РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
на разширението Link Detector за браузъра Google Chrome®
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Предназначение на Link Detector
Link Detector проверява за препратки към българското и европейското законодателство и
съдебна практика и фирмена информация, и поставя линкове към онлайн базите данни Апис Уеб
и EuroCases.
Link Detector е разширение (добавка) към браузъра на потребителя, предназначено да
подпомогне юристите в тяхната работа с българското право и правото на Европейския съюз. То
разпознава правни цитати (препратки) към българското и европейското законодателство и към
практиката на Съда на ЕС в текущо отворената от потребителя уеб страница и поставя линкове
към текста на цитираните актове и/или техни разпоредби в онлайн базите данни Апис Уеб и
EuroCases.
Link Detector, разпознава данни за физически и/или юридически лица и създава препратки към
свързаната с тях информация в базите данни Апис Уеб.
Разпознаването на препратки към правото на ЕС се извършва само в документи на български,
английски, френски или немски език, като насочването на поставените линкове е към базата
данни EuroCases. В документи на български език Link Detector разпознава също така препратки
към българското законодателство, като в този случай линковете се насочват към базата данни
Апис Уеб. Когато в документи на български език има препратки към правото на ЕС, поставените
линкове се насочват едновременно към Апис Уеб (модул Евро Право) и EuroCases.
За всеки от така създадените линкове потребителят може да поиска (от контекстното меню,
появяващо се при кликване с десния бутон на мишката върху линка) извеждането на списък от
български и европейски нормативни актове, решения на Съда на ЕС, на български съдилища и
на съдилища на държавите-членки, цитиращи същия правен акт или негова разпоредба. В
допълнение на това, Link Detector може да генерира текст, съдържащ позоваване на цитирания
български или европейски акт, който текст може да се копира и постави в бележка под линия
или в края на документа, или в друга подобна бележка-цитат в съставяния от потребителя
документ.
Когато става дума за разпознаване на физическо или юридическо лице, с десен бутон се избира
точният вид информация, която потребителят иска да извика.

Инсталиране на Link Detector за Google Chrome®
За да инсталирате Link Detector, свалете приложението от Chrome Web Store и го добавете към
Chrome разширения, като следвате посочените по-долу стъпки:
1. Изберете Настройки -> Разширения -> Изтегляне на още разширения.
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2. Напишете “link detector” в полето за търсене на уеб магазина на Chrome, като изберете
преди това опцията „Разширения“.
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3. Кликнете върху бутонa "Добавяне" и потвърдете след това действието.

4. Иконата на Link Detector ще се появи в горния десен ъгъл на лентата с инструменти.
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Основни функции на Link Detector
Основните функции на Links Detector са достъпни чрез командите от падащото меню на
приложението. В Google Chrome® разширението Link Detector се появява като малка икона в
горния десен ъгъл на лентата с инструменти, която при избиране отваря падащо меню.

Част от по-важните функции на разширението са достъпни също така от контекстното меню на
браузъра Google Chrome®:
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По-долу следва кратко описание на функциите на Link Detector, интегрирани в падащото меню
на приложението.

1) Проверка за препратки
Тази функция може да бъде използвана чрез кликване с ляв бутон на мишката върху иконата Link
Detector и избиране на командата "Провери за препратки" от падащото меню:

Link Detector ще поиска потвърждение, преди да започне самото търсене на препратки:

След потвърждение от потребителя, текстът на отворената страница (документ) се изпраща чрез
криптирана връзка до уеб услуга по разпознаване на препратки, поддържана от разработчика
на приложението Link Detector – „Апис Европа“ АД. Услугата най-напред идентифицира езика на
текста, след което разпознава съдържащите се в текста препратки към българското и
европейското право. (Забележка: Link Detector разпознава препратки към правото на ЕС в
текстове на български, английски, немски и френски език, като в текстовете на български
език се разпознават също така препратки към българското законодателство.)
След като приключи разпознаването (обикновено в рамките на 2-3 секунди), се появява ново
съобщение, което уведомява потребителя за края на проверката:
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Текстът на страницата (документа) с поставени препратки към разпознатите нормативни актове
и съдебна практика се визуализира в текущо отворения прозорец на браузъра. Препратките към
българското право и тези към правото на ЕС се визуализират в различни цветове, съответно
оранжево за българското и зелено за европейското.

При посочване на някоя от разпознатите от Link Detector препратки с курсора на мишката, в
допълнителен прозорец се появава подсказка, показваща или пълното наименование на
цитирания акт с кратки библиографски даанни (когато се цитира само актът), или текста на
цитираната разпоредба (когато се цитира конкретна разпоредба от акта):

Важно! В подсказката винаги се показва текстът на цитираната разпоредба, съдържащ се в
последната (най-новата) консолидирана версия на акта. Възможно е обаче в документа,
отворен от потребителя, да се цитира по-стара версия на разпоредбата. Потребителят следва
да направи съответна проверка в базата данни Апис Уеб, респ. EuroCases, за да се увери коя
именно версия на разпоредбата се цитира в отворения от него документ.
Ако потребителят кликне с левия бутон на мишката върху препратката, в нов прозорец ще се
отвори текстът на цитирания акт/разпоредба в системата Апис Уеб или EuroCases, в зависимост
от това дали препратката е към българското или европейското законодателство.

2) Функции на контекстното меню при работа с разпознатите препратки
Ако потребителят кликне с десния бутон на мишката върху препратката, ще се отвори контекстно
меню, съдържащо следните опции:




Препратки към цитирания акт/разпоредба
Позоваване на цитирания акт
Редактиране.
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По-долу е посочено действието на всяка една от тези опции.

А) Препратки към цитирания акт/разпоредба
Първи вариант: Когато препратката е към български акт/разпоредба, при избора на опцията
„Препратки към цитирания акт/разпоредба“ от контекстното меню се появява следното
подменю:
o
o
o

Всички документи
Българско законодателство
Българска съдебна практика.

При избора на една от тези три опции, в нов прозорец на браузъра ще се покаже списък,
съответно с: а) всички документи от системата Апис Уеб, б) документи от българското
законодателство в Апис Уеб или в) документи от българската съдебна практика в Апис Уеб, които
препращат към цитирания акт, респ. разпоредба от този акт.

Препратките към документите сочат към системата Апис Уеб. Ето защо, за да получи достъп до
текста на който и да е документ от списъка, потребителят трябва да е абониран за съответния
продуктов модул в Апис Уеб, към който принадлежи конкретният документ.
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Втори вариант: Когато препратката е към акт/разпоредба на правото на ЕС, при избора на
опцията „Препратки към цитирания акт/разпоредба“ от контекстното меню се появява следното
подменю:
o
o
o
o

Всички документи
Законодателство на ЕС
Съдебна практика на ЕС
Национална съдебна практика.

При избора на една от тези четири опции, в нов прозорец на браузъра ще се покаже списък,
съответно с: а) всички документи от системите Апис Уеб и EuroCases, б) документи от
законодателството на ЕС в Апис Уеб и EuroCases, в) документи от съдебна практика на Съда на
ЕС в Апис Уеб и EuroCases и г) документи, представляващи решения на съдилища на държавитечленки на ЕС в Апис Уеб и EuroCases, които препращат към цитирания акт, респ. разпоредба от
този акт. В последния случай (т.е. при избор на опцията „Национална съдебна практика“) в
списъка с решения в системата Апис Уеб се съдържа само българска съдебна практика, цитираща
съответния акт/разпоредба, докато в списъка с решения в системата EuroCases се съдържат също
така и решения на съдилища на други държави-членки на ЕС.
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Препратките към документите в двата списъка сочат съответно към системите Апис Уеб и
EuroCases. Ето защо, за да получи достъп до текста на който и да е документ от един от двата
списъка, потребителят трябва да е абониран за съответния продуктов модул в Апис Уеб, респ.
EuroCases, към който принадлежи конкретният документ.
Различните икони подсказват дали става въпрос за нормативен акт или съдебна практика, като
знакът за параграф означава нормативен акт, докато везните означават съдебна практика.

Б) Позоваване на цитирания акт
При избор на тази опция от контекстното меню, потребителят има възможност да получи бърза
референтна справка за цитирания акт, която да използва, например, като бележка под линия в
съставян от него писмен документ – искова молба, жалба, статия, студия или други подобни.

В зависимост от това дали от подменюто потребителят ще избере опцията „Кратък цитат“ или
„Пълен цитат“, Link Detector ще изведе допълнителен прозорец със следната информация за
цитирания акт:


При „Кратък цитат“:
o За български нормативен акт – данни за обнародването в „Държавен вестник“ и
за последното изменение на акта
o За нормативен акт на правото на ЕС – данни за обнародването в „Официален
вестник“ на Европейския съюз
o За решение на Съда на ЕС – номер на делото и ECLI-номер



При „Пълен цитат“:
o За български нормативен акт – пълното наименование на акта, данни за
обнародването в „Държавен вестник“ и за последното изменение на акта
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o
o

За нормативен акт на правото на ЕС – пълното наименование на акта и данни за
обнародването в „Официален вестник“ на Европейския съюз
За решение на Съда на ЕС – пълното наименование на решението, номер на
делото и ECLI-номер.

От прозореца, съдържащ референтната справка, потребителят може да избере бутона
„Копирай“ и да вмъкне текста с позоваването на цитирания акт в съставян от него документ.

В) Редактиране
Последната опция при натискане на десен бутон на мишката върху препратка е Редактиране ->
Изтрий препратката. Когато тя бъде избрана, се изтрива съответната препратка, поставена от Link
Detector.

3) Функции на контекстното меню при работа с маркиран текст
Когато потребителят маркира текст и кликне с десен бутон на мишката върху маркирания
участък, се появява стандартното контекстно меню на браузъра за работа с маркиран текст, но в
него са добавени и две допълнителни функции на Link Detector:



Постави препратка
Премахни препратките от избраното.
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По-долу накратко се разглежда действието на тези две функции.

А) Постави препратка
Link Detector позволява на потребителя да постави ръчно препратка в текста на отворената от
него уеб страница/документ. За тази цел, маркирайте с мишката текста, където искате да
поставите препратката, след което изберете „Постави препратка“ от контекстното меню на Link
Detector. В появилия се диалогов прозорец въведете URL адреса, към който искате да насочите
препратката, и натиснете бутона „Потвърди“.

Б) Премахни препратките от избраното
Link Detector позволява на потребителя да заличи поставените от добавката линкове в избрана
(маркирана) част от текста. За целта маркирайте с мишката частта от текста, в която искате да
премахнете препратките, след което от контекстното меню на Link Detector изберете „Премахни
препратките от избраното“ и в появилия се диалгов прозорец натиснете бутона „Потвърди“.

Link Detector for Google Chrome® – User Guide

Page 12

4) Проверка за лица и фирми
Възможността за проверка по лица и фирми е уникална за българските потребители на Link
Detector. Тази функция може да бъде използвана чрез кликване с ляв бутон на мишката върху
бутона с падащото меню на Link Detector и избиране на командата "Провери за лица и фирми".
Link Detector ще поиска потвърждение, преди да започне самото търсене на препратки:

След като приключи разпознаването (обикновено в рамките на 2-3 секунди), се появява ново
съобщение, което уведомява потребителя за края на проверката:
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Текстът на страницата (документа) с поставените препратки към разпознатите фирми и лица се
визуализира в текущо отворения прозорец на браузъра. Препратките се визуализират в синьо.

При посочване на някоя от разпознатите от Link Detector препратки с курсора на мишката, в
допълнителен прозорец се появява подсказка, показваща или пълното наименование на
фирмата и адресната ѝ регистрация (когато се търси по ЕИК), или трите имена на физическото
лице (когато се търси по ЕГН):

Ако потребителят кликне с левия бутон на мишката върху препратката, в нов прозорец ще се
отвори системата Апис Уеб с наличната информация за съответното лице или фирма.
5) Функции на контекстното меню при работа с разпознатите препратки
Ако потребителят кликне с десния бутон на мишката върху вече създадената препратка, ще се
отвори контекстно меню, различно според критериите за търсене.
Link Detector for Google Chrome® – User Guide
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А) Препратки към ЕИК/ЕГН
Първи вариант: Когато препратката е за ЕИК, при кликне с десния бутон на мишката върху
препратката, ще се отвори контекстно меню за следните данни:


Обявени актове



Свързани лица



Осигурени лица



Финансови показатели



Информация от други източници



Редактиране (премахване на съответната препратка).

При избора на всяка една от тези опции, в нов прозорец на браузъра ще се покаже съответната
страница от системата Апис Уеб, съдържаща наличната информация.

Препратките към документите сочат към системата Апис Уеб. Ето защо, за да получи достъп до
текста на който и да е документ от списъка, потребителят трябва да е абониран за продуктовия
модул Регистър + в Апис Уеб.
Втори вариант: Когато препратката е към ЕГН, при кликване с десен бутон на мишката се
появява следното меню с възможности:


Участия във фирми



Свързани лица



Редактиране
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При избора на една от тези опции, в нов прозорец на браузъра ще се покаже списък, съответно
с а) фирмите, в които лицето има участие или б) Свързаните с това ЕГН други лица.

Б) Препратки към име на физическо / юридическо лице
И в двата варианта, при кликване с десен бутон на мишката, в нов прозорец на браузъра ще се
покаже съответната страница от системата Апис Уеб, съдържаща наличната информация за
лицето или фирмата.
Последната опция при натискане на десен бутон на мишката върху препратка е Редактиране Изтрий препратката. Когато тя бъде избрана, се изтрива съответната препратка, поставена от Link
Detector.

5) Проверка за термини от EuroVoc
Ако потребителят избере опцията „Провери за термини от EuroVoc“, Link Detector ще разпознае
в текста на текущо отворената страница (документ) всички съдържащи се в него термини от
тезауруса EuroVoc и ще ги маркира като препратки. Отново, преди да започне проверката,
потребителят ще бъде подканен с диалогов прозорец да потвърди заявката.

Link Detector for Google Chrome® – User Guide

Page 16

След завършване на проверката, разпознатите от Link Detector термини ще бъдат маркирани в
тъмночервен цвят.

Ако потребителят кликне върху някой от термините с левия бутон на мишката, ще се отвори
допълнителен прозорец на браузъра, в който след извършване на информационно търсене ще
се покажат списъци с документи от системите Апис Уеб и EuroCases, съдържащи съответния
термин. За да получи достъп до текста на който и да е документите в двата списъка, потребителят
трябва да е абониран за съответния продуктов модул в Апис Уеб, респ. EuroCases, към който
принадлежи конкретният документ.

Ако потребителят кликне върху някой от термините с десния бутон на мишката, ще му бъде
дадена възможността от контекстното меню, команда „Документи, индексирани с този термин“,
да избере кои точно документи да бъдат показани в двата списъка от допълнителния прозорец:
всички документи, само законодателство на ЕС, само съдебна практика на ЕС, национално
законодателство (само български нормативни актове) или национална съдебна практика (на
българските съдилища, както и на съдилищата на останалите държави-членки на ЕС):
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6) Премахване на препратките, поставени от Link Detector
За да бъдат заличени всички поставени от Link Detector препратки, следва да се кликне върху
иконата на разширението и от падащото меню да се избере опцията „Премахни препратките“. В
допълнителен диалогов прозрец ще бъде поискано потвърждение, преди препратките да бъдат
премахнати.

Алтернативно потребителят може да използва функционалния клавиш „F5“ или клавишната
комбинация „Ctrl + R“ и да презареди отворената от него страница, което действие също ще
доведе до заличаване на поставените от Link Detector препратки.

7) Настройки
За да се отвори прозорецът с настройките, е необходимо да се кликне върху иконата на
разширението и от падащото меню да се избере „Настройки“.

Настройките позволяват на потребителя да избере:



език на потребителския интерфейс – български, английски, френски, немски или
италиански
да посочи дали при кликване върху препратка, поставена от Link Detector, цитираният
акт да се отвори в нов или в същия прозорец.

След извършването на съответната промяна, следва направеният избор да се запамети чрез
кликване върху бутона „Запомни настройките“. Чрез бутона „Възстанови настройките“,
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потребителят възстановява зададените по подразбиране настройки на приложението, а именно:
език на интерфейса – английски, отваряне на препратките – в нов прозорец.

8) Ръководство за потребителя
При избор на тази опция, настоящото ръководство се отваря в нов прозорец на браузъра.

Деинсталиране
За да деинсталирате разширението от Вашия браузър, кликнете с десния бутон на мишката върху
иконата на Link Detector и изберете опцията „Премахване от Chrome“.

Алтернативно, можете от същото падащо меню да изберете „Управление на разширенията“ и в
отворилия се нов прозорец да изключите опцията „Активирано“.

В този случай, без да бъде деинсталирано, разширението Link Detector няма да се зарежда
повече при стартиране на Google Chrome®. Впоследствие винаги можете да активирате Link
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Detector като от менюто на Google Chrome® изберете „Още инструменти“ -> „Разширения“ и
включите наново опцията „Активирано“.
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