
 

  

Бюлетин 

Брой 4, ноември 2018 

 В този брой 

Това е четвъртият и последен 

брой на бюлетина на проекта 

ECLI-BG. В този брой ще Ви за-

познаем с успешното приключ-

ване на обучителната кампания 

и провеждането на Кръгла маса 

по проекта. Общо 28 семинара 

организираха „Апис Европа“ АД и 

Съюза на юристите в България в 

изпълнение на една от основ-

ните цели на проекта популяри-

зиране на осведомеността от-

носно Европейския идентифика-

тор за съдебна практика. 

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 

Близо 600 юристи от цялата страна 

участваха в обучителните семинари 

по проекта ECLI-BG 
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На 22 ноември 2018 г. със семинар във Върховния 
административен съд приключи обучителната кам-
пания по проекта ECLI-BG. В периода след 17 сеп-
тември бяха проведени общо 28 семинара – 26 във 
всички окръжни съдилища на страната и 2 във Со-
фия – във ВКС и ВАС.  

Обученията се проведоха в изпълнение на една от 
основните цели на проекта – популяризиране на ос-
ведомеността относно Европейския идентификатор 
за съдебна практика ECLI. Целта на семинарите бе 
да бъдат запознати присъстващите магистрати, съ-
дебни служители, адвокати и юрисконсулти със 
стандарта ECLI и възможностите за ползване на съ-
дебна практика по трансгранични казуси в рамките 
на Европейския съюз. 

От посетилите семинарите, общо 591 са участни-
ците, регистрирали се на събитието. От тях:  

 431 са попълнили „Форма за оценка“ 

 338 са дали най-високата възможна оценка - 
„много добър 5“, за проведеното обучение 
и считат, че то ще бъде полезно за прак-
тиката им 

 37 от анкетираните не могат да преценят 
дали това е така 

 Eдва 3 са на мнение, че семинарът няма да 
е полезен за тяхната практика. 

Близо половината от участниците, общо 246, са съ-
дии, а мнозинството от останалите – адвокати, юрис-
консулти и правни консултанти. В полето за препо-
ръки към организаторите във формата за оценка, 
участниците в семинарите са оставили предимно по-
ложителни коментари относно степента на полезност 
на семинара, подготовката на лекторите и обучител-
ните материали. 

По време на семинарите се акцентира върху редица 
функционалности на националния портал за публику-
ване на съдебна практика ЦУБИПСА, които могат да 
бъдат подобрени в бъдеще. В тази връзка се обсъ-
диха различни предложения, едно от които е за пуб-
ликуване на резюмета към съдебни решения от осо-
бено значение за практиката. Подобен подход се при-
лага в редица европейски държави и се ползва с ши-
рокото одобрение на представителите на юридичес-
ката професия. От представените трансгранични 
правни информационни услуги, тази за безплатен ма-
шинен превод на Европейската комисия събуди осо-
бен интерес сред практикуващите юристи. 

 

 

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. 

 26 окръжни съдилища 

 ВКС и ВАС 

 Кръгла маса за ECLI 

http://ecli-bg.eu/
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://apis.bg/bg/
http://www.sub.bg/
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Иновативен подход за показване на търсенето по ECLI 
По време на обучителните семинари лекто-
рите използваха иновативен подход за демон-
страция на Интерфейса за търсене по ECLI в 
Европейския портал за електронно правосъ-
дие e-Justice. Всеки от участниците имаше 
възможност да осъществи в реално време 
търсене на съдебна практика от личния си мо-
билен телефон. 

За целите на демонстрацията, лекторите из-
ползваха Miracast устройство - безжична тех-
нология, която позволява екранът на теле-
фона да се прожектира чрез мултимедия на 
видеостена. По този начин, участниците 
лесно и бързо се ориентираха във функцио-
налностите за търсене, онагледени чрез ня-
колко конкретни примера: 

 Търсене на съдебна практика по клю-

чова дума 

 Търсене на съдебна практика по но-

мер на нормативен акт 

 Търсене на съдебна практика по кри-

терии – държава, съд, вид на акта, 

дата на постановяване и др. 

 

 
facebook.com/ECLIProject 

 
ecli-bg.eu  

 

На 16 ноември 2018 г. в гр. София се про-
веде кръгла маса на тема: „ECLI и публику-
ването на съдебна практика в България и Ев-
ропейския съюз – постижения и перспек-
тиви“. Специални гости на събитието бяха 
Калина Чапкънова-Кючукова, член на Вис-
шия съдебен съвет, който е национален ко-
ординатор за ECLI, и Милена Коцева от Ми-
нистерството на правосъдието на Република 
България. В работата на форума взеха учас-
тие също така директорът на Дирекция „Ин-
формационни технологии и съдебна статис-
тика“ на ВСС господин Валери Михайлов и  

 

Дискусия около кръглата маса за публикуването на 

съдебна практика в България и Европейския съюз  

господин Светослав Неделчев – ръководи-
тел на отдел „Информационно обслужване 
на органите на съдебната власт“ в същата 
дирекция, професор д-р Иван Русчев от СУ 
„Св. Кл. Охридски“, гл. асистент д-р Цве-
танка Лозанова от Института за държавата 
и правото към БАН и други специалисти в 
областта на правото и информационните 
технологии.  

Резултатите от изпълнението на проекта 
бяха представени от неговия ръководител 
господин  Христо  Константинов,  който  за- 

 позна участниците с двете основни постижения – внедряването на ECLI в наци-
оналния портал за публикуване на съдебна практика ЦУБИПСА и свързването 
му с Интерфейса на търсене по ECLI в Европейския портал e-Justice. В програ-
мата беше включена и презентация, която представя текущото състояние по 
въвеждането на стандарта ECLI в останалите държави-членки на ЕС. Г-жа Ду-
шана Здравкова – ръководител на обучителните дейности по проекта предс-
тави презентация, която обобщава резултатите от проведените между 17 сеп-
тември и 9 ноември 2018 г. семинари в окръжните съдилища в страната. В пол-
зотворна дискусия се обмениха мнения относно постиженията и перспективите 
за бъдещи подобрения, свързани с публикуването на практика на българските 
съдилища. Г-жа Цветанка Лозанова от Института за държавата и правото при 
БАН посочи, че от 2004 г. наблюдава, изследва и докладва практиката на 
върховните съдилища по отношение на приложението на договорите на ЕС по 
дела за защита на правата на човека. Тя отбеляза, че тези дни са дни на 
тържество за българската съдебна система и че е щастлива, че в годината на 
българското европредседателство се осъществява този проект. 

Представените по време на кръглата маса презентации могат да бъдат свалени 
от сайта на проекта, секция „Документи“. 

България е 14-тата държава-членка, която въведе ECLI и чрез портала e-Justice предос-
тави достъп до съдебните си решения за граждани и професионалисти от целия Евро-
пейски съюз. Българските съдебни решения към днешна дата са над 1,9 млн. Испания е 
единствената страна, която е индексирала по-голям брой съдебни актове. 

Близо два милиона български съдебни 

решения са достъпни чрез Интерфейса за 

търсене по ECLI в портала e-Justice 

https://www.facebook.com/ECLIProject
http://ecli-bg.eu/
http://ecli-bg.eu/dokumenti/

