
ECLI – Европейският пътеводител 
за съдебна практика

Този проект е 
финансиран от ЕС

Обучителни семинари по Проект ECLI-BG

http://ecli-bg.eu/


• Проектът ECLI-BG – цели и основни резултати

• ECLI и неговото въвеждане в България и ЕС

o Стандартът ECLI

o Въвеждането на ECLI в България

o Нуждата от трансграничен достъп до съдебна практика

o Въвеждането на ECLI в ЕС и Интерфейсът за търсене по ECLI

• Трансгранични правни информационни услуги

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

• Срок: 18 месеца – от 01.07.2017 до 31.12.2018 г.

• Финансиране: Програма „Правосъдие“ на ЕС

• Партньори: проектът се изпълнява от
o “Апис Европа” АД и
o Съюза на юристите в България
с подкрепата на българския ECLI координатор –
Висшия съдебен съвет
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Проект ECLI-BG: Кратък преглед

Проектът ECLI-BG



• Да се въведе ECLI в разработения от ВСС национален 
портал за съдебна практика – ЦУБИПСА

• Да се установи свързаност на ЦУБИПСА с Интерфейса 
за търсене по ECLI в портала за електронно 
правосъдие e-Justice на Европейската комисия

• 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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Цели на проекта

Проектът ECLI-BG
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Програма на семинарите по проекта
Град Място Дата Час

Пазарджик Окръжен съд – Пазарджик, зала 1 17.09.2018 13:30

Пловдив Окръжен съд – Пловдив, зала 9 19.09.2018 или 20.09.2018 13:30 или 9:30

Видин Окръжен съд – Видин 20.09.2018 13:00

Кюстендил Окръжен съд – Кюстендил, голяма зала 21.09.2018 10:00

Добрич Окръжен съд – Добрич 25.09.2018 09:00

Благоевград Окръжен съд – Благоевград 25/26.09.2018

Плевен Окръжен съд – Плевен 27.09.2018

Ямбол Окръжен съд – Ямбол 04.10.2018

Варна Съдебна палата 05/12.10.2018

Търговище Окръжен съд – Търговище 05.10.2018 10:00

Стара Загора Окръжен съд – Стара Загора 10.10.2018 10:00

Велико Търново Окръжен съд – Велико Търново, зала 9 12.10.2018 09:30

Хасково Окръжен съд – Хасково 12.10.2018 10:00

Бургас Окръжен съд – Бургас, зала 2 18.10.2018 13:30

Кърджали Окръжен съд – Кърджали 18.10.2018

Габрово Окръжен съд – Габрово 19.10.2018 09:30

Монтана Окръжен съд – Монтана 19.10.2018 09:00

Ловеч Окръжен съд – Ловеч 20.10.2018 13:00

Враца Съдебна палата, зала 2 23.10.2018 14:00

Русе Окръжен съд – Русе 25.10.2018 14:00

Разград Окръжен съд – Разград 25/26.10.2018 следобед

Сливен Окръжен съд – Сливен 09.11.2018

Перник

Смолян

Шумен

София – семинар 1

София – семинар 2



• Въвеждане на ECLI в портала ЦУБИПСА (20 април 2018 г.) 
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Основни резултати (1)

Проектът ECLI-BG

https://legalacts.justice.bg/


• Свързване на порталите ЦУБИПСА и e-Justice и 
достъп до българската съдебна практика чрез 
Интерфейса за търсене по ECLI (31 август 2018 г.) 
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Основни резултати (2)

Проектът ECLI-BG

https://e-justice.europa.eu/content_ecli_search_engine-430-bg.do
https://e-justice.europa.eu/content_ecli_search_engine-430-bg.do


ECLI = European Case Law Identifier:

Европейски идентификатор за съдебна практика

• Технически уеб стандарт

• Политическа цел – трансграничен достъп до съдебна 
практика в ЕС (съгласно Заключенията на Съвета на ЕС за ECLI)

• Пет компонента:
o ECLI синтаксис (на идентификатора)
o ECLI метаданни
o Национален ECLI координатор
o ECLI уебсайт
o Интерфейс за търсене по ECLI

Какво е ECLI?

8Стандартът ECLI



• Пет задължителни съставни елемента на 
идентификатора:
o ECLI
o Държава
o Съд
o Година на решението
o Уникален номер на решението

ECLI:държава:съд:година:номер

• Елементите са разделени от двоеточие

ECLI синтаксис

9Стандартът ECLI



• 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“

• Испански съд
o ECLI:ES:AN:2014:5129 – Решение на Аудиенция Насионал по делото 

„Google Spain“

• Български съд
o ECLI:BG:SC001:2018:20150500153.001 – Решение № 292 от 

10.01.2018 г. на ВКС по к. гр. д. № 153/2015 г.

Примери за ECLI идентификатор

10Стандартът ECLI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2014:317
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2010:581
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156809
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7260043&links=&optimize=20150126&publicinterface=true
https://legalacts.justice.bg/ECLI:BG:SC001:2018:20150500153.001


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                                      

ECLI метаданни
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 – Полето е налично в ЦУБИПСА

 – Полето НЕ е налично в ЦУБИПСА

Стандартът ECLI



• Специфицира националните елементи на стандарта
o Утвърждава списък с кодовете (трети елемент)
o Определя начина, по който се формира номерът на решението (пети 

елемент)

• Избира начина на въвеждане на стандарта, като осъществява 
и/или координира 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

12Стандартът ECLI



ECLI уебсайт

13Стандартът ECLI

https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-bg.do


Интерфейс за търсене по ECLI

14Стандартът ECLI

https://e-justice.europa.eu/content_ecli_search_engine-430-bg.do


• Глава Седма от Наредба № 4 на ВСС от 16.03.2017 г. за 
воденето, съхраняването и достъпа по регистъра на актовете 
на съдилищата:

1. Съкращението ECLI: ECLI

2. Код на държавата: BG

3. Kод на съда (състои се от две части):

 Вид на съда: 2-буквен код на латиница (напр.: SC – ВКС, SA – ВАС, DC – окръжен съд, RC –
окръжен съд)

 Код на съда: 3-трицифрен номер съгласно Приложение № 9 от Правилника за 
администрацията в съдилищата (освен посочените в Прил. 9: 000 – КС, 001 – ВКС, 002 – ВАС)

4. Година на постановяване на съдебния акт (YYYY)

5. Номер на съдебния акт:

 Година на образуване на делото – 4 цифри

 Код за характер на делото (чл. 80, ал. 2 от Правилника) – 2 цифри

 Номер на делото – 5 цифри

 Пореден номер на акта по конкретното дело – 3 цифри
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Съставни елементи на българския ECLI

Въвеждането на ECLI в България

https://web.apis.bg/p.php?i=3067733
https://web.apis.bg/p.php?i=3163324
https://web.apis.bg/p.php?i=3163324&b=0#p35123374
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Решение № 1295 от 17.10.2016 г. на Окръжен съд –
Пловдив по в. гр. д. № 2319/2016 г.

Въвеждането на ECLI в България

https://legalacts.justice.bg/ECLI:BG:DC530:2016:20160502319.001


• Генериране и добавяне на ECLI идентификатор към 
метаданните на всеки съдебен акт, публикуван в ЦУБИПСА

• Визуализация на ECLI идентификатора на уеб страницата с 
метаданни на съдебния акт

• Търсене по ECLI номер – и в двете основни форми за търсене:
o Бързо търсене 
o Разширено търсене

• Търсене по част от ECLI идентификатора

• Използване на URI (Uniform Resource Identifier – унифициран 

идентификатор на ресурс), съдържащи ECLI
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Нови функции в ЦУБИПСА, свързани с ECLI

Въвеждането на ECLI в България
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Визуализация

Въвеждането на ECLI в България

https://legalacts.justice.bg/ECLI:BG:RC452:2017:20170200121.001
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Търсене по ECLI: Бързо търсене

Въвеждането на ECLI в България

https://legalacts.justice.bg/
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Търсене по ECLI: Разширено търсене

Въвеждането на ECLI в България

https://legalacts.justice.bg/


• ECLI:BG:RC452:2017:201702 – заявка за търсене на 
всички актове, постановени от Районен съд – Русе 
през 2017 г. по първоинстанционни наказателни 
дела, образувани през 2017 г.;

• ECLI:BG:RC452:2017 – заявка за търсене на всички 
актове, постановени от Районен съд – Русе през 
2017 г.;

• ECLI:BG:RC452 – заявка за търсене на всички 
актове, постановени от Районен съд – Русе.
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Търсене по непълен ECLI

Въвеждането на ECLI в България



• [URL на портала ЦУБИПСА] + [/] + [ECLI]

Този вид URI препраща към уеб страница с метаданните на съдебния акт.

Пример:

https://legalacts.justice.bg/ECLI:BG:RC452:2017:20170200121.001

• [URL на портала ЦУБИПСА] + [/GetActContent/] + [ECLI] 

Този вид URI препраща към текста на съдебния акт.

Пример:

https://legalacts.justice.bg/GetActContent/ECLI:BG:RC452:2017:20170200121.001

• [URL на портала ЦУБИПСА] + [/GetMotiveContent/] + [ECLI]

Този вид URI препраща към текста на мотивите на присъда по наказателно дело16.

Пример:

https://legalacts.justice.bg/GetMotiveContent/ECLI:BG:RC452:2017:20170200121.001
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URI препратки

Въвеждането на ECLI в България

https://legalacts.justice.bg/ECLI:BG:RC452:2017:20170200121.001
https://legalacts.justice.bg/GetActContent/ECLI:BG:RC452:2017:20170200121.001
https://legalacts.justice.bg/GetMotiveContent/ECLI:BG:RC452:2017:20170200121.001


• ECLI може да се превърне в национална 
идентификационна система за съдебните актове

• ECLI ще спомогне за еднозначно идентифициране и 
препращане към съдебните актове

• Ползи за практикуващите юристи

o Използване в правни цитати

o Бързо и лесно намиране на решения на съдилища на 
други държави-членки
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Ползи от въвеждането на ECLI в България

Въвеждането на ECLI в България



• Единният пазар изисква взаимно признаване и взаимно 
доверие чрез изграждане на връзки между различните 
съдебни системи на държавите-членки

• За правилното функциониране на пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие е необходимо познаване не само на 
Правото на ЕС, но и на правните системи на държавите-членки

• Съдът на ЕС и доктрината за „ясната правна норма“: 
o Делото Cilfit (C-283/81):

 Националният съдия следва да вземе предвид „риска от различия в съдебната практика в 
рамките на Общността“ при преценката дали да отправи преюдициално запитване

 Националният съд не е длъжен да отправи преюдициално запитване, ако общностната 
норма е напълно ясна. Преди това обаче съдът трябва да се убеди, че въпросът е еднакво 
очевиден за съдилищата на другите държави-членки

o Делото Filipe Ferreira (C-160/14):
 Националната върховна юрисдикция е длъжна да отправи преюдициално запитване, 

когато са налице чести затруднения в тълкуването на понятие от Правото на ЕС в 
различните държави-членки

Нуждата от трансграничен достъп до 
съдебна практика в Европейския съюз (1)
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• Европейският парламент в Резолюция от 9 юли 2008 г. за ролята 
на националния съдия в европейската съдебна система:
o Националните съдии играят незаменима роля за установяването на 

единен европейски правов ред
o Всички национални съдии следва да имат достъп до бази данни, 

съдържащи информация за висящи дела за даване на преюдициални 
заключения от всички държави-членки, както и за последващите 
решения, прилагащи преюдициалните заключения

• Международното частно право на ЕС: 
o Изисква познаването на съдебната практика на юрисдикциите на други 

държави-членки с оглед на преодоляването на различия
o Конвенцията от Лугано от 1988 г. – в приложения към нея Протокол № 2 

се предвижда да се създаде информационна система за обмен на 
съдебната практика по нейното прилагане, както и по прилагането на 
Брюкселската конвенция

Нуждата от трансграничен достъп до 
съдебна практика в Европейския съюз (2)
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• Поради затрудненията, срещани от юристи 
и граждани при търсене на съдебна 
практика в трансграничен контекст

• Поради нуждата от ефективен помощник на 
ниво Европейски съюз, който да дава бърза 
и сигурна информация
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Защо има необходимост от ECLI?

Нуждата от трансграничен достъп до съдебна практика



• „Справочник на съдебната практика“ от 
сайта на Съда на Европейския съюз  

(„Répertoire de jurisprudence") – систематичен 
каталог с включени резюмета на решенията и 
определенията на Съда, на Общия съд и на Съда 
на публичната служба
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Пример за затруднения при работа с различни 
източници на информация по съдебни дела:

Затруднения при търсене на съдебна практика

https://curia.europa.eu/jcms/


Системен каталог преди Договора от Лисабон

(прилаган за съдебната практика от 1954 г. до 2009 г.)

Системен каталог след  Договора от Лисабон

(прилаган за съдебната практика след 2009 г.)

A - Правен ред на Общността 1 - Правен ред на Европейския съюз

B - Европейска общност (ЕИО/ЕО) 2 - Институционална рамка на Европейския съюз

C - Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС/ВС) 3 - Съдебни спорове

D - Европейска общност за атомна енергия (ЕОАЕ/АЕ) 4 - Вътрешна политика на Европейския съюз

Е - Конвенция относно съдебната компетентност и

изпълнението на съдебните решения

5 - Асоцииране на отвъдморските страни и територии

F - Публична служба 6 - Външна политика

G - Европейски съюз (ЕС) 7 - Общи и заключителни разпоредби

H - Конвенция за приложимото право към договорните

задължения

8 - Присъединяване на нови държави членки

9 - Публична служба
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Каталог „Répertoire de jurisprudence“

Затруднения при търсене на съдебна практика

http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_ordrejur/tab_index_A.htm
http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_1/tab_index_1.htm
http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_cee/tab_index_B.htm
http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_2/tab_index_2.htm
http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_ceca/tab_index_C.htm
http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_3/tab_index_3.htm
http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_euratom/tab_index_D.htm
http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_4/tab_index_4.htm
http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_conv/tab_index_E.htm
http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_5/tab_index_5.htm
http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_fp/tab_index_F.htm
http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_6/tab_index_6.htm
http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_ue/tab_index_G.htm
http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_7/tab_index_7.htm
http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_loi/tab_index_H.htm
http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_8/tab_index_8.htm
http://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_9/tab_index_9.htm


Пример: База данни JURIDAT (Белгия)

29Затруднения при търсене на съдебна практика



Доклад на работната група по 
електронно право към Съвета на ЕС

30Необходимост от общ стандарт за съдебна практика

• Анализ на проблемите с трансграничния достъп до съдебна 
практика в ЕС – множество бази данни, използващи:
o Различни системи за номериране на съдебните актове
o Разнородни метаданни
o Многообразие от критерии за търсене
o Различни интерфейси
o Езикова бариера

• Предложение за решение – въвеждане на нов стандарт:
o Обща система (идентификатор) за обозначаване и цитиране на 

съдебните актове
o Унифициран набор от метаданни
o Децентрализиран подход и доброволност на участието на ДЧ



Заключения на Съвета на ЕС за ECLI

31Необходимост от общ стандарт за съдебна практика

• ОВ C 127, 29.4.2011 г., стр. 1

• Определя общ стандарт за съдебна 
практика в ЕС:
o Уникален общ идентификатор на 

съдебните решения
o Минимален набор от еднакви метаданни

• Приканва държавите-членки да въведат 
ECLI: 
o Доброволно – решението за участие се 

взема на национално равнище
o Да назначат свой ECLI координатор

• Европейската комисия да изгради общ 
интерфейс за търсене в портала e-Justice
с децентрализирана архитектура

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2011:127:FULL
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Въвеждане на ECLI в ЕС: Статус 

Въвеждането на ECLI в ЕС



• Интерфейсът за търсене по ECLI е част от Европейския 
портал за електронно правосъдие e-Justice

33

Търсачка по ECLI в портала e-Justice

Интерфейсът за търсене по ECLI



34Интерфейсът за търсене по ECLI

Достъп от началния екран на e-Justice

https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=bg&action=home
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Обикновено търсене

Интерфейсът за търсене по ECLI
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Резултатен списък със съдебни актове

Интерфейсът за търсене по ECLI
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Разширено търсене

Интерфейсът за търсене по ECLI



• Пример 1: Търсене на съдебна практика по 
Регламент 44/2001

• Пример 2: Търсене на съдебна практика, 
отнасяща се до правото на справедлив процес

• Пример 3: Търсене на съдебна практика по 
Рамково решение 2002/584 (Европейска 
заповед за арест – ЕЗА) 
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Примери за работа с Интерфейса за 
търсене по ECLI в портала e-Justice

Интерфейсът за търсене по ECLI
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Пример 1 – търсене на практика по 
Регламент 44/2001 (1)
Стъпка 1: Въвеждане на CELEX-номера на Регламент 44/2001 
(32001R0044) в полето „Референтен идентификационен номер“

Интерфейсът за търсене по ECLI
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Пример 1 – търсене на практика по 
Регламент 44/2001 (2)
Стъпка 2: Избор на акт и на език, описващ на данните за акта, от 
списъка с резултатите от търсенето

Интерфейсът за търсене по ECLI
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Пример 1 – търсене на практика по 
Регламент 44/2001 (3)
Стъпка 3: Достъп до резюме на съдебния акт на чешки и на английски 
език и избор на връзка към пълния текст на акта

Резюме на акта на 
чешки език

Резюме на акта на 
английски език

Връзка към пълния 
текст на акта

Интерфейсът за търсене по ECLI
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Пример 1 – търсене на практика по 
Регламент 44/2001 (4)
Стъпка 4: Достъп до пълния текст на акта на сайта на съда

Интерфейсът за търсене по ECLI
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Пример 2 – търсене на практика, 
съдържаща израза „fair trial“ (1)
Стъпка 1: Въвеждане на израза „fair trial“ (справедлив процес) в полето 
„Търся“ на формата за „Обикновено търсене“ 

Интерфейсът за търсене по ECLI
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Пример 2 – търсене на практика, 
съдържаща израза „fair trial“ (2)
Стъпка 2: Филтриране на резултата от търсенето чрез избор на един 
или (последователно) на няколко филтри 

Интерфейсът за търсене по ECLI

Избор на филтър за 
филтриране на 
резултата
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Пример 2 – търсене на практика, 
съдържаща израза „fair trial“ (3)
Стъпка 3: Избор на акт и на език, описващ на данните за акта, от 
филтрирания списък с резултатите от търсенето

Интерфейсът за търсене по ECLI
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Пример 2 – търсене на практика, 
съдържаща израза „fair trial“ (4)
Стъпка 4: Достъп до данните за съдебния акт и избор на връзка към 
пълния текст на акта

Интерфейсът за търсене по ECLI

Връзка към пълния 
текст на акта
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Стъпка 5: Достъп до пълния текст на акта на сайта на съда

Интерфейсът за търсене по ECLI

Пример 2 – търсене на практика, 
съдържаща израза „fair trial“ (5)



48Интерфейсът за търсене по ECLI

Пример 3 – търсене на практика по 
Рамково решение 2002/584 (1)
Стъпка 1: Въвеждане на израза „2002/584“ в полето „Търся“ на 
формата за „Обикновено търсене“ 
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Стъпка 2: Филтриране на резултата от търсенето чрез избор на един 
или (последователно) на няколко филтри 

Интерфейсът за търсене по ECLI

Избор на филтър за 
филтриране на 
резултата

Пример 3 – търсене на практика по 
Рамково решение 2002/584 (2)
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Стъпка 3: Избор на акт и на език, описващ на данните за акта, от 
филтрирания списък с резултатите от търсенето

Интерфейсът за търсене по ECLI

Пример 3 – търсене на практика по 
Рамково решение 2002/584 (3)
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Стъпка 4: Достъп до данните за съдебния акт и избор на връзка към 
пълния текст на акта

Интерфейсът за търсене по ECLI

Пример 3 – търсене на практика по 
Рамково решение 2002/584 (4)
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Стъпка 5: Достъп до пълния текст на акта на сайта на съда

Интерфейсът за търсене по ECLI

Пример 3 – търсене на практика по 
Рамково решение 2002/584 (5)



• Публични и свободно достъпни портали
o e-Justice, EUR-Lex, Dec.Nat., JuriFast, FRA, N-Lex и др.

• Комерсиални услуги
o EU Tracker, EU Tax Cases Tracker, EuroCases, Darts-ip, vLex

• Услугата за машинен превод eTranslation

Трансгранични 
правни информационни услуги

53



Съдържа обща информация за:

• Правото на ЕС, правните системи на държавите-членки и 
международното право 

• Съдебната практика на ЕС и на държавите-членки и международната 
съдебна практика (вкл. Интерфейс за търсене по ECLI)

• Юридическите професии на равнище ЕС и на национално равнище 

• Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

• Съдебното обучение по право на ЕС 

• Наследяването

• Правата на жертвите на престъпления и правата на обвиняемите в 
наказателното производство 

• Правната помощ и медиацията

• Техническите средства и оборудване, използвани в рамките на 
съдебното сътрудничество

Портал e-Justice (1)

54Публични и свободно достъпни портали

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=bg


Портал e-Justice (2)
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Предоставя достъп до:

• Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси
o Регламент „Брюксел I“
o Приложимо право при развод
o Брачни дела
o Европейска заповед за плащане
o Европейско изпълнително основание и др.

• Търговските регистри, кадастрите и имотните регистри и 
регистрите по несъстоятелност на ДЧ

• Бази данни за връзка с представители на юридическите 
професии в държавите-членки

Публични и свободно достъпни портали

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=bg
https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_atlas_in_civil_matters-321-bg.do
https://e-justice.europa.eu/content_registers-103-bg.do
https://e-justice.europa.eu/content_find_a-113-bg.do


Портал e-Justice (3)

56Публични и свободно достъпни портали

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=bg


Портал e-Justice (4)
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Осигурява безплатни учебни материали: 

• Ръководства за обучители и обучаващи организации, 
състоящи се от методологически материали и „пакети за 
обучение“
o Пример: Ръководство за обучители по учебен модул „Трансграничен развод 

и издръжка: компетентност и приложимо право“

• Потребителски обучителни пакети за практикуващи юристи
o Пример: Обучителни материали на тема „Въведение в медиацията в ЕС“

• Курсове за електронно обучение и онлайн обучителни 
модули за практикуващи юристи 
o Пример: Онлайн курс за електронно обучение „Родителска отговорност в 

трансграничен контекст, включително отвличане на деца“

Публични и свободно достъпни портали

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=bg
https://e-justice.europa.eu/content_training_material-252-bg.do
https://www.era-comm.eu/EU_Civil_Justice_Training_Modules/kiosk/pdf/EN_Divorce.pdf
https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=b3e6a432-440d-4105-b9d5-29a8be95408f
https://www.era-comm.eu/EU_Civil_Justice_Training_Modules/kiosk/courses/Family_Law_Module_2_EN/index.html


• Общ интерфейс за достъп до законодателството на държавите-
членки на ЕС, разработен от Службата за публикации

• Мета-търсачка: осъществява връзка с и търси в националните бази
данни чрез т.нар. N-Lex конектори

• Българският N-Lex конектор е разработен от „Апис Европа“

• Основни функции: 
o Търсене в базите данни на всяка страна от ЕС поотделно или в няколко държави 

едновременно
o Избор на ключови думи за търсене чрез многоезичния тезаурус EuroVoc 
o Машинен превод на заявката за търсене
o Извличане на списък със заглавия на актовете, отговарящи на заявката
o Достъп до пълния текст на намерените документи
o Машинен превод на списъка с резултати от търсенето

Портал N-Lex

58Публични и свободно достъпни портали

http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_bg


N-Lex – Форма за търсене
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Форма за търсенеИзбор на държава

Публични и свободно достъпни портали

http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_bg


N-Lex – превод 
на заявката за търсене
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Машинен превод / Глосар (Тезаурус EuroVoc)

Публични и свободно достъпни портали

http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_bg


• Многоезична онлайн база данни на Апис Европа

• Разработена на базата на резултатите от проект 
EUCases, осъществен с финансовата подкрепа на 
Европейската комисия

• Предоставя достъп до: 
o Над 250 000 решения на съдилища на държави-

членки, свързани с прилагането на Правото на ЕС
o Практиката на Съда на ЕС
o Практиката на Европейския съд по правата на човека
o Нормативните актове на Правото на ЕС

EuroCases (1)

61Комерсиални услуги

https://eurocases.eu/


• Основни предимства на EuroCases:
o Свързване на над 40 европейски и национални 

информационни източници в удобен за потребителя 
единен формат

o Детайлна систематизация на богатата колекция от 
съдебни актове, постановени от множество 
юрисдикции на различни езици, с цел ефективно 
преодоляване на езиковата бариера

o Възможност за търсене на релевантна съдебна 
практика по цитирани разпоредби на актовете на 
Правото на ЕС чрез изградената езикова независима 
система от връзки между всички решения, цитиращи 
едни и същи европейски правни норми
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EuroCases (2)

Комерсиални услуги

https://eurocases.eu/
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EuroCases (3)

Комерсиални услуги

https://eurocases.eu/
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EuroCases (4)

Комерсиални услуги

https://eurocases.eu/


• Безплатна онлайн услуга за машинен превод, 
разработена и поддържана от Европейската комисия 

• Предназначена за ползване от институциите на 
Съюза и от публичните администрации на 
държавите-членки + Исландия и Норвегия

• Предлага:
o Превод на текст – превод на откъс от текст с размер до 

4000 символа, който потребителят копира и поставя в 
полето за изходния текст

o Превод на документ – качване на един или няколко 
документа за превод на един или повече езици

eTranslation (1)

65Услугата за машинен превод eTranslation

https://ec.europa.eu/info/resources-partners/machine-translation-public-administrations-etranslation_en#translateonline


• Основни характеристики на услугата:
o Превод от и на всички официални езици на ЕС и на 

норвежки
o Високо качество при превод на текстове, отнасящи 

до материя, свързана с ЕС
o Безплатно ползване
o 27 различни входни файлови формата 
o Запазване на файловия формат на оригиналния 

документ в изходния файл 
o Конфиденциалност и висока информационна 

сигурност 
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eTranslation (2)

Услугата за машинен превод eTranslation

https://ec.europa.eu/info/resources-partners/machine-translation-public-administrations-etranslation_en#translateonline


• Регистрация за ползване на услугата:

o Стъпка 1 – Регистрация на потребителя в EU Login
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

o Стъпка 2 – Изпращане на имейл до ГД „Писмени 
преводи“ на адрес cef-at@ec.europa.eu с информация:
 че е открита потребителска сметка в EU Login

 за институцията и заеманата позиция

 за контактните данни на потребителя

o Стъпка 3 – Получаване на имейл с потвърждение за 
получаването на достъп до услугата eTranslation
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eTranslation (3)

Услугата за машинен превод eTranslation

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
mailto:cef-at@ec.europa.eu
https://webgate.ec.europa.eu/etranslation
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/machine-translation-public-administrations-etranslation_en#translateonline
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eTranslation (4)

Услугата за машинен превод eTranslation

Подробно описание на 
услугата eTranslation
може да се намери в 
презентацията на г-жа 
Десислава Кръстева, 
представител на ГД 
„Писмени преводи“ на 
Европейската комисия, 
публикувана на сайта на 
проекта ECLI-BG на 
адрес:

http://ecli-bg.eu/wp-content/uploads/2017/09/e-Translation_APIS_24-04-2018_final.pdf

https://ec.europa.eu/info/resources-partners/machine-translation-public-administrations-etranslation_en#translateonline
http://ecli-bg.eu/wp-content/uploads/2017/09/e-Translation_APIS_24-04-2018_final.pdf
http://ecli-bg.eu/wp-content/uploads/2017/09/e-Translation_APIS_24-04-2018_final.pdf


• Достъпни онлайн на сайта на проекта:
http://ecli-bg.eu/obuchitelni-materiali/
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Обучителни материали
• Публикувани в бр. 2 от 2018 г. 

на сп. „Правна трибуна“
(разпространява се безплатно)

http://ecli-bg.eu/obuchitelni-materiali/
http://ecli-bg.eu/obuchitelni-materiali


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

Екипът на проекта ECLI-BG 
Ви благодари за вниманието!

Проект ECLI-BG:

http://ecli-bg.eu

ecli-bg@apis.bg

Винаги можете да се обърнете към експерти на СЮБ или 
АПИС Европа за въпроси и допълнителна информация

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

