МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
по Проект ECLI-BG
Европейският идентификатор за съдебна практика (ECLI)
и въвеждането на отворени стандарти за правни документи в Европа
24 април 2018 г., София, ул. "Пиротска" № 7

ПРОГРАМА
09.00
09.30

09.45
10.15
10.45

Регистрация на участниците
Откриване
Владислав Славов, Председател на Централния съвет на Съюза на юристите в България
Цецка Цачева, Министър на правосъдието на Република България
Боян Магдалинчев, Представляващ Висшия съдебен съвет
Европейският идентификатор за съдебна практика: минало, настояще и бъдеще
Марк ван Опайнен, Съветник по правна информатика, Служба за публикации на Нидерландия (UBR|KOOP), ръководител
на проекта BO-ECLI, член на работната група по електронно право в Съвета на ЕС
Европейският идентификатор за съдебна практика (ECLI): ЕС перспектива и ECLI търсачката
Александър Иванчев, Ръководител сектор, Отдел JUST.B.4.001 – Политика по е-Правосъдие и управление на проекти,
Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“, Европейска комисия
Проектът ECLI-BG и първите стъпки по въвеждането на ECLI в България
Христо Константинов, изпълнителен директор на "Апис Европа" АД, ръководител на проект ECLI-BG

11.10

Кафе-пауза

11.30

Европейският идентификатор за законодателство (ELI) – взаимосвързаност и улесняване на достъпа до правни данни
Джон Дан, Директор на Централата служба за законодателство, Министерство на държавната администрация,
Люксембург; Ръководител на работната група за ELI
Службата за публикации на ЕС – в помощ за прокарване на пътя към оперативно съвместима Европа чрез ELI
Кармен Малагон, Ръководител сектор „Бюджет и оперативна съвместимост“, B.1 – Официални вестници и съдебна
практика, Дирекция B – Официални вестници и публикации, Служба за публикации на ЕС
Екосистема на семантичния уеб за правно знание
Моника Палмирани, Професор в Катедрата по правни науки към Университета в Болоня

12.00
12.30
13.00

Обяд

13.40

15.20

„E-Translation“ - услугата за машинен превод на Европейската комисия
Десислава Кръстева, Представител на Генерална дирекция „Писмени преводи“ към Представителството на
Европейската комисия в България
Представяне на изпълнявания от ВСС проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските
съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“
Гергана Мутафова, член на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ на Висшия съдебен
съвет и ръководител на проекта
LYNX - Изграждане на граф от правни знания за интелигентни комплайънс услуги в многоезична Европа
Клеменс Вас, Съосновател на openlaws GmbH
Използването на отворени стандарти на примера на онлайн услугите на Апис EuroCases и Link Detector
Бойчо Георгиев, Ръководител на отдел „Развитие и международни проекти“ в „Апис Европа“ АД
Модернизацията на българската публична администрация и разработването на Портала за отворени данни и Портала
за обществени консултации
Красимир Божанов, Директор на Дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерския съвет
Дискусия

15.40

Закриване на конференцията

14.00

14.20
14.40
15.00

Материалите от конференцията ще бъдат публикувани на сайта на проекта: http://ecli-bg.eu/

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз. 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.

