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ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 ГР. С 0 Ф И Я 

 

ДОКЛАД 

За участие в съвместна среща с експертите по комуникация от 

страните-членки на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС)  

в Брюксел, 

 

От Светослав Сергеев Данчев,  

системен администратор в Апелативен съд Велико Търново, 

командирован за периода 17-19 март 2010 г. В Брюксел.  

(Протокол на ВСС № 8 от 25 февруари 2010 г.  

и Заповед № 95-20-004/08.03.2010 г.) 
 

 

Работната среща се състоя на 18.03.2010 от 9:30 часа в гр. Брюксел, 

Белгия в офиса на ЕМСС. 

 

Участваха представители на следните държави-членки - Англия и 

Уелс, Белгия, Ирландия, Испания, Италия, Литва, Полша, Румъния, 

Португалия, Холандия. 

Срещата беше водена от г-н Давид Симон, представител на 

постоянната служба на ЕМСС. 

 

Целта на срещата беше да се запознаят представителите на страните-

членки с разработвания нов шаблон на уебсайта на Европейската мрежа на 

съдебните съвети и да се обменят идеи за това как и каква информация ще 

бъде публикувана. 

 

Необходимостта от промяна на интернет сайта на ЕМСС е 

обсъждана на предишни срещи и е мотивирана от трудната администрация 

на настоящия сайт, сложното и забавено обновяване на информацията, 

както и добавяне на нова функционалност. 

 

Срещата премина при следния дневен ред: 

1. Откриване на срещата и приветствие към участниците 

2. Запознаване с работния шаблон на новия уебсайт от представител на 

фирмата разработчик Pragmawork и дискусия. 

3. Обмяна на идеи за това как и каква информация да бъде представена 

на уебсайта. 
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Презентация на работния шаблон на новия уебсайт на ЕМСС беше 

направена от представител на фирмата-разработчик Pragmawork. 

Новият уебсайт е разработен въз основа на системата Joomla, която 

дава възможност за създаване на лесни за управление интернет сайтове със 

Система за управление на съдържанието (Content management system 

(CMS)). Сайтовете, базирани на CMS са много удобни със своята 

гъвкавост, лекота на работа. При тези сайтове не са необходими специални 

компютърни умения за обновяване и промяна на публикуваната 

информация и може да се извършва от потребителя. Също е възможна 

лесна промяна и добавяне на менюта и реорганизация на визията. 

Сайтът ще е организиран с няколко основни менюта, намиращи се 

едно до друго в горната част на страницата. Заглавията на менютата са 

формулирани като въпроси, което дава по-голяма комуникативност и 

потребителска насоченост: 

1. “Home” – Това е връзка към началната страница 

2. “What is ENCJ?” -  „Какво е ЕМСС?” – в това меню ще има 

множество подменюта и информация за това, какво представлява 

огранизацията, органи на управление, членове, история, 

стратегия, статут и правила. В подменюто Членове ще има 

подробна информация за съдебните съвети и съдебните системи 

на всяка една страна-членка.  

3. “What is ENCJ working on” – “Върху какво работи ЕМСС?” – в 

това меню ще има множество подменюта и информация за това, 

какви са основните дейности на организацията – Взаимно 

доверие, обществено доверие, управление на качеството, статут 

на съдиите, сътрудничество и наказателни процедури, 

сътрудничество и граждански процедури, съдебни съвети, 

електронно правосъдие, правосъдие и медии. 

4. “Calendar” – „Календар” – тук ще се публикува календар на 

събитията свързани или организирани от Европейската мрежа на 

съдебните съвети. 

5. “How to contact us?” – „Как да се свържете с нас?” – тук ще има 

информация за контакт с ЕМСС. 

6. “Links” – „Връзки” – тук ще бъдат публикувани интернет връзки 

към сайтове с общ интерес за страните-членки 

 

Сайтът разполага и с потребителска зона, достъпна след регистрация. 

След въвеждане на потребителско име и парола се появява допълнително 

меню “Members menu” – „Меню за членове”. В това потребителско меню 

ще се публикуват информация и документи за работните срещи и 

семинари, които досега са били изпращани по електронна поща. Това ще 

доведе до по-голяма ефективност в комуникацията и икономия на време за 

офиса на ЕМСС. Ще има подменюта съответно за общото събрание, 
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изпълнителния борд, надзорния съвет, както и за отделните дейности на 

ЕМСС. 

На началната страница на новия уебсайт ще има раздел “Latest News” 

(Последни новини), където автоматично ще се появяват последните 5 

публикации в сайта. Също така ще има и раздел “Global News”, където ще 

се публикуват последни новини от други, свързани сайтове. В раздел “Our 

Newsletters” ще бъдат публикувани прессъобщенията на Европейската 

мрежа на съдебните съвети по месеци. 

 Сайтът ще разполага с възможност за вътрешно разширено търсене 

по ключови думи с цел лесен достъп до необходимата информация. 

 Също така е интегрирана възможност за RSS feed за всяка една част 

от сайта. RSS е технология, която позволява на потребителя да се абонира 

за интересуващи го интернет страници, като получава на посочена от него 

електронна поща или RSS клиент, дори на мобилен телефон, последните 

обновявания на информацията на дадения сайт. Това улеснява 

потребителите на сайта, тъй като ще им спестява време за проверка на 

сайта за нова информация. RSS абонамент ще е възможен както за 

публичната, така и за потребителската част на сайта на ЕМСС. 

 С този нов сайт, поддръжката, промяната и актуализацията на 

информацията на страницата на Европейската мрежа на съдебните съвети 

ще се извършва директно от офиса на ЕМСС, което ще пести време и 

средства. В бъдеще може да се даде възможност и на представители на 

страните членки да правят промени в своята информация. 

 В рамките на дискусията беше достигнато до мнението, че 

информацията от всички страни трябва да бъде събрана по един модел и да 

е еднородна. За тази цел от офиса на ЕМСС ще изготвят въпросник, който 

ще бъде изпратен на страните-членки за попълване. Тъй като сайтът ще 

бъде на английски и френски език, страните-членки ще бъдат помолени да 

попълнят информацията на тези два езика. 

 При обсъждането на потребителската зона на сайта, достъпна само за 

регистрирани потребители се стигна до решение всяка една страна-членка 

да получи право на 1 потребител и парола. Също така всяка една страна ще 

получи и специална електронна поща. 

 По време на дискусията бяха направени и множество предложения за 

промени по дизайна и разположението на информацията. Беше направено 

предложение и за пригаждане на сайта към изискванията за достъп от лица 

в неравностойно положение. 

 

Срещата приключи в 16:30 часа. 

 

25.03.2010 Светослав Данчев 

Системен администратор,  

Апелативен съд Велико Търново 


