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• ECLI = European Case Law Identifier => Европейски 
идентификатор за съдебна практика

• Семантичен уеб стандарт
o Доброволен европейски стандарт
o Спецификация на техническото описание в Интернет на 

съдебния акт – идентификатор и метаданни

• Политика на ЕС
o Инициатива на Съвета на ЕС – Заключения за ECLI
o Насочена към улесняване на трансграничния достъп до 

съдебната практика на държавите-членки

Какво е ECLI?
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Познаването на същината 
и приложението на 
правото на Европейския 
съюз не може да се 
постигне единствено 
като се ползват правните 
източници на ЕС, а трябва 
да се вземат предвид и 
съдебните практики на 
националните съдилища, 
както по отношение на 
решенията за отправяне 
на преюдициално
запитване, така и на 
решенията след 
преюдициално заключение 
и решенията, с които 
самостоятелно прилагат 
правото на ЕС. 



• Публикувани в ОВ C 127 от 29.04.2011 г.

• Съветът на ЕС приканва държавите-членки да 
въведат доброволно ECLI

• Определя 5-те структурни елемента на ECLI:
o Идентификатор ECLI
o Метаданни
o Национален координатор
o Сайт на ECLI
o Интерфейс за търсене по ECLI

Заключения на Съвета на ЕС за ECLI
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2011:127:TOC


• Идентифицира решението, а не делото

• Не замества съществуващи национални 
идентификатори

• Има фиксиран формат, състоящ се от 5 елемента:
o ECLI
o Държава
o Съд
o Година на решението
o Уникален номер на решението
ECLI:държава:съд:година:номер

Идентификаторът ECLI
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• Съд на ЕС
o ECLI:EU:C:2014:317 – Решение по делото „Google Spain“
o ECLI:EU:C:2010:581 – Решение по делото „Елчинов“

• Европейски съд по правата на човека
o ECLI:CE:ECHR:2010:0916JUD000041203 – Решение по делото 

„Светият синод (митрополит Инокентий) срещу България“

• Аудиенция Насионал (Испания) 
o ECLI:ES:AN:2014:5129 – Решение по делото „Google Spain“

Примери за ECLI идентификатор
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„Българският“ ECLI идентификатор според Глава 7 от Наредба № 4 от 16.3.2017 г.

ECLI:BG:AP100:2016:20160502941.001 – Решение № 1989 на САС от 1.5.2016 г. по 
в.гр.д. № 2941/2016 г.



Задължителни Незадължителни

URL/URI Заглавие

ECLI идентификатор Правна област

Съд Резюме

Държава Ключови думи или бележки

Година Съдебен състав

Език Дата на публикуване

Издател Позовавания (препратки)

Права за достъп Нов ECLI идентификатор

Вид на акта

Метаданни за съдебното решение
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• Определя кодовете на съдилищата

• Определя / координира петия елемент на ECLI

• Осъществява (координацията на) националната 
имплементация на ECLI в технически и 
организационен план

• Поддържа информация на уеб сайта на ECLI

• Осигурява връзката с интерфейса за търсене по ECLI

Национален ECLI координатор

Национален ECLI координатор за България е 
Висшият съдебен съвет
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Уеб сайт на ECLI
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Интерфейс за търсене по ECLI
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• ECLI ще се превърне в национален идентификатор 
на съдебните актове в България

• Българските юристи ще използват по-често 
съдебна практика на други държави-членки чрез 
Интерфейса за търсене по ECLI на европейския 
портал за електронно правосъдие e-Justice

• Българската съдебна практика ще стане достъпна 
за европейските юристи чрез Интерфейса за 
търсене по ECLI
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Ползи от въвеждането на ECLI в България

Ползи от въвеждането на ECLI



• Германия
o 5 StR 99/17 – решение на Федералния съд

o 10 C 2.16 – решение на Федералния административен съд

o 30 W (pat) 517/14 – решение на Федералния патентен съд

• Нидерландия
o 201406582/1/A3 – решение на Държавния съвет

• Обединено Кралство
o [2015] UKSC 52 – решение на Върховния съд

• Испания
o SAN 5129/2014 – решение на Националния наказателен и административен съд

• Австрия
o 8Ob64/17w – решение на Върховния съд

• България
o Решение № 103 от 29.08.2017 г. на ВКС по гр. д. № 4266/2016 г., III г. о.
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Национални идентификатори



• Акроним: ECLI-BG

• Пълно наименование: Въвеждане на идентификатора 
ECLI в България и свързване с портала e-Justice

• Срок: 18 месеца – от 1.7.2017 г. до 31.12.2018 г.

• Финансиране: € 130 900 по Програма „Правосъдие“ на 
ЕС (80% от бюджета на проекта)

• Партньори: проектът се изпълнява от
o Апис Европа АД и 
o Съюза на юристите в България 

с подкрепата на българския ECLI координатор – ВСС
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Проект ECLI-BG: Основни факти

Проектът ECLI-BG



• Да се въведе ECLI в българската национална база 
данни за съдебна практика – портала ЦУБИПСА

• Да се изгради свързаност между портала ЦУБИПСА и 
Интерфейса за търсене по ECLI в Европейския портал 
за електронно правосъдие e-Justice

• Да се популяризират функционалностите и ползите за 
потребителите и да се повиши осведомеността 
относно ECLI, Интерфейса за търсене по ECLI и други 
трансгранични правни информационни услуги, 
поддържани или подкрепени от институциите на ЕС
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Проект ECLI-BG: Основни цели

Проектът ECLI-BG



• ECLI ще се въведе в ЦУБИПСА – Централния уеб базиран 
интерфейс за публикуване на съдебни актове, създаден и 
поддържан от ВСС като единна входна точка за достъп до 
практиката на българските съдилища

• Предимства на централизирания подход:
o Максимално широк обхват – порталът ЦУБИПСА съдържа актовете 

на всички съдилища в България с изключение на КС, ВКС и ВАС
o Интегриране на събраната историческа колекция от публикувани 

от 2009 г. насам решения на съдилищата (около 2 млн. съдебни 
акта)

o Едновременност на имплементацията
o Не е необходимо да се преправят съществуващите деловодни 

системи на съдилищата
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Проект ECLI-BG: Централизиран подход за 
въвеждането на ECLI в България

Проектът ECLI-BG
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Проект ECLI-BG: Планирани дейности

Проектът ECLI-BG
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Проект ECLI-BG: Уебсайт ecli-bg.eu

Проектът ECLI-BG



Основни изводи:

• България е от малкото държави-членки, 
които прилагат принципа на 
негативната селекция при 
публикуването на съдебни актове

• Публикуването на съдебна практика в 
България се характеризира с пълнота и 
изчерпателност на информацията, но и 
с известна сложност за потребителите 
при работата с многообразните сайтове 
и платформи на различните съдилища

• Изграденият от ВСС портал ЦУБИПСА е 
от изключително значение за 
осигуряването на свободен достъп до 
съдебната практика на българските 
съдилища от единна входна точка
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Проект ECLI-BG: Доклад за публикуването 
на съдебна практика в България – изводи

Проектът ECLI-BG

http://ecli-bg.eu/wp-content/uploads/2017/09/BG-CaseLaw_Report.pdf


• Решенията на ВКС и ВАС да се публикуват в портала ЦУБИПСА

• Регулярност на публикуването на актовете на съдилищата

• Подобряване на функционалността на ЦУБИПСА:
o Едновременен избор на няколко опции в класификаторите на интерфейса за 

търсене (напр. възможност за избор на две или повече съдилища)

o Добавяне на нови критерии за търсене (напр. по нормативно основание на иска, по 
цитирани нормативни актове, по предметна област и пр.)

o Маркиране на срещанията в текста на съдебния акт след извършено търсене

o Връзки между актовете на съдилищата с цел проследяване на инстанционния ход 
на делата

• Въвеждане на единни правила за заличаване на личните данни

• Въвеждане на единни препоръчителни правила за цитиране на 
нормативни и съдебни актове

• Предоставяне на съдебната практика, съдържаща се в портала 
ЦУБИПСА, за повторно използване като „отворени данни“
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Проект ECLI-BG: Доклад за публикуването на 
съдебна практика в България – препоръки

Проектът ECLI-BG
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Проект ECLI-BG: Предстоящи задачи

Задача Срок

Изготвяне на Спецификация на изискванията за внедряването 
на ECLI

Ноември 2017

Организиране на международна конференция за ECLI Април 2018

Внедряване на ECLI в портала ЦУБИПСА Юни 2018

Свързване на ЦУБИПСА с Интерфейса за търсене по ECLI в 
портала e-Justice

Юли 2018

Провеждане на 28 промоционални и обучителни семинари: 2 в 
София и 26 в окръжните центрове в страната

Септември –
ноември 2018

Организиране на кръгла маса за ECLI Ноември 2018

Изготвяне на заключителен доклад по проекта Декември 2018

Проектът ECLI-BG



Тази презентация е създадена с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз. 
Съдържанието на презентацията 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.

Този проект е 

финансиран от ЕС

Благодаря Ви 
за вниманието!

Проект ECLI-BG:

http://ecli-bg.eu

ecli-bg@apis.bg

http://ecli-bg.eu/
mailto:ecli-bg@apis.bg

