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РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА

ОБЩЕСТВЕНА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА (ОЕП)
В ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИТЕ И СЪДА

I. Обща информация за ОЕП
Обществената електронна платформа (ОЕП) е изработена в изпълнение на
Дейност 2 на проект: „Eлектронна платформа за активен диалог, граждански
мониторинг и обществена подкрепа на реформата в съдебната система“,
финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ в рамките на
административен договор № BG05SFOP001-3.003-0080-С01/18.02.2019г. ОЕП е
разработена от водещата организация по проекта: СНЦ „Демократично Сдружение
Искам да Знам“
Разработването на ОЕП се основава на препоръките на граждани и
професионалисти от правораздавателните органи, дадени в анкетно проучване по
проекта, целящо изследването на обществените нагласи към платформата, и
очакванията относно нейното съдържание и функционалности.
II. Съдържание
Обособени са две нива на работа с ОЕП – външно и вътрешно. Вътрешното е
видимо и достъпно само за регистрирани потребители на платформата (граждани и
професионалисти), а външното е публично и общодостъпно за всички потребители, т.е
и такива без направена изрична регистрация.
Потребител, който търси помощ за решаване на свой конкретен казус трябва
да влезе във вътрешната среда на ОЕП. Преди да получи достъпа до нея,
потребителят трябва да премине две стъпки:
Да удостовери съгласието си с условията за ползване на вътрешната среда, като
попълни и изпрати до администратора, зададената от последния електронна
декларация със следния текст:
„ Декларирам, че желая да получа първоначална, насочваща информация от
общ характер по изложен от мен проблем/въпрос в платформата, като приемам
получената информация без никакви претенции относно нейната правна значимост.
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Декларирам, че не очаквам да получа специализирана правна помощ в рамките
на платформата, а само обща насока по проблема си с полезна обща информация,
данни и полезни връзки към потенциални правни съветници (адвокати/медиатори), от
които впоследствие по свой избор и преценка да търся специализирана правна помощ
за защита на нарушените си права по реда на закона извън платформата.
Декларирам, че няма да търся отговорност от администраторите на
платформата във връзка с получената информация, като се задължавам да не
предоставям свои лични данни, при работа с платформата, и най-вече при
отговорите на автоматично генерираните в нея въпроси, помагащи при
представянето на моя проблем/казус.
Декларирам, че ще използвам предоставените от платформата безплатни
услуги добросъвестно, а ако впоследствие реша да потърся платена правна помощ, ще
го направя извън платформата и без никакви претенции към нейните
администратори.“
Важно!
Именно посредством текста на тази Е-декларация и даденото от потребителя
съгласие с условията за ползване на вътрешната среда се неутрализират
рисковете за:
- Недостатъчна обхватност на предварително генерираните в ОЕП възможни
решения на поставения от потребителя проблем;
- Тези предложени от платформата общи решения да не бъдат възприемани
като правни съвети и по този начин да не се изземват функциите на
адвокатите, които единствени по закон могат да извършват правни
консултации.
- Потребителите да не предявяват претенции към администратора за
получената чрез платфората помощ и насоки.
Да направи необходимата за целта регистрация, попълвайки електронна форма
на заявление и посочвайки свой актуален е-мейл за връзка, като след
изпращането й на администратора, той получава потребителско име с код за
достъп до вътрешната среда на ОЕП. Одобрението за регистрация ще бъде
извършвано от администратора (лице, което ще поддържа работата на
платформата), за да може потока от информация и данни на потребители да бъде
контролиран и проследен. Впоследствие този функционален модул може да бъде
надграден с въвеждането на опция за автоматично одобрение на регистрация ,
заявена от протребителите.
Съдържанието в ОЕП е организирано по категории и подкатегории, които са
разпределени в двете нива (вътрешно и външно) на ОЕП както следва:
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А. КАТЕГОРИИ И ПОДКАТЕГОРИИ ВЪВ ВЪНШНАТА СРЕДА НА ОЕП:
А.1. „Начало“ – това е началната страница на Е-платформата, на която е разположена
основната лента с меню и под него изписан следния текст:
„Добре дошли в електронната платформа за обмен на информация в системата
на правораздаването.Тук ще намерите обща правна информация и данни за
контакт с правозащитни организации.Ще получите и първоначални насоки за
решаването на Ваш правен проблем. Съдържанието на платформата е
съобразено с препоръките на граждани и професионалисти от системата на
правораздаването.“.
Прегледът на отделните категории се извършва от основното меню.
A.2. Категория „ Новини“
В тази категория, се публикуват периодично актуални новини и полезна информация
за потребителите на платформата.
А.3. Категория „ Добри практики“
В тази категория се публикуват материали, доклади, видеа и други продукти, които
демонстрират добри практики в работата на правозащитни организации.
Именно чрез тази категория, водещата организация по проекта – СНЦ „ Демократично
Сдружение Искам да Знам“ ще представи и популяризира успехите на съдилищата при
реализиране на реформата в съдебната система.
Водещата организация е проучила опита на 3 съдилища до момента в осигуряването на
публичност, прозрачност и достъп до правосъдие на маргинализирани групи и в тази
рубрика помества докладите от своите проучвания, извършени посредством
гражданско наблюдение на Районен съд и Окръжен съд Шумен и на Окръжен съд
Перник.
А.4. Категорията „ За нас“ съдържа 3 допълнителни подкатегории:
 Подкатегория: СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“
В тази подкатегория се съдържа информация за неправителствената организация,
която е водеща организация по проекта, с който е разработена ОЕП – за нейната
история, мисия, дейности и проекти, с акцент върху опита й в съвместни проекти с
правораздавателни органи.
Можете да видите в интернет-страницата на СНЦ „Демократично Сдружение
Искам да Знам“: http://iskamdaznam.org/“


Подкатегория: Фондация „Отворена врата“
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В тази подкатегория се съдържа информация за неправителствената организация –
партньор по проекта, за нейната история, мисия, дейности и проекти.
Връзка с Фондацията на e-mail: otvorena_vrata@abv.bg или на FB страницата:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009096366262&fref=search&__tn__=%2Cd
%2CP-R&eid=ARCX0eefW2zPq80V18IZI94PvazshXbutgWd57PQGg0oXvmcYpFO05mFAUrlMTOUdnTCJBPpUs1yPfv
 Подкатегория: „За проекта“
При избор на тази подкатегория се влиза в следните раздели:
1. Раздел: Цели на проекта
В този раздел е поместен текст за целите на проекта за ОЕП:
2. Раздел: Дейности
Разделът съдържа информация за основните дейности по проекта за
разработване на ОЕП.
3. Раздел: Резултати
Тази раздел съдържа информация за очакваните резултати от разработването на
ОЕП
в т.ч. и материали и продукти, които вече са произведени по проекта - доклада с
резултатите от анкетното проучване по дейност1; доклада от гражданския
мониторинг на ОС-Перник; снимки и информация за разпространението на ОЕП и
алтернативните способи за решаване на спорове по дейност 4 от проекта.
4. Раздел: Обществен отзвук
В този раздел се помества информация от медийното отразяване на проекта, отзиви
на инстутиции и граждани за ОЕП и за проекта.
А.5. Категория „Информация и връзки с правозащитни органи и организации“
Тази категория
влючва обща и насочваща информация отсносно основните
правозащитни организации и институции с кратко експозе на техните функции,
правомощия, структура, с посочени телефони, линкове към техните сайтове и други
данни за контакт.
Всяка основна правозащитна институция е обособена в отделна подкатегория –
в т.ч.:
 Подкатегория „Съд“
 Подкатегория „Арбитраж“
 Подкатегория „Прокуратура“
 Подкатегория „Следствени органи“
 Подкатегория „Разследващи органи“
 Подкатегория „ Съдебни изпълнители“
 Подкатегория „ Съдии по вписванията“
 Подкатегория „Нотариуси“
Проект: „Eлектронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена
подкрепа на реформата в съдебната система“, по административен договор № BG05SFOP001-3.0030080-С01/18.02.2019г.

4

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА « ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ»
2014-2020
ПО ПРОЦЕДУРА: BG05SFOP001-3.003
ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В
СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

 Подкатегория „ Адвокати“
 Подкатегория „Медиатори“
А.6 Категория : „Професионален регистър на ОЕП“
В тази категория всеки професионалист (юрист, адвокат, нотариус, медиатор, съдебен
изпълнител и др.), пожелал да направи регистрация в ОЕП и остави визитка с
координати за контакт, ще има възможност да влезе в регистъра.
! Важно: Цялата Е-платформа е пригодена за ползване и от хора със зрителни
увреждания! Чрез знака в горния десен ъгъл на платформата може да се
увеличава шрифта на съдържанието.
В Е-платформата е адаптиран модул за хора с зрителни увреждания. Модулът се
намира в горен десен ъгъл на всяка страница от платформата. Софтуерната
приставка позволява – персонална настойка на размера на шрифта с цел да
облекчи режима на четене от страна на потрбители със зрителни проблеми,
разбира се модулът е с идея да облекчи изпитаното натоварване, но не решава
неудобството напълно.
Има и отделна категория с 2 подкатегории за хора с увреждания.
А.7 Категория: „За хора с увреждания“
Тази категория съдържа информация, насочена и адаптирана за ползване от хора със
зрителни и слухови увреждания, която е в следните подкатегории:
 Подкатегория: „За съда и как да ползвам услугите на съда“
В тази подкатегория се предоставя обща информация за съда и функциите му като
правозащитен орган, както и за налични практики за работа с хора с увреждания.
 Подкатегория: „Законови права на граждани в уязвимо или неравностойно
положение“
Информацията в тази подкатегория акцентира на законови разпоредби, уреждащи
упражняването и защитата на правата на хора в уязвимо и неравностойно положение,
свързани с ползването на правна помощ, заплащането или освобождаването от такси и
др.
А.8 Категория: „Форум“
Тази категория е обособена като място за свободен достъп и обмен на информация от
потребителите на ОЕП – граждани, юристи, професионалисти, медиатори, и др. Има
следния вид и съдържание:
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ФОРУМ
Раздел 1. ОБЩИ
Видяно

Теми

Мнения – бр.

 Основен форум
 Правила за работа във форума - Ръководство
Раздел 2. СПЕЦИАЛИЗИРАН
 Специализирани правни въпроси
Раздел 3. ДРУГИ
 Интересни казуси
 Предложения и коментари
А.9. Категория: „Сигнали“
В тази категория всеки потребител на ОЕП при нередности, допуснати от
правозащитни органи и организации или правни съветници, може да изпраща сигнал
към администратора на Е – платформата, попълвайки пригодена за целта електронна
форма. Администратора ги препраща към ръководствата на съответните правни
организации.
А.10. Ръководство за работа с платформата
Чрез поместената в тази категория карта на ОЕП с приложени адреси, линкове и
указания, потребителя се ориентира в съдържанието на Е-платформата и начина, по
който да го ползва, както по отношение на Външната среда, така и по отношение на
Вътрешната среда.

Б. КАТЕГОРИИ И ПОДКАТЕГОРИИ ВЪВ ВЪТРЕШНАТА СРЕДА НА ОЕП:
Б.1 Категория : „Какво трябва да знам?“
Съдържа представена правна информация, свързана с основни понятия в правото,
същността и структурата на отделните правни отрасли.
При избор на тази категория, потребителят намира структурирана следната
информация:
Що е то право?
Основните дялове на правото
Основните правни отрасли – в това число:
Проект: „Eлектронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена
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Отрасли на частното право
Отрасли на публичното право
Извънсъдебни способи – какви, кой, как?
Медиация
Арбитраж
Споразумения
Доброволна делба
Делбата-дарение и делбата-завещание

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Б.2 Категория: „Как да реша правен проблем“
Тази категория от вътрешната среда съдържа специализирана правна информация и
може да се ползва само след като потребителя е направил регистрация и е попълнил Едекларацията на ОЕП за информирано съгласие с условията за ползване.
В тази категория са т.нар. „ роботизирани алгоритми“, които ще подпомогнат
потребители със съществуващ правен/неправен проблем, да получат първоначална и
обща насока за подхода към него и неговото последващо решаване извън ОЕП и как да
осъществят връзка с правен съветник.
Роботизирани алгоритми
Предвиждат се 1 основен (общ) алгоритъм и 6 допълнителни алгоритми,
произтичащи от основния
Целта на основния (общ) алгоритъм е да даде първоначална обща
насочентост на частния случай (казус), изложен в платформата. На основата на
извлечена чрез този алгоритъм информация може да се установи дали става дума
само за усещане на потребителя за нарушено субективно право; дали нарушеното
субективно право е създало правен спор; дали потребителят е предприел действия за
реализиране/защита на субективното си право по съдебен или извънсъдебен ред.
Целта на допълнителните алгоритми е конкретизиране на съдържанието на
нарушеното право и на възможностите за неговата защита.
!!!! Важно:
-

При ползване на всеки алгоритъм, при неяснота на генерираните въпроси,
потребителят може да намери пояснения в иконките с въпросителен знак.
На всеки от въпросите, потребителя може да избере само един от
възможните отговори, който най-много се доближава и съотвества на
неговия проблем.

Проект: „Eлектронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена
подкрепа на реформата в съдебната система“, по административен договор № BG05SFOP001-3.0030080-С01/18.02.2019г.
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ГРАФИЧНО

ОФОРМЛЕНИЕ

И

ДИЗАЙН

НА

ОЕП

ГРАФИЧНИ КОМПОНЕНТИ И СТИЛИЗИРАНЕ
Графично, изображенията, графиките и иконите, използвани в платформата, са
заложени в таблица със стандарт за размерите и тяхното форматиране:
-

Големи – 1920px, 1260px

-

Средни – 920px, 640px

-

Малки – 500px, 300px

-

Икони – 110px, 110 px

Форматиране (подравняване):
-

Централно в шаблона на страницата;

-

Ляво в шаблона на страницата;

-

Дясно в шаблона на страницата;

Оформлението на текстовете и информационните структури се характеризира в:
Заглавие, форматирано в стандарт H2, позиция – ляво/дясно/център, двустранно
подравнено;
Подзаглавие, форматирано в стандарт H6, позиция – ляво/дясно, двустранно
подравнено;
-

Параграф, форматиран в стандарт 12 pt, двустранно подравнен;

Бутони:
Съществуват четири типа бутони в платформата:
Информационни – ролята е да информират потребителите за състояние и статус
на страницата или действието, което се очаква да предприемат и да се извърши.
Предупреждаващи
–
ролята
е
да
предупредят
очаквано/настъпващо – инициирано действие в системата.

потребителя

за

Напомнящи – ролята е да напомнят, нотифицират потребителя за очакван ход от
негова стрна – насока.
Проект: „Eлектронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена
подкрепа на реформата в съдебната система“, по административен договор № BG05SFOP001-3.0030080-С01/18.02.2019г.
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Активни – ролята е да покажат актуалния статус на алгоритъм, страница,
графичен елемент и изпълнение на поредица от действия.
Визуализирането на информацията за хора с увреждания(зрителни) е подпомогнато от
премащабиране и увеличаване на шрифта на всички текстове и информационни полета,
с цел облекчаване и предоставяне на по-достъпен и лесен начин за двустранна
комуникация с платформата. Разбира се с уточнението, че тази спецификация, няма как
да облекчи напълно хора с трайни увреждания на зрителния апарат.
•
Форма за регистрация на потребители: Представена във формата на формуляр,
който се попълва от страна на потребителите, а именно с полета (e-mail, три имената,
тел. за връзка, съобщение за активиране на профила).
•

Контактна форма изградена в шаблона на формата за регистрация.

•
Администраторски панел съобразен със всички страници и необходими пълни
правни и администраторски редакции в платформата. Операции по създаване,
редакция, обработка, обновяване и преглед, представени в структуриран панел,
вертикално позициониран и подреден по приоритетност на използваните операции в
платформата.
•

Форум – визуално представен в рамка от тип – секции:

- теми/автори/мета-данни/брой/дата/блок за коментари.
•
Страници и под-страници представени като корелационна зависимост от избора
на страницата и под-страницата, т.е. структура с падащи менюта, прозорци и pop-overs
елементи за представяне на гореизложените компоненти от графичен и цветови модел.

V Функционалности
Функционалностите заложени във външната среда на ОЕП се класифицират в
следните компоненти:


Адаптивен модул за представяне на съдържанието:



Функционално е програмиран модел, който разпознава използваното
устройство и визуализира всички компоненти по платформата по оптимален и
улеснен начин за преглед и прочит.



Модул за търсене на съдържание:

Проект: „Eлектронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена
подкрепа на реформата в съдебната система“, по административен договор № BG05SFOP001-3.0030080-С01/18.02.2019г.
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Функционално е програмиран модел, който по въведен стринг – дума,
изречение и/или комбинация от цифри и букви търси в цялата база от данни
съвместимост или шаблон, отговарящ за потърсената заявка от страна на
потребителя въвел стринга.



Модул за преглед на външната среда без да се делегират специализирани
права:



Този модул предоставя възможност без оторизиране всеки достъпил
платфорамта на посочения адрес да осъществи преглед, запознаване и почерпи
информация от системата и това, което тя представя като способ за решаване
на правни проблеми извън компетенциите на лицата търсещи решение на
поставения въпрос от тяхна страна. Разрешен е достъпа за преглед и
пренасочване към всички страници и под-страници, категории и подкатегории с изключение на информацията, която се представя и съхранява в
друга база от данни достъпна само за оторизирани – регистрирани
потребители.



Модул за хора с увреждания зрителни/слухови:



Функционално е програмиран модул улесняващ лицата с увреждания
зрителни/слухови като за зрителните увреждания може да е избира определена
цветова схема, увеличаване на размера на шрифта експоненциално и
увеличаване на насочващите съобщения и икони.



За лицата със слухови увреждания системата предоставя модул с аудио
възпроизвеждащи се текстове, които се възпроизвеждат в по-висока звукова
честота.



Модул за регистрация на потребители:



Функционално е програмиран модул за регистрация на потребители, изразен в
няколко полета за попълване от страна на потребителя.



Модул за регистрация за
правораздавателния сектор:



Функционално е програмиран модул за регистрация на потребители, изразен в
няколко полета за попълване от страна на потребителите.



Модул за формуляр и запитване:

специализирани

лица

от

правния

и

Проект: „Eлектронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена
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Формуляр за запитване и препоръки към администратора на платформата –
услуга Google Forms изпращата запитванията и препоръките към официалния
мейл на платформата.



Модул за публикуване на новина във форума:



Модули за CRUD операции
Представяне/Публикуване):



Множествен алгоритъм за решаване на поставен и потърсен казус – проблем от
правно/юридическо естество, който не е от компетенцията на потребителя:



Модул за социални мрежи:



Модул за връзка с администратор:



Модул за контактна форма:

(Добавяне,

Редактиране,

Обновяване

и

Функционалности на вътрешна среда на ОЕП


Модул за регистрация:



Функционално е програмиран модул за регистрация на потребители, изразен в
няколко полета за попълване от страна на потребителя.



Модул за представяне на специализирана информация:



Програмиран модул визуализиращ в карета/блокове текстово съдържание.



Модул е-декларация:



Заложената функционалност е със статут на „Напомняне“ на потребителите за
услуги, които при пряка консултация с експерт ще бъдат заплатени към
експерта и платформата не носи отговорност за финансовия разход, който би
могъл да се предяви към потребителя.



Модул за представяне на списъчен състав на партньори:



Програмиран панел представящ в списъчен/табличен вид структурата на
партньорите с възможност за сортиране по азбучен или друг приоритетен ред.



Модул за представяне на списъчен състав на адвокати:

Проект: „Eлектронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена
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Програмиран панел представящ в списъчен/табличен вид структурата на
партньорите с възможност за сортиране по азбучен или друг приоритетен ред.



Модул за представяне на списъчен състав на нотариуси:



Програмиран панел представящ в списъчен/табличен вид структурата на
партньорите с възможност за сортиране по азбучен или друг приоритетен ред.



Модул за представяне на списъчен състав на съдии:



Програмиран панел представящ в списъчен/табличен вид структурата на
партньорите с възможност за сортиране по азбучен или друг приоритетен ред.



Модул за представяне на списъчен състав на медиатори:



Програмиран панел представящ в списъчен/табличен вид структурата на
партньорите с възможност за сортиране по азбучен или друг приоритетен ред.



Модул за представяне на списъчен състав на арбитри:



Програмиран панел представящ в списъчен/табличен вид структурата на
партньорите с възможност за сортиране по азбучен или друг приоритетен ред.



Модул за представяне на списъчен състав на адвокати:



Програмиран панел представящ в списъчен/табличен вид структурата на
партньорите с възможност за сортиране по азбучен или друг приоритетен ред.



Модул – контактна форма:



Стандартизирана контактна форма за връзка с администраторите на
платформата.



Модул за сортиране и филтриране на съдържанието:



Функционален модул за сортиране и филтриране на съдържанието използващ
класически алгоритми на сортировка (азбучен ред, нарастващ ред, намаляващ
ред, пирамидален ход)



Модул класификатор:



Селективно представяне на институции и лица за връзка от различните сфери
правораздавателните органи.

Проект: „Eлектронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена
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Модул за делегиране на права за достъп до определени компоненти на
системата:



Програмиран е модул за делегиране на права към потребителите,
администраторите:
(преглед,
добавяне,
модифициране, редактиране,
изтриване, обновяване, управление по секции)



Модул за възстановяване на данни за достъп:



Функционален модул, който при запитване към администратора на
платформата и към сървъра да извърши архивиране и възстановяване на
изгубеното съдържание.



Модул за връзка с администратор:



Контактна форма за връзка с администратора.



Посредством стандартизиран документ/електронен формуляр – заявка,
администратора на ОЕП ще събира и ще публикува със съгласието на
съответните правораздавателни органи и институции техни контактни данни –
в това число: уеб адреси, контакти за връзка и др. реквизити. Администратора
на ОЕП ще изисква периодично актуализиране на данните от страна на
институциите.



При избор на раздел потребителят ще бъда пренасочен/препратен на посочения
електронен адрес (хипервръзка, линк) към страницата на избраната
институция/орган.

VI. Управление на платформата
За управлението на ОЕП ще бъде нает персонал, както следва:
-

Вътрешен персонал на СНЦ ДС Искам да знам - 2 д.
Персонал на партньора – Фондация „Отворена врата“ Перник – 1 лице

Те ще извършват необходимите дейности по администриране (управление) на
платформата.

Проект: „Eлектронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена
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Приложение:
СПИСЪК НА СЪДЪРЖАНИЕТО В ОЕП В ЛИНКОВЕ:
Страници:
Начало: http://moetopravo.bg/
Ръководство: http://moetopravo.bg/?page_id=295
За Нас >> Искам да знам: http://moetopravo.bg/?page_id=159
За Нас >> Отворена врата: http://moetopravo.bg/?page_id=161
За Нас >> За проекта: http://moetopravo.bg/?page_id=163
За Хора с увреждания: http://moetopravo.bg/?page_id=192
За хора с увреждания стр. 2: http://moetopravo.bg/?page_id=194
Сигнали: http://moetopravo.bg/?page_id=571
Професионален регистър ОЕП: http://moetopravo.bg/?page_id=447
Информация и връзки с организации: http://moetopravo.bg/?page_id=165
Съд: http://moetopravo.bg/?page_id=167
Прокуратура: http://moetopravo.bg/?page_id=172
Арбитраж: http://moetopravo.bg/?page_id=170
Медиатори: http://moetopravo.bg/?page_id=186
Разследващи органи: http://moetopravo.bg/?page_id=176
Следствени органи: http://moetopravo.bg/?page_id=174
Съдебни изпълнители: http://moetopravo.bg/?page_id=178
Съдии по вписванията: http://moetopravo.bg/?page_id=180
Нотариуси: http://moetopravo.bg/?page_id=182
Адвокати: http://moetopravo.bg/?page_id=184
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Регистрация във вътрешна среда (подаване на
заявка): http://moetopravo.bg/?page_id=248
Страница след оторизиране и потвърдена
регистрация: http://moetopravo.bg/?page_id=701
Регистрация за професионален регистър на ОЕП: http://moetopravo.bg/?page_id=659
Контакт с администратора: http://moetopravo.bg/?page_id=545
Форма за сигнали: http://moetopravo.bg/?page_id=571
Правила за работа във форум: http://moetopravo.bg/?page_id=696
Основен форум: http://moetopravo.bg/?forum=%d0%be%d0%b5%d0%bf%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Общ алгоритъм: http://moetopravo.bg/oep-vatreshna-sistema/
Алгоритъм 1: 1.1.1.1 >> http://moetopravo.bg/oep-vatreshna-sistema/dist/1.1.1.1.html
Алгоритъм 2: 1.2.1.1 >> http://moetopravo.bg/oep-vatreshna-sistema/dist/1.2.1.1.html
Алгоритъм 3: 1.3.1.1 >> http://moetopravo.bg/oep-vatreshna-sistema/dist/1.3.1.1.html
Алгоритъм 4: 1.4.1.1 >> http://moetopravo.bg/oep-vatreshna-sistema/dist/1.4.1.1.html
Алгоритъм 5: 1.5.1.1 >> http://moetopravo.bg/oep-vatreshna-sistema/dist/1.5.1.1.html
Алгоритъм 6: 1.6.1.1 >> http://moetopravo.bg/oep-vatreshna-sistema/dist/1.6.1.1.html

Проект: „Eлектронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена
подкрепа на реформата в съдебната система“, по административен договор № BG05SFOP001-3.0030080-С01/18.02.2019г.
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