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1 Въведение 

Настоящият документ представлява План за разпространение на резултатите от 
проекта ECLI-BG. Работният план на проекта предвижда отделен работен пакет, 
Работен пакет 5, за дейностите по разпространение и комуникация. Целите на този 
работен пакет са: 

 Да се информират активно практикуващите юристи, бизнеса и гражданите в 
България за проекта и стандарта ECLI 

 Да се привлече вниманието на българската правна общност към необходимостта 
от разработване и прилагане на единни правила за правни цитати към 
българското и европейското законодателство и съдебната практика 

 Свързване с други национални и трансгранични проекти за прилагане на ECLI 

 Създаване и поддържане на ангажиращ и информативен сайт на проекта 

 Разработване и разпространение на подходящи материали за разпространение 
и комуникация 

 Организиране на експертна работна среща, международна конференция и 
кръгла маса с цел популяризиране и комуникация на проекта и неговите 
резултати. 

Работата е съсредоточена върху подготовката на материали, подпомагащи дейностите 
по разпространение, включително презентационни слайдове, брошури, бюлетини и 
прессъобщения, както и организиране на три публични събития с участието на правната 
общност и публичните институции в българската съдебна система. С оглед осигуряване 
на подходящо уеб присъствие бе създаден уеб сайт на български и английски език с 
редовно актуализирани новини и публикации на документи по проекта. 

Дейностите по разпространение и комуникация в РП5 са тясно свързани с 
популяризаторските и обучителни семинари за практикуващи юристи, планирани в 
рамките на РП4, които ще бъдат организирани в цялата страна след въвеждането на 
ECLI в Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове. Тези 
събития ще бъдат използвани като комуникационни канали за приближаване до 
основната целева група на стратегията за разпространение на ECLI-BG. 

2 Стратегия за разпространение 

2.1 Общ подход 

Основната цел на стратегията за разпространение на проекта е да се обяснят на 
практикуващите юристи, бизнеса и гражданите в България защо е необходимо 
въвеждането на ECLI и ползите, които то ще донесе на потребителите на правна 
информация. Постигането на тази цел е предизвикателство, тъй като по своята същност 
ECLI е чисто технически семантичен уеб стандарт. Значението му може лесно да бъде 
представено на ИТ експерти. Много повече усилия и подходящи комуникационни умения 
обаче са необходими, за да се обясни защо това е необходимо и да се убедят 
професионалистите в правната сфера и по-широката аудитория. 
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По тази причина, основните послания на проектната стратегия за разпространение се 
фокусират върху ползите за потребителите на правна информация, които въвеждането 
на ECLI в България ще донесе, а именно: 

 С въвеждането на ECLI българската съдебна система получава първата си 
национална система за идентифициране на съдебните решения. 

 ECLI улеснява правилното и недвусмислено цитиране на съдебни решения от 
съдилищата и практикуващите юристи. 

 ECLI подобрява качеството на правните бази данни благодарение на 
възможността за автоматично разпознаване на цитати в съдебната практика, тъй 
като е четим и разбираем за компютрите. 

 Чрез използването на ECLI и Интерфейса за търсене по ECLI българските 
практикуващи юристи (както и колегите им в цяла Европа) ще могат лесно в 
трансгранични случаи или случаи, свързани с прилагането на правото на ЕС, да 
получат достъп до съдебни решения на други държави-членки. 

 Българската съдебна практика става достъпна чрез Интерфейса за търсене по 
ECLI за всички юристи, бизнеса и гражданите в Европа, както и за институциите 
на ЕС и на държавите-членки, което ще допринесе за повишаване на доверието 
в българската правна и съдебна система. 

За да постигне целите си, стратегията за разпространение на проекта (вж. Фигура 1) се 
състои от съчетание от съвременни онлайн канали за комуникация (включително 
социални медии) и по-традиционни средства, като например публикации в електронен и 
(когато е подходящо) хартиен формат, както и събития за ангажиране на целевата 
аудитория чрез общуване и диалог лице в лице. Освен това консорциумът по проекта 
ще използва вече съществуващите канали за комуникация като списания, конференции 
и уебсайтове. 

Фигура 1: Обща стратегия за разпространение 
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Разнообразието от комуникационни канали, инструменти и средства за 
разпространение на посланията на проекта до различните целеви групи се обсъжда 
подробно в Раздел 3 по-долу. 

2.2 Целева аудитория 

Проектните дейности по разпространение и комуникация са насочени към три целеви 
групи в България: 

 Практикуващи юристи  

Това е основната целева група и нейните представители се считат за преки 
бенефициенти на резултатите от проекта. Групата включва съдии, съдебни служители, 
прокурори, адвокати и юрисконсулти (юридически съветници в публични или частни 
организации, правни експерти в публичната администрация, юристи) и други 
юридически специалисти (съдебни изпълнители, нотариуси, учени и др. ). Успоредно с 
работата по разпространение и комуникация в РП5, членовете на групата ще бъдат 
включени в популяризаторските и обучителни семинари в РП4. Поддръжници и 
мултипликатори на комуникационните дейности ще бъдат различните професионални 
организации на практикуващите юристи, като Съюзът на съдиите в България, 
Националният съюз на юрисконсултите, адвокатските колегии в страната и Висшия 
адвокатски съвет, Нотариалната камара, Камарата на частните съдебни изпълнители и 
други. Необходимите контакти ще бъдат осигурени от партньора СЮБ, който в 
продължение на много години работи в тясно сътрудничество с тези организации. 
Специално сътрудничество ще бъде създадено и с Националния институт на 
правосъдието, който е публичният орган, отговарящ за съдебното обучение, както и с 
юридическите факултети на университетите и Института за държавата и правото към 
Българската академия на науките. 

 Специалисти неюристи, работещи с правна информация  

Тази група включва главно (но не само) счетоводители, одитори, данъчни консултанти, 
бизнес консултанти. Нейните представители ще бъдат поканени да участват и ще бъдат 
информирани за големите събития и резултати от проекта (напр. експертния семинар, 
международната конференция, кръглата маса, завършването на имплементацията на 
ECLI в Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове). 
Партньорът СЮБ има отлични контакти със съответните професионални организации, 
като Съюза на счетоводителите в България, Института на дипломираните експерт-
счетоводители в България, Института на вътрешните одитори в България, които ще 
служат като мултипликатори на комуникационните послания към тази група. 

 Публични институции, представители на бизнеса и граждани  

Подходът към тази много голяма група ще осъществи посредством разпространяване 
на обща информация за проекта и неговите резултати чрез онлайн комуникационните 
канали (уебсайт и социални медии) и чрез прессъобщения, изпратени до новинарски 
агенции и вестници. Специално внимание ще бъде обърнато само на публичните 
органи, издателите на правна литература и лицата, използващи повторно правни бази 
данни, чиито представители ще бъдат поканени да присъстват на международната 
конференция и на кръглата маса. 
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3 Компоненти 

3.1 Лого на проекта 

Логото на проекта бе разработено в рамките на първите седмици от стартирането на 
проекта. Неговият генезис е описан на Фигура 2 по-долу. 

Фигура 2: Генезис на логото на проекта 

Първо предложение Второ предложение Трето предложение Финална версия 

 
  

 

3.2 Уеб присъствие 

Уеб присъствието на проекта се състои от уеб сайт на проекта ECLI-BG и свързаните с 
него други сайтове. Това обхваща създадения уеб сайт на проекта (http://ecli-bg.eu), 
връзките от и към уеб сайтовете на партньорите по проекта и присъствието в 
социалните мрежи, включително Facebook и Linked-in. 

3.2.1 Уеб сайт 

В днешно време уеб сайтът се е превърнал в един от основните елементи, когато става 
дума за разпространение. Така едно от първите действия по отношение на 
разпространението бе създаването на сайта http://ecli-bg.eu. Основните му цели са: 

 представяне на структурата и целите на проекта 

 проследяване развитието на проекта 

 да бъде централно място за онлайн публикуване на резултатите от проекта и 
други публични документи. 

Проектът е регистрирал своя уеб сайт под домейна .eu. Уеб сайтът ще бъде поддържан 
и актуализиран до края на проекта. Той ще бъде достъпен поне пет години след 
уговорения в договора срок за приключване на проекта. 

Сайтът е изграден около начална страница (виж Фигура 3), която служи като главен 
входен и разпределителен пункт. Четирите правоъгълни кутии под плъзгащите се 
слайдове, изобразяващи снимки на сградите на Българската съдебна палата и Съдът 
на ЕС, предоставят бързи връзки към подбрани уеб страници с информация за проекта, 
стандарта ECLI и партньорите: 

 За проекта ECLI-BG 

 Какво е ECLI? 

 ECLI в Европа 

 Консорциум. 

Под четирите кутии са поставени два цитата от Заключенията на Съвета за ECLI, чието 
предназначение е да предоставят на посетителите, които не са запознати с 
идентификатора ECLI, обща представа за целта и значението на стандарта. Началната 
страница завършва със секция "Последни новини". 
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Фигура 3: Начална страница на уеб сайта ECLI-BG 

 

Навигацията към различните информационни страници на уеб сайта се осигурява от 
менюто за навигация, което е в горната част на екрана. Навигационното меню осигурява 
връзки към следните страници и подстраници (виж Фигура 4): 

Фигура 4: Навигационно меню са уеб сайта ECLI-BG 

 Начало – линк към началната 
страница 

 Проект: 

 Кратък обзор на проекта – 
обща информация за 
проекта 

 Работни пакети – цели и 
планирани дейности във 
всеки и от петте работни 
пакета на проекта 

 Партньори – информация 
за партньорите с лого и линкове към техните уеб страници 

 Какво е ECLI? – кратко представяне на стандарта ECLI и връзки към подробната 
информация на уеб страницата на ECLI и Интерфейса за търсене по ECLI в 
портала e-Justice 

 ECLI в Европа – информация за внедряването на ECLI в Европа с връзки към 
подробната информация за текущото състояние, публикувана в портала e-Justice 
и уеб сайта на проекта BO-ECLI 

 Полезни връзки – линкове до уеб страници и ресурси, отнасящи се до ECLI 
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 Документи – линкове към публичните резултати, презентации от събитията и други 
документи, отнасящи се до изпълнението на проекта 

 Новини – списък с всички публикувани новини за развитието на изпълняваните по 
проекта дейности или за ECLI стандарта 

 Контакти – контактни данни за координатора на ECLI-BG 

 Езици – опция за превключване между двете езикови версии на уеб сайта, т.е. на 
български и английски. 

Допълнително съдържание ще бъде добавяно към уеб сайта щом стане налично. Това 
включва актуална информация за публични доклади и публикации, резултати и 
окончателни резултати от проекта, събития в рамките на проекта, като семинари, 
конференции и работни срещи, контактни данни и т.н. Всички публични резултати ще 
бъдат достъпни в несвързан с определен доставчик файлов формат (т.е. PDF/A за 
текстови документи). 

От техническа гледна точка уеб сайтът стъпва върху WordPress, безплатна и отворена 
система за управление на съдържанието (CMS), базирана на PHP и MySQL. Уеб сайтът 
ECLI-BG е разработен по отношение на Указанията за достъпност на уеб съдържанието 
(WCAG), версия 2.0, ниво AA (WCAG2-AA), както се препоръчва от World Wide Web 
Consortium (W3C). Благодарение на отзивчивия дизайн, оформлението на сайта се 
адаптира към използваното устройство, напр. настолен компютър, таблетен компютър 
или смартфон. 

Разработката и управлението на уеб сайта се осъществява от координатора АПИС. По-
голямата част от информационните ресурси са на разположение както на английски, 
така и на български език. 

3.2.2 Социални мрежи 

Като част от планираната по проекта по-широка стратегия за разпространение, 
социалните мрежи ще бъдат използвани за подпомагане на усилията за 
разпространение, за да се достигне до по-широка аудитория и да се улесни диалогът 
със съответните заинтересовани страни. В днешно време, групата потребители на 
социални мрежи в областта на бизнеса, на европейско ниво това е основно Linked-In, 
включва много от хората, които имат отношение към проекта ECLI-BG. В Linked-In бе 
създаден профил с цел да се намери подход главно към юристи, които се интересуват 
от развитието на ИТ в правната област. Успоредно с това беше създаден потребителски 
профил във Facebook с оглед достигането до по-голяма аудитория и предоставянето на 
възможно най-широкия комуникационен канал за популяризиране на организираните от 
партньорите публични събития и по-значимите резултати от проекта. 

3.3 Събития, организирани от проекта 

3.3.1 Популяризаторски и обучителни семинари 

Работният план в РП4 предвижда организирането на 28 популяризаторски и обучителни 
семинара в цялата страна непосредствено след въвеждането на ECLI в Централния уеб 
базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове. Две от тези събития ще се 
проведат в столицата, а останалите – във 26-те провинциални центъра на страната. 
Първите семинари са насрочени за месец 14 на проекта, но ще бъдат отложени с един 
месец, тъй като ще съвпадат със съдебната ваканция през август 2018 г. 

Целта на семинарите е да популяризират въвеждането на ECLI в България и да дадат 
на повече от 1000 практикуващи юристи основни познания как да намерят национално 
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законодателство и съдебна практика на други държави-членки на ЕС, като използват в 
трансгранични случаи Интерфейса за търсене по ECLI и други подобни паневропейски 
информационни услуги. 

Въпреки че основната цел на семинарите е обучение на практикуващите юристи за 
работа с ECLI и трансгранични правни информационни услуги, тези събития ще бъдат 
използвани от партньорите за провеждане на мащабна кампания за разпространение и 
комуникация с цел достигане на далеч по-голяма аудитория от тази на участниците в 
семинарите. Стартирането на кампанията ще бъде направено с обявяването на уеб 
сайта на проекта, уеб сайтовете на партньорите и социалните медии, както и с 
разпространението на електронен бюлетин, посветен на въвеждането на ECLI в 
България, до всички потребители на правните информационни услуги на АПИС. 
Следващата стъпка ще е да се изпратят няколко хиляди покани на потенциални 
участници в семинарите. Поканата ще съдържа кратко представяне на проекта с линк 
към уеб сайта на ECLI-BG. Най-накрая, секцията за новини на уебсайта на проекта ще 
бъде актуализирана периодично с информация за провежданите семинари и обратната 
информация, получена от участниците. Тази информация ще бъде също така изпратена 
и на онлайн правни и ИТ списания под формата на прессъобщения. 

3.3.2 Публични събития 

Три големи публични събития са планирани като част от дейностите за разпространение 
и комуникация в Работен пакет 5 – експертен семинар в началото, международна 
конференция в средата и кръгла маса в края на проекта. Експертният семинар вече се 
проведе в София на 4 ноември 2017 г. 

Целта на тези събития е да представят и споделят информация за проекта ECLI-BG, за 
неговите текущи работни процеси и междинни резултати на съответните 
заинтересовани страни в българската съдебна система и по-широката правна общност 
и да поставят проекта в контекста на имплементирането на ECLI в Европа, както и във 
връзка с въвеждането на електронното правосъдие в България. За целта консорциумът 
установи контакти с представители на проекта BO-ECLI и с други международни 
експерти в областта на правната информатика, които са били / ще участват като 
лектори. Национални експерти пък бяха помолени да представят текущи проекти за 
електронно правосъдие. 

Партньорите в консорциума разглеждат трите публични събития като идеални 
комуникационни канали за привличане на основната целева група на стратегията за 
разпространение на ECLI-BG – българските практикуващи юристи. Например, АПИС и 
СЮБ, в качеството си на организатори на експертния семинар в София, изпратиха над 
1000 покани до потенциални участници (около 300 по обикновена поща и над 700 по 
електронна поща). Писмото с покана съдържаше кратко представяне на проекта ECLI-
BG, линк към уеб сайта на проекта и препратка към приложената програма. По този 
начин посланията на проекта достигнаха значително по-голяма аудитория. 

На експертния семинар г-н Марк ван Опайнен, съветник по правна информатика в 
Службата за публикации на Нидерландия и координатор на проекта BO-ECLI, представи 
резултатите от този международен проект и актуалното състояние на имплементацията 
на ECLI в Европа. Г-н Томазо Анолони, изследовател в Института за теория и техника 
на правната информация към Италианския национален изследователски съвет (ITTIG-
CNR), представи статуса на въвеждането на ECLI в Италия и програмния инструмент за 
поставяне на препратки към Европейска съдебна практика BO-ECLI Parser. Експерти от 
Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и 
Министерството на правосъдието представиха своята работа по национални проекти за 
електронно правосъдие и тяхната взаимовръзка с въвеждането на ECLI. Всички 
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презентации на лекторите са публикувани на уеб сайта на ECLI-BG.1 Освен това, в 
секцията "Новини" на уеб сайта на проекта,2 както и на уеб сайтовете на партньорите 
АПИС и СЮБ, бяха публикувани кратки информации със снимки от събитието. Дописка 
за събитието бе публикувана на следващия ден в онлайн списанието "Computerworld".3 

Кулминацията на дейностите за разпространение и комуникация обаче ще бъде 
постигнат с организирането на международната конференция за ECLI и 
стандартизацията в правната информатика в Европа (планирана за април 2018 г.) и 
кръглата маса (планирана за ноември 2018 г.), на която ще бъдат обобщени резултатите 
от проекта. Материалите от експертния семинар, конференцията и кръглата маса ще 
бъдат публикувани в специални броеве на сп. "Правна трибуна", които ще бъдат 
разпространени до съответните заинтересовани страни в българската съдебна система 
и държавните институции. 

3.4 Участие в събития на трети лица 

Внимателно подбрани събития на трети лица, както и събития, организирани от 
партньорите в консорциума извън рамката на проекта, ще бъдат използвани за 
разпространение на проектните резултати. Основен критерий за избор ще бъде 
съотношението качество-цена, т.е. съотношението между разходите (напр. такса за 
участие, ако има такава, човекодни / човекочасове за участие в събитието, изготвяне на 
презентация или разпространение на брошури) и увеличението на видимостта на 
проекта сред целевата аудитория в резултат на участието. 

На този етап, следните събития са определени като подходящи за целите на 
разпространението: 

 Годишните събрания на адвокатските колегии (януари 2018 г.) 

 Годишното събрание на Висшия адвокатски съвет (февруари 2018 г.) 

 Кръгла маса за Общия регламент относно защитата на данните (планирана за 
февруари/март 2018 г., АПИС и СЮБ ще са съорганизатори на събитието 
съвместно с българската Комисия за защита на личните данни) 

 Семинар за измененията и допълненията в Административнопроцесуалния 
кодекс (планиран за февруари 2018 г., АПИС и СЮБ ще са съорганизатори на 
събитието). 

Листовки на проекта вече бяха разпространени на семинара във връзка с последните 
изменения на Закона за устройство на територията, организиран от партньорите по 
проекта АПИС и СЮБ на 27 октомври 2017 г. 

3.5 Публикации 

3.5.1 Листовка на проекта 

Два месеца след стартирането на проекта бе подготвена кратка листовка на проекта в 
PDF/A формат, подходяща за уеб публикуване. Тя бе също така отпечатана за целите 
на популяризирането на проекта, напр. по време на събитията. Първото подобно 
събитие беше експертният семинар по проекта ECLI-BG, проведен на 4 октомври 2017 г. 
в София. Листовката очертава идейната основа и целите на проекта, посочва неговите 

                                                
1 http://ecli-bg.eu/en/documents 
2 http://ecli-bg.eu/2017/10/04/eksperten-seminar-ecli-bg 
3 http://computerworld.bg/51642 
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технологични характеристики и избраните целеви групи и дава по-детайлна 
информация за междинните и крайните резултати. 

Листовката е представена в Приложението към настоящия документ, като в момента се 
изготвя нейна версия на английски език. Българското издание на листовката на проекта 
е планирано да бъде отпечатано общо в 5000 екземпляра и да бъде раздадено на 
членове на адвокатските колегии, съдии, юрисконсулти, прависти в корпоративни 
структури, правни експерти в държавната администрация и други юристи. Английското 
издание на листовката е планирано да бъде отпечатано в 500 екземпляра и да бъде 
раздадено на чуждестранни участници в международни събития в областта на 
правосъдието и вътрешните работи, организирани по време на българското 
председателство на ЕС в София през първата половина на 2018 г. 

3.5.2 Бюлетин 

Електронен бюлетин под формата на PDF файлове ще се публикува на всеки четири 
месеца на уебсайта на проекта, както и ще се разпространява чрез комуникационните 
канали на АПИС, които обхващат повече от 50 000 потребители на правните 
информационни продукти на компанията, както и мрежата от членове и кореспонденти 
на СЮБ (над 7000 контакта). 

3.5.3 Прессъобщения и статии 

Консорциумът планира да публикува прессъобщения преди и след всяко от трите 
публични събития, организирани в рамките на проекта, както и след имплементирането 
на ECLI в Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове. Целта 
им е да информират широката общественост за събитията и за изпълнението на най-
важния етап от проекта. В допълнение, партньорите ще използват контактите си със 
специализирани ИТ и правни списания, за да провокират техния интерес към дейностите 
по проекта ECLI-BG и публикуването поне на три журналистически статии за проекта. 

3.5.4 Специални броеве на списание “Правна трибуна” 

Планът на проекта предвижда изготвянето и отпечатването на четири специални броя 
на списание "Правна трибуна", периодично издание на партньора СЮБ. Съдържанието 
на три от четирите броя на списанието ще включва материалите от публичните събития 
по проекта ECLI-BG – експертния семинар, международната конференция и кръглата 
маса. Те ще бъдат отпечатани в 500 екземпляра. Четвъртият брой, който ще бъде 
отпечатан в 1200 екземпляра, ще включва основното съдържание на двете лекции, 
които ще бъдат изнасяни по време на популяризаторските и обучителни семинари, 
планирани в РП4. Предпечатната подготовка на първия брой на списанието с 
материалите от експертния семинар по проекта ECLI-BG се извършва в момента от 
партньора СЮБ. 

3.5.5 Резултати 

Всички публични резултати ще бъдат публикувани на уебсайта на проекта в раздел 
"Документи". Когато резултатът се отнася до организирането на публично събитие или 
на популяризаторски и обучителен семинар, презентациите, изказванията, лекциите и 
други налични материали от съответното събитие ще бъдат публикувани на уеб сайта. 

Публичните резултати по проекта ECLI-BG са: 

 Р2.1 Доклад за текущото състояние (с краен срок август 2017 г.) 

 Р5.1 Уеб сайт на проекта (с краен срок август 2017 г.) 
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 Р1.1 План за управление на проекта (с краен срок септември 2017 г.) 

 Р5.4 Експертен семинар (с краен срок септември 2017 г.) 

 Р5.2 План за разпространение (с краен срок октомври 2017 г.) 

 Р2.2 Предложение за Спецификация на ECLI (с краен срок октомври 2017 г.) 

 Р5.5 Международна конференция (с краен срок април 2018 г.) 

 Р3.2 Въвеждане на ECLI в Централния уеб базиран интерфейс за публикуване 
на съдебни актове (с краен срок юни 2018 г.) 

 Р3.3 Свързване с Интерфейса за търсене по ECLI (с краен срок юли 2018 г.) 

 Р4.1 Популяризаторски и обучителни материали (с краен срок август 2018 г.) 

 Р4.2 Популяризаторски и обучителни семинари (с краен срок ноември 2018 г.) 

 Р5.6 Кръгла маса (с краен срок ноември 2018 г.) 

 Р5.3 Материали за разпространение и комуникация (с краен срок декември 
2018 г.). 

4 Количествени цели 

За дейностите по разпространение и комуникация бяха определени редица 
количествени показатели за измерване на напредъка и постиженията (целта е посочена 
в скоби): 

 Събития за повишаване на осведомеността, насочени към разпространение (3): 

o Експертен семинар 

o Международна конференция 

o Дискусионна кръгла маса 

 Уеб сайт с 1,200+ посещения по време на проекта 

 Материали за разпространение и комуникация: 

o Листовка на проекта (5500):  

 5000 екземпляра на български език 

 500 екземпляра на английски език 

 PDF-файл за сваляне от уеб сайта на проекта 

o Електронен бюлетин, разпространява до 50 000+ потребители на 
правните информационни продукти и услуги на АПИС и до 
кореспондентската мрежа на СЮБ (7,000+ контакта) 

o Презентация на проекта, PPTX-файл (10+ слайда) на български и 
английски 

o Специални броеве на списание „Правна трибуна“ (3) – 20-30 страници на 
български език, съдържащи материалите от експертния семинар, 
международната конференция и кръглата маса 

o Статии в специализирани правни и ИТ списания (3+) – на български език, 
между 600 и 2000 знака 
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o Прессъобщения (7) преди и след експертния семинар, международната 
конференция и кръглата маса, както и след фактическото 
имплементиране на ECLI Централния уеб базиран интерфейс за 
публикуване на съдебни актове – на български език, между 600 и 2000 
знака. 

5 Приложение – Листовка на проекта 
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