
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ГОСТИ, 

Благодаря за предоставената ми възможност за участие в този 

експертен семинар, посветен на въвеждането на Единния идентификатор за 

съдебна практика в България в контекста на изграждането на електронно 

правосъдие. Поздравявам екипа на проекта за инициативата за 

организирането му 

С решение от 24 ноември 2016г. Пленумът на Висшия съдебен съвет 

подкрепи участието на Съюза на юристите в България и „Апис Европа” АД 

в конкурса по набиране на проектни предложения по Програма 

„Правосъдие“ на ЕС и се радвам, че проектното предложение бе оценено 

положително и получи финансиране. Още по-радващо е, че проекта 

стартира и всички ние имаме възможност да присъстваме на настоящото 

събитие. 

Висшият съдебен съвет е национален координатор по въвеждане на 

Европейския идентификатор за съдебна практика (т.нар. European Case 

Law Identifier — ECLI) на национално ниво от 2011 г., във връзка със 

Заключения на Съвета за насърчаване на въвеждането на европейски 

идентификатор за съдебна практика и на минимален набор от еднотипни 

метаданни за приложимата съдебна практика. В качеството си на 

координатор, ВСС е отговорен за установяването на списъка с кодовете на 

участващите съдилища, публикуването на реда, по който се съставя 

поредния номер, и всякаква друга информация, която е от значение за 

функционирането на системата ECLI.  

От 2011 г. насам ВСС, с активното участие и партньорство на всички 

съдебни организации, предприема редица стъпки и действия на 

въвеждането и развитието на процесите за обезпечаване на електронното 

правосъдие, част от което е и Европейския идентификатор за съдебна 

практика; стъпки, които условно можем да разделим на правно-

организационни и технологични мерки. 

1) Правно-организационни мерки: 

 От една страна, в началото на предишния състав на ВСС, чийто 

мандат приключи вчера, Комисия „Професионална квалификация, 

информационни технологии и статистика“ определи работна група 

от магистрати и компютърни специалисти, която да предложи 

механизъм за формиране на ECLI номер на всяко съдебно решение и 
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необходимите стъпки по въвеждането му. В работната експертна 

подгрупа за европейско правосъдие на ЕК, относно Европейския 

идентификатор за съдебна практика, България е представяна от г-н 

Светослав Данчев – системен администратор в Апелативен съд гр. 

Велико Търново. 

 Усилията на ВСС са нормативно закрепени с приемането на 

подзаконовата нормативна уредба в областта на електронното 

правосъдие през 2017 г., и по-конкретно – чрез приетата от ВСС 

Наредба № 4 от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа 

до регистъра на актовете на съдилищата (обнародвана в ДВ бр. 28 от 

04.04.2017 г.). Нормите от последната глава на Наредбата уреждат 

въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика на 

национално ниво в съответствие Заключенията на Съвета от 2011 г. 

С тези мерки по нормативното укрепване на европейския 

идентификатор за съдебна практика на национално ниво, се 

изпълняват националните ангажименти в рамките на ключов етап за 

развиване на правна семантика на общо европейско ниво, съгласно 

Многогодишния план за действие за периода 2014 - 2018 г. в 

областта на европейското електронно правосъдие. 

2) Технологични мерки: 

 От друга (технологична) страна, още през 2009 г. ВСС успешно 

изпълнява проект по Оперативна програма „Административен 

капацитет“ 2007-2013, с който създава Централен уеб базиран 

интерфейс за публикуване на съдебните актове (ЦУБИПСА). С 

решение на ВСС от 1 януари 2010 г. на съдилищата е указано да 

изпращат автоматизирано чрез системите за управление на съдебни 

дела поставените съдебни актове към ЦУБИПСА, и към момента в 

системата са налични над 2 млн. акта, които са общо достъпни чрез 

интернет сайта на ВСС. Това, което е особено важно да се подчертае 

е, че именно благодарение на въвеждането на тази система в момента 

е възможно прилагането на ECLI със задна дата към изпратените от 

съдилищата съдебни актове – предмет на настоящата инициатива на 

Съюза на юристите в България и Апис Европа АД. 

 Следващ проект на ВСС, завършен през 2015 г. (също изпълняван по 

Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013), а 

именно „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна 

комуникационна и информационна инфраструктура и единен 
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електронен портал на съдебната власт“, полага началото на 

технологичното внедряване на ECLI на национално ниво чрез 

разработване на техническо задание за единна информационна 

система на съдилищата, в която е предвидено използването му. 

 Именно реализирането на тази система- на Единната информационна 

система на съдилищата, е предмет на изпълнявания в момента 

проект на ВСС, на който имам чест да съм ръководител – „Създаване 

на модел за оптимизация на съдебната карта на българските 

съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна 

система на съдилищата“, финансиран по Оперативна програма 

„Добро управление“ 2014-2020. 

Проектът е предвиден да се реализира в периода 2016-2018 г. и е на 

обща стойност малко над 6 млн. лв. Включва реализирането на 

дейности за постигане на няколко ключови за съдебната система 

приоритети:  

o разработване на модел за оптимизация на съдебната карта,  

o детайлно описание и оптимизация на работните процеси, 

свързани с разглеждането на дела от съдилищата, в единен 

модел на процесите, и разработване на Единна информационна 

система на съдилищата – предвидено е системата да бъде 

внедрена във всички съдилища до срока, установен от Закона 

за съдебната власт, и за нейното използване да бъдат обучени 

3000 представители на съдебната власт; и не на последно 

място 

o анализ на нормативната уредба, съществуващите технологични 

процеси, средствата за събиране и обобщаване на 

статистическа информация, и създаване  на специализирана 

информационна система, включваща инструменти за анализ  и  

мониторинг на факторите, свързани със социално-

икономическото развитие на съдебните райони и 

натовареността на съдилищата и прокуратурите. 

В техническите спецификации за разработването на Единна 

информационна система на съдилищата изрично е предвиден Модул 

за воденето на Регистъра на актовете на съдилищата, който 

трябва да позволява генериране на и търсене по Европейски 
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идентификатор за съдебна практика за всички актове, създадени 

и/или управлявани посредством единната система; както и 

интеграция на Единната информационна система на съдилищата с 

ЦУБИПСА с оглед връзката с по-стари съдебни актове. 

Към момента има обявена открита процедура за избор на изпълнител 

за разработването на единната система, която е в процес на 

обжалване. 

Настоящият проект е естествено допълнение към мерките, 

предприети от ВСС за обезпечаване въвеждането и прилагането на 

Европейски идентификатор за съдебна практика, и се надявам 

реализацията му да постигне целите, заложени по него, а именно да въведе 

Европейския идентификатор за съдебна практика в единния портал за 

публикуване на съдебна практика, да осигури достъп на практикуващите 

юристи и гражданите на ЕС до българската съдебна практика чрез 

изграждане на връзка между националния портал с Екли интерфейса за 

търсене на съдебна практика и не последно място – да популяризира 

предимствата от използването на ЕКЛИ. 

Пожелавам успешно приключване на проекта и още веднъж 

поздравявам екипа за инициативата за организиране на настоящия 

семинар! 


