
 

 

  

Бюлетин 

Брой 2, май 2018 

 В този брой 

Това е вторият бюлетин на про-

екта ECLI-BG. В този брой пред-

ставяме успешното завършване 

на една от основните задачи в 

неговата програма, а именно – 

въвеждането на Европейския 

идентификатор за съдебна прак-

тика ECLI в подържания от Вис-

шия съдебен съвет национален 

портал за съдебна практика – 

ЦУБИПСА. Поместваме също 

така и кратка информация за 

провелата се в София на 24 ап-

рил 2018 г. Международна кон-

ференция, посветена на ECLI и 

други отворени стандарти за 

правни документи в Европа.  

 

Контакти 

Офис на проекта ECLI-BG 
„Апис Европа“ АД (координатор) 
Ул. „Постоянство“ № 67-Б, 1111 
София 
България 
Тел.: +359 2 970 89 30 
e-Mail: ecli-bg@apis.bg 

ECLI бе въведен в портала ЦУБИПСА 

1 Бюлетин на проекта ECLI-BG 

Европейският идентификатор за съдебна практика 
(ECLI) вече е въведен в националния портал за пуб-
ликуване на съдебни актове, известен още като 
ЦУБИПСА – Централен Уеб Базиран Интерфейс за 
Публикуване на Съдебни Актове. Порталът е съз-
даден и се поддържа от Висшия съдебен съвет 
(ВСС), който е национален координатор за ECLI. 

Всеки един от публикуваните в портала ЦУБИПСА 
(https://legalacts.justice.bg) над 2 млн. съдебни акта 
има присвоен ECLI номер, генериран съгласно пра-
вилата на Глава 7 от Наредба № 4 на ВСС от 
16.03.2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа 
до регистъра на актовете на съдилищата, с които се 
определя националния формат на ECLI. ECLI номер 
се генерира и за всеки нов съдебен акт, който пос-
тъпва за публикуване в ЦУБИПСА. 

Повече информация за начина на формиране на 
българския ECLI номер се съдържа в презентацията 
на ръководителя на проекта ECLI-BG – г-н Христо 
Константинов, представена на международната 
конференция „Европейският идентификатор за съ-
дебна практика (ECLI) и въвеждането на отворени 
стандарти за правни документи в Европа“, провела 
се в София на 24 април 2018 г. Презентацията е 
публикувана на сайта на проекта ECLI-BG в раздел 
„Документи“. 

С оглед въвеждането на ECLI, функционалността на 
портала е разширена с редица нови възможности: 

 Търсене по ECLI номер – във формите за Бързо 
търсене и за Разширено търсене е добавено поле, 
в което потребителят може да въведе и да търси по 
ECLI конкретен съдебен акт; 

 Търсене по непълен ECLI номер – потребителят 
може да въведе част от съставните елементи на 
ECLI номера. Резултатът от търсенето ще е списък 
с всички съдебни актове, чийто ECLI номер съдържа 
въведените от потребителя съставни елементи; 

Пример: заявката ECLI:BG:AD703:2016:201507 ще изведе 
списък на постановените през 2016 г. актове от Адми-
нистративен съд – Благоевград по дела, образувани през 
2015 г. 

 Визуализация на ECLI номер – показване на ECLI 
в списъка с метаданни на съдебния акт; 

 Рефериране към съдебния акт чрез URI – потре-
бителят лесно може да създава препратки към стра-
ниците с метаданни за съдебните актове в 
ЦУБИПСА чрез използване на т.нар. Uniform 
Resource Identifier, като към уеб адреса на портала 
добави ECLI номера на акта. 

Пример:  

https://legalacts.justice.bg/ECLI:BG:DC110:2017:20160204042.001  

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз. 
Съдържанието на публикацията отразява единствено становището на партньорите по проекта ECLI-BG, 
които са изцяло отговорни за нейното съдържание. Европейската комисия не носи каквато и да било 
отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 

http://ecli-bg.eu/
https://legalacts.justice.bg/
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/14/Naredba4.pdf
https://legalacts.justice.bg/ECLI:BG:DC110:2017:20160204042.001
http://apis.bg/bg/
http://www.sub.bg/
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm


  

на правната информатика, като Марк ван Опай-
нен, съветник към Службата за публикации на 
Нидерландия и ръководител на наскоро прик-
лючилия проект BO-ECLI, Джон Дан, Директор 
на Централата служба за законодателство на 
Люксембург и ръководител на Работната група 
за ELI, Кармен Малагон, ръководител на сектор 
„Бюджет и оперативна съвместимост“ в Служ-
бата за публикации на ЕС и Моника Палмирани, 
професор в Катедрата по правни науки към Уни-
верситета в Болоня. 

Особен интерес сред участниците в конферен-
цията предизвика представянето от г-н Джон 
Дан и г-жа Кармен Малагон на Европейския 
идентификатор на законодателството – ELI, 
който вече е внедрен в 12 държави-членки на 
Европейския съюз. 

Презентациите на лекторите са публикувани на 
сайта на проекта ECLI-BG в раздел „Документи“. 

2 Бюлетин на проекта ECLI-BG 

Министърът на правосъдието на Република 
България г-жа Цецка Цачева беше специа-
лен гост на провелата се в София на 24 ап-
рил 2018 г. Международна конференция по 
проекта ECLI-BG.  

„За всеки практикуващ юрист, познаването 
на същината и приложението на правото на 
Европейския съюз не е възможно да се пос-
тигне единствено като се ползват правните 
източници на Европейския съюз – заяви в 
словото си при откриването на конференци-
ята министър Цачева. – Безспорно ни е 
нужно да имаме достъп до практиката на на-
ционалните съдилища. Търсенето и познава 

Министърът на правосъдието Цецка Цачева откри 

Международната конференция за ECLI 

Започна изграждането на връзка с Интерфейса за 

търсене по ECLI в Европейския портал e-Justice 

От края на м. май т.г. започна изграждането 
на свързаност между поддържания от Вис-
шия съдебен съвет национален портал за 
съдебна практика, известен като ЦУБИПСА, 
и Интерфейса за търсене по ECLI в Евро-
пейския портал за електронно правосъдие e-
Justice. Връзката между двата портала се 
осъществява чрез т.нар. Интеграционен мо-
дул. Неговата задача е да осигури ежеднев-
ното автоматизирано генериране на ва-
лидна структура от Sitemap файлове, съдър-
жащи метаданните на регулярно публикува-
ните в портала съдебни актове във формат 
ECLI-XML, и robots.txt файл с инструкции, со- 

чещи към тази структура. Така създадената 
файлова структура се използва от кролера 
на Генерална дирекция „Правосъдие и пот-
ребители“ на Европейската комисия, която 
поддържа портала e-Justice, за индексира-
нето на съдебните актове и публикуването 
на техните метаданни в Интерфейса за тър-
сене по ECLI. 

В момента се извършва тестване на рабо-
тата на Интеграционния модул, като към кро-
лера на Генерална дирекция „Правосъдие и 
потребители“ са подадени около десет хи-
ляди съдебни акта във формат ECLI-XML. 

Над 130 специалисти в областта на правото и информационните тех-

нологии взеха участие в Международната конференция „Европейс-

кият идентификатор за съдебна практика (ECLI) и въвеждането на 

отворени стандарти за правни документи в Европа“, организирана в 

София от партньорите по проекта ECLI-BG – Съюзът на юристите в 

България и „Апис Европа“ АД. 

практика в техническите полета, описващи 
характеристики на дадено съдебно решение, 
все още се срещат немалко различия. Благо-
дарение на Европейския идентификатор за 
съдебна практика (ECLI) намирането на ре-
левантната съдебна практика се улесни зна-
чително и се съкрати времето за нейното на-
миране.“ 

Министър Цачева пожела успешна реализа-
ция на проекта ECLI-BG и оцени високо под-
крепата, оказвана от Висшия съдебен съвет 
в качеството му на ECLI координатор за не-
говото осъществяване. 

Приветствено слово от името на Висшия съ-
дебен съвет произнесе представляващият 
ВСС Боян Магдалинчев. 

В работата на форума взеха участие редица 
авторитетни международни експерти в об-
ластта 

нето на съдебните реше-
ния на други държави 
членки сериозно се възп-
репятства от различията 
в националните стан-
дарти в отделните дър-
жави, като в правилата за 
позоваване на съдебната 

Предстоящи събития 

по проекта ECLI-BG 

Очаква се тестването 
на Интеграционния 
модул да приключи в 
края на юни или нача-
лото на юли т.г., след 
което ще започне ре-
алното въвеждане на 
модула в експлоата-
ция. Едва тогава бъл-
гарската съдебна 
практика ще стане 
достъпна и за евро-
пейските юристи, ко-
ито ще могат да я пол-
зват чрез Интерфейса 
за търсене по ECLI в 
портала e-Justice. 

СЮБ и АПИС ще организират 

28 семинара за ECLI в страната 

Резултатите от проекта ECLI-BG 

ще се дискутират на кръгла маса 

Партньорите по проекта ECLI-BG – Съюзът на 
юристите в България и „Апис Европа“ АД, ще 
организират през есента на тази година обучи-
телни семинари за работа с ECLI във всички 
окръжни съдилища в страната. Освен допъл-
нителните функционалности на портала 
ЦУБИПСА, разработени във връзка с въвежда-
нето на ECLI и начина на работа с Интерфейса 
за търсене по ECLI в портала e-Justice, семи-
нарната програма включва и представяне на 
други онлайн правни информационни услуги и 
ресурси, създадени с финансовата подкрепа 
на ЕС, като N-Lex, JURE, Dec.Nat, JuriFast, 
eTranslation и др. 

Резултатите от проекта ECLI-BG ще бъдат от-
четени на кръгла маса. Дискусията ще се про-
веде в края на октомври или първата половина 
на ноември в София, съобщиха от Съюза на 
юристите в България Покани за участие във 
форума ще бъдат изпратени на водещи специ-
алисти в областта на правото, информацион-
ните технологии и електронното правосъдие, 
съдии, прокурори, адвокати и юрисконсулти, 
както и експерти в държавната администрация.  

http://ecli-bg.eu/dokumenti/
https://e-justice.europa.eu/content_ecli_search_engine-430-bg.do?init=true

