-

неизползване на пощата Microsoft Outlook за обратна връзка с гражданите

-

добавяне на снимки към имената на съдиите

-

актуализиране на Декларациите по ЗПРКИ и промяна името на закона с
актуалното- ЗПУКИ

-

публикуване на договора с обслужващата банка на съда

-

посочване начините за освобождаване от държавните такси

-

Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език)

-

Да се въведат електронни услуги за гражданите;
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-

Да се допълни нормативната база по секции, където е необходимо;

С подкрепата на Фондация „Америка за България”
Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза
на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на
Българо‐американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската
агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя,
продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.
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Център на НПО
в Разград

Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”
Изследване на интернет-страниците
на наблюдавани съдилища от трета група1

Общ коментар: След подробно разглеждане на сайтовете на съдилищата и отразявайки
положителните и отрицателните им страни по отделно, можем да обобщим, че като
цяло процесът за информиране на обществото за дейностите на съда и
администрацията е положителен. Електронните услуги за гражданите липсват, в нито
един от сайтовете не е инсталирана звукова версия за улеснение на уязвимите групи,
нито двуезичност на сайта – като например преведена информация на английски език.
На пръв поглед сайтовете на наблюдаваните съдилища са с подходящ дизайн, уместно
използване на различни графични решения и подходящи, съвместими цветове. В
голяма част от интернет – страниците на съдилищата информацията не е лесно
достъпна, трудно се достига до нея и е много объркваща, липсват удобни търсачки,
липсва актуална информация, има празни рубрики, информацията в различни по
название рубрики се дублира, като за пример информацията за съдебните актове и
търсенето в ЦУБИПСА на страницата на Районен съд – Кърджали, може да се намери в
няколко различни рубрики. Страницата на Районен съд – Стара Загора е най обърканата и не добре структурирана, в сравнение с тези на останалите наблюдавани
съдилища. За добре структурирана и оформена страница, според нас, съчетаваща и
добър дизайн можем да посочим интернет страницата на Окръжен съд – Хасково,
въпреки, че и там доста от горепосочените забележките важат. Препоръчва се
допуснатите грешки, несистематизираният подход за изграждането на сайта, лошото
поддържане и представяне на информацията в интернет страниците, да бъде поправено
възможно най – скоро, тъй като това създава лошо впечатление у потребителите и
принизява авторитета на съдебната институция.
Окръжен съд – Стара Загора – http://www.osstz.com/
1. Общо устройство на сайта:
На пръв поглед сайтът е със семпъл дизайн и приятна цветова гама в синьо, действаща
успокояващо. Менютата в сайта са разположени от лявата страна. Менютата са
„История”; „Съдебен район”; „Компетентност”; „Деловодство”; „Информация”;
„Пресслужба”; „Връзки”. В началната страница, най – отдолу можем да немерим линк
към „Постановени съдебни актове и правила за публикуването им”, както и „Решения
на Окръжен съд-Стара Загора по дела от особен обществен интерес”. Сайтът не
съдържа основните показатели за информация за структура, съдиите и дейността на
съда. Част от информацията не е подразделена в поименни рубрики, като дори
декларациите по ЗПУКИ се намират в рубрика „Работно време”, което буди
недоумение.
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2. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в сайта показа: Липсва информация за структурата на съда.
Липсва информация за поименните състави на съдиите. Липсва информация за
дейността и поименния състав на съдебните заседатели. Публикувани са декларации по
ЗПУКИ на съдебните служители, но мястото, където са публикувани е нелогично и
трудно за намиране. В подменю „Работно време” в меню „Информация”, което според
нас, би трябвало да съдържат главно връзки към важна информация по отношение на
работното време на съда.
Връзките, водещи към други файлове се отварят в нов подпрозорец, което е добре,
защото потребителите лесно и бързо ще се запознаят с тях.
В сайта не може да се намери информация за съдебните такси, нито звукова или
чуждоезикова версия, а това е важна част за един сайт с подобна тематика.
В секция „Деловодство” са поместени : График насрочени дела; Постановени съдебни
актове и правила за публикуването им; Влезли в сила съдебни актове; Централен
интерфейс за постановени съдебни актове.; Търсене на решения и Достъп до съдебни
дела.
В интернет-страницата не е посочена информация за обслужващата на Окръжен съд –
Стара Загора банка, която осъществява преводите на плащаните съдебни такси, нито е
публикуван договор с нея.
В меню „Информация” има изнесен списък на лицата, които могат да бъдат
назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон. Също
и списък на медиаторите от Стара Загора, като са посочени дата и номер на вписване в
ЕРМ. Посочени са по 3 имена на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията.
Поместени са връзки към други правни сайтове.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: Съдебните актове са обявени
по дати. Указания за достъпът до постановените съдебни актове няма, но достъпът до
тях е лесен, можем да достигнем до тях още в началната страница. Още при влизането в
началната страница можем да забележим най – отдолу връзка към Постановени
съдебни актове и Правила за публикуването им. Достъпът до тях е бърз и лесен.
Отварят се в нов подпрозорец и са разделени на граждански, наказателни, търговски и
административни дела по месеци за 2011 и 2012 година. Информацията в тях е
предоставена в табличен вид с информация за номера на делото, предмет, обвинител,
обвиняем, съдия и резултати.
При преглед на произволно избрани публикувани съдебни актове, се установи, че не се отварят в
нов подпрозорец, а са изписани в самата таблица, което е много неудобно. Номера на
решението липсва от всички актове!
3. Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:


Да се постави информация за съдиите на сайта на съда;



Да се структурира информацията в подменю „Работно време”
в меню
„Информация” за да бъде лесна за намиране и достъп от всеки потребител.



Да се публикува договора с обслужващата банка;



Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език);



Да се въведат електронни услуги за гражданите;



Да се въведе звукова версия



Да се въведе информация за съдебните такси
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Да се въведе списък на съдебните заседатели

Окръжен съд – Хасково: http://okrsud.haskovo.net/index.php
1. Общо устройство на сайта:
Сайтът е с доста интересен дизайн и добро съчетание на цветовете. Съчетанието на
жълтият фон с тъмносиният шрифт не натоварва зрението и кара потребителите по
лесно да възприемат информацията. Менютата са подредени от двете страни на
страницата. Още в началото можем да забележим ясно движещият се текст най –
отдолу в страницата – „Указания за достъп до публикуваните съдебни актове”
Менютата вляво са: Начало; Контакти; Информация; Пресцентър; Структура; Съдебен
състав; Указател; Съдебни такси; Съдебен раьон; Банкови сметки;РС на НССС;
Конкурси. Менютата в дясно са: Насрочени дела; Съдебни актове; Годишен доклад;
Образци документи; Стажант – юристи; Вещи лица; Анкета; Обратна връзка; Вътрешни
актове; Полезни връзки; Карта на сайта; Обществени поръчки.
2. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в сайта показа: В сайта от ляво веднага можем да забележим
меню “Структура”, водещо към структурата на съда, както и менюта за контакти и
кратка информация за Окръжен съд - Хасково. В меню „Съдебен състав” са посочени
поименно съдиите, което е добра практика за публичност. Липсва информация за
дейността и поименния състав на съдебните заседатели. В меню „Указател” са
посочени служебните телефони и номера на стаите на деловодството на Окръжен съд Хасково. В меню “Съдебен район” са поместени карта на хасковския район и снимки на
съдилищата от района, заедно с адреса и тефони за контакти, което ние намираме за
добра практика, която може да се приложи и в сайтовете на останалите съдилища.
В меню „Банкови сметки” е посочена поименно обслужващата банка в Окръжен съд Хасково, но не е публикуван сключен договор за банково обслужване.
В сайта може да се намери информация за съдебните такси в меню „Съдебни такси”, но
не са упоменати възможностите за освобождаване по закон.
На интернет-страницата липсват инсталирани звукова и/или чуждоезикова версия.
Публикувани са декларации по ЗПУКИ на съдебните служители, в меню „Вътрешни
актове”.
Връзките, водещи към други файлове се отварят в нов подпрозорец, което е добре,
защото потребителите лесно и бързо ще се запознаят с тях.
Можем да намерим Централен регистър ЦУБИПСА в меню „Съдебни актове”, най отдолу в дясно.
Интересно тук е, че можем да намерим и образци на важни документи, необходими на
потребителите, в меню „Образци документи” от дясната страна на интернетстраницата. Също така от дясната страна в меню „Карта на сайта” са изнесени всички
менюта и подменюта с важна информация, което е много добра и интересна практика.
Поставена е и анкета която може да се попълни в меню "Анкета".
Поместени са връзки към други правни сайтове в меню „Полезни връзки”.
В меню „Годишен доклад” са поставени отчетноте доклади за работата на окръвен съд
Хасково.
В секция “Обеазци документи” са поместени образци на документи, които се отварят
чрез програмата Microsot Word.
Меню "Стажант - юристи" съдържа документи, необходими на стажант - юристите,
като вътрешни правила, заявление за стаж и правоспособност, план и въпросник за
теоретико - практически изпит.
Секция "Вещи лица" съдържа списък на специалистите утвърдени завещи лица от
комисията.
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В меню "Обратна връзка" можем да изпратим съобщение към съда, ако искаме да
разберем нещо повече.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: Съдебните актове са обявени
по дати и достъпът до тях е лесен, можем да достигнем до тях от меню „Съдебни
актове”. Указания за достъпът до постановените съдебни актове са на лесно и достъпно
място. Достъпът е лесен и информацията е структурирана добре. Представена е таблица
с месеците за 2012 година за граждански, търговски и наказателни дела, а от долу са
архивите от 2008 до 2011 година. Информацията за делата е в таблична форма с
информация за номера на делото, предмет, обвинител, обвиняем, съдия и резултати.
В меню „Насрочени дела” е поместена справка за насрочените дела за периода
01.10.2012г. до 31.10.2012г.
Проучени са следните съдебни актове:
- решение № 209/18.ІХ.2012 г. На Окръжен съд-Хасково въззивно гражданско дело №
462/2012 г. при съдия ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА – Производството е по реда на чл.Глава
ХХ,чл.258 и сл. от ГПК. Няма установени пропуски, съдържанието е пълно, решението е
публикувано при спазване на ЗЗЛД.
- Решение № 263/03.ІХ.2012 г. На Окръжен съд-Хасково въззивно гражданско дело
№612/2012 г. при съдия Милена Дечева - Производството е по реда на Глава ХХХІХ,чл. 435
и сл. от ГПК. В публикуваният акт се използват съкращения с инициали на посочено
юридическо лице – „ЕТ”А.-П.С.” решението е публикувано при спазване на ЗЗЛД.
- Решение № 296/12.ХІ.2012 г. На Окръжен съд – Хасково въззивно гражданско дело №
426/2012 г при съдия Господинка Пейчева - Производството е по реда на Глава ХХ, чл.258 и
сл. от ГП. Няма установени пропуски, съдържанието е пълно, решението е публикувано при
спазване на ЗЗЛД.
- Решение № 207/21.08.2012г. Окръжен съд – Хасково въззивно гражданско дело №
586/2012г. при съдия Георги Гочев - Производството е по чл.258 и сл. от ГПК. Няма
установени пропуски, съдържанието е пълно, решението е публикувано при спазване на
ЗЗЛД.
- Решение № 73/04.05.2012 г. Окръжен съд – Хасково, въззивно гражданско дело № 125/2012
год. При съдия Тошка Иванова - Производството е по реда на чл.258 от ГПК. Няма
установени пропуски, съдържанието е пълно, решението е публикувано при спазване на
ЗЗЛД.
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:


Да се вмъкне повече информация за съдиите на сайта на съда (добавяне на
снимки на съдиите към имената им);



Да се публикува договора с обслужващата банка;



Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език);



Да се въведат електронни услуги за гражданите;



Да се въведе звукова версия;



Да се въведе списък на съдебните заседатели;



добавяне материал за възможността на гражданите да се освободят от
държавните такси;

Районен съд – Кърджали - http://www.regcourt-kj.com/
1. Общо устройство на сайта:
4

Сайтът е семпъл и изчистен, няма натрапчиви цветове, представени са много секции, и
е лесен за ориентация. Менютата от горната страна на страницата са разделени на две,
най - отгоре в дясно са: Начало; Пресцентър и Карта. Второто меню е разпложено най отгоре в средата: Деловодна система; Нормативна уредба; Полезни връзнки и
Фотогалерия. От двете страни на началната страница са публикувани секции, от ляво те
са: Начало, Съдебни актове, ДСИ, Вътрешни правила, Доклади, Указател, Бланки,
Конкурси, Сигнали, Анкета и Посещения; от дясно са: Тъсене, Търсене в ЦУБИПСА,
Подробно търсене, Документи, Календар на делата, Последни публикации, Адвукати,
Вещи лиц, Нотариуси, Връзки и Статистика. В дясната страна на страницата има опция
за коригиране на шрифта, в посока неговото увеличаване или намаляване, както и
намаляване и увеличаване ширината на страницата в помощ на потребителите с
проблеми със зрението. В средата на страницата могат да се намерят указание за
търсене и публикуване на съдебните актове, както и директен достъп до секцията с
публикувани съдебни актове.
2. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в сайта показа: Предоставена е лесна справка по приключените
и насрочени дела. Публикувани са съдебни актове по приключили и насрочени дела по
седмици. Можем да достигнем до тях по три начина: от меню "Деловодна система", от
бутана в средата на началната страница за директен достъп до секцията с публикувани
съдебни актове или от меню "Съдебни актове", което е не нужно.
В меню "Нормативна уредба" са поместени граждански процесуален кодекс, закона за
нормативните актове, закона за административните нарушения и наказания и
наказателно - процесуален кодекс.
Поместени са връзки към други правни сайтове в меню „Полезни връзки”.
В секция “Начало” е предоставена обширна информация относно районен съд
Кърджали, компетентност на съда, ръководство на съда (където са посочени по 2 имена
и телефон на председатяля, заместник претседателя и съдебния адмиистратор),
структурата на съда, съдии и съдебни служители, като са посочени само по 2 имена за
всеки от тях, банкова информация, като е посочена банката и банковата сметка, но не и
договор с банките.
В секция “Съдебни актове” са поставени съдебните актове, подробно търсене в
публикуваните съдебни дела и търсене в ЦУБИПСА. Тези търсачки можем да видим и
от дясната страна на страницата, това право цялата секция не нужна.
В секция “ДСИ” се намират обявления по изпълнителни дела.
В секция “Вътрешни правила” можем да намерим указанията за достъп по съдебните
актове, правила за публикувяане на съдебните актове, правила за изпращане на
призовки и съобщения чрез електронна поща, като отдолу има и прикачен файл който
се отваря чрез програмата Microsot Word.
В секция "Доклади" са поместени отчетните доклади на районен съд Кърджали от 2006
до 2011 година.
В секция "Указател" са публикувани телефонните номера на съдебните служители,
което би трябвало да се постави в менюто с информация за тях.
В секция "Бланки" могат да се свалят образци на документи необходими на
потребителя.
Можем да намерим правила за подбор и наемане на съдебни служители в секция
"Конкурси".
Съществува възможност за подаване на сигнал, жалба или предложение към съда чрез
интернет-страницата в секция "Сигнали". Там се намират и правилата за приемане и
отчитане на сигнали и жалби на граждани и юридически лица, касаещи организацията и
административната дейност на съда.
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В секция "Анкета" може да се гласува като се постави оценка на административното
обслужване.
На сайта са публикувани декларациите по ЗПУКИ на всички съдии с посочени имена.
Същото се отнася и за съдебните служители.
В секция “Връзки” са поместени препратки към други съдебни институции.
Можем да намерим информация за адвокатите, вещите лица и нотариусите съответно в
секциите: "Адвокати", "Вещи лица", "Нотариуси". Не е посочен списък на съдебните
заседатели. Не е посочено лице, което отговаря за връзките с обществеността.
В сайта не може да се намери информация за съдебните такси. Липсват инсталирани
звукова и/или чуждоезикова версия.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: Съдебните актове в сайта се
намират в ляво в меню „Съдебни актове”. Намира се много лесно и достъпът е без
проблем, информацията е структурирана добре. Поставени са връзки към насрочените
и свършени граждански и наказателни дела. Тази връзка ни води към други връзки за с
информация за делата по месеци от 2009 година. Информацията за делата е в таблична
форма с информация за номера на делото, предмет, обвинител, обвиняем, съдия и
резултати (насрочено за).
Проучени са следните произволно избрани съдебни актове:
- Решение № .... / 24.10.2012 година, Районен съд - гр. Кърджали, гражданско дело номер
1277/2012 г. При съдия Мариана Гунчева. В публикуваният акт се използват
съкращения с инициали на секретар – „Р.Д.”. с инициали на адвокат – „Д.Д.”; с
инициали на Районен съд Кърджали – „КРС”. Липсва номер на решение. решението е
публикувано при спазване на ЗЗЛД.
- Решение № ..... / 16.10.2012 година, Районен съд - гр. Кърджали, гражданско дело номер
1302/2012 г. При съдия Невена Калинова - Предявен е осъдителен иск с правно
основание чл.221, ал.1 от КТ, вр. чл.86, ал.1 изр.1-во от ЗЗД. В публикуваният акт се
използват съкращения с инициали на секретар – „Е.Г.”. Липсва номер на решение.
решението е публикувано при спазване на ЗЗЛД.
- Решение № ...../13.11.2012 г. Районен съд - гр. Кърджали, гражданско дело номер
1996/2012 г. При съдия Дарина Байданова - Предявен е осъдителен иск по чл.124 от
КТ във вр. с чл.86 от ЗЗД. Липсва номер на решението. В публикуваният акт се
използват съкращения с инициали за секретар – „М.С.”. решението е публикувано при
спазване на ЗЗЛД.
- Решение № .... /17.10.2012г. Районен съд - гр. Кърджали, гражданско дело номер
1420/2012 г. При съдия Ангел Момчилов - Предявени са искове с правно основание
чл.124, ал.1 от КТ и чл.86, ал.1 от ЗЗД. В публикуваният акт се използват
съкращения с инициали на секретар – „К.Н”. с инициали на адвокат – „Д.”. Липсва
номер на Решението. решението е публикувано при спазване на ЗЗЛД.
- Решение № .../09.10.2012г. Районен съд - гр. Кърджали, гражданско дело номер
2816/2012 г. При съдия Елеонора Попова - Производството е по чл.50 СК. В
публикуваният акт се използват съкращения с инициали на секретар – „М.Д”.
Липсва номер на решението. решението е публикувано при спазване на ЗЗЛД.
3. Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:


Да се публикуват снимки на съдиите на сайта на съда;



Да се публикува списък с имената на съдебните заседатели;



Да се актуализират всяка година декларациите подавани по ЗПУКИ на съдиите
и съдебните служители;
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Да се публикува договора с обслужващата банка;



Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език);



Да се въведе звукова версия;



Добавяне материал за възможността на гражданите да се освободят от
държавните такси;

Районен съд – Чирпан - http://ch-court.org/
1.Общо устройство на сайта:
Сайтът е семпъл и изчистен, няма натрапчиви цветове и е лесен за ориентация. Той е
добре структуриран и изчерпателен. Рубриките в ляво са: За съда; Служби; Бланки;
Справки; Обяви и конкурси; Пресофис; Полезни връзки. От дясно са: Насрочени дела;
Обявления на ДСИ; Съдебни заседатели; Вещи лица; Анкета. В средата на страницата
са поместени връзка за Указания за потребителите за начина за достъп до
публикуваните съдебни актове и за изпращане на съобщения и призовки чрез
електронен пощенски адрес.
2. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в сайта показа: Можем да намерим кратка информация за съда
в меню "За съда". От дясно се появяват подменюта: История; "Съдебен район", където е
поместена и карта на района; Информация за Председателя на Районен съд - Чирпан;
"Структура" на съда; "Съдии", като са посочени трите имена и телефонният номер на
съдиите; "Съдебни зали", но това подменю не е активно; "Банкови сметки", съдържащо
банките и банковите сметки, но не и договор за банково обслужване; "Адреси и
телефони", с двете имена и телефоните на съдебните служители и "Фотография".
Необходимата информация за службите в съда можем да намерим в меню "Служби".
От дясната страна към това меню се показват подменютата: "Дежурен съдия" с
имената, телефонния номер и друга информация на съдиите; "Деловодство"; "Архив";
"Бюро Съдимост"; "Съдебни секретари"; "Административен секретар"; "Главен
счетоводител"; "Съдебно изпълнителна служба", където се съдържа информация и
списък на служителите към съответния отдел.
В меню "Бланки" можем да изтеглим утвърдени образци на различни документи. От
дясно се появяват подменютата: " Тарифа за държавните такси, които се събират от
съдилищата по ГПК "; " Тарифа №1 към Закона за държавните такси "; "Пътеводител за
граждани" - с информация за гражданите, какво трябжа да направят в дадени ситуации;
"Нормативна уредба".
Вътрешните правила могат да се видят в меню "Справки". Там може да се намерят и
списък на насрочените дела в подменю "Насрочени дела"; В подменю “Съдебни
актове” са поставени съдебните актове по месеци, както и търсене в ЦУБИПСА. В
подменю "Обявления на ДСИ" може да се изтеглят обявления за публични продажби о
2009 до 2012 година.
В меню "Обяви и конкурси" могат да се изтеглят образци на документи необходими за
кандидатстване за работа.
В меню "Пресофис" са публикувани декларациите по ЗПУКИ на всички съдии и
съдебни служители с посочени имена. Тук са поставени и годишните отчети на съда от
2009 година.
Поместени са препратки към други съдебни институции в меню "Полезни връзки".
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В меню "Насрочени дела" е поставен справка за насрочени дела за периода от
29.10.2012г. до 2.11.2012г.
В меню "Съдебни заседатели" са поместени връзки към "Съобщение за провеждане на
Общо събрание на съдебните заседатели"; "Закон за съдебната власт ( раздел II Съдебни заседатели)"; "Наредба № 1/3.02.2011г. за съдебнните заседатели"; "Вътрешни
правила за работата на съдебните заседатели"; "Списък на съдебните заседатели";
"Правила за изплащане възнаграждения на съдебни заседатели".
Меню “Вещи лица (търсене)” е връзка към централния регистър ЦУБИПСА.
Меню "Анкета" не е активно. В сайта не се намира чуждоезикова или звукова версия.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: Съдебните актове в сайта се
намират в подменю „Съдебни актове” в меню „Справки”. Не е трудно за намиране,
достъпът е лесен, информацията е структурирана добре. Поставени са две таблици за за
2011 и 2012 година, като актовете са разделени на граждански и наказателни по месеци.
Информацията за делата е в таблична форма с информация за номера на делото,
предмет, обвинител, обвиняем, съдия и резултати (насрочено за).
Проучени са следните произволно избрани съдебни актове:
- Решение № 6/ 12.10.2012 година, Районен съд - гр. Чирпан, гражданско дело номер
374/2012 г. При съдия Женя Иванова - Производството е искане по реда на чл. 30, ал. 1
във връзка с чл. 29, т. 2 от ЗЗДетето и искане по реда на чл. 28 ал. 1 във вр. с чл. 26,
ал. 1 от ЗЗДетето: в публикуваният акт се използват съкращения с инициали на
секретар – „М.Х.”. Решението е публикувано при спазване на ЗЗЛД.
- Решение № 43/ 31.10.2012 година, Районен съд - гр. Чирпан, гражданско дело номер
152/2012 г. При съдия Атанас Динков - иск с правно основание чл.232, ал.2 от ЗЗД за
неплатена наемна цена и иск по чл.233, ал.1, изр.1 от ЗЗД: в публикуваният акт се
използват съкращения с инициали на секретар – „Д.В.” и адвокат – „Д.Д.”.
Решението е публикувано при спазване на ЗЗЛД.
- Решение № 26/24.10.2012 г. Районен съд - гр. Чирпан, гражданско дело номер
211/2012 г. При съдия Тихомир Колев - Искът е с правно основание чл. 59 ал. 9 от
СК: в публикуваният акт се използват съкращения с инициали за секретар – „М.Т.”,
съкращения на градове и наименованието на улицата - " гр. Ч., ул. С. И.- М. "; " гр.
Ч., ул. Д.Х."; " гр. С.З., ул. Х.Д.А."; " гр. Ч., обл. С.З., ул. С. И.- М." и съкращение
на съда - " ОС- С.З." Решението е публикувано при спазване на ЗЗЛД.
- Решение № 20 /23.10.2012г. Районен съд - гр. Чирпан, гражданско дело номер
51/2012 г. При съдия Пламен Андонов: в публикуваният акт се използват
съкращения с инициали на секретар – „М.Х”. Решението е публикувано при спазване на
ЗЗЛД.
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:


Да се публикуват снимки на съдиите на сайта на съда



Да се създаде възможност за ползване на сайта от хора с увреждания



Да се публикуват договорите на съда с обслужващата банка и условията, по
които се внасят държавните такси



Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език)



Да се въведат електронни услуги за гражданите;

Районен съд – Свиленград - http://rs-svilengrad.haskovo.net/
1.Общо устройство на сайта:
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Интернет-страницата на Районен съд – Свиленград е с опростен, добре структуриран и
лесен за потребителя шаблон. Идеята за поместването на подробни рубрики само в
лявата част е добра. Ориентацията е лесна и бързо се достига до информацията.
Цветовата гама е в син фон и е изчистена.
2. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в сайта показа: В началната страница на Районен съд
Свиленград, можем да забележим веднага Указанията за достъп до публикуваните
съдебни актове в средата на страницата, както и кратка информация за страницата. По
надолу са поставени и различни правила интересуващи гражданите. Можем да намерим
кратка информация за съда в меню "За съда". В меню „Контакти” са посочени
телефонните номера на различните отдели в съда. Структурата на районен съд
„Чирпан” е поставена в меню „Структура”. В меню „Съдии” са поместени поименно
работещите в Районен съд – Свиленград съдии.
В меню „Информация” има връзка за „Покана към преводач” относно извършване на
писмени преводи по дела. За да се види поканата тя се записва на потребителският
компютър и се отваря с програмата Microsot Word. В това обаче няма смисъл, по добра
практика ще е ако документът се отваря в отделен подпрозорец, а ако потребителят
иска да си го запише - да има отделен бутон. В меню „Отчетен доклад” се намират
Архивите с отчетни доклади от 2006 до 2011 година. Те също се записват на
потребителският компютър и се отваря с програмата Microsot Word. В меню „Банкова
информация” са посочени банките и банковите сметки, но не е поставен договор
обслужващата банка.
В меню „Държавни такси” има връзка кум „Тарифа №1 към ЗДТ, за таксите събрани от
съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на
правосъдието” и „Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по
ГПК”. В меню „Насрочени заседания” е поместена справка за насрочените дела за
периода от 22.10.2012г. до 26.10.2012г. в районен съд Свиленград. В меню „Служби”
има информация, където можем да намерим различните отдели по етажи в съда. Но тук
няма указания за съдебните зали. В меню „Съдебен район” е изнесен списък със селата
намиращи се на района на община Свиленград и община Любимец.
В подменю “Съдебни актове” са поставени съдебните актове от 2009 до 1012 година,
както и търсене в ЦУБИПСА. Меню „Публични продажби” в момента няма изнесена
информация в него.
В меню „Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл.14 от ЗПРКИ” са публикувани
декларациите по ЗПУКИ на всички съдии и съдебни служители с посочени имена.
Декларациите са попълнени коректно с посочени суми на кредити и банкова
институция. Подадени са през 2009 г. Тук са поставени и годишните отчети на съда от
2009 година. Те също се записват на потребителският компютър при отваряне.
Вътрешните правила могат да се видят в меню „Вътрешни правила за организацията на
публикуването на постановените съдебни актове по делата”.
В меню „Разпределение на делата” са поставени вътрешните правила за случайно
разпределение на делата в районен съд Свиленград.
На сайта не се намира чуждоезикова или звукова версия. Няма препратки към други
сайтове нито електронни услуги.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: Съдебните актове в сайта се
намират в меню „Съдебни актове” от ляво. Достъпът е много лесен, намират се бързо,
информацията е структурирана добре. Поставени са архивите за съдебните актове от
2009 до 2012 година. Делата са разделени на граждански и наказателни. Информацията
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за делата е в таблична форма с информация за номера на делото, предмет, обвинител,
обвиняем, съдия и резултати (насрочено за).
Проучени са следните произволно избрани съдебни актове:
- Решение № .... / 08.11.2012 година, Районен съд - гр. Свиленград, гражданско дело
номер 580/2012 г. При съдия Минка Китова - Предявени са обективно съединени
искове по чл.344, ал.1, т.1, т.2 и т.3, вр. чл.225, ал.1 от КТ: в публикуваният акт се
използват съкращения с инициали на секретар – „Ц.Д.”, липсва номер на решението.
Решението е публикувано при спазване на ЗЗЛД.
- Решение № .... / 30.10.2012 година, Районен съд - гр. Свиленград, гражданско дело
номер 626/2012 г. При съдия Добринка Кирева - Предявени са обективно
кумулативно съединени искове с правно основание по чл.150 вр. чл.262 от КТ за
заплащане на допълнително възнаграждение за извънреден труд и по чл.86 от ЗЗД
за заплащане на мораторна лихва за забава: в публикуваният акт се използват
съкращения с инициали на секретар – „Р.И.”. Липсва номер на решението.
Решението е публикувано при спазване на ЗЗЛД.
- Решение № ...../17.10.2012 г. Районен съд - гр. Свиленград, гражданско дело номер
834/2012 г. При съдия Кремена Стамболова - Предявен е отрицателен
установителен иск с правно основание по чл.124, ал.1 от ГПК: липсва номер на
решението. В публикуваният акт се използват съкращения с инициали за секретар –
„Ц.Д.” и адвокат – „Х.Х.”. Решението е публикувано при спазване на ЗЗЛД.
- Решение № .... /31.07.2012г. Районен съд - гр. Свиленград, гражданско дело номер
168/2012 г. При съдия Гергана Георгиева - съединени искове по чл.344, ал.1, т.1 от
Кодекса на труда, чл.344 ал.1 т.2 от Кодекса на труда, и чл.344 ал.1 т.3 вр. чл.225,
ал.1 от Кодекса на труда; в публикуваният акт се използват съкращения с инициали
на секретар – „Н.С”. Решението е публикувано при спазване на ЗЗЛД.
3. Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:


Да се публикуват снимки на съдиите на сайта на съда



Да се създаде възможност за ползване на сайта от хора с увреждания



Да се публикуват договорите на съда с обслужващата банка и условията, по
които се внасят държавните такси



Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език)



Да се въведат електронни услуги за гражданите;

Районен съд – Стара Загора - http://www.rs-sz.com/rykov.html
1. Общо устройство на сайта:
Сайтът е много опростен, няма натрапчиви цветове, цветовата гама е добре подбрана,
структуриран е добре, но като цяло сайтът е много объркан и неяснен. Секциите в ляво
са: „За нас”; „Новини”; „Кои сме ние?”; „Съдебна практика”; „Отчети на съда”;
„Служебна страница”; „Деловодства”; „Документи”; „Адреси”. В средата на страницата
е поместена информация за ръководството на Районен съд - Стара Загора, трудно е да
определиш, кое е основната секция и кое е подсекция.
2. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в сайта показа:
В мнею „За нас” има информация за съда, със връзка към телефонния указател на
отделите в съда. Посочени са банката и банковата сметка, но не и договор с
обслужващата банка. Поместени са и други по – важни новини които касаят
гражданите. Тук могат да се намерят и вътрешните правила за организация на
публикуването на съдебните актове.
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В подменю „Район на юрисдикция” са посочени населените места, обслужвани от
районен съд – Стар Загора. В меню „Новини” са публикувани новини засягащи съда по
дати. В меню „Кои сме ние?” има кратка информация за Районен съд - Стара Загора и
структурата на съда. Подменю „Ръководство” съдържа информацията за ръководството
на съда, а подменю „Гражданска колегия” - телефонните номера и имената на
служителите в гражданска колегия. Има връзка и към Насрочените граждански дела.
Подменю „Наказателна колегия” съдържа телефонните номера и имената на
служителите в наказателна колегия. Има връзка и към Насрочените наказателни дела.
В подменю „Съдии по вписванията” са поставени само по 2 имена, като първото име не
е изписано цялото, а само с първата буква. Поставени са и телефонните номера на
съдиите и номера на кабинета. В меню „Съдебни изпълнители” също са посочени двете
имена, като първото се отново се състои само от първата буква на името и телефонните
имена на съдебните изпълнители.
В подменю „Дежурства на съдии” е изнесен график на дежурните съдии.
В меню „Насрочени дела” можем да намерим връзки към „Списък на насрочените
наказателни дела за периода 01.10.2012 г. до 31.10.2012 г.” и „Списък на насрочените
граждански дела за периода 01.10.2012 г. до 31.10.2012 г.” .
В меню „Съдебна практика” се публикуват части от съдебни заседания, решения и
присъди по дела, които представляват силен обществен интерес или са полезни за
юристите. В меню „Отчети на съда” са публикувани отчетите на Старозагорският
районен съд за свършената от работа от 2004 до 2011г.
В меню „Служебна страница” адвокатите от АК Стара Загора могат да намерят справки
за движението на делата в РС Стара Загора при въвеждане на потребителското си име и
парола. Необходимата информация за деловодствата в РС - Ст. Загора е поместена в
меню „Деловодства”. В подменю „Служба С.И.С” има информация за Съдебноизпълнителната служба която има за задача превеждането на решенията на РС, ОС и
АС в изпълнение. Информация за бюро „Съдимост” към Районен съд - Стара Загора,
където гражданите могат да получат свидетелство за съдимост, валидно шест месеца се
съдържа в „бюро "Съдимост”.
Във „Финансова служба” има информация за извършени плащания на вещи лица,
съдебни заседатели, както и определени от съдия суми за разходи на свидетели.
В меню „Документи” е дадена кратка справка за видовете документи с които работи
съдебната администрация, като „Документи за наказателни дела”; „Документи за
гражданси дела”; „Документи в Съдебно-изпълнителна служба”; „Документи в служба
по вписвания”; „Справочни документи”. В меню „Адреси” са поставени връзки към
други сайтове.
На сайта не се намира чуждоезикова или звукова версия. Няма електронни услуги. Не
са изнесени декларациите по ЗПУКИ нито централен регистър ЦУБИПСА. Няма
прессъобщения, указания за достъп до съдебни актове, информация за съдебните
заседатели.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: Съдебните актове в сайта се
намират в меню „Съдебни практика” от ляво. Там може да се види малка табличка за
граждански и наказателни дела. Достъпът лесен, намират се бързо. Поставени са
съдебните актове от 2008 до 2012 година по месеци. Информацията за делата е в
таблична форма с информация за номера на делото, предмет, съдия и резултати
(насрочено за).
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Проучени са следните произволно избрани съдебни актове:
- Решение № 925 / 19.09.2012 година, Районен съд - гр. Стара Загора, гражданско дело
номер 825/2012 г. При съдия Кирил Аджелев - Предявени са в обективно съединение
искове с правно основание чл. 258 вр. с чл. 266 ал. 1 ЗЗД. В публикуваният акт се
използват съкращения с инициали на секретар – „С.В.”. решението е публикувано при
спазване на ЗЗЛД.
- Решение № ..... / .........2012 година, Районен съд - гр. Стара Загора, гражданско дело номер
2166/2012 г. При съдия Живко Желев - Предявен е иск с правно основание чл.79, ал.1
от ЗЗД вр. с чл. 240 ЗЗД. Липсва номер и дата на решението решението е публикувано
при спазване на ЗЗЛД.
- Решение № ...../.....2012 г. Районен съд - гр. Стара Загора, гражданско дело номер
2556/2012 г. При съдия Александър Г. - Производството е на основание чл.128, т.2
от КТ, чл.177 от КТ, чл.245, ал.1 и ал.2 КТ, чл.222, ал.3 от КТ, чл. 224, ал.1 КТ, във
вр. с чл. 310 т.1 от ГПК и чл.86 ЗЗД. Липсва номер и дата на решението В
публикуваният акт се използват съкращения с инициали за фамилията на съдията –
„Г.”. решението е публикувано при спазване на ЗЗЛД.
- Решение № .... /03.10.2012г. Районен съд - гр. Стара Загора, гражданско дело номер
2935 /2012 г. При съдия Веселина Мишова - Правното основание на исковете е по
чл.327 ТЗ и чл.86 ЗЗД. В публикуваният акт се използват съкращения с инициали
на секретар – „Н.Н”. В публикуваният акт има празни места отбелязани с
многоточие, което подсказва че има недописана информация, и като цяло е много
не ясно. Липсва номер на Решението. решението е публикувано при спазване на
ЗЗЛД.
- Решение № .../19.10.2012г. Районен съд - гр. Стара Загора, гражданско дело номер
1771/2012 г. При съдия Милена Колева - Производството е на основание чл.224 от
КТ и чл.86 от ЗЗД във връзка с чл. 212 от КТ. Липсва номер на решението В
публикуваният акт се използват съкращения с инициали за фамилията на съдията –
„К.”. решението е публикувано при спазване на ЗЗЛД.
3. Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:


Да се публикуват снимки на съдиите на сайта на съда



Да се създаде възможност за ползване на сайта от хора с увреждания



Да се публикуват договорите на съда с обслужващата банка и условията, по
които се внасят държавните такси



Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език)



Да се въведат електронни услуги за гражданите;

Районен съд – Хасково - http://haskovo.court-bg.org/
1. Общо устройство на сайта:
Сайтът е семпъл и изчистен, заложено е на червената гама цветове, лесен е за
ориентация. Той е добре структуриран и изчерпателен. Лентата с менюто се намира от
лявата страна. Тя съдържа: „Начало”; „За нас”; „Структура и контакти”; „Съдебни
заседатели”; „Полезно”; „Календар-насрочени дела”; „Публична продан – обявления от
ДСИ”; „Времеви стандарти”; „Вътрешни правила”; „Указания за потребители”;
Съдебните актове по граждански и наказателни дела от 2008 до 2012 година; „Съдебни
актове чл.64 ЗСВ публикувани в ЦУБИПСА” ; „Пресцентър”; „Предложения /
оплаквания”; „Декларации”. От дясно са поставени секциите: „Проект:"Консултативен
форум на районните съдилища"”; „Кодекси за етично поведение”; „Отчетни доклади за
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дейността на Районен съд-Хасково”; „Окръжен съд - Хасково ”; „Окръжна прокуратура
- Хасково”; „Районна прокуратура - Хасково ”; „Адвокатска колегия”; „Нотариуси”;
„Частни съдебни изпълнители”; „Връзки ”. В средата на страницата са поместени
връзки за указания за потребителите за начина за достъп до публикуваните съдебни
актове и вътрешни правила за убликуване на съдебни актове на интернет страницата на
съда.
2. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в сайта показа:
Още с влизането в страницата в меню „Начало” се виждат връзките за указания за
потребителите за начина за достъп до публикуваните съдебни актове и вътрешни
правила за публикуване на съдебни актове на интернет страницата на съда.
В меню „За нас” се намират връзки за местоположението на Районен съд - Хасково,
като можем да видим и карта, телефон, адрес, факс и e-mail. В подменю „Представяне”
се намира кратка информация за задълженията на районния съд, съда и прокуратурата.
В подменю „Съдебен район” са изнесени списъци с обслужваните общини. В подменю
„Кратко представяне” има кратка информация за районен съд Хасково.
Меню „Структура и контакти” съдържа връзки към организационната структура на
съда в подменю „Стуктура”; В подменю „Указател” се намира списък на отделите и
стаите в които се намират. Можем да видим само двете имена на административния
ръководител - председател на Районен съд - Хасково в подменю „Представител”. В
подменю „Съдии” също са изнесени само по две имена на съдиите. Информацията за
служните за справки по делата ще намерим в подменю „Служби”. За контакт с районен
съд Хасково, трябва да посетим подменю „Контакти”. Можем да намерим и
информация за съдебните зали в подменю „Съдебни зали”.
В меню „Съдебни заседатели” ще намерим връзки към „Наредба за съдебните
заседатели” и „Списък на съдебните заседатели при районен съд - Хасково”,
документите се отварят в нов подпрозорец, което се смята за добра практика.
В меню „Полезно” се намират списъците на „Държавни такси събирани от съда”;
„Банкови сметки”, където са посочени банката и банковата сметка, но не и договора със
обслужващата банка. „Съдебни бланки”, със примерни образци на документи, които се
подават до районния съд. „Често задавани въпроси”, като са посочени и отговорите към
тях. Поставена е и информация за медиация в подменю „Медиация”.
В меню „Календар – насрочени дела” е поместена информацията за насрочените
наказателни и граждански дела за периода 01.10.2012-31.10.2012.
В меню „Публична продан – обявления от ДСИ” има списък с обявление по
изпълнителните дела.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: Съдебните актове в сайта се
намират от ляво в самото меню. Достъпът е лесен, но информацията поставена по този
начин е много объркваща. Поставени са съдебните актове от 2008 до 2012 година по
месеци. Информацията за делата е в таблична форма с информация за номера на
делото, предмет,обвинител, обвиняем, съдия и резултати (насрочено за).
Проучени са следните произволно избрани съдебни актове:
- Решение № 720 / 12.11.2012 година, Районен съд - гр. Хасково, гражданско дело номер
1513/2012 г. При съдия Петър Вунов. В публикуваният акт се използват съкращения с
инициали на секретар – „Й.Д.”. решението е публикувано при спазване на ЗЗЛД.
- Решение № 717 / 12.11.2012 година, Районен съд - гр. Хасково, гражданско дело номер
751/2012 г. При съдия Мария Ангелова - иск с правно основание чл. 150, вр. чл.143 ал.2
от СК. В публикуваният акт се използват съкращения с инициали на секретар –
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-

-

„В.К.”. В публикуваният акт се използват съкращения с инициали гражданско
дело– „гр.д.”. решението е публикувано при спазване на ЗЗЛД.
Определение № 1853/ 18.09.2012 г. Районен съд - гр. Хасково, гражданско дело
номер 2157/2012 г. При съдия Нели Иванова - Исковата молба, по която е
образувано гражданско дело №2157/2012. В публикуваният акт се използват
съкращения с инициали на секретар – „В.К.”. В публикуваният акт се използват
съкращения с инициали гражданско дело– „гр.д.”. решението е публикувано при
спазване на ЗЗЛД.
Определение № 718/12.11.2012г. Районен съд - гр. Хасково, гражданско дело
номер 214/2012 г. При съдия Васил Панайотов - правно основание на исковете – чл.
213 от КЗ и чл. 86 от ЗЗД. В публикуваният акт се използват съкращения с
инициали на секретар – „В.К.”. решението е публикувано при спазване на ЗЗЛД.
Определение № 2262/14.11.2012г. Районен съд - гр. Хасково, гражданско дело
номер 2914/2012 г. При съдия Валентина Иванова - възражението за неподсъдност е
направено в предвидения в чл.119, ал.3 от ГПК. В публикуваният акт се използват
съкращения с инициали на секретар – „В.К.”. решението е публикувано при спазване на
ЗЗЛД.

3. Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:


Да се публикуват снимки на съдиите на сайта на съда



Да се създаде възможност за ползване на сайта от хора с увреждания



Да се публикуват договорите на съда с обслужващата банка и условията, по
които се внасят държавните такси



Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език)



Да се въведат електронни услуги за гражданите;

Районен съд – Димитровград - http://www.rs-dimitrovgrad.com/?sid=main
1. Общо устройство на сайта:
Сайтът е семпъл и изчистен, заложено е на червената гама цветове, лесен е за
ориентация. Той е добре структуриран и изчерпателен. Лентата с менюто се намира най
- отгоре в меню „Меню”. Тя съдържа: „Местонахождение”; „Съдебен район”;
„Контакти”; „Структура”; „Насрочени дела”; „Съдебни актове”; „Доклади”; „Държавни
такси”; „Примерни бланки”; „Декларации”; „ДСИ”; „Полезно”; „Книга за гости”;
„Обяви за работа”; „Прессъобщения”; „Конкурс – съдебни служители”. За връзка с
началото на сайта до лентата с менюта е поставено меню „Начало”. От ляво са
поставени секциите: „Снимки”; „Полезни връзки”; „Времето” - с информация за
времето в момента и календар. В средата на страницата е поставена кратка информация
на Районен съд Димитровград, както и указания за достъп до публикуваните съдебни
актове.
2. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в сайта показа:
Още в началото на страницата в меню „Начало” се виждат връзките за указания за
достъп до публикуваните съдебни актове.
В меню „Местонахождение” е поставен адреса на съда придружен със карта за по лесна
ориентация. В подменю „Съдебен район” е поставен списък на населените места,
включени в района на Районен съд – Димитровград, и отново е поставена карта. В
подменю „Контакти” са поместени адреса на съда, телефоните на служителите, емейл
адреса и факс, за контакт. В подменю „Структура” са структурирани имената на
14

съдебния състав придружени с информация за тях., най – отдолу в страницата е
поставен и списък с трите имена на съдебните заседатели. Меню „Насрочени дела”
съдържа справка за насрочени дела за периода от 31.10.2012г. до 16.11.2012г. в
табличен вид с информация за номера на делото, предмет,обвинител, обвиняем, съдия и
насрочване на делото.
Съдебните актове са публикувани по месеци и достъпът до тях е лесен, можем да
достигнем до тях от меню „Съдебни актове”, като можем да разгледаме архивите от
2009 до 2012 година. От тук можем да влезем и в Централният регистър ЦУБИПСА.
В подменю „Доклади” можем да намерим Годишните долади на съда за 2011 година, за
целта е необходимо първо потребителят да ги запише на компютъра си за да ги отвори.
В подменю „Държавни такси” се намират информация относно вида и размера на
събираните от Районен съд - Димитровград държавни такси, както и информация за
банкови сметки, където са посочени банката и банковата сметка, но не и договора със
обслужващата банка.
В подменю „Примерни бланки” са поставени примерни бланки (молби и заевления),
които потребителят може да изтегли и попълни.
Декларациите по ЗПУКИ са публикувани в меню "Декларации".
В подменю „ДСИ” са публикувани различни обявления. А за да разберем как се
получава свидетелство за съдимост, трябжа да посетим подменю „Полезно”.
В меню „Книга за гости” потребителите могат да изпратят своите мнения, предложения
или оплаквания към съда.
В меню „Обяви за работа” са поместени документи – образци, които потребителите
желаещи да постъпят на работа в съда, трябва да имат попълнени.
В меню „Прессъобщения” се намират връзки към "Вътрешни правила за изпращане на
съобщения чрез електронен пощенски адрес"; "Покана общо събрание на съдебните
заседатели"; "Заевление съдебни заседатели"; "Вътрешни правила за организацията на
работа на съдебните заседатели".
В меню „Конкурс - съдебни заседатели” са вместени документи необходими за
конкурса за съдебни заседатели.
Връзките към други сайтове на съдилища и сайтове полезни на потребителите се
намират в секция "Полезни връзки" от лявата страна на страницата.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: Съдебните актове в сайта са
поставени в меню "Съдебни актове" в менюто от горе. Достъпът до тях е лесен,
потребителите без проблем могат да достигнат до тях и да ги разгледат. Публикувани
са по месеци и разделени на граждански и наказателни, като можем да разгледаме
архивите от 2009 до 2012 година. Информацията за делата е в таблична форма с
информация за номера на делото, предмет,обвинител, обвиняем, съдия и резултати
(насрочено за).
Проучени са следните произволно избрани съдебни актове:
- Решение № 468 / 08.10.2012 година, Районен съд - гр. Димитровград, гражданско дело
номер 1315/2012 г. При съдия Антоанета Митрушева - основание чл.5 ал.1 т.1 от Закона
за защита срещу домашното насилие. В публикуваният акт се използват
съкращения с инициали на секретар – „В.Г.”.решението е публикувано при
спазване на ЗЗЛД.
- Решение № 257 / 05.09.2012 година, Районен съд - гр. Димитровград, гражданско дело
номер 1085/2012 г. При съдия Петър Пертов - Производството е по чл. 7 и сл. от Закон
за защита срещу домашно насилие / ЗЗДН /. В публикуваният акт се използват
съкращения с инициали на секретар – „С.Д.”. Номерът на съдебно медицинско
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-

-

-

удостоверение е изписан като скайп номер с връзка за обаждане по скайп решението
е публикувано при спазване на ЗЗЛД.
Решение № ...../14.11.2012 г. Районен съд - гр. Димитровград, гражданско дело
номер 1779/2012 г. При съдия Гергана Стоянова - Производството е по реда
на чл.30,ал.1 във вр. с чл.29,т.6 от Закона за закрила на детето. Липсва номер на
решението В публикуваният акт се използват съкращения с инициали за секретар –
„П.Н.”. решението е публикувано при спазване на ЗЗЛД.
Решение № .... /31.10.2012г. Районен съд - гр. Димитровград, гражданско дело
номер 1363 /2012 г. При съдия Огнян Гълъбов - споразумение по чл.127 ал.1 от
СК.В публикуваният акт се използват съкращения с инициали на секретар –
„В.Г”.Липсва номер на Решението. решението е публикувано при спазване на ЗЗЛД.
Решение № 279/19.10.2012г. Районен съд - гр. Димитровград, гражданско дело
номер 1142/2012 г. При съдия Андрей Андреев - Производството е по чл.50 СК. В
публикуваният акт има празни места отбелязани с многоточие, което подсказва че
има недописана информация, и като цяло е много не ясно. В публикуваният акт се
използват съкращения с инициали на секретар – „Е.Н”. Има съкращение на Районен
съд с инициали "РС" решението е публикувано при спазване на ЗЗЛД.

3. Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:


Да се публикуват снимки на съдиите на сайта на съда



Да се създаде възможност за ползване на сайта от хора с увреждания



Да се публикуват договорите на съда с обслужващата банка и условията, по
които се внасят държавните такси



Да се въведе двуезичност за сайта (версия на английски език)



Да се въведат електронни услуги за гражданите;



Да се въведе раздел за освобождаване от държавни такси;

С подкрепата на Фондация „Америка за България”
Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза
на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на
Българо‐американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската
агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя,
продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.
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Център на НПО
в Разград

Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”
Изследване на интернет-страниците
на наблюдавани съдилища от четвърта група1

Общ коментар: Подробно са разгледани и анализирани интернет-страниците на
окръжните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол и на районните съдилища на Бургас,
Несебър, Сливен, Поморие, Царево и Ямбол. В анализа бяха обобщени положителните
и отрицателните страни на визуализацията и съдържанието на всяка една съдебна
интернет-страница. На пръв поглед процесът за информиране на обществото за
дейностите на съда и администрацията е положителен.
За визуализация констатираме, че интернет-страниците на наблюдаваните съдилища
имат добър дизайн и информацията в тях е добре структурирана и се чете лесно, без да
натоварва зрението. Уместно са използвани различни графични решения и съвместими
цветове. В голяма част от интернет – страниците на съдилищата информацията е лесно
достъпна, но има и нелогично поставена информация в някои от менютата, което
обърква потребителя и отнема време в търсенето. Констатираме, че липсват удобни
търсачки, има празни рубрики, информацията в различни по название рубрики се
дублират. Препоръчва се несистематизираният подход за изграждането на интернетстраницата, лошото поддържане и представяне на информацията в интернет
страниците, да бъде актуализирано по съвременните правила.
Препоръки за подобряване отчетност, публичност и прозрачност на съда съдържание и форма на интернет-страниците на съдилищата.
-

-

-

Висшия съдебен съвет да вземе решение да се създадат нови интернет страници
за всички съдилища с общ унифициран стандарт и по-добър контрол от страна
на административните ръководители в страната при актуализиране на
съдържанието на техните интернет страници;
Да актуализират интернет-страниците си с нов дизайн в съответствие със
съвременните тенденции за оформление на интернет страници на държавни
институции и добавяне на нови функционалности; пълно използване на
възможностите за попълване и поддържане на двуезична страница поне за
главната страница;
Ежедневно да актуализират информацията в интернет-страницата си;
Да подобряват възможностите за търсене по ключови думи, аналогично на
функцията при справките по съдебни дела;
Да предприемат мерки и дългосрочно развитие за подобряване възможностите
за обратна връзка чрез анкети, електронен адрес за граждани и др.; както и за
подаване на сигнали (анонимни) за корупция или нарушения на съдии;

За първи път интернет-страниците на наблюдаваните съдилища бяха анализирани на 03.04.2013г., като
последващ анализ е направен на 12.07.2013г.
1

1

-

-

-

Да разширят обема от информация, включително информация по европейски и
международни въпроси, публикуване на вътрешни документи (заповеди,
указания, инструкции и др.);
Всички съдилища да публикуват договор с обслужващата банка в изпълнение на
Протокол № 26 от заседание на Комисия ”Професионална квалификация,
информационни технологии и статистика” на ВСС, проведено на 05.07.2011 г.2
Всички съдилища да инсталират в интернет-страниците си софтуер за хора със
зрителни и слухови проблеми. Някои от съдилищата представят услуги или
документи и в помощ на хора със слухови или зрителни проблеми в съдебните
сгради, но не са налични на интернет-страниците си.

Окръжен съд – Бургас: http://www.os-burgas.org/
1. Общо устройство на интернет-страницата:
На пръв поглед интернет-страницата има приятен вид. Съчетанието на цветовата гама е
добро. Текстът се чете лесно. Шрифтът не е прекалено малък или прекалено голям.
Менютата са подредени от лявата страна на страницата. Още в началото можем да
забележим ясно движещият се текст най – отгоре в страницата с информация за контакт
със съда, както и връзки към информация за плащане с ПОС – терминални устройства и
достъп до делата на ОС – Бургас. Менютата вляво са: Начало; Статут; Администрация;
Контакти, Банкови сметки; График на заседанията; Съдебни актове, Електронни
услуги; Пресслужба; Съобщения/Новини; Съдебни заседатели; Вещи лица; Стажант
Юристи; Сдружения с нестопанска цел; Публични продажби; Полезна информация;
Конкурси; Полезни връзки.
2. Детайлен изглед:
Поименен списък на магистратите работещи в ОС-Бургас се намира в меню „Статут”,
подменю „Магистрати”, където са били поместени и декларациите по чл. 12, т.2 от
ЗПУКИ и по чл. 195 ЗСВ. В меню „Администрация”, подменю „Структура” има схема
за структурата на съда. В меню „Контакти” откриваме подробен списък с телефонни
номера на обща и специализирана администрация, а така също и на съдебните
секретари. Посочени са номерата на стаите, което допълнително улеснява гражданите.
В меню “Банкови сметки” откриваме номерата на банковите сметки и информация, че
плащането може да бъде извършено и с ПОС – терминално устройство. В меню
„График на заседанията” можем да видим графикът на насрочените съдебни заседания
за съответния ден или да прегледаме делата за месеца или седмицата, като са разделени
на три категории: Граждански, Наказателни и Търговски дела. В меню „Съдебни
актове” има възможност да се открие такъв, при посочване на номера на делото, вида и
годината. В меню „Електронни услуги” има информация, че в сградата на съда
гражданите с увредено зрение или неграмотни имат възможност да прослушат
протоколи от съдебни заседания, определения, разпореждания или съдебни решения. В
подменю „ Бюлетини и отчети” на меню „Пресслужби” можем да намерим годишни
отчетни доклади от 2006г – 2012г. Докладите се свалят на потребителския компютър и
могат да се прочетат с програма word. В подменю ”Дейност на пресофиса”, в меню
„Пресслужби” можем да открием информация за „Организация и дейност на
пресофиса” и за „Медийна стратегия”. В меню „Съобщения/Новини” откриваме
информация за услугите, които ОС-Бургас, предоставя на гражданите и информация за
предотвратяване на евентуални проблеми, които могат да възникнат. В меню „Съдебни
заседатели” са изброени 82 съдебни заседатели с техните три имена, като е посочена и
2
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тяхната специалност. В меню „Вещи лица” е поместен списък на специалистите,
утвърдени за вещи лица към съдебен район на Бургаски окръжен съд. В меню
„Стажанти/Юристи” има поместена информация, относно плана и правилата за
провеждане на стажа. Има поместен и списък с дати за придобиване на юридическа
правоспособност. Меню „Сдружения с нестопанска цел” дава възможност на
потребителя да търси информация за лицата с нестопанска цел, като първо се зададе
като критерий дейността, която упражняват, след това има възможност да се избере
поименно и да се види решението на съда за учредяването на ЮЛ. В меню „Публични
продажби”, можем да открием две подменюта: Държавни и Частни СИ, като интернетстраницата ни дава възможност да изберем една от следните три категории: имоти,
МПС и имущество. В меню „Полезна информация” можем да открием полезни насоки
за гражданите, относно освобождаването от съдебни такси, тарифи за съдебните такси,
списък на синдиците. Това меню предлага на гражданите и звукова версия, в
представянето на част от необходимата информация.А в подменю „Образци” можем да
открием различни заявления, които се свалят на потребителския компютър. Интернетстраницата съдържа и меню „Конкурси”. Меню „Полезни връзки” препраща към
интернет-страницата на различни съдилища. Връзките, водещи към други файлове се
отварят в нов подпрозорец, което е добре, защото потребителите лесно и бързо ще се
запознаят с тях.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: Улеснен е достъпът до
публикуваните съдебни актове в интернет-страницата на Окръжен съд – Бургас.
Съществува поименна отделна рубрика „Съдебни актове”, която ни отвежда до
специално разработена система за търсене на определен съдебен акт по вид, номер и
година на свършеното съдебно дело. Според нас подходът е много добър. При
произволно търсене по номер, месец, година на разглеждано съдебно дело, в падащ
списък фигурират съответните номера на съдебни дела по описа на ОС – Бургас. При
съответния избор в отделен прозорец е достъпен публикувания съдебен акт.
Констатирана е липса на препратка към ЦУБИПСА в рубриката „съдебни актове”.
Проучени са следните съдебни актове:
1. Решение №32 от 11.02.2013г. по гр.д. №68/2012г., при окръжен съдия Иван
Воденичаров – съдебният акт е публикуван при спазване на ЗЗЛД. Констатира се
съкращения на имената на адвокат Д.Д.
2. Определение 17 от 04.01.2013 по гр.д. №15/2013г. при окръжен съдия
Антоанета Андонова – Парашкевова – в публикувания съдебен акт се
констатира съкращение и заличаване на данните на юридическо лице: „фирма
„П.-К.-Б.П.”, ЕИК ***” и съкращение на имената на населени места:
“гр.Н., Община Н., Област Б., к.к. „***”
3. Решение от 10.12.2012г. по гр.д. 1397/2012г. при окръжен съдия Радостина
Калиманова - не са констатирани нередности. Съдебния акт е публикуван при
спазване на ЗЗЛД
4. Решение №359 от 22.10.2012г. по гр.д. №1122/2012г. при окръжен съдия Боряна
Димитрова – констатира се съкращения на имена на населени места: „Дирекция
,,Социално подпомагане”- гр.А.”; „Дом за възрастни с умствена изостаналостс.Р., общ.К.,”
5. Решение № 390/26. 10. 2012 по гр.д. № 169/2012г при окръжен съдия Вела
Стайкова – констатира се заличаване на ЕИК на юридически лица, страни в
процеса и съкращения на имена на адвокати: „адв. Г.Г., САК; адв. Ж.Р. БАК”
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:
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Да въведат принцип и в отделна рубрика „За гражданите” или „Мнения и
препоръки” да публикуват анкети, чието периодично обработване да бъде
креатив за тяхната работа.

Районен съд - Бургас – http://bourgasrs.court-bg.org/
1. Общо устройство на интернет-страницата:
На пръв поглед интернет-страницата е с изчистен дизайн и приятна цветова гама в
зелено. Менютата в интернет-страницата са разположени от лявата страна. Менютата
са „Начало”, „Информация за съда”, „Актуално”, „За контакти”, „Такси – размер и
плащане”, „Вътрешни правила”, „Справки за заседания и съдебни актове”, „График на
заседанията за текущата седмица”, „Примерни образци документи”, „Електронни
услуги”, „Отчетни доклади”, „Публична продан – ДСИ”, „Проекти, инициативи,
събития”, „Полезни връзки”, „Полезна информация”, „Свободни работни места”,
„Обществени поръчки / профил на купувача”, „Анкета – резултати. В началната
страница е публикуван адресът на съда, като е посочено и работното време с граждани:
09.00 – 17.00 часа. Интернет-страницата съдържа основна информация за структурата
на съда, където са посочени имената на председателя и на двамата зам.председатели.
Има поименен списък на магистратите, като са разделени в две категории: граждански
и наказателни дела.
2. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в интернет-страницата показа: Информация за структурата на
съда, както и за поименните състави на съдиите. Информация за дейността и
поименния състав на съдебните заседатели. Преди решението на ВСС за заличаването
им, декларациите по ЗПУКИ на съдебните служители са били поместени в меню
„Информация за съда”, подменю „Декларации”.. В същото меню, подменю
„Местонахождение” има поместени и карти, които улесняват гражданите, при
откриването на сградата. На същата страница има публикувани и Правила за поведение
в съда. В подменю ”Съдебни зали” са изчерпателно изброени залите, в които се гледат
делата на Районен съд Бургас. Има поместени и две снимки, за по-добра представа за
потребителя.
Връзките, водещи към други файлове се откриват лесно в меню „Полезни връзки”, те се
отварят в нов подпрозорец, което е добре, защото потребителите лесно и бързо ще се
запознаят с тях.
В меню „Такси – размер и плащане” има информация за номерата на банковите сметки,
като е отразена и възможността гражданите да заплатят с ПОС – терминално
устройство.
В меню „Справка за заседания и съдебни актове” можем да открием подробна
информация за съдебните актове. Потребителят има достъп до съдебните решения,
които са разделени в две групи: граждански и наказателни дела. В интернет-страницата
има и препратка към Централния Уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните
актове (ЦУБИПСА). В меню „График на съдебните заседанията” има график по дни на
съдебните заседания, което допълнително улеснява потребителя.
В меню „Примерни образци и документи”, могат да бъдат открити различни заявления
и декларации, които се свалят директно на потребителския компютър.
В меню „Електронни услуги” има три подменюта: „Електронно свидетелство за
съдимост”, „Електронно призоваване” и „В помощ на хората с увреждания”, от където
получаваме информация, че в сградата на съда гражданите с увредено зрение или
неграмотни имат възможност да прослушат протоколи от съдебни заседания,
определения, разпореждания или съдебни решения.
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В меню „Отчетни доклади” има публикувани такива за периода 2006 – 2012 година.
Меню „Публична продан - ДСИ” дава достъп на потребителя до публични продажби на
недвижими имоти и директно препраща към интернет-страницата на Окръжен съд
Бургас.
В меню „Полезна информация” има „Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица
към съдебен район на Бургаски Окръжен съд.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: Публикуваните съдебни
актове на РС – Бургас се намират в отделна поименна рубрика „справки за заседания и
съдебни актове”. Също така намираме препратка към ЦУБИПСА. Публикуваните
съдебни актове са разпределени в подменюта със справки за съответната година, в
която са били постановени. При произволен избор за справки за съдебни актове през
2013г. виждаме разделена по вид таблична форма на свършени граждански и
наказателни дела. Публикуваните съдебни актове са в определени двуседмични
периоди.
Проучени са следните произволно избрани публикувани съдебни актове:
1. Решение от 21.01.2013 г. по гр.д. №434/2012г. при съдия Валентина Кърпичева Цинцарска, не са констатирани нередности. Съдебния акт е публикуван при
спазване на ЗЗЛД.
2. Решение № 453 от 21.03.2013г. по гр.д. № 10571/2012г. при съдия Дарина
Николова, не са констатирани нередности. Съдебният акт е публикуван при
спазване на ЗЗЛД.
3. Определение от 01.02.2013г. по гр.д. № 5378/2012г., при съдия Асен Радев –
констатира се съкращение на името на адвоката: „адв. К.”
4. Решение от 15.01.2013г. по гр.д. №7479/2012, при съдия Калин Кунчев, не са
констатирани нарушения. Съдебният акт е публикуван при спазване на ЗЗЛД.
5. Решение от 06.02.2013г. по гр.д. №11175/2011г. е констатирано съкращение на
имената на адвокат „адв. В.Д..”
3. Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:


Да се публикува договора с обслужващата банка;



Да се въведе двуезичност за интернет-страницата (версия на английски език);

Районен съд – Несебър: http://www.rs-nesebar.org/
1. Общо устройство на интернет-страницата:
Интернет-страницата е със семпъл дизайн и добро графично решение. Менютата са
подредени в горната част на страницата. Менютата са: За съда,; Деловодство; Образци
на документи; Справки; Обяви и конкурси; Пресофис; Полезни връзки. От ляво на
страницата е разположено меню „Новини”, а в дясната част „Бързи връзки”, което
допълнително улеснява потребителя.
2. Детайлен изглед:
В меню ''За съда'', откриваме основни правила за поведението на гражданите в съда. В
същото меню, подменю ''Съдебен район'' има списък на населените места, които влизат
в обхвата на Районен съд Несебър. В подменю “Председател” откриваме имената на
сега действащия председател на съда. В подменю ''Банкови сметки'' потребителят може
да открие номерата на банкови сметки. Структурата на съда се намира в подменю
''Структура'', а подменю ''Адрес и телефони'' има поместена информация за адреса на
съда и по-важните телефони в съда.
В меню ''Деловодство'' има информация за дейностите на деловодството. Изнесени са
по две имена, телефон и работно време на служителите които работят в деловодствата,
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както и кратка информация за тяхната дейност. Деловодствата, които са посочени са:
„Архив”; „Бюро „Съдимост”; „Съдебни секретари”; „Административен секретар”;
“Системен администратор”; „Главен счетоводител”; „Съдебно - изпълнителна служба”
и „Регистратор”.
В меню ''Образци на документи'' могат да бъдат изтеглени утвърдени образци на някои
документи, които се свалят директно на потребителския компютър чрез WORD или
PDF по желание на потребителя. Същото меню има три подменюта, където са
поместени различни нормативни актове. В меню ''Справки'' има подменю ''Справки на
съдебните заседания'', които са за целия текущ месец и връзката се отваря в нов
прозорец. В подменю ''Справка на свършени дела'' можем да направим справка, като те
са разделени на години от 2009 – 2013г. Има препратка към ЦУБИПСА за публикуване
на съдебни актове, както и отделно меню „Указания за достъп до публикувани съдебни
актове”. В меню „Обяви и конкурси” Районен съд Несебър обявява текущите конкурси.
Има прикачени и образци от документи, необходими при кандидатстване. В меню
„Пресофис” бяха публикувани декларации по ЗПУКИ на съдебни служители от
Районен съд Несебър. Препоръчваме да бъде променено името на закона от ЗПРКИ на
ЗПУКИ. В същото меню, подменю „Годишни отчети”, откриваме годишни доклади на
съда за периода 2008 – 2012 година. Меню „Полезни връзки” препраща потребителя
към различни държавни, европейски институции и съдебни школи, които връзки се
отварят в нов прозорец на потребителския компютър.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: Публикуваните съдебни
актове се намират в меню „справки” в интернет-страницата на Районен съд – Несебър.
В рубриката в дясната част е добър подходът за отделни наименувани подрубрики на
график, обявления, свършени дела, съдебни решения, влезли в сила съдебни актове,
указания за достъп и вътрешни правила. Главната рубрика „Справки” е общо понятие и
според нас е необходимо да се преименува в „Съдебни актове” или друго, с което да се
улесни потребителя. Намираме за положителен подходът потребителя да избере
вариант за търсене на съдебния акт по свършени дела или съдебни решения за
съответен времеви период.
Проучени са следните съдебни актове:
1. Решение № 79/29.05.2012г по гр. д. №480/2008г. при съдия Атанаска Атанасова
– констатираме заличени данни при цит.: „районен съд - ……..”
2. Решение№ 69/11.05.2012 г. по гр. д. № 1344/2011г. при съдия Нина МолловаБелчева – не са констатирани нередности и пропуски в съдържанието на
съдебния акт.
3. Определение от 29.09.2011г. по гр. д. № 802/2011г. при съдия Мария Берберова
– Г. - не са констатирани нередности и пропуски в съдържанието на съдебния
акт.
4. Решение №128/29.09.2011 г. по гр. д. .№ 921/ 2011 г. при съдия Таня Спасова не са констатирани нередности и пропуски в съдържанието на съдебния акт.
5. Решение№309 /26.01.2011 по гр. д. № 143 / 2009 при съдия Атанаска Атанасова
- не са констатирани нередности и пропуски в съдържанието на съдебния акт.
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:


Да се добави повече информация за съдиите на интернет-страницата на съда
(добавяне на снимки на съдиите към имената им);

Районен съд –Поморие http://www.court-pomorie.org/
1. Общо устройство на интернет-страницата:
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Интернет-страницата на Районен съд – Поморие е напълно идентична по шаблон и
структура със страницата на Районен съд – Несебър. Менютата са разположени в
горната част на страницата и са: ”За съда’. „Деловодство”, „Образци на документи”,
„Справки”, „Обяви и конкурси”, Пресофис” и „Бързи връзки”. От ляво на страницата са
поставени новини, а в дясната част „Бързи връзки”, което допълнително улеснява
потребителя.
2. Детайлен изглед:
В меню ''За съда'', откриваме основни правила за поведението на гражданите в съда. В
подменю ''История'' е изнесена кратка история на съда. В същото меню, подменю
''Съдебен район'' има списък на населените места, които влизат в обхвата на Районен
съд - Поморие. В подменю 'Председател'' откриваме двете имена на сега действащия
председател на съда. В подменю „Структура” е представена йерархична схема със
структурата на съда. В Меню „Съдии” са представени петима съдии. В подменю
„Съдебни заседатели” са поставени връзки със „Списък на съдебните заседатели”,
където се намира поименен списък на 15 съдебни заседатели; информация „Как да
стана съдебен заседател”; Поставено е и „Практическо помагало на съдебният
заседател”. В подменю ''Банкови сметки'' потребителят може да открие номерата на
банковите сметки, както и името на обслужващата банка. В подменю ''Адрес и
телефони'' има поместена информация за адреса на съда и по-важните телефонни
номера в съда. В долната част на страницатае поставен и електронният адрес на съда.
В меню ''Деловодство'' има информация за дейностите на деловодството. Деловодствата
които са посочени са: „Архив”; „Бюро „Съдимост”; „Съдебни секретари”;
„Административен секретар”; „Главен счетоводител” и „Съдебно - изпълнителна
служба”.
В меню ''Образци на документи'' могат да бъдат изтеглени утвърдени образци на някои
документи, които се свалят директно на потребителския компютър и се отварят с
WORD. Същото меню има две подменюта. Подменю “Тарифа” ни препраща в
Нормативна уредба, където са поместени връзки за “Тарифа по ГКП” и ”Тарифа 1 към
закона за държавните такси”, които се свалят на потребителският компютър и се
отварят чрез PDF. В подменю “Полезна информация за гражданите” се намират връзки
към интернет-страници или друга информация която би могла да бъде полезна за
гражданите. Това подменю съдържа: „Пътеводител в съдебните процедури”; „Какво
трябва да знаете като свидетел”; „Получили сте призовка, а сега какво?”.
В меню ''Справки'' има връзка към график на заседанията за месеца. Всяко насрочено
дело има Номер и година; Предмет; Обвинител, ищец, жалбоподател; Обвиняем,
ответник или ответник на жалбата, като имената са изнесени с инициали; Съдия докладчик и председател на съдебния състав; Насрочване на делото. Изрично е
упомената, че информацията се актуализира ежедневно. Подменю „Съдебни актове”
води към меню „Пресофис”. В подменю „Архив на съдебните актове” се намира
информация за гражданските и наказателните дела, както и влезли в сила съдебни
актове. Информацията за делата е разпределена по месеци от 2009г. до 2012г.
В меню „Обяви и конкурси” се намират правилата за подбор и наемане на съдебни
служители, както и необходими примерни документи за кандидатстване.
В интернет-страницата има препратка към ЦУБИПСА за публикуване на съдебни
актове, както и отделно меню „Указания за достъп до публикувани съдебни актове”,
които се намират в меню „Пресофис”. В същото меню, в подменю „Декларации по
ЗПРКИ” бяха публикувани декларации по ЗПУКИ на служители от Районен съд
Поморие. Препоръчваме да бъде променено името на закона от ЗПРКИ на ЗПУКИ. В
същото меню, подменю „Годишни отчети”, откриваме годишни доклади на съда за
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периода 2001 – 2012 година. В меню „Полезни връзки” се намират връзки към отделни
интернет-страници, които могат да бъдат полезни за гражданите.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: Публикуваните съдебни
актове се намират в меню „Справки” в интернет-страницата на Районен съд – Поморие.
В рубриката в дясната част е добър подходът за отделни наименувани подрубрики на
график, обявления, свършени дела, съдебни решения, влезли в сила съдебни актове,
указания за достъп и вътрешни правила. Намираме за положителен подходът,
потребителя да избере вариант на търсене на съдебния акт по свършени дела или
съдебни решения за съответен времеви период.
1. Решение № 51/01.04.2013г. по гр. Д. № 122/2005 г. при съдия Димитър
Димитров - не са констатирани нередности и пропуски в съдържанието на
съдебния акт.
2. Решение №34/14.03.2013 г. по гр. Д. №882/2011 г. при съдия Ивайло Бъчваров не са констатирани нередности и пропуски в съдържанието на съдебния акт.
3. Решение №45/25.03. 2013г. по гр. Д. №31/2013год при съдия Нася Япаджиева –
в публикувания съдебен акт не са посочени имената на присъствалия прокурор.
Посочено е фамилното име на една от страните в процеса в нарушение на ЗЗЛД.
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:


Да се публикува договора с обслужващата банка;



Да се въведе двуезичност за интернет-страницата (версия на английски език);



Да се въведе звукова версия;

Окръжен съд – Сливен - http://www.court.sliven.net/
1.Общо устройство на интернет-страницата:
Интернет-страницата на Окръжен съд – Сливен е с приятен
дизайн, добре
структуриран и лесен за потребителя шаблон. Заложено е на червената гама цветове.
Цвета на текста е съобразен с фона и се разчита лесно. Ориентацията е лесна и бързо се
достига до информацията. Менютата са разположени от лявата страна на страницата, а
в горният ляв ъгъл са поставени менюта в които могат да се намери информация за
съдебните актове и дейността на съда.
2. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в интернет-страницата показа: В началната страница на
Окръжен съд - Сливен, можем да забележим веднага Указанията за достъп до
публикуваните съдебни актове в средата на страницата, както и адреса на съда, който
може да се види също и от меню „Информация за съда”. В подменю „Председател”
може да се намерят двете имена на настоящия председателя на Окръжен съд – Сливен и
неговият приемен ден. В подменю „Съдебни зали” са поставени снимки на съдебни
зали на Окръжен съд - Сливен. В подменю ''Съдебен окръг'' има списък на населените
места, които влизат в обхвата на Окръжен съд - Сливен. В подменю „Телефонен
Указател” има поместена информация с по-важните телефонни номера в съда.
Информация за номера на банковата сметка, както и обслужващата банка е поместена в
подменю „Банкова информация”. В това меню има банкова информация и за още три
районни съдилища в обхвата на Окръжен съд – Сливен. Тук също няма публикувани
договори с банки. В подменю „Контакти” са посочени по две имена с телефони и
адреси на седем нотариуси действащи на територията на Сливенски съдебен окръг. В
доланат част на страницата има връзка, от където може да се изтегли списък с адвокати
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от адвокатска колегия Сливен. Списъкът се записва на потребителският компютър и се
отваря с EXCEL.
В меню „График” е представен график с насрочените дела от началото на годината до
момента.
В меню съдебни актове са публикувани свършили и влезли в сила граждански,
наказателни, търговски и административни дела от 2009 година до момента. Делата са
представени в таблична форма, като всяко насрочено дело има Номер и година;
Предмет; Обвинител, ищец, жалбоподател; Обвиняем, ответник или ответник на
жалбата, като имената са изнесени с инициали; Съдия - докладчик и председател на
съдебния състав; Резултат.
В меню „Съобщения” е изнесена информация за държавните такси събирани от
съдилищата, както и примерни документи за вписване на вещи лица.
Вътрешните правила се намират във меню „Правила”. В меню „Полезни връзки” се
намират връзки към интернет-страниците на други институции, които могат да бъдат
полезни за гражданите.
Меню „Съдебни изпълнители” е разделено на частни и държавни. В подменю „Частни
СИ” в табличен вид е изнесена информацията за собствеността обявена за продан на
съдия изпълнители. В подменю „Държавни СИ” могат да бъдат изтеглени списъците с
имуществото за държавни съдебни изпълнители от три районни съдилища в окръга на
Окръжен съд – Сливен.
Меню „Дейност” се разделя на четири секции. В подменю „Дейност” е публикуван
годишен доклад за дейността на Окръжен съд - Сливен и районните съдилища от
Сливенския съдебен окръг за 2012 година. В подменю „Бланки” се намират примерни
образци на документи, които се подават в Окръжен съд. За улеснение те могат да се
запазят, като се попълнят на потребителския компютър и след това бъдат подадени до
Съда. Декларациите по ЗПУКИ на съдебни служители се намираха в подменю
„Декларации” на меню „Дейност”. В подменю „Архив” се намират отчетните доклади
от 2005 година до 2011 година за дейността на съдилищата на Сливенски съдебен
окръг.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: Констатираме добър подход в
решението на преден план на интернет-страницата на Окръжен съд – Сливен да са
поместени подробни указания за улеснен достъп до публикуваните съдебни актове и
справки за свършени дела. Съдебните актове са публикувани в таблична форма
подразделени по видове и времеви период. Проучени са следните произволно избрани
съдебни актове:
1. Решение № 22 от 31.01.2013 г. По гр.д. № 14/2013г. при съдии: Мартин
Сандулов, Мария Блецова и младши съдия Силвия Хазърбасанова – констатира
се съкращения на имена на населени места: „Районен съд – гр.С.”
2. Решение №100 от 07.05.2012 г. По гр.д. №117/2012г при съдии: Мария Блецова,
Стефка Михайлова и младши съдия Силвия Хазърбасанова – не са констатирани
нередности. Съдебния акт е публикуван при спазване на ЗЗЛД.
3. Решение от 09.10.2012г. по гр.д. № 732/2006 г. при съдия Снежана Бакалова –
констатира се заличаване на данни за длъжностно лице: „инспектор- юрист Д. в
КУИППД”. Съдебния акт е публикуван при спазване на ЗЗЛД.
4. Решение от 24.02.2012 г. по гр.д. .№ 563/2011 при съдии Надежда Янакиева,
Атанас Славов, П. Светиева – констатира се заличаване на имената на
присъствалия в процеса прокурор. Съкращение на имена на адвокат: „адв. Н.К.”.
Съдебния акт е публикуван при спазване на ЗЗЛД.
5. Решение № 67 от 08.03.2012 г. по гр.д. N 604/2011 г. при съдии: Надежда
Янакиева, Мартин Сандулов и младши съдия Красимира Кондова – констатира
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се съкращения на имена на адвокат: „адв.К.”. Съдебния акт е публикуван при
спазване на ЗЗЛД.
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:
 Да се въведат електронни услуги за гражданите;
 Да въведат принцип и в отделна рубрика „За гражданите” или „Мнения и
препоръки” да публикуват анкети, чието периодично обработване да бъде
креатив за тяхната работа.

Районен съд – Сливен - http://slivenrs.court-bg.org/
1.1. Общо устройство на интернет-страницата:
Интернет-страницата на Районен съд - Сливен е с добър графичен дизайн, заложено е
на жълтата гама цветове, лесна е за ориентация. Лентата с менюто се намира от лявата
страна. Тя съдържа: „Карта на интернет-страницата”; „За нас”; „История”; „Галерия”;
„Структура”; „Председател”; „Съдии”; „Служби”; „Служители”; „Съдебни зали”;
„Обслужвани общини”; „Контакти”; „Банкова информация”; „ЗАПОВЕДИ”;
„Държавни такси събирани от съда”; „Влезли в законна сила решения”; „Справки за
съдебните актове 2011 година”; „Справки за съдебни актове 2012 год.”; Справки за
съдебни актове 2013 год.”; „Списък с насрочени дела”; „Отчетен доклад за дейността”;
„Мнения/Препоръки”; „Примерни съдебни бланки”; „Достъп до съдебни дела”. От
дясно са поставени секциите: „Пресцентър”; „Антикорупция”; „Проект”; „Вътрешни
правила ”; „Национален институт на правосъдието”; „План за подобряване работата на
съда ”; „Проект „Партньорство за прозрачност”; „Съдебни заседатели”; „Граждани”;
„Връзки ”. В средата на страницата са поместени връзки за указания за потребителите
за начина за достъп до публикуваните съдебни актове и вътрешни правила за
публикуване на съдебни актове на интернет страницата на съда.
1.2. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в интернет-страницата показа:
Още в началото на страницата в меню „За нас” се виждат връзките за указания за
потребителите за начина за достъп до публикуваните съдебни актове, а вътрешните
правила са поставени в секцията „Вътрешни правила” от дясната страна на страницата.
Тук е поставена и кратка информация за съда. Интересно в тази страница е поставената
карта на интернет-страницата, която улеснява гражданите при търсене на дадена
информация.
В меню „История” е поместена кратка история на съда. А в меню „Галерия” са
публикувани имената и снимките на председателите които са ръководили Районен съд
– Сливен от неговото създаване. Структурата на съда е поместена в меню „Структура”.
В меню „Председател” е поместена информация, относно правомощията ан
председателя съгласно ЗСВ, трите имена и снимка на текущият председател на Районен
съд – Сливен. В меню „Съдии” са представени 22 съдии. В меню „Служби” е поставена
информация за службите в Районен съд – Сливен: „Регистратура”; „Деловодство на
гражданска колегия”; „Деловодство на наказателна колегия”; „Съдебни секретари”;
„Бюро за съдимост”; „Служба по вписванията”; „Съдебно – изпълнителна служба”.
В меню „Служители” са представени в табличен вид по две имена, длъжност, етаж, стая
и телефон на всички служители обслужващи Районен съд – Сливен. В меню „Съдебни
зали” са поместени снимки и номер на съдебните зали с които разполага съда.
Списък на населените места, които влизат в обхвата на Районен съд – Сливен се намира
в меню „Обслужвани общини”.
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В меню „Контакти” са посочени по важни телефонни номера, както и адрес и e-mail на
съда. Информация за банковата сметка и обслужващата банка на съда е поставена в
меню „Банкова информация”. Договор с обслужваща банка не е публикуван.
В меню „Заповеди”, гражданите могат да прегледат заповеди от председателят на съда.
Заповедите се записват на потребителският компютър и се отварят с WORD.
Препоръчва се те да се отварят в нов подпрозорец.
Размера на държавните такси събирани от съда се намират в меню „Държавни такси
събирани от съда”. А в меню „Влезли в законна сила решения” се намират решенията
влезли в сила от 2009 година до момента. В менютата „Справки за съдебните актове
2011 година”; „Справки за съдебни актове 2012 год.” и Справки за съдебни актове 2013
год.” В таблична форма се намира информация за съдебните граждански и наказателни
актове за съответната година; Предмет; Обвинител, ищец, жалбоподател; Обвиняем,
ответник или ответник на жалбата, като имената са изнесени с инициали; Съдия докладчик и председател на съдебния състав; Резултат. По същият начин са
представени и насрочените дела за предходната, текуща и следваща седмица в меню
„Списък с насрочени дела”. Годишният доклад за дейността на Районен съд – Сливен за
2012 година е поставен в меню „Отчетен доклад за дейността”.
В меню „Мнения/Препоръки” е поставена онлайн форма за мнения и предложения.
В меню „Примерни съдебни бланки” се намират примерни образци на документи,
които се подават в Окръжен съд. За улеснение те могат да се запазят, като се попълнят
на домашния компютър, и след това да бъдат подадени до Съда.
В меню „Достъп до съдебни дела” е поместен Уеб портал за достъп до информация за
съдебните дела.
Меню „Пресцентър” в дясно води до блог на Районен съд – Сливен, където съда
помества публикации и новини свързани с дейността на съда.
В меню „Антикорупция” гражданите ще намерят актуална информация относно реда и
начина, по който могат да подадат сигнал, в случай, че са забелязали извършване на
корупционни действия от страна на работещите в Районен съд – Сливен магистрати,
държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители, при и по
повод изпълнение на служебните им задължения.
Меню „Проект” препраща към страницата на действащ проект „Консултативен форум
на районните съдилища”. Друг проект за който можем да намерим повече информация
в менюто от дясно е „Проект „Партньорство за прозрачност”. От дясната страна има и
връзка към интернет-страницата на „Национален институт на правосъдието”.
Гражданите също така могат да изтеглят „План за подобряване работата на съда ”,
който се записва на потребителският компютър и се отваря чрез WORD.
В меню „Съдебни заседатели” можем да открием вътрешни правила за работата на
съдебните заседатели при районен съд Сливен.
В меню „Граждани”, се намира информация която гражданите и съдебните служители
трябва да спазват при своето посещение в сградата на съда. Гражданите могат да
намерят по – важни връзки и линкове към други институции в меню „Връзки ”
разположени в дясно.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: Констатираме добър подход в
решението на преден план на интернет-страницата на Районен съд – Сливен да са
поместени подробни указания за улеснен достъп до публикуваните съдебни актове и
справки за свършени дела. Съдебните актове са публикувани в таблична форма
подразделени по видове и времеви период.
Проучени са следните произволно избрани съдебни актове:
1. Решение № 1033 от 11.01.2013г. по гр.дело № 2361 /2012г. не са констатирани
нарушения. Съдебният актът е публикуван съгласно ЗЗЛД.
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2. Решение № 34 от 25.01.2013г. по гр.дело № 4892/2012г., при съдия Петя Манова,
не са констатирани нарушения. Съдебният акт е публикуван, съгласно ЗЗЛД.
3. Решение № 116 от 25.02.2013г. по гр.дело № 2471/2010г., при съдия Петя
Манова, е констатирано съкращение на имената на адвоката „адв. Л.С”
4. Решение № 206 от 26.02.2013г. по гр. дело № 5542/2012г. е констатирано
нарушение в съкращение на имената на съдията „ С.С”.
5. Решение № 55 от 30.01.2012г. по гр. дело № 874/2011г. , при съдия Петя Манова
е констатирано съкращение на имената на адвоката „адв.Г. Д.”
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:
 Да се постави връзка към ЦУБИПСА
 Да въведат принцип и в отделна рубрика „За гражданите” или „Мнения и
препоръки” да публикуват анкети, чието периодично обработване да бъде
креатив за тяхната работа.
Районен съд – Царево - http://www.court-carevo.org/
1.Общо устройство на интернет-страницата:
Интернет-страницата на РС – Царево е аналогичен на този на РС – Несебър и РС Поморие. Тя е с приятен и изчистен вид, няма натрапчиви цветове. Кафявата гама
цветове е добре подбрана и не натоварва зрението. Текстът се чете ясно, без
затруднения. Менютата са разположени в горната част на страницата и са: ”За съда’.
„Деловодство”, „Образци на документи”, „Справки”, „Обяви и конкурси”, Пресофис” и
„Полезни връзки”. От ляво на страницата са поставени новини, а в дясната част „Бързи
връзки”, което допълнително улеснява потребителя.
2. Детайлен изглед:
В меню ''За съда'', откриваме информация за работата и целите на съда, представено
лично от председателят на съда – Румен Йосифов. В същото меню, подменю „История”
е представена кратка история на съда. В подменю ''Съдебен район'' има списък на
населените места, които влизат в обхвата на Районен съд Царево. В подменю
'Председател'' откриваме двете имена на сега действащия председател на съда и
информацията е доста оскъдна. В подменю „Структура” е представена йерархична
схема със структурата на съда. В Меню „Съдии” са представени имената на
председателя на съда, районйия съдия, съдията по вписвания и ДСИ. Друга по –
подробна информация за съдиите не е спомената. В подменю ''Банкови сметки''
гражданите могат да видят номерата на банковите сметки, както и името на
обслужващата банка, но не и договор с нея. В подменю ''Адрес и телефони'' има
поместена информация за адреса на съда и по-важните телефонни номера в съда. В
доланата част на страницата е поставен и електронният адрес на съда.
В меню ''Деловодство'' има информация за дейностите на деловодството. Изнесени са
по две имена и имейл адреси, телефон и работно време на служителите които работят в
деловодствата, както и кратка информация за тяхната дейност. Деловодствата които са
посочени са: „Дежурен съдия”; „Деловодство”; „Архив”; „Бюро „Съдимост”; „Съдебни
секретари”; „Административен секретар”; „Глвен счетоводител” и „Съдебно изпълнителна служба”.
В меню ''Образци на документи'' могат да бъдат изтеглени утвърдени образци на някои
документи, които се свалят директно на потребителския компютър и се отварят с
WORD. Същото меню има три подменюта. В подменю “Нормативна уредба” могат да
се прочетат: „Административнопроцесуален кодекс”; „Закон за съдебната власт”;
„Закон за административните нарушения и наказания”; „Закон за нормативните
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актове”; „Граждански процесуален кодекс”; „Правелник за дейността на съдебните
служители”. “Тарифа по ГПК” и ”Тарифа 1 към закона за държавните такси” се
съдържа в това меню и за да се прочете е необходимо да се изтегли на потребителският
компютър и да се отвори с WORD. В подменю “Пътеводител заграждани” може да се
изтеглят брошури: „Какво трябва да знаете като свидетел” и „Получили сте призовка А
сега Какво?”, също така може да се изтегли и „Пътеводител в съдебните процедури”.
В меню ''Справки'' има връзка към информация „как да получим търсената информация
за съдебно дело”. В това меню има пет отделни секции. В подменю „График на
заседанията” се съдържат справки за насрочените дела за текущия месец. Всяко
насрочено дело има Номер и година; Предмет; Обвинител, ищец, жалбоподател;
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата, като имената са изнесени с инициали;
Съдия - докладчик и председател на съдебния състав; Насрочване на делото. Подменю
„съдебни решения” съдържа съдебните решения по месеци от 2010 година до момента.
В подменю „Правила за достъп” се намират линкове и правила за по лесен достъп до
информацията в интернет-страницатаа. Вътрешните правила се намират в подменю
„Вътрешни правила”.
В меню „Обяви и конкурси” се намират правилата за подбор и наемане на съдебни
служители, както и необходими примерни документи за кандидатстване.
Интернет-страницата има отделно меню „Указания за достъп до публикувани съдебни
актове”, които се намират в подменю „Правила за достъп” на меню „Справки”. В
същото меню, в подменю „Декларации по ЗПРКИ” има публикувани декларации по
ЗПУКИ на служители от Районен съд Царево. Препоръчваме да бъде променено името
на закона от ЗПРКИ на ЗПУКИ. В същото меню, подменю „Годишни отчети”,
откриваме годишни доклади на съда за периода 2007 – 2012 година. Менюто съдържа и
друга информация относно съдебните актове и графика на делата.
В мнею „Полезни връзки” се намират връзки към отделни интернет-страницатове,
които могат да бъдат полезни за гражданите.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: Интернет-страницата на
Районен съд – Царево е напълно идентична по шаблон и структура с Районен съд –
Несебър и Районен съд - Поморие. Публикуваните съдебни актове се намират в меню
„Справки” в интернет-страницата. В рубриката в дясната част е добър подходът за
отделни наименувани подрубрики на график, обявления, свършени дела, съдебни
решения, влезли в сила съдебни актове, указания за достъп и вътрешни правила.
Главната рубрика „Справки” е общо понятие, според нас е необходимо да се
преименува в „Съдебни актове” или друго, с което да се насочи лесно потребителя.
Намираме за положителен подходът потребителя да избере вариант на търсене на
съдебния акт по свършени дела или съдебни решения за съответен времеви период.
Проучени са следните произволно избрани съдебни актове:
Районен съд – Царево
1. Решение от 4.3.2013г. по гр.д. № 131/2011 при съдия Минчо Танев - констатира
се съкращения на имена на адвокат: „Г.Я.Н.”.
2. Решение от 5.2.2013г. по гр.д. № 12/2013 при съдия Татяна Станчева - Не са
констатирани пропуски и нередности. Съдебния акт е публикуван при спазване
на ЗЗЛД.
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:
 Да се въведат електронни услуги за гражданите;
Окръжен съд – Ямбол - http://www.os-yambol.org/
1.1. Общо устройство на интернет-страницата:
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Интернет-страницата е много семпла и изчистена, няма натрапчиви цветове,
информацията се чете лесно. Добре структурирана и лесна за ориентация. Секциите в
ляво са: „Информация”; „Дейност”; „Услуги” и „Съдебни актове”. От дясната страна на
страницата се намират препратки към други институции. В средата на страницата са
поместени указания за достъп до публикуваните съдебни актове.
1.3. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в интернет-страницата показа:
В началната страница на Окръжен съд - Ямбол, можем да забележим веднага
Указанията за достъп до публикуваните съдебни актове в средата на страницата.
Секцията „Информация” е разделена на седем подменюта. Тук се намира информация
за „Състав на съда”, където са посочени по три имена на председателят, двамата
заместник председатели и 17 съдии. Информацията е доста оскъдна. В подменю
„Ямболски съдебен окръг” са поставени връзки към трите районни съдилища в
Ямболски съдебен окръг. В подменю „Съдебна палата” е изнесена информация за
историята на сградата в която се намира съда. По – важните телефонни номера на
служители в съда могат да се намерят в подменю „Указател”. В меню „Банкова
информация” е изнесена информация за обслужващата банка, както и банковата сметка,
но не е поместен договор с обслужващата банка. В меню „Контакти” могат да се видят
адреса на съда, номерата на факс машините и някои от по важните e-mail адреси на
служители от съда.
В меню „Дейност” е изнесена подробна информация за дейността на Районен съд –
Ямбол. Тук можем да видим и Отчетният доклад за дейността на съдилищата от
Ямболски съдебен окръг за 2012г. Докладът се отваря в нов подпрозорец, което
улеснява достъпът до него. В тази секция в подменю „Архив” са поместени и отчетните
доклади от 2005г. до 2011г. Декларациите по ЗПУКИ бяха публикувани в подменю
„Декларации”. В подменю „Конкурси” е описана процедура за избор на обслужваща
банка на Окръжен съд – Ямбол. В тази секция са поместени и вътрешните правила,
които също се отварят в нов подпрозорец и потребителите имат лесен достъп до тях.
Меню „Услуги” е разделено на две подменюта. В подменю „Образци на документи” се
намират документи които се свалят на потребителският компютър и потребителят може
да попълни. За целта е необходимо документът да се отвори с WORD. В тази секция се
намират и „Обяви за публична продан”.
В меню „Съдебни актове” са поместени насрочени и свършени дела от 2009г. насам
както и влезли в законна сила съдебни актове от 2009г до момента. Делата са
представени в таблична форма, като всяко дело има Вид, номер и година; Предмет;
Обвинител, ищец, жалбоподател; Обвиняем, ответник или ответник на жалбата, като
имената са изнесени с инициали; Съдия - докладчик и председател на съдебния състав;
Резултат.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: Констатираме добър подход в
решението на преден план на интернет-страницата на Окръжен съд – Ямбол да са
поместени подробни указания за улеснен достъп до публикуваните съдебни актове и
справки за свършени дела. Съдебните актове са публикувани в таблична форма
подразделени по видове и времеви период.
Проучени са следните произволно избрани съдебни актове:
1. Решение от 21.01.2013 г. по гр.д. №434/2012г. при съдии: Маргарита Георгиева,
Жени Бозукова, Николай Иванов – констатира се съкращения на имена на
адвокат: „адв.И.К.”. Съдебния акт е публикуван при спазване на ЗЗЛД.
2. Решение от 01.03.2013 г. по гр.д. № 25/2013 при съдии: Маргарита Георгиева,
Жени Бозукова, Димчо Димов - констатира се съкращения на имена на адвокат:
„адв.Х. П.”. Съдебния акт е публикуван при спазване на ЗЗЛД.
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3. Решение от 15.05.2012г. по гр.д. №92/2012 при съдии: Ангелина Димитрова,
Красимира Тагарева и Димчо Димов – констатира се съкращения на имена на
адвокат: „адв. М. Г.”. .Съдебния акт е публикуван при спазване на ЗЗЛД.
4. Решение от 27.01.2011г. по гр.д. № 17/2011 при съдии: Лина Чапкънова, Росица
Стоева, Марина Христова – Не са констатирани пропуски и нередности.
Съдебния акт е публикуван при спазване на ЗЗЛД.
5. Решение от 06.03.2012 по гр.д. № 523/2011 при съдии: Маргарита Георгиева,
Жени Бозукова, Димчо Димов - Не са констатирани пропуски и нередности.
Съдебния акт е публикуван при спазване на ЗЗЛД.
2. Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:
 Да се публикува информация за съдебните заседатели;
 Да се постави връзка към ЦУБИПСА
Районен съд – Ямбол - http://www.yambol.court-bg.org/
1.1. Общо устройство на интернет-страницата:
Установен е значителен напредък по време на тримесечния период на наблюдение. Във
връзка с улесняване на достъпа на хора с увреждания до услугите на съда, бяха приети
нашите препоръки и от месец май 2013г. на интернет-страницата /”Начало” и в
рубриките „За хора с увредено зрение” и „Електронно свидетелство за съдимост”/ беше
инсталирана звукова версия. Записът е малко бавен, защото програмата не е много
съвместима със софтуера на съда, но си заслужава да ги похвалим за усилията и
желанието си за повече прозрачност.
Актуализирана е информацията на интернет-страницата в съда с повече обяснения за
дейността на съответните служби в съда.
Освен имената на съдиите и разпределението им по отделения, вече е публикувана и
описателна информация: „В Районен съд—гр.Ямбол работят 14 районни съдии,
разпределени в две отделения —наказателно и гражданско. Годишно тук се образуват
и разглеждат около 5 500 дела. Съдийските кабинети се намират на четвъртия
етаж, където всеки работен ден от 14 до 17 часа приема дежурен съдия, издаващ
различни съдебни удостоверения—за теглене на суми от детски влогове, за сключване
на граждански бракове от непълнолетни лица и др. През останалото време съдиите
не приемат граждани.”
Допълнителна информация бе публикувана и в рубриката „Държавни съдебни
изпълнители” http://www.yambol.court-bg.org/index.php?im=49. Вече освен имената на
ръководителя на службата и другите 3-ма държавни съдебни изпълнители, гражданите
научават и че: „Държавните съдебни изпълнители провеждат публични продажби на
недвижимо и движимо имущество. Информация за предстоящите търгове може да
се получи в канцеларията на ДСИ в 108 стая, от таблото пред нея,от настоящия
интернет-страницат и
от
интернет-страницата
на
Асоциацията
на
ДСИ: http://adsib.org/”. В тази рубрика, предвид задълженията на СИ, срещу имената са
публикувани номер на канцелария и телефон за връзка.
По същия начин е структурирана и рубриката „Съдии по вписванията”, където бе
допълнена информация за техните задължения: „Съдиите по вписванията се
разпореждат за всички действия, извършвани от Агенцията по вписванията на
документите съгласно Правилника по вписванията (продажби, дарения, замени,
суперфиции и др.)”. http://www.yambol.court-bg.org/index.php?im=50.
От месец Април 2013 г. в Районен съд – Ямбол е улеснен достъпът за хора със зрителни
и леки слухови проблеми и чрез въвеждането на специализираната програма SpeechLab
2.0 Desktop, разработена от Българската Асоциация за компютърна лингвистика. Тя
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представлява синтезатор на българска реч, преобразуващ текстовата информация в
звукова. В съда програмата позволява да се прослушват текстове от съдебни актове по
граждански и наказателни дела – протоколи, разпореждания, решения и присъди в естествено звучащ аудио сигнал. Програмата е подходяща за използване от широк
кръг потребители – от хора със зрителни и леки слухови увреждания, от неграмотни
или възрастни хора, както и от всички, желаещи да се запознаят със съдебните актове в
звуков сигнал. В Районен съд – Ямбол програмата е инсталирана в Стаята на
адвоката – етаж 1, стая 101 (Канцелария на Гражданско отделение). Служителите от
съответното деловодство съдействат на гражданите да ползват програмата.
Информация за нея е публикувана и на интернет-страницата на съда в отделна рубрика
на титулната страница „За хора със зрителни увреждания”, както и на
информационното табло пред канцелариите.
Интернет-страницата на Районен съд – Ямбол е семпла и изчистена. Лентата с менюто
се намира от лявата страна. Тя съдържа: „Начало”, което включва пет подменюта;
„Насрочени заседания”; „Справки за актове на съда”; „Публични продажби”;
„Предложения и оплаквания”; „Анкета”; „Тарифи”; „Правила за подбор и наемане на
служители”; „Новини/Обяви”; „Вътрешни правила”; „Примерни образци на
документи”; „Декларации на служителите на ЯРС по ЗПРКИ”; „Отчети за дейността на
ЯРС през 2012г.”. От дясно са поставени препратки към други интернет-страници.
1.4. Детайлен изглед:
Навигацията по менюта в интернет-страницата показа: Още в началото на страницата, е
налице връзка към ЦУБИПСА. В меню „Начало” можем да намерим информация за
Районен съд – Ямбол и управлението на съда. В подменю „Структура и дейности” има
публикувана информация с факс, телефонен номер, работно време и стая на отделите
на съда. В подменю „Районни съдии” са представени 13 съдии. В подменю „Държавни
съдебни изпълнители” са посочени имената и телефонни номера на четирима съдебни
изпълнители. В това подменю е поставена и информация за обслужваща банка и
банкова сметка, но не и договор с банката. Информация за службата по вписванията
може да се намери в подменю „Съдии по вписванията”. Информация за контакт със
съда: адрес, телефони, факс, e-mail, както и работно време, може да се намери в
подменю „Контакти”.
В меню „Насрочени заседания” в таблична форма е представен графика на насрочените
дела, като всяко дело има Вид, номер и година; Предмет; Обвинител, ищец,
жалбоподател; Обвиняем, ответник или ответник на жалбата, като имената са изнесени
с инициали; Съдия - докладчик и председател на съдебния състав; Насрочване на
делото.
Постановени актове на Районен съд – Ямбол са поместени в меню „Справки за актове
на съда”.
Предложения и оплаквания към съда могат да се изпращат на електронната поща на
съда.
В меню „Анкета” се публикуват въпроси на ръководството на Районен съд Ямбол към
гражданите, целящи по-нататъшно оптимизиране работата на съда. Което ние смятаме
за добра практика.
В меню „Тарифи” гражданите могат да намерят информация за таксите в съдебната
система и за държавните такси, които се събират в системната система по гражданско
процесуалния кодекс. Тук препоръчваме да се избегне наименованието „системната
система”, което буди недоумение.
Има отделни менюта с информация за „Правила за подбор и наемане на служители”;
„Вътрешни правила” и „Отчети за дейността на ЯРС през 2012г.”.
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В меню „Новини/Обяви” може да се намери покана за участие в процедура за
обслужваща банка.
От меню „Примерни образци на документи” могат да бъдат изтеглени файлове в
WORD формат, които след попълване могат да се подават в Районен съд - Ямбол за
получаване на съответното съдебно удостоверение или друг документ.
Декларациите по ЗПУКИ бяха поместени в меню „Декларации на служителите на ЯРС
по ЗПУКИ”.
КОМЕНТАР ПО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: Съдебните актове са
публикувани в отделна рубрика „съдебни актове на съда”. Много подробно са
изложени в таблица по година и месеци.
Проучени са следните произволно избрани съдебни актове:
1. Решение № 810 от 19.01.2012г. по гр.дело № 3892/2010г., при съдия Валентина
Петрова е констатирано заличаване имената на прокурора.
2. Решение № 794 от 16.01.2012г. по гр.дело № 1138/2011г., при съдия Валентина
Петрова е констатирано съкращение в имената на юридическите лица
„***” ЕООД – гр. Бургас” и ЕТ „***”, както и съкращение на насели места с. Р.
3. Решение от 06.01.2013г. по гр.дело № 1329/2011г., при съдия Атанас Атанасов е
констатирано съкращение в името на юридическото лице ЖСК „***” - гр. Ямбол.
4. Решение от 03.01.2012г. по гр. дело №3368 / 2010г., при съдия СВ. Димитрова е
констатирано заличаване имената на прокурора, както и необявяване името на
юридическото лице „***” ЕООД.
5. Решение № 134 от 28.02.2013г. по гр. дело № 841/2012г. е констатирано
съкращение в имената на съдията „Св.*** ”.Заличени са също така името и
регистрационният номер на нотариуса, чиито нотариален акт се цитира в
решението „*** Т. Д., рег. № *** на Нотариалната камара”.
Препоръки за повече прозрачност, яснота и информираност на гражданите:
 Да въведат принцип и в отделна рубрика „За гражданите” или „Мнения и
препоръки” да публикуват анкети, чието периодично обработване да бъде
креатив за тяхната работа.

С подкрепата на Фондация „Америка за България”
Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза
на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на
Българо‐американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската
агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя,
продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.
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