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1 Въведение 

Настоящият доклад има за цел да предостави обобщена информация за постигнатите резултати 

при предоставените IT услуги за изготвяне на инструменти в електронна форма с цел пилотно 

прилагане на препоръки за подобряване на обратната връзка (диалога) между гражданите и 

Районен и Окръжен съд – Шумен. 

Документът е разработен в изпълнение на договор № 14/01.11.2018 г., финансиран по Дейност 3 

по проект BG05SFOP001-3.003-0027 „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено 

доверие“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съ-финансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

2 Цел и обхват на документа 

Предназначението на настоящия документ е да се обобщят резултатите от предоставените услуги 

и да се извърши проверка до каква степен предложените решения са изпълнени на практика от 

Районен и Окръжен съд – Шумен. 

3 Предложения за надграждане на интернет страниците на Районен и 

Окръжен съд – Шумен.  

3.1 Районен съд – Шумен 

В хода на предоставените услуги бяха извършени следните предложения по 

отношение за надграждане на текущите функционалности на интернет 

страницата на Районен съд – Шумен: 

3.1.1 Функционалности за подаване на сигнали за корупция и конфликт на 

интереси:  

- Регистрация на потребители – сайтът да позволява регистрация и създаване на профил на 

отделен потребител, което от гледна точка на възможността за подаване на сигнали за 

корупция и конфликт на интереси ще позволи създаването на архив (история) на сигналите, 

изпратени от съответния потребител, като по този начин потребителят ще придобие 

увереност за успешното получаване на съответния сигнал и ще има възможност в реално 

време да проследи неговата обработка; 

- Генериране на регистрационен номер на изпратения сигнал – при изпращане на сигнал 

през електронната форма за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси 

сайтът да генерира регистрационен номер на сигнала, което ще гарантира надеждността и 
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проследяемостта на изпратените сигнали, като същевременно и ще минимизира риска от 

неправомерни действия на трети лица в системата; 

- Изпращане на потвърдителен e-mail на посочения от потребителя електронен адрес – с 

оглед предоставянето на адекватна обратна връзка на потребителя за успешното 

регистриране на подадения от него/нея сигнал чрез страницата на районния съд е 

препоръчително изпращането на потвърдителен e-mail към посочения от потребителя 

електронен адрес; 

- Въвеждане на Capтcha - За защита от използването чрез автоматизирани средства на 

публично достъпния интерфейс за подаване на сигнали за корупция и конфликт на 

интереси, които могат да доведат до претоварване на сайта се препоръчва използването 

на метода CAPTCHA. CAPTCHA представлява автоматично генериран код на изображение, 

който е уникален за всяко ново зареждане на текущата уеб страница и който потребителят 

трябва да разпознае и въведе ръчно, за да извърши дадена операция. 

3.1.2 Публичен регистър на отводите по делата с мотивите за тях: 

- Възможност за извършване на справка за определен период от време за отводите по 

различните дела. 

- Наличие на възможности за филтриране на информацията. 

- Възможност за експорт на информацията в структуриран вид (.xls, .xml и други). 

3.2 Окръжен съд – Шумен 

В хода на предоставените услуги бяха извършени следните предложения по 

отношение за надграждане на текущите функционалности на интернет 

страницата на Окръжен съд – Шумен: 

3.2.1 Функционалности за подаване на сигнали за корупция и конфликт на 

интереси  

- Регистрация на потребители – сайтът може да позволи регистрация и създаване на профил 

на отделен потребител, което от гледна точка на възможността за подаване на сигнали за 

корупция и конфликт на интереси ще позволи създаването на архив (история) на сигналите, 

изпратени от съответния потребител, като по този начин потребителят ще придобие 

увереност за успешното получаване на съответния сигнал и ще има възможност в реално 

време да проследи неговата обработка; 

- Промяна в позиционирането на функционалността – с оглед улесняване на работата на 

потребителите с функционалността и по-лесната навигация в страницата е препоръчително 

функционалността за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси да се 

изведе на началната страница, за да бъде на по-видимо място, като също е 
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препоръчително името на секцията да бъде променено на „Сигнали за корупция и 

конфликт на интереси“; 

- Генериране на регистрационен номер на изпратения сигнал – при изпращане на сигнал 

през електронната форма за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси 

сайтът следва да генерира регистрационен номер на сигнала, което ще гарантира 

надеждността и проследяемостта на изпратените сигнали, като същевременно и ще 

минимизира риска от неправомерни действия на трети лица в системата; 

- Изпращане на потвърдителен e-mail на посочения от потребителя електронен адрес – с 

оглед предоставянето на адекватна обратна връзка на потребителя за успешното 

регистриране на подадения от него/нея сигнал чрез страницата на районния съд е 

препоръчително изпращането на потвърдителен e-mail към посочения от потребителя 

електронен адрес; 

- Въвеждане на Capтcha - За защита от използването чрез автоматизирани средства на 

публично достъпния интерфейс за подаване на сигнали за корупция и конфликт на 

интереси, които могат да доведат до претоварване сайта се препоръчва използването на 

метода CAPTCHA. CAPTCHA представлява автоматично генериран код на изображение, 

който е уникален за всяко ново зареждане на текущата уеб страница и който потребителят 

трябва да разпознае и въведе ръчно, за да извърши дадена операция. 

3.2.2 Публичен регистър на отводите по делата с мотивите за тях 

- Възможност за извършване на справка за определен период от време за отводите по 

различните дела. 

- Наличие на възможности за филтриране на информацията. 

- Възможност за експорт на информацията в структуриран вид (.xls, .xml и други). 

3.2.3 Декларации за имущество и интереси на магистратите 

- Възможност за извършване на справка за декларациите за имущество и конфликт на 

интереси на съответните магистрати. 
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4 Текущо изпълнение на механизма - Районен съд-Шумен и Окръжен съд-

Шумен 

4.1 Районен съд-Шумен – изпълнение  на механизма 

4.1.1 Функционалности за подаване на сигнали за корупция и конфликт на 

интереси:  

Създадена е отделна форма за сигнали с две възможности от падащо меню  – за корупция 

и конфликт на интереси. Поместена е на заглавната страница на Районен съд – Шумен, на видно 

място, непосредствено под формата за предложения/мнения. Извършено е тестово изпитване на 

функционалността, за да се провери дали се получава обратна връзка на зададено предложение 

от страна на НПО-то, като беше посочен електронния адрес на организацията. В обратна връзка 

беше изведено съобщение с текст: „Писмото е изпратено успешно! Ще получите отговор в рамките 

на 10 работни дни. Благодарим Ви!“. На посочения електронен адрес не се получи потвърдително 

съобщение, следователно в бъдеще е необходимо да се надграждат функционалностите с 

препоръчаното в Механизма за подготовка и изпълнение на инструменти в електронна форма – в 

т.ч. „Регистрация на потребители“; „Генериране на регистрационен номер на изпратения сигнал“; 

„Изпращане на потвърдителен e-mail на посочения от потребителя електронен адрес“ и 

въвеждане на „Защита“ чрез автоматизирани средства. 

4.1.2 Публичен регистър на отводите по делата с мотивите за тях: 

Създаден е регистър на отводите, разположен на началната интернет страница на Районния 

съд-Шумен, като чисто от визуализационно разделът не е поставен на видно място. Като 

положителен елемент може да се посочи, че информацията за отводите е представена с 

натрупване от 2014 г., но липсва възможност за филтриране и за  извършване на справка за 

определен период и по други конкретни критерии.  

В допълнение, за нуждите на пилотното тестване на мерките за подобряване на обратната 

връзка на съда с гражданите, са били издадени 1 административен акт на председателя на 

Районен съд-Шумен. С административен акт (вътрешна заповед) е осъществено публикуването на 

регистрите на отводите на съдиите в сайта на съда.  

4.2 Окръжен съд-Шумен – изпълнение на механизма: 

4.2.1 Функционалности за подаване на сигнали за корупция и конфликт на 

интереси:  

Формата за сигнали и предложения – извършено е подобрение на функционалността, като 

е разделена на две с опция от падащо меню: за подаване на предложение и за подаване на 
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сигнал. Описаната функционалност предоставя ясна информация, че с посочената форма могат да 

се подават, както сигнали за корупция, така и сигнали за конфликт на интереси. Функционалността 

се намира в секция „Новини“. Изпълнена е препоръката за разделянето на формата. Извършено е 

тестово изпитване на функционалността, за да се провери дали се получава обратна връзка на 

зададено предложение от страна на НПО-то, като беше посочен електронния адрес на 

организацията. В обратна връзка беше изведено съобщение с текст: „Писмото е изпратено 

успешно! Благодарим Ви!“. На посочения електронен адрес  не се получи потвърдително 

съобщение, следователно в бъдеще е необходимо да се надграждат функционалностите с 

препоръчаното в Механизма за подготовка и изпълнение на инструменти в електронна форма, а 

именно: 

- Да бъде самостоятелно изведена на видно място на началната страница;  

- Да има възможност за регистрирането на потребителите, изпращащи сигналите; 

- При изпращане на сигнал през електронната форма за подаване на сигнали за корупция и 

конфликт на интереси сайтът следва да генерира регистрационен номер на сигнала, което 

ще гарантира надеждността и проследиемостта на изпратените сигнали, като 

същевременно и ще минимизира риска от неправомерни действия на трети лица в 

системата;  

- Изпращане на потвърдителен e-mail на посочения от потребителя електронен адрес – с 

оглед предоставянето на адекватна обратна връзка на потребителя за успешното 

регистриране на подадения от него/нея сигнал чрез страницата на районния съд е 

препоръчително изпращането на потвърдителен e-mail към посочения от потребителя 

електронен адрес;  

- Въвеждане на Capтcha - За защита от използването чрез автоматизирани средства на 

публично достъпния интерфейс за подаване на сигнали за корупция и конфликт на 

интереси, които могат да доведат до претоварване сайта се препоръчва използването на 

метода CAPTCHA. 

4.2.2 Публичен регистър на отводите по делата с мотивите за тях 

Създаден е регистър на отводите, но не е поместен в раздел „Справки по дела“, а в раздел 

„Информация“. Информацията за отводите е представена по месеци, като при натрупване на 

информацията, трябва да има възможност за филтриране и за  извършване на справка за 

определен период от време за отводите по различните дела.  

В допълнение, за нуждите на пилотното тестване на мерките за подобряване на обратната 

връзка на съда с гражданите, е издаден административен акт на председателя на Окръжен съд-

Шумен. С  вътрешна заповед РД-07 №92/07.11.2018 е осъществено публикуването на регистрите 

на отводите на съдиите в сайта на съда. 
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4.2.3 Декларации за имущество и интереси на магистратите 

В раздел „ Информация“ са публикувани : 

- Списък на служителите на ОС с активни линкове към техните декларации 

- Линк към списък – справка на магистратите от ОС, които са подали декларация за 

имущество и интереси във Инспектората на ВСС.   

- Препоръка от Механизма, която трябва да се изпълни в бъдеще е: да се доработи 

справката за декларациите на магистратите, като се поставят филтри с възможност за 

търсене по години с линк, отвеждащ директно  към качената сканирана декларация със 

заличени данни за всеки магистрат.  

В допълнение, за нуждите на пилотното тестване на мерките за подобряване на обратната 

връзка на съда с гражданите, е издаден административен акт на председателя на Окръжен 

съд-Шумен. С  вътрешна заповед РД-07 №93/07.11.2018 е осъществено публикуването 

надекларациите за имущество и интереси на служители на Окръжен съд – Шумен и справка за 

подадените декларации по чл.195а от ЗСВ на магистратите от ОС. 
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