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1 Въведение 

Настоящият документ представлява описание на спецификация на софтуерните 

изисквания (Software Requirements Specification-SRS) за създаване на електронна форма за 

подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси на интернет-страниците на 

Районен съд - Шумен и Окръжен съд – Шумен, създаване на публичен регистър на 

отводите по делата с мотивите за тях, който да бъде видим през интернет - страниците на 

Районен съд - Шумен и Окръжен съд – Шумен и публикуване на ежегодна справка за 

подадените от магистрати на Окръжен съд – Шумен декларации за имущество и интереси.  

Документът  се основава на препоръките от проведено 6-месечно гражданско наблюдение 

и финален доклад с мерки за повишаване на прозрачността и подобряване на обратната 

връзка на Районен съд – Шумен и Окръжен съд – Шумен с гражданите. В него са отразени 

извършените от двете съдилища положителни промени в изпълнение на препоръките от 

финалния  доклад на гражданския мониторинг, свързани с разделянето на формите за 

сигнали и предложения, подавани от гражданите по електронен път на интернет-

страниците на двете съдилища, като е акцентирано върху нуждата от надграждане на тези 

нововъведения.  

Препоръката  от гражданския монторинг, свързана със създаването на звукова версия за 

хора със зрителни увреждания не е отразена в настоящата разработка, тъй като не попада в 

обхвата на допустимите за финансиране интервенции по процедурата „ Граждански 

контрол върху реформата в съдебната система“ по ОПДУ. 

Документът е   разработен във връзка с изпълнението на Дейност 3 по проект 

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

доверие“. Проектът се финансира 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 предостави структурирано описание на 

функционалните изисквания за създаване на електронна форма за подаване на сигнали за 

корупция и конфликт на интереси на интернет-страниците на Районен съд - Шумен и 

Окръжен съд – Шумен, както и за създаване на публичен регистър на отводите по делата с 

мотивите за тях, който да бъде видим през интернет - страниците на Районен съд - Шумен 

и Окръжен съд – Шумен. Документът предоставя  структурирано описание за ежегодното 

публикуване на справка за подадените декларации за интереси и имущество на магистрати 

http://www.eufunds.bg/
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от Окръжен съд – Шумен.Обхватът на настоящия документ включва спецификацията на 

функционалните изисквания за надграждане на интернет страниците на Районен съд - 

Шумен и Окръжен съд – Шумен. 

3 Текущо състояние  

Към момента на изготвяне на настоящия документ е извършен пълен преглед на наличните 

в интернет - страниците на Районен съд - Шумен и Окръжен съд – Шумен данни и 

функционалности. Извършен е преглед за наличие на възможности за подаване на сигнали 

за корупция и конфликт, наличието на ежегодни справки за подадени от магистрати на ОС 

декларации за имущество и интереси, както и за наличието на публичен регистър на 

отводите по делата с мотивите за тях. Констатирана е следната фактическа обстановка: 

3.1 Районен съд – Шумен: 

3.1.1. Функционалности за подаване на сигнали за корупция и конфликт – в рамките 

на извършения преглед се установи, че интернет страницата на Районен съд – Шумен с 

адрес: http://shumen.court-sh.org/ разполага със специално разработена подстраница 

„Сигнали“, на която е налична възможност за електронно подаване на сигнали за корупция 

и конфликт на интереси. 

http://www.eufunds.bg/
http://shumen.court-sh.org/
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Страницата е лесно достъпна и  видима за потребителите на сайта, като формата е ясно 

разделена на две части – за корупционни прояви и за конфликт на интереси. Осигурена е 

кратка информация за потребителя, която му помага да разбере  контекста, в който е 

поставен неговия сигнал, както и как ще бъде реагирано на него и кога ще получи обратна 

връзка. 

http://www.eufunds.bg/
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След подаване на съответния сигнал, потребителят получава информация за начина и 

срока, по който ще бъде известен за резултатите от извършената проверка в следствие на 

подадения сигнал. 
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3.1.2. Публичен регистър на отводите по делата с мотивите за тях - в рамките на 

извършения преглед се установи, че интернет страницата на Районен съд – Шумен с адрес: 

http://shumen.court-sh.org/ не разполага с публичен регистър на отводите по делата с 

мотивите за тях. Същевременно на страницата на съда са налични набор от справки в 

структуриран вид, като например Справка за съдебните актове, подлежащи на 

публикуване за определен период. 

http://www.eufunds.bg/
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Посочената справка, демонстрира набор от структурирани данни, което е ясна индикация, 

че посочената информация е налична в базите данни на Районен съд – Шумен. 

3.2 Окръжен съд – Шумен: 

3.2.1. Функционалности за подаване на сигнали за корупция и конфликт – в рамките 

на извършения преглед се установи, че интернет страницата на Окръжен съд – Шумен с 

адрес: http://www.court-sh.org/os/ разполага с функционалност за електронно подаване на 

сигнали за корупция и конфликт на интереси, на която е налична възможност за 

електронно подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси. 

 

Функционалността е разположена в раздел „Новини“, подстраница 

„Предложения/сигнали“. 

http://www.eufunds.bg/
http://www.court-sh.org/os/
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3.2.2. Публичен регистър на отводите по делата с мотивите за тях - в рамките на 

извършения преглед се установи, че интернет страницата на Окръжен съд – Шумен с 

адрес: http://www.court-sh.org/os/ не разполага с публичен регистър на отводите по делата с 

мотивите за тях. Същевременно на страницата на съда са налични набор от справки в 

структуриран вид, като например Справка за насрочени дела за определен период. 

http://www.eufunds.bg/
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4 Предложения за надграждане 

4.1 Районен съд – Шумен 

4.1.1 Функционалности за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси 

4.1.1.1 Описание 

Интернет страницата на Районен съд – Шумен разполага с електронна форма за подаване 

на сигнали за корупция и конфликт на интереси. Въпреки това, с оглед повишаване на 

качеството, сигурността и надеждността на предлаганата от съда електронна услуга е 

необходимо надграждане на съществуващата функционалност на сайта. Надграждането 

може да се изрази в следните допълнителни характеристики:  

- 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; 

- 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 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. 

http://www.eufunds.bg/
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4.1.1.2 Функционални изисквания 

Функционалните изисквания, които трябва да покрива сайта след неговото надграждане 

следва да бъдат: 

- Да се поддържа актуална информация за подадените сигнали за корупция и 

конфликт на интереси; 

- Да се регистрират, чрез подаване през електронната форма, подадените сигнали за 

корупция и конфликт на интереси. 

4.1.1.3 Допълнителни данни, които следва да се въвеждат 

- За регистрацията на профил ще се изисква име, валиден електронен адрес. 

Системата ще позволява определен електронен адрес да се използва само за един 

профил. Валидирането на електронния адрес ще се осъществява посредством 

изпращането на контролно писмо, съдържащо линк за активация на профила. 

Данните, които се въвеждат са: 

o Име. Тип на данните: „Текст“; 

o Електронен адрес. Тип на данните: „Текст“; 

o CAPTCHA; 

- За генерирането на регистрационен номер може да се използват различни подходи в 

зависимост от целите на администраторите на сайта. Регистрационните номера 

следва да са последователни и да гарантират надеждността на подадената 

информация. 

4.1.2 Публичен регистър на отводите по делата с мотивите за тях 

4.1.2.1 Описание 

Интернет страницата на Районен съд – Шумен не разполага с публичен регистър на 

отводите по делата с мотивите за тях. С оглед гарантирането на прозрачността и 

достъпността на информацията в Районен съд – Шумен е необходимо въвеждането на 

допълнителна справка (регистър) за отводите по делата и мотивите за тях в структуриран 

вид. Извършеният анализ показва, че на сайта на посочения съд е налична информация за 

делата в структуриран вид, което едностранно демонстрира техническата възможност за 

визуализация на информация от наличните в съда бази данни. В тази връзка, към раздел 

„Районен съд“ предлагам създаването на допълнителна подстраница „Регистър на 

отводите“, в която да се предоставя възможност за публичен достъп до отводите по 

съответните дела. 
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4.1.2.2 Функционални изисквания 

Функционалните изисквания, които трябва да покрива сайта след неговото надграждане 

следва да бъдат: 

- 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). 

4.1.2.3 Данни за справката 

- Филтри, с които ще се оперира при справка: 

o От дата; 

o До дата; 

o Вид на дело; 

o Номер на дело; 

o Име на докладчик; 

- Данни, с които ще се оперира при справката (структура на справката):  

o Дата на заседание; 

o Дата на обявяване; 

o Вид на дело (гражданско, наказателно); 

o Номер на дело; 

o Имена на първоначално разпределен докладчик; 

o Мотиви за отвода; 

o Имена на новия докладчик. 

4.2 Окръжен съд – Шумен 

4.2.1 Функционалности за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси 

4.2.1.1 Описание 

Интернет страницата на Окръжен съд – Шумен разполага с електронна форма за подаване 

на сигнали за корупция и конфликт на интереси. Въпреки това, с оглед повишаване на 

качеството, сигурността и надеждността на предлаганите от съда услуги е необходимо 

надграждане на съществуващия сайт в следните основни направления:  

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

профил на отделен потребител, което от гледна точка на възможността за подаване 
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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 препорътелно 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. 

4.2.1.2 Функционални изисквания 

Функционалните изисквания, които трябва да покрива сайта след неговото надграждане 

следва да бъдат: 

- Електронната форма за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси да 

е поставена на видно и леснодостъпно място – на заглавната страница на съда; 
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- Да се поддържа актуална информация за подадените сигнали за корупция и 

конфликт на интереси; 

- Да се регистрират, чрез подаване през електронната форма подадените сигнали за 

корупция и конфликт на интереси; 

4.2.1.3 Допълнителни данни, които следва да се въвеждат 

- За регистрацията на профил ще се изисква име, валиден електронен адрес. 

Системата ще позволява определен електронен адрес да се използва само за едни 

профил. Валидирането на електронния адрес ще се осъществява посредством 

изпращането на контролно писмо, съдържащо линк за активация на профила. 

Данните, които се въвеждат са: 

o „Име“. Тип на данните: „Текст“; 

o „Електронен адрес“. Тип на данните: „Текст“; 

o CAPTCHA; 

- За надграждане на електронна форма за подаване на сигнали за корупция и 

конфликт на интереси е необходимо допълването на електронната форма с поле 

 „Код за сигурност“. CAPTCHA 

- За генерирането на регистрационен номер може да се използват различни подходи в 

зависимост от целите на администраторите на сайта. Регистрационните номера 

следва да са последователни и да гарантират надеждността на подадената 

информация. 

4.2.2 Публичен регистър на отводите по делата с мотивите за тях 

4.2.2.1 Описание 

Интернет страницата на Окръжен съд – Шумен не разполага с публичен регистър на 

отводите по делата с мотивите за тях. С оглед гарантирането на прозрачността и 

достъпността на информацията в Окръжен съд – Шумен е необходимо въвеждането на 

допълнителна справка (регистър) за отводите по делата и мотивите за тях в структуриран 

вид. Извършеният анализ показва, че на сайта на посочения съд е налична информация за 

делата в структуриран вид, което едностранно демонстрира техническата възможност за 

визуализация на информация от наличните в съда бази данни. В тази връзка, към раздел 

„Справки по дела“ предлагам създаването на допълнителна подстраница „Регистър на 

отводите“, в която да се предоставя възможност за публичен достъп до отводите по 

съответните дела. 

http://www.eufunds.bg/
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4.2.2.2 Функционални изисквания 

Функционалните изисквания, които трябва да покрива сайта след неговото надграждане 

следва да бъдат: 

- 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). 

4.2.2.3 Данни за справката 

- Филтри, с които ще се оперира при справка: 

o От дата; 

o До дата; 

o Вид на дело; 

o Номер на дело; 

o Име на докладчик; 

- Данни, с които ще се оперира при справката (структура на справката):  

o Дата на заседание; 

o Дата на обявяване; 

o Вид на дело (гражданско, наказателно, търговско, административно); 

o Номер на дело; 

o Имена на първоначално разпределен докладчик; 

o Мотиви за отвода; 

o Имена на новия докладчик. 

4.2.3 Декларации за имущество и интереси на магистратите 

4.2.3.1 Описание 

Интернет страницата на Окръжен съд – Шумен не разполага с публична справка за 

декларациите за имущество и интереси на магистратите. По този начин ще се демонстрира 

желание за по-голяма публичност и прозрачност на съдебната система. 

4.2.3.2 Функционални изисквания 

Функционалните изисквания, които трябва да покрива сайта след неговото надграждане 

следва да бъдат: 

http://www.eufunds.bg/
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- Възможност за извършване на справка за декларациите за имущество и конфликт на 

интереси на съответните магистрати 

4.2.3.3 Данни за справката 

- Филтри, с които ще се оперира при справка: 

o Година на деклариране; 

o Име на магистрат; 

- Данни, с които ще се оперира при справката (структура на справката):  

o Година на деклариране; 

o Име и фамилия; 

o Длъжност; 

o Декларация (линк към качената сканирана декларация със заличени данни). 
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