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ПРАВИЛА  

ЗА ОЦЕНКА НА НАТОВАРЕНОСТТА НА СЪДИИТЕ  

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Обхват на правилата 

Чл. 1. Правилата за оценка на натовареността на съдиите (Правилата) 

регламентират обективни измерители за правна и фактическа сложност на 

съдебните дела, наричани коефициенти за тежест на делата, както и уреждат реда за 

определяне на индивидуалната натовареност и границите на нормалната 

натовареност на съдиите в районните, окръжните, военните, административните, 

специализирания наказателен и апелативните съдилища. 

 

Приложно поле 

Чл. 2. Разпоредбите на Правилата са приложими към всички съдии и съдебни 

дела, които се разглеждат в районните, окръжните, военните, административните, 

специализирания наказателен и апелативните съдилища. 
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Източници 

Чл. 3. (1) Правилата се основават на Конституцията на Република България, 

Закона за съдебната власт, Магна харта за статута на съдиите, Препоръките на 

комитета на министрите на Съвета на Европа за статута на съдиите, включително № 

СМ/Rec(2010)12, становища № 1-18 на Консултативния съвет на европейските 

съдии на вниманието на Комитета на министрите на Съвета на Европа и специално 

становище № 6 (2004) относно справедлив процес в разумен срок и ролята на 

съдията в процеса като се вземат предвид алтернативните способи за решаване на 

спорове, становище № 11(2008) относно качеството на съдебните решения. 

(2) Правилата се основават на резултатите от проведено през 2014-2015 г. 

емпирично изследване на натовареността с участието на съдиите от районните, 

окръжните, военните, административните, специализирания наказателен и 

апелативните съдилища. 

 

Същност на натовареността на съдията 

Чл. 4. Определянето на натовареността на съдията се разглежда като оценка 

на времето, което е необходимо за разглеждане и решаване на съдебните дела, както 

и оценка на времето, необходимо на съдията за извършване на всички останали 

дейности, които са свързани с доброто осъществяване на правораздаването.  

 

Задачи и цели на Правилата 

Чл. 5. (1) Оценката на натовареността на съдията има за задача да установи 

обективен първичен измерител на натовареността въз основа на необходимо 

присъщото време за разглеждане и приключване на делата от различен тип съгласно 

предварително изработен класификатор от групи дела. Стойността на този 

измерител е в часове и включва и отчита различните аспекти на фактическа и правна 

сложност на делото, т.е. необходимите усилия на съдията за разглеждане и 

приключване на делото, изразени във време. 

(2) Като осъществяват задачата по ал. 1, Правилата имат за цел: 

1. да се осигури равномерно и справедливо натоварване на съдиите; 

2. да спомогнат за пълното и обективно отчитане на натовареността на 

съдиите в рамките на атестационните процедури за оценка на дейността им; 

3. да спомогнат за обективно и справедливо отчитане на натовареността на 

съдиите в рамките на дисциплинарните производства;  
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4. да подпомогнат Висшия съдебен съвет при вземане на обосновани решения 

по  чл. 30, ал.1, т.2, т. 3 и т. 3а от Закона за съдебната власт; 

5. да се утвърди върховенството на закона и да се осигури действена защита 

на правата на съдиите; 

6.  да се увеличи личната мотивация на съдиите; 

7. да послужат като обективен инструмент за ефективно управление на 

публичните средства от бюджета на съдебната власт; 

8. да допринесат за повишаване на доверието в съдебната власт. 

 

Обективност и справедливост при оценка на натовареността на съдията 

Чл. 6. Оценката на натовареността отчита фактическата и правна сложност 

на разгледаните и приключени от съдията съдебни дела, както и допълнителните 

дейности, които извършва във връзка с правораздаването, като осигурява 

справедливо натоварване, съобразено с човешките психофизически способности и 

основано на принципите на законност, равнопоставеност, обективност и 

прозрачност. 

Забрана за нарушаване на независимостта и основните права на съдията 

Чл. 7. Оценката на натовареността на съдията не може да засяга 

независимостта и основните му права. 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНКА НА НАТОВАРЕНОСТТА НА ОСНОВАТА НА 

ФАКТИЧЕСКАТА И ПРАВНА СЛОЖНОСТ НА ДЕЛАТА 

 

 Класификация на групите дела  

Чл. 8. (1) На основата на нормативната материалноправна и процесуална уредба 

се определят групи дела в основните материи, подсъдни на общите и 

специализираните съдилища: граждански и търговски, наказателни и 

административни групи дела.  
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(2) Групите по административни дела са представени в Приложение № 1, 

представляващо неразделна част от Правилата. 

(3) Групите по наказателните дела са представени в Приложение № 2, 

представляващо неразделна част от Правилата. 

(4) Групите по гражданските и търговските дела са представени в Приложение 

№ 3, представляващо неразделна част от Правилата. 

 

Средна претеглена стойност на групите съдебни дела 

Чл. 9. (1) Претеглената стойност на делата е диференцирана оценка, която 

отчита сложността и времето необходимо за разглеждането и приключването на 

различните видове дела. На всяка група дела се дава определено тегло/коефициент, 

който отчита необходимото време за разглеждането и решаването му.  

(2) Средната претеглена стойност на делата е резултат от двете времеви 

стойности (за обичайни и дела с усложнения) в съотношение, отговарящо на 

процентните дялове на двата вида дела.  На базата на определените и валидирани 

средни стойности за обичайни и дела с усложнения, както и на изчислените средни 

съотношения на делата от двата вида, изискващи различен времеви ресурс,  са 

изчислени т.н. средни претеглени времеви стойности на делата от всяка група. 

(3) Средните претеглени времеви стойности на отделните групи граждански, 

търговски, наказателни и административни дела са определени в резултат на 

емпирично изследване, което установи колко съдийско време (средно)  е 

необходимо за разглеждане и приключване на определен тип дела.  

(4) Средните претеглени времеви стойности на групите административни 

дела са представени в Приложение № 1, представляващо неразделна част от 

Правилата. 

(5) Средните претеглени времеви стойности на групите наказателни дела са 

представени в Приложение № 2, представляващо неразделна част от Правилата. 

(6) Средните претеглени времеви стойности на групите граждански и 

търговски дела са представени в Приложение № 3, представляващо неразделна част 

от Правилата. 

(7) Средната претеглена времева стойност на всяка група дела се изразява в 

часове и се определя като коефициентът за сложност се умножи по 16. 

 

Времеви стойности за допълнителните и административни дейности на 

съдията 
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Чл. 10. (1) Времевите стойности за допълнителните дейности, които 

извършват всички съдии, свързани с правораздавателната дейност, но извън 

разглеждането и приключването на делата, са определени в резултат на емпирично 

проучване и са  представени в Приложение № 4, представляващо неразделна част от 

Правилата. 

(2) Времевите стойности за дейностите, свързани с административни 

функции на председателите и заместник-председателите, са определени в резултат 

на емпирично проучване и са представени в Приложение № 5, представляващо 

неразделна част от Правилата. 

(3) Специфични функции на определени съдии, които са извън дейността по 

разглеждане и приключване на делата (работа като съдия наставник на младши 

съдия, разглеждане на искания по ЗСРС и ЗЕС, дейност по наблюдение на бюро 

„Съдимост”),  са определени в резултат на емпирично проучване и са представени в 

Приложение № 6, представляващо неразделна част от Правилата. 

(4) За съдиите, които работят в съдебен състав, дейността се отчита 

съобразно вида на съдилището – административни, окръжни и апелативни 

съдилища, като времевите стойности се отчитат на годишна база и са представени в 

Приложение № 7, представляващо неразделна част от Правилата. 

 

Статистическо отчитане на делата 

Чл. 11. (1) Висшият съдебен съвет събира, отчита и анализира ежегодно 

статистически данни за броя и вида на разгледаните и свършени (приключени с 

решение или с друг съдебен акт) дела съобразно статистически кодове, които 

съответстват на групите административни, граждански, търговски и наказателни 

дела, посочени в приложения от № 1 - 3 от Правилата. 

(2) Висшият съдебен съвет събира, отчита и анализира ежегодно 

статистически данни за продължителността на съдебните дела в отделните 

инстанции – от образуването до приключването им с влязъл в сила съдебен акт. 

(3) Висшият съдебен съвет събира, отчита и  анализира ежегодно 

статистически данни за прекратените съдебни дела – административни, граждански, 

търговски и наказателни, като отчита причината (основанието) за прекратяването. 

(4) Висшият съдебен съвет събира, отчита и анализира ежегодно 

статистически данни за останалите несвършени съдебни дела в края на предходната 

година, както и причините за това. 
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(5) Висшият съдебен съвет актуализира статистическите кодове на делата, 

съобразно промените в материалното и процесуалното законодателство. 

(6) На всеки пет години Висшият съдебен съвет организира и провежда 

емпирично изследване за тежестта на делата, което публикува на интернет 

страницата на ВСС. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗПОЛАГАЕМОТО ГОДИШНО ВРЕМЕ НА ЕДИН 

СЪДИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА СЪДЕБНИ ДЕЛА 

 

Годишно разполагаемо време 

Чл. 12. (1) Годишното разполагаемо време на един съдия за разглеждане и 

приключване на дела се определя като от общото годишно време (252 дни, 

равняващи се на 2016 часа) се приспадне времето, което съдията отделя за 

допълнителните дейности (средно годишно за един съдия се равнява на 170 часа) и 

времето за нормативно определения годишен отпуск (средно-годишният минимум е 

30 дни, равняващи се на 240 часа). 

(2) Като резултат от посочените в предходната алинея условия, за общо 

разполагаемо годишно време на един съдия за разглеждане и приключване на дела 

се приемат 1600 часа.  

(3) За всеки  съдия се определя индивидуално разполагаемо годишно време за 

разглеждане и приключване на съдебни дела, като се отчитат неговите специфични 

служебни задължения и при съобразяване с времевите стойности, посочени в чл. 10 

от Правилата и в предходните алинеи на този член. 

(4) При определяне на общото разполагаемо време на съдиите, които 

изпълняват административни функции или функциите по чл. 10, ал. 3 и ал. 4 от 

Правилата, следва да се приспаднат съответните времеви стойности, посочени в 

приложения № 5, № 6 и № 7 от Правилата. 

(5) В случай, че съдия има установено заболяване, което води до намалена 

трудоспособност, по решение на председателя на съда, съгласувано с общото 

събрание на съдиите от съответния съд, му се определя индивидуална времева 

стойност, която се изважда от общото разполагаемо време, определено по реда на 

предходните алинеи. 
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(6) Разполагаемото годишно време на всеки съдия се определя в началото на 

годината от председателя на съда при условията на ал. 1-4 на този член и се прилага 

към личното професионално досие на съдията.  

(7) При условията на ал. 1-4 от този член и чл. 10 от Правилата председателят 

на съда определя своето и на заместник-председателите на съда годишно 

разполагаемо време. 

(8) По отношение на председателя, заместник-председателите, както и 

останалите съдии, посочени в чл. 10, ал. 3 и ал. 4 от Правилата, въз основа на 

определеното им в началото на годината годишно разполагаемо време се определя и 

процент на натовареност, който се залага в централизираната система за случайно 

разпределение на делата. Процентът натовареност се изчислява като дял на 

определеното индивидуално намалено годишно разполагаемо време от стандартното 

разполагаемо време за един съдия на година от 1600 часа. 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ТЕЖЕСТ НА 

СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА И НА ИНДИВИДУАЛНАТА НАТОВАРЕНОСТ НА 

СЪДИЯТА 

 

Раздел І 

КОЕФИЦИЕНТ ЗА ТЕЖЕСТ НА ДЕЛАТА 

 

Определяне на коефициент за тежест на делата 

Чл. 13. (1) Коефициентът за тежест на съдебните дела е първичен измерител 

на натовареността на съдиите, еквивалент на средното необходимо време за 

разглеждане и приключване на съдебни дела от различен тип, който отчита 

различните аспекти на фактическа и правна сложност на делото. 

(2) Коефициентът за тежест на делото се изразява в число по-голямо от 0, 

като една единица от него се равнява на 16 часа работа за разглеждане и решаване 

на дела. 

(3) Коефициентът за тежест се изчислява като средната претеглена времева 

стойност, определена за всяка група дела, се раздели на 16 часа. Коефициентите за 
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тежест на съдебните дела съгласно класификатора от групите дела са представени в 

приложения № 1-3, представляващи неразделна част от Правилата. 

 

Индекс на индивидуалната годишна натовареност 

Чл.14. Сборът от коефициентите на делата, които съдията е разгледал и 

приключил през годината, формират индекс на неговата индивидуална годишна 

натовареност 

 

Общо годишно разполагаемо време на съдията 

Чл. 15. Общото годишно разполагаемо време за разглеждане и приключване 

на дела на един съдия се равнява на 100 единици, сбор от коефициентите на 

разпределените дела, или общо 1600 часа за една работна година. 

  

 

Раздел II 

ИНДИВИДУАЛНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИЯТА. ГРАНИЦИ НА 

НАТОВАРЕНОСТТА НА СЪДИЯТА 

 

Граници на натовареността на съдията 

Чл. 16. (1) Всеки съдия се счита за нормално натоварен в случай, че е 

разгледал и приключил в рамките на една година дела, които формират индекс на 

натовареност в интервала между 70 и 130, включително и двете посочени стойности. 

(2) В случай, че в рамките на една година съдията е разгледал и приключил 

дела, които формират индекс на натовареност в интервала между над 130 и до 180 

(включително), той се приема за високо натоварен, което изисква предприемане на 

организационни и други подходящи мерки от председателя на съда или Висшия 

съдебен съвет. 

(3) В случай, че съдията е разгледал и приключил в рамките на една година 

дела, които формират индекс на натовареност над 180, той се приема за 

изключително високо натоварен (свръхнатоварен), което изисква предприемане на 

незабавни организационни и кадрови действия от страна на председателя на съда и 

Висшия съдебен съвет. 
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(4) В случай, че съдията е разгледал и приключил в рамките на една година 

дела, които формират индекс на натовареност в интервала под 70 и до 50 

(включително), той се приема за ниско натоварен, което изисква предприемане на 

организационни и кадрови действия от страна на председателя на съда или Висшия 

съдебен съвет. 

(5) В случай, че съдията е разгледал и приключил в рамките на една година 

дела, които формират индекс на натовареност под 50, той се приема за слабо 

натоварен, което изисква предприемане на организационни и кадрови действия от 

страна на председателя на съда и Висшия съдебен съвет. 

 

Справка за индивидуалната натовареност на съдията 

Чл. 17. (1) В началото на всяка календарна година, в срок до 31 януари, 

председателят на съда или определено от него лице от специализираната 

администрация на съда изготвя справка за индивидуалната натовареност на съдията 

за предходната година, като отчита разгледаните и приключени дела и техния 

коефициент за тежест.  

(2) Справката за индивидуалната натовареност на съдията се изпраща на ВСС 

и се прилага в кадровото досие на съдията. 

 

Раздел ІІI 

ОТЧИТАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ТЕЖЕСТ НА ДЕЛАТА 

 

Определяне на коефициент за тежест при разпределение на делото 

Чл. 18. (1) При образуване на делото разпределящият съдия определя групата 

на делото съобразно групите на делата, посочени в приложения № 1-3 от Правилата. 

Коефициентът за тежест се генерира автоматично от системата след определяне на 

групата на делото.  

(2) В дейността по предходната алинея, разпределящият съдия може да бъде 

подпомаган от определен от председателя на съда съдебен служител от 

специализираната администрация. 

(3) Когато съдебното дело има за предмет няколко материални закона, 

групата при образуване на делото се определя по този материален закон, който е 
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оценен с най-висок коефициент, според групите дела, посочени в приложения № 1-3 

от Правилата. 

 

Коригиране на първоначалния коефициент за тежест на делото 

Чл. 19. (1) До приключване на делото лицата по чл. 18, ал. 1 могат да 

коригират първоначално определения коефициент за тежест на делото, като го 

увеличат или намалят.  

(2) Корекцията се извършва служебно или по писмено искане на съдия-

докладчика по делото съобразно изчерпателно посочените критерии в глава Пета от 

тези Правила, съответно за гражданските, търговските, наказателните и 

административните съдебни дела.  

(3) В случай, че са налице едновременно критериите за увеличаване и 

намаляване на коефициента за тежест на делото, то първо се прилага корекцията за 

увеличаване, а така получената стойност се коригира с намаляващ коефициент. 

 

Въвеждане на групите дела в централизираната система за случайно 

разпределение на делата  

Чл. 20. (1) В централизираната система за случайно разпределение на делата, 

използвана във всички съдилища, се въвеждат групите дела, така както са посочени 

в приложения № 1-3 от Правилата. 

(2) В централизираната система за случайно разпределение на делата, 

използвана във всички съдилища, се въвежда специално приложение, в което се 

отбелязват всички данни, свързани с натовареността на съдиите (групите дела, 

първоначалните и коригирани коефициенти за тежест, разполагаемото годишно 

време на всеки съдия и др.) 

(3) Първоначалният коефициент за тежест на делата, както и окончателният 

коефициент (след възможните корекции) се отразяват в специалното приложение на 

централизираната система за случайно разпределение на делата. 

(4) По искане на съдията или на ВСС председателят на съда във всеки 

момент предоставя справка за броя и вида на разпределените, разгледани и 

приключени от съдията дела и за определения им коефициент за тежест. 

 



11/20 

Единство на системата за определяне на коефициентите за тежест на 

делата 

Чл. 21. (1) Системата от коефициенти се прилага по еднакъв начин за всички 

съдилища и съдии, независимо от ранга и материята на разглежданите дела, като 

измерител и еквивалент на реално изразходвано време, предварително определено 

по всички групи дела.  

 

Оценка на натовареността на съдилищата на база на времевите 

резултати за разглеждането и приключване на дела 

Чл. 22. (1) На база на определените коефициенти за тежест на делата 

(първоначални и след корекцията им) и на данните за броя на разгледаните и 

приключени (свършени) дела от всяка група се оценява натовареността на 

съответния съд за дейности, свързани само с разглеждане и решаване на дела.  

(2) Тази оценка  на годишна база се извършва по следния алгоритъм: 

1. Сумират се всички индивидуални индекси по чл. 14 от Правилата за 

годишната натовареност на съдиите в съда; 

2. Средният индекс за годишната натовареност на съда се равнява на 

средноаритметичната стойност от индивидуалните индекси на съдиите по чл. 14 от 

Правилата, които са работили в съответния съд за годината;  

(3)  Средният индекс за годишната натовареност на съда за разглеждане и 

приключване на дела служи на Висшия съдебен съвет за сравнителни анализи на 

натовареността на отделните съдилища, както и за предприемане на мерки 

съобразно правомощията му по чл. 30, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 3а от Закона за съдебната 

власт. 

 

 

ГЛАВА ПЕТА 

КРИТЕРИИ ЗА КОРЕКЦИЯ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ТЕЖЕСТ НА 

СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА 

 

Раздел І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Увеличаване на първоначално определения коефициент за сложност 

на делото 

Чл. 23. (1) При определени регламентирани основания за увеличаване на 

необходимото време за разглеждане и приключване на делата, предварително 

определените коефициенти за тежест подлежат на корекция като увеличението се 

осъществява чрез прилагането на коригиращи коефициенти по-големи от 1 

(единица).  

(2) Изчислението на финалния коригиран коефициент по делата се 

извършва като основният коефициент, определен по регламент за съответното дело 

(посочен в Приложения № 1-3 от Правилата), се умножава с предвидения 

коригиращ коефициент. 

(3) При наличието на няколко основания за увеличаване на първоначално 

определения коефициент за тежест на делото се формира нов кумулативен 

коефициент, който представлява сума от предвидените корекции за всяко отделно 

приложимо основание. За изчисление на кумулативния коефициент се използва 

следната формула: 

 (k1 + k2 + …+kn) – (n-1), където 

k1, k2 … kn са стойностите на определените коригиращи коефициенти по 

приложимите основания, 

n e броят на приложимите основания 

 

Намаляване на първоначално определения коефициент за тежест на 

делото 

Чл. 24. (1) При определени регламентирани основания за съкращаване на 

необходимото време за разглеждане и приключване на дела, предварително 

определените коефициенти за тежест на делата подлежат на корекция като 

намаляването се осъществява чрез прилагането на коригиращи коефициенти по-

малки от 1 (единица).  

(2) Изчислението на финалния коригиран коефициент по делата се извършва 

като основният коефициент, определен по регламент за съответното дело (посочен в 

приложения № 1 - 3 от Правилата), се умножава с предвидения коригиращ 

коефициент. 

(3) При наличието на няколко основания за намаляване на първоначално 

определения коефициент за тежест на делото, за коригиращ коефициент се приема 
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най-ниският като стойност от коригиращите коефициенти за приложимите 

основания. 

 

Раздел ІІ 

КРИТЕРИИ ЗА КОРЕКЦИЯ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ТЕЖЕСТ НА 

НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 

 

Основания и коригиращи коефициенти за намаляване на първоначално 

определения коефициент за тежест на делото 

Чл. 25. Първоинстанционни наказателни дела в РС и ОС: 

1. При прекратяване на наказателното производство, поради одобрено 

споразумение от съда, преди даване ход на съдебното следствие, се 

прилага коригиращ коефициент 0,5; 

2. При прекратяване на наказателното производство, поради одобрено 

споразумение от съда, след даване ход на съдебното следствие, се прилага 

коригиращ коефициент  0,7; 

3. При проведено съкратено съдебно следствие на основание чл. 371, т. 2 

НПК, се прилага коригиращ коефициент  0,65; 

4. На частните наказателни дела по чл. 243 НПК се определя коефициент за 

сложност, като съответният коефициент, определен според предмета на 

делото по материалния закон (посочен в Приложения № 1-3 от 

Правилата), се коригира с 0,65; 

5. При прекратяване на наказателното производство при условията на чл. 

24, ал. 1 и ал. 4 НПК, преди началото на съдебното следствие, се прилага 

коригиращ коефициент 0,3; 

6. При прекратяване на наказателното производство при условията на чл. 

24, ал. 1 и ал. 4 НПК, след началото на съдебното следствие, се прилага 

коригиращ коефициент 0,7; 

7. При прекратяване на наказателните дела от административен характер по 

реда на ЗАНН се прилага коригиращ коефициент 0,1, ако не е проведено 

съдебно следствие; 

8. При прекратяване на наказателните дела от административен характер по 

реда на ЗАНН, се прилага коригиращ коефициент 0,5, ако е проведено 

съдебно следствие; 

9. При прекратяване на частни наказателни дела се прилага коригиращ 

коефициент 0,5. 

 

Основания и коригиращи коефициенти за намаляване на първоначално 

определения коефициент за тежест на делото 
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Чл. 26. Второинстанционни наказателни дела в ОС и АС: 

1. Когато второинстанционното производство се прекратява поради 

оттегляне на жалбата и/или протеста, след насрочване на делото, се 

прилага коригиращ коефициент 0,3; 

2. При прекратяване на наказателното производство при условията на чл. 

24, ал. 1 и ал. 4 НПК, в случай че не е проведено въззивно съдебно 

следствие, се прилага коригиращ коефициент 0,3; 

3. При прекратяване на наказателното производство при условията на чл. 

24, ал. 1 и ал. 4 НПК, в случай че е проведено въззивно съдебно 

следствие, се прилага коригиращ коефициент 0,7; 

4. На въззивните частни наказателни дела по чл. 243 НПК се определя 

коефициент за сложност, като съответният коефициент, определен 

според предмета на делото по материалния закон (посочен в 

Приложение № 2 от Правилата), се коригира с 0,65. 

 

Основания и коригиращи коефициенти за увеличаване на 

предварително определения коефициент за сложност на делата 

Чл. 27. Първоинстанционни наказателни дела в РС и ОС: 

1. Когато делото съдържа: 

- от 2500 до 5000 листа доказателствени материали се прилага коригиращ 

коефициент 1,2; 

- от 5000 до 7000 листа доказателствени материали се прилага коригиращ 

коефициент 1,3; 

-  от 7000 до 10 000 листа доказателствени материали се прилага 

коригиращ коефициент 1,4; 

- когато делото съдържа над 10 000 листа доказателствени материали се 

прилага коригиращ коефициент 1,5; 

2. Когато в наказателното производство участват от 6 до 10 подсъдими се 

прилага коригиращ коефициент 1,3; 

3. Когато в наказателното производство участват над 10 подсъдими се 

прилага коригиращ коефициент 1,5; 

4. Когато в наказателното производство в районните съдилища участват от 

20 до 50 свидетели се прилага коригиращ коефициент 1,3;   

5. Когато в наказателното производство в районните съдилища участват над 

50 свидетели се прилага коригиращ коефициент 1,5;   

6. Когато в наказателното производство в окръжните съдилища участват 

над 50 свидетели се прилага коригиращ коефициент 1,5;   

7. Когато в наказателното производство участват над 5 допълнителни 

страни (частни обвинители и граждански ищци) и/или предмет на 

обвинението са над 5 престъпления от различни групи се прилага 

коригиращ коефициент 1,3;   

8. Когато в наказателното производство пред районите и окръжните 

съдилища са проведени разпити на вещи лица по над 10 експертизи се 

прилага коригиращ коефициент 1,3. 
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Основания и коригиращи коефициенти за увеличаване на 

предварително определения коефициент за сложност на делата 

Чл. 28. Второинстанционни наказателни дела в ОС и АС: 

1. Когато във въззивното производство са подадени над 5 жалби и/или 

протести, се прилага коригиращ коефициент 1,3;   

2. Когато във въззивното производство се провежда въззивно съдебно 

следствие се прилагат коригиращите коефициенти по чл. 27, т.1 и точки 

от 6 - 8 за пъровинстанционното производство. 

 

 

 

Раздел ІІІ 

КРИТЕРИИ ЗА КОРЕКЦИЯ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ТЕЖЕСТ НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ И ТЪРГОВСКИТЕ ДЕЛА 

 

Основания, при които се намалява първоначално определения 

коефициент за сложност на делото: 

Чл. 29. Първоинстанционни граждански и търговски дела в РС и ОС: 

1. При условията на чл. 130, изр. 1 ГПК се прилага коригиращ коефициент 

0,3;  

2. При оттегляне и отказ от иска преди подготовката на делото в закрито 

заседание по чл. 140 ГПК се прилага коригиращ коефициент 0.1; 

3. При прекратяване на делото поради съединяване на искове по чл. 213 

ГПК, преди подготовката на делото в закрито заседание по чл. 140 ГПК се 

прилага коригиращ коефициент 0,1; 

4. При оттегляне и отказ от иска след подготовката на делото в закрито 

заседание по чл. 140 ГПК се прилага коригиращ коефициент 0,3; 

5. При условията на чл. 129, ал. 3 ГПК се прилага коригиращ коефициент 

0,3; 

6.  При одобряване на спогодба по чл. 234 ГПК се прилага коригиращ 

коефициент 0,5; 

7. При прекратяване на производството при условията на чл. 231 ГПК и 230, 

ал. 2 ГПК се прилага коригиращ коефициент 0,3; 

8. При условията на чл. 237 ГПК (решение при признание на иска) и на чл. 

238 ГПК (неприсъствено решение) се прилага коригиращ коефициент 0,5; 
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Основания, при които се намалява първоначално определеният 

коефициент за сложност на делото 

Чл. 30. Второинстанционни граждански и търговски дела в ОС и АС: 

1. При оттегляне на въззивна жалба преди подготвителното заседание се 

прилага коригиращ коефициент  0,1; 

2. При оттегляне на въззивна жалба след подготвителното заседание се 

прилага коригиращ коефициент 0,3; 

3. При оттегляне и отказ от иска преди подготвителното заседание по чл. 

267 ГПК се прилага коригиращ коефициент 0,1; 

4. Прилага се коригиращ коефициент 0,3 при наличие на следните 

основания: 

- оттегляне, отказ от иска след провеждане на подготвителното заседание 

по чл. 267 ГПК; 

- при прекратяване на производството по делото при условията на чл. 213 

ГПК; 

- при връщане на въззивната жалба по чл. 262, ал. 2 ГПК; 

- при прекратяване на производството при условията на чл. 231 ГПК, чл. 

230, ал. 2 ГПК преди постановяване на решението; 

5. При постигане на спогодба се прилага коригиращ коефициент 0,5; 

6. В случаите на чл. 270 ГПК (въззивно решение при нищожно 

първоинстанционно решение) се прилага коригиращ коефициент  0,5; 

 

Основания, които водят до увеличаване на предварително определения 

коефициент за сложност на делата 

Чл. 31. Първоинстанционни граждански и търговски дела в РС и ОС: 

1. Когато в производството са приети за разглеждане над 10 обективно 

съединени искове и/или възражения по чл. 298, ал. 4 ГПК, както и/или 

над 10 субективно съединени искове, които имат отделен предмет на 

доказване по делото се прилага коригиращ коефициент 1,5; 

2. Когато доказателствените материали по делото надвишават 5000 листа се 

прилага коригиращ коефициент 1,5; 

3. При делата от група „ Дела по Закона за отнемане в полза на държавата на 

незаконно придобито имущество”, когато имат за предмет повече от 20 

недвижими имота, се прилага коригиращ коефициент 2. 

 

Основания, които водят до увеличаване на предварително определения 

коефициент за сложност на делата 
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Чл. 32. Второинстанционни граждански и търговски дела в ОС и АС: 

1. Когато във въззивното производство са подадени над 5 жалби се прилага 

коригиращ коефициент 1,3; 

2. Когато във въззивното производство се разглеждат над 10 обективно 

съединени искове и/или възражения по чл. 298, ал. 4 ГПК, както и/или над 

10 субективно съединени искове, които имат отделен предмет на 

доказване по делото, се прилага коригиращ коефициент 1,5; 

3. Когато доказателствените материали по делото надвишават 5000 листа се 

прилага коригиращ коефициент 1,5; 

4. При делата от група „ Дела по Закона за отнемане в полза на държавата на 

незаконно придобито имущество”, когато имат за предмет повече от 20 

недвижими имота, се прилага коригиращ коефициент 2; 

 

 

Раздел ІV 

КРИТЕРИИ ЗА КОРЕКЦИЯ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ТЕЖЕСТ НА 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 

 

Основания, при които се намалява първоначално определения 

коефициент за сложност на делото 

Чл. 33. Първоинстанционни административни дела: 

1. При условията на чл. 159, т. 1 и т. 4 АПК се прилага коригиращ 

коефициент 0,5; 

2. При условията на чл. 159, т. 2, 3, 5, 6, 7, 8 АПК се прилага коригиращ 

коефициент 0,25. 

 

Чл. 34. Касационни административни дела: 

При прекратяване на касационните административни дела се прилага 

коригиращ коефициент 0,2. 

 

Основания, които водят до увеличаване на предварително определения 

коефициент за сложност на делата 

Чл. 35. Първоинстационни административни дела: 
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1. Когато делото съдържа над 500 листа доказателствени материали, се 

прилага коригиращ коефициент  1,3; 

2. Когато делата от група „Закон за данък върху добавена стойност 

(ревизионни актове, АПВ) съдържат над 2000 листа, се прилага 

коригиращ коефициент 1,3; 

3. Когато в административното производство участват над пет реално явили 

се страни, се прилага коригиращ коефициент 1,3; 

4. Когато по делото е изготвено преюдициално запитване, прието за 

допустимо от  СЕС, се прилага коригиращ коефициент 2; 

5. Когато  в едно административно производство се оспорва ревизионен акт 

(РА), който има за предмет данъчни задължения по повече от три 

различни материални закони и при различни фактически обстоятелства, 

се прилага коригиращ коефициент 1,5; 

6. Когато в административното производство се разглеждат  искания за 

спиране на предварително изпълнение на административния акт или за 

допускане на такова от съда, коефициентът за сложност на делото се 

увеличава с коефициентът за сложност на производството по група частни 

административни дела – чл. 60, ал. 4, чл. 166, ал. 4 АПК. 

 

Раздел V 

ОСОБЕНИ ХИПОТЕЗИ, НАЛАГАЩИ КОРЕКЦИЯ НА ПЪРВОНАЧАЛНО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЕФИЦИЕНТ ЗА ТЕЖЕСТ НА ДЕЛОТО 

 

Коригиращ коефициент за неприключилите в края на годината съдебни 

дела 

Чл. 36. (1) Когато съдебното дело, образувано през текущата година, е 

останало несвършено в края на годината, се въвежда следният механизъм за 

корекции или разпределение на времето по висящи дела в текущата и следващите 

календарни години: 

1.   при съдебни дела, които имат номер на образуване в първото 

шестмесечие на годината, но остават висящи в края на годината, 

основният коефициент, определен по регламент за съответното дело 

(посочен в приложения № 1-3 от Правилата), се разпределя между 

текущата и следващата календарна година в съотношение 50:50 или 

се коригира с коефициент 0,5 за текущата година и коефициент 0,5 за 

следващата година; 

2.  при съдебни дела, които имат номер на образуване във второто 

шестмесечие на годината, но остават висящи в края на годината, 

основният коефициент, определен по регламент за съответното дело 
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(посочен в приложения № 1-3 от Правилата), се разпределя между 

текущата и следващата календарна година в съотношение 25:75 или 

се коригира с коефициент 0,25 за текущата година и коефициент 0,75 

за следващата година; 

3. в случай, че делото е останало висящо и през третата година след 

образуването му, то прехвърленият през втората година коригиран 

коефициент се поделя поравно между втората и третата година от 

образуването на делото. 

 

Определяне на коефициент за сложност в случай на отвод на съдията от 

делото 

Чл. 37. При отвод на съдията, делото се разпределя на случаен принцип на 

нов съдия-докладчик. В този случай коефициентът за сложност на делото се отчита 

за съдията, който е приключил делото с краен съдебен акт. 

 

Определяне на коефициент при обединяване или разделяне на дела  

Чл. 38. (1) При различните хипотези на обединяване на съдебни дела – 

коефициентът за тежест на обединеното дело се определя според делото, което има 

най-висок коефициент, посочен в Приложения № 1-3 от Правилата. 

(2) При различните хипотези на разделяне на съдебни дела всяко от 

разделените дела получава коефициент за тежест според групите дела, посочени в 

Приложения № 1-3 от Правилата. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Правилата влизат в сила на 1 април 2016 година. 

§ 2. Групите на делата, така както са описани в приложения № 1-3 от 

Правилата, се включват в централизираната система за случайно разпределение на 

делата от 01.01.2016 г. с цел статистическото отчитане на делата. 

Разпределението на делата се извършва по досегашния ред и измежду 

съществуващите групи във всеки съд. 

§ 3. В срок до 31.03.2016 г. Висшият съдебен съвет осигурява изработването 

и практическото прилагане на специално приложение към централизираната 

система за случайно разпределение на делата, в което да се отчитат всички данни, 

свързани с натовареността на съдиите.  
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§ 4. С влизане в сила на Правилата се отменя решение на ВСС по протокол № 

22/29.05.2014 г. /т. 82/ за определяне на минимална натовареност на председателите 

и заместник-председателите на съдилищата.  

§ 5. Разпределящ съдия по смисъла на тези Правила е съдията по чл. 35, ал. 4 

от Правилника за администрацията в съдилищата (приет от ВСС с протокол 

№51/18.12.2013 г., допълнен с протокол №2/16.01.2014г. и публикуван в ДВ, бр. 8 от 

28.01.2014 г., изм. и доп. с протокол № 60/11.12.2014 г., публикуван в ДВ, бр. 2 от 

09.01.2015 г.). 

§ 6. Случайното разпределение на делата се извършва посредством 

централизираната система, въведена от ВСС на 01.10.2015 г. Случайното 

разпределение на делата може да се извършва измежду групите дела, посочени в 

Приложения № 1-3 от Правилата.  

§ 7. Делата, които са неприключили към момента на влизане на правилата в 

сила, се въвеждат в информационната система за управление на информацията за 

натовареността на съдилищата в съответната група и коефициент за тежест.  

§ 8. Първата годишна справка за натовареността на съдиите по чл. 17, ал. 1 

от Правилата се изготвя в срок до 31.05.2017 г.  

 

Приложения:  

 

Приложение № 1: Средни претеглени времеви стойности /коефициенти за 

тежест/ по групи административни дела. 

Приложение № 2: Средни претеглени времеви стойности /коефициенти за 

тежест/ по групи наказателни дела и по съдилища. 

Приложение № 3: Средни претеглени времеви стойности /коефициенти за 

тежест/ по групи граждански и търговски дела и по 

съдилища. 

Приложение № 4: Допълнителни дейности, извършвани от всички съдии, 

свързани с правораздавателната дейност, но извън 

разглеждането и решаването на делата. 

Приложение № 5: Дейности, свързани с административни функции на 

председателите и заместник-председателите на 

съдилищата. 

Приложение № 6: Специфични функции извън дейността по разглеждане 

и решаване на делата, извършвани от определени съдии. 

Приложение № 7: Допълнително време за участие в съдебен състав по 

дело на доклад на друг съдия. 



Приложение № 1.

Административни дела -  по групи дела, шифри и коефициенти 

за тежест
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1 Закон за данък върху добавената стойност (ревизионни актове, АПВ) 100 1,8

2 Закон за митниците 110 1,5

3 Закон за корпоративното подоходно облагане 120 1,7

4
Закон за данъка върху доходите на физическите лица,  ЗОДФЛ (отменен), КСО, 

ЗЗО ревизионни актове за ЗОВ
130 1,6

5 Закон за местните данъци и такси 140 1,1

6
Закон за акцизите и данъчните складове, Закон за възстановяване на надвнесен 

акциз върху употребявани автомобили
150, 160 0,8

7 ДОПК (всичко освен ревизионните актове и АПВ) 170 0,7

8 чл. 75 ДОПК - частни административни 180 0,04

9 КСО 200 0,8

10
Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за социално подпомагане, 

Закон за семейни помощи за деца
210 - 230 0,8

11 Закон за здравното осигуряване /включително разноски за лечение/ 240 1,2

12 Закон за здравето /НЕЛК, ЦЕЛК и други/ 250 1,2

13 Закон за убежището и бежанците 300 1,0

14 Закон за българските лични документи 310 0,6

15
Закон за чужденците в РБ, Закон за влизането, пребиваването и напускането на 

РБ на гражданите на ЕС и техните семейства
320, 330 1,0

16

Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ, Закон за МВР, Закон за 

държавния служител, Закон за съдебната власт, Закон за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 

държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия, 

Закон за защита на класифицираната информация, Закон за ДАНС

400 - 450, 

480
1,1

17 Закон за висшето образование, Закон за развитието на академичния състав в РБ 460, 470 1,1

18

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите 

изделия, Закон за движението по пътищата, Закон за частната охранителна 

дейност, ЗИНЗС

490 - 493 0,5

19 Изборен кодекс 500 1,3

20 Закон за отговорността на държавата  и общините за вреди 600 1,4

21 Закон за достъп  до обществена информация 700 0,6

22 Закон за подпомагане на земеделските производители 800 1,2

23

чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, 

чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК и други производства, касаещи процес относно 

процес

900 0,4

24
Частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 

АПК
910 0,2

25
Искови административни дела – чл.256-257 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, 

ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители
920 0,8

26
Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, Закон за защита 

от дискриминация, Закон за защита на личните данни

1000, 1010, 

1020
1,2

27
Закон за марките и географските означения, Закон за патентите, Закон за 

промишления дизайн

1030, 1040, 

1050
1,7
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28

Закон за държавните резерви и военновременните запаси, Закон за политическа 

и гражданска реабилитация на репресирани лица, Закон за защита на 

потребителите, Закон за обезщетяване на собственици на отчуждени имоти, 

Закон за защита на конкуренцията, Закон за обществените поръчки

1060 - 1100, 

1300
0,8

29

Кодекс на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Закон за 

камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, Закон за 

лова и опазване на дивеча, Закон за физическото възпитание и спорта, Закон за 

туризма

1400 -1450 0,9

30

Закон за автомобилните превози, Закон за измерванията, Закон за пътищата, 

Закон за рибарството и  аквакултурите, Закон за юридическите лица с 

нестопанска цел, Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина – 

всички лицензи, регистрации, разрешителни и подобни, които не са посочени 

изрично в други групи

1500 - 1550, 

2400
0,8

31

Закон за подземните богатства, Закон за защитените територии, Закон за 

опазване на земеделските земи, Закон за опазване на околната среда, Закон за 

културното наследство

1600 - 1640 1,2

32
Закон за местното самоуправление и местната администрация и други без ясна 

квалификация
1700 0,7

33
Закон за държавната собственост - наеми, Закон за общинската собственост – 

наеми и други спорове по ЗДС и ЗОС, различни от отчуждавания и конкурси
2000, 2300 0,7

34
Закон за държавната собственост  - отчуждавания, Закон за общинската 

собственост – отчуждавания
2100 1,0

35
Закон за държавната собственост - конкурси, Закон за общинската собственост – 

конкурси
2200 1,4

36 Закон за устройство на територията – незаконно строителство и др. 3000 0,8

37 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община 3100 1,5

38 Закон за кадастъра и имотния регистър 3200 1,1

39
Подзаконови нормативни актове, Закон за пряко участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление  - тричленни състави
4000, 4100 1,3

40 АПК тричленен състав - обжалвания по чл. 304 АПК 4200 0,1

41 Други касационни /ЗСПЗЗ/ 1200, 4300 0,6

42 ЗАНН: KAT 5000 0,1

43 ЗАНН: КФН, НЗОК 5100, 5110 0,6

44 ЗАНН: НАП; АДФИ; Агенция "Митници"; ДНСК 5200 - 5230 0,5

45

ЗАНН: КРС; СЕМ; КХ; КЗП; ДАДРВВЗ; КЗДискриминация; ДАНС; Патентно 

ведомство; ДАЯР; ДАМТН; КЗЛД; Агенция за закрила на детето; Министерство на 

културата

5300 - 5393 0,5

46

ЗАНН: ДИТ; ДКСБТ; ИААА; БАБХ; МВР; Общини; ИАРА; МОСВ; Сметна палата; 

РИОСВ; РДВ; РДГ; Здравна инспекция и други КАНД, които не са изрично 

посочени в други групи

5400 - 5500 0,4

47 Частни КАНД 5600 0,1
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Шифри - административни дела

нов 

шифър
Описание

100 Закон за данък върху добавената стойност 1

110 Закон за митниците 2

120 Закон за корпоративното подоходно облагане 3

130 Закон за данъка върху доходите на физическите лица 4

140 Закон за местните данъци и такси 5

150 Закон за акцизите и данъчните складове 6

160
Закон за възстановяване на надвнесен акциз върху 

употребявани автомобили
6

170 ДОПК 7

180 ДОПК – частни административни 8

200 КСО 9

210 Закон за интеграция на хората с увреждания 10

220 Закон за социално подпомагане 10

230 Закон за семейни помощи за деца 10

240 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) 11

250 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) 12

300 Закон за убежището и бежанците 13

310 Закон за българските лични документи 14

320 Закон за чужденците в РБ 15

330
Закон за влизането, пребиваването и напускането на РБ на 

гражданите -на ЕС и техните семейства
15

400 Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ 16

410 Закон за министерство на вътрешните работи 16

420 Закон за държавния служител 16

430 Закон за съдебната власт 16

440 Закон за защита на класифицираната информация 16

450 Закон за ДАНС 16

460 Закон за висшето образование 17

470 Закон за развитието на академичния състав в РБ 17

480

Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване 

на принадлежност на български граждани към държавна 

сигурност и разузнавателните служби на българската народна 

армия

16

490
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 

пиротехническите изделия
18

491 Закон за движението по пътищата 18

492 Закон за частната охранителна дейност 18

493 ЗИНЗС 18

500 Изборен кодекс 19

600 Закон за отговорността на държавата  и общините за вреди 20

700 Закон за достъп  до обществена информация 21

НОМЕНКЛАТУРА

на статистически кодове по административни дела

/протокол № 15 от заседание на ВСС, проведено на 24 март 2016 г./
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Приложе

ние 1.
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800 Закон за подпомагане на земеделските производители 22

900

АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 

АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 

АПК

23

910
АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, 

ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК
24

920
АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 

АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители
25

1000
Закон за предотвратяване и установяване конфликт на 

интереси
26

1010 Закон за защита от дискриминация 26

1020 Закон за защита на личните данни 26

1030 Закон за марките и географските означения 27

1040 Закон за патентите 27

1050 Закон за промишления дизайн 27

1060 Закон за държавните резерви и военновременните запаси 28

1070
Закон за политическа и гражданска реабилитация на 

репресирани лица
28

1080 Закон за защита на потребителите 28

1090 Закон за обезщетяване на собственици на отчуждени имоти 28

1100 Закон за защита на конкуренцията 28

1200 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ 41

1300 Закон за обществените поръчки 28

1400 Кодекс на труда 29

1410 Закон за здравословни и безопасни условия на труд 29

1420
Закон за камарата на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране
29

1430 Закон за лова и опазване на дивеча 29

1440 Закон за физическото възпитание и спорта,  29

1450 Закон за туризма 29

1500 Закон за автомобилните превози 30

1510 Закон за измерванията 30

1520 Закон за пътищата 30

1530 Закон за рибарството и  аквакултурите 30

1540 Закон за юридическите лица с нестопанска цел, 30

1550 Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина 30

1600 Закон за подземните богатства 31

1610 Закон за защитените територии 31

1620 Закон за опазване на земеделските земи 31

1630 Закон за опазване на околната среда 31
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1640 Закон за културното наследство 31

1700 Закон за местното самоуправление и местната администрация 32

2000
Закон за държавната собственост  и Закон за общинската 

собственост – наеми
33

2100
Закон за държавната собственост и Закон за общинската 

собственост – отчуждавания
34

2200
Закон за държавната собственост  и Закон за общинската 

собственост - конкурси
35

2300 Други дела по ЗОС и ЗДС 33

2400 Други 30

3000

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, 

узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за 

ползване, незаконно строителство и др.

36

3100
ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична 

община
37

3200 Закон за кадастъра и имотния регистър 38

4000 Подзаконови нормативни актове- тройни състави 39

4100
Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и 

местното самоуправление  - тройни състави
39

4200 АПК - троен състав 40

4300 Други касационни /ЗСПЗЗ/ 41

5000 ЗАНН, Закон за движението по пътищата 42

5100 ЗАНН: КФН 43

5110 ЗАНН: НЗОК 43

5200 ЗАНН: НАП 44

5210 ЗАНН: АДФИ 44

5220 ЗАНН: Агенция „Митници” 44

5230 ЗАНН: ДНСК 44

5300 ЗАНН: КРС 45

5310 ЗАНН: СЕМ 45

5320 ЗАНН: КХ 45

5330 ЗАНН: КЗП 45

5340 ЗАНН: ДАДРВВЗ 45

5350 ЗАНН: КЗДискриминация 45

5360 ЗАНН: ДАНС 45

5370 ЗАНН: Патентно ведомство 45

5380 ЗАНН: ДАЯР 45

5390 ЗАНН: ДАМТН 45

5391 ЗАНН: КЗЛД 45

5392 ЗАНН: Агенция за закрила на детето 45

5393 ЗАНН: Министерство на културата 45

5400 ЗАНН: ДИТ 46
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5410 ЗАНН: ДКСБТ 46

5420 ЗАНН: ИААА 46

5430 ЗАНН: БАБХ 46

5440 ЗАНН: МВР 46

5450 ЗАНН: Общини 46

5460 ЗАНН: ИАРА 46

5461 ЗАНН: МОСВ 46

5462 ЗАНН: РИОСВ 46

5463 ЗАНН: РДВ 46

5464 ЗАНН: РДГ 46

5470 ЗАНН: Сметна палата 46

5480 ЗАНН: Здравна инспекция 46

5500 Други по ЗАНН 46

5600 Частни КАНД 47
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У К А З А Н И Я 

 

към Приложение № 1 от  Правила за оценка на натовареността на съдиите  

/приети от ВСС с решение от 16.12.2015 г., изменени и допълнени на 24.03.2016 г./. 

 

 

 

 

В група „1. Закон за данък върху добавената стойност (ревизионни актове, 

АПВ)” се включват делата по шифър 100: 

- Закон за данък върху добавената стойност 

 

В група „2. Закон за митниците“ се включват делата по шифър 110: 

- Закон за митниците 

 

В група „3. Закон за корпоративното подоходно облагане“ се включват делата по 

шифър 120: 

- Закон за корпоративното подоходно облагане 

 

В група „4. Закон за данъка върху доходите на физическите лица, ЗОДФЛ 

(отменен), КСО, ЗЗО ревизионни актове за ЗОВ“ се включват делата по шифър 

130: 

-Закон за данъка върху доходите на физическите лица  

 

В група „5. Закон за местните данъци и такси“ се включват делата по шифър 

140: 

- Закон за местните данъци и такси 

 

В група „6. Закон за акцизите и данъчните складове, Закон за възстановяване на 

надвнесен акциз върху употребявани автомобили“ се включват делата по шифри 

150 и 160: 

- Закон за акцизите и данъчните складове 

- Закон за възстановяване на надвнесен акциз върху употребявани автомобили 

 

В група „7. ДОПК (всичко освен ревизионните актове и АПВ)“ се включват 

делата по шифър 170: 

- ДОПК 

 

В група  „8. чл. 75 ДОПК - частни административни“ се включват делата по 

шифър 180: 

- ДОПК - частни административни 

 

В група „9. КСО“ се включват делата по шифър 200: 

- КСО 

 

В група „10. Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за социално 

подпомагане, Закон за семейни помощи за деца“ се включват делата по шифри 210, 

220 и 230: 
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- Закон за интеграция на хората с увреждания 

- Закон за социално подпомагане 

- Закон за семейни помощи за деца 

 

В група „11. Закон за здравното осигуряване /включително разноски за лечение/” 

се включват делата по шифър 240: 

- Закон за здравното осигуряване (вкл. разноски за лечение) 

 

В група „12. Закон за здравето /НЕЛК, ЦЕЛК и други/“ се включват делата по 

шифър 250: 

- Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) 

 

В група „13. Закон за убежището и бежанците“ се включват делата по шифър 

300: 

- Закон за убежището и бежанците 

 

В група „14. Закон за българските лични документи“ се включват делата по 

шифър 310: 

- Закон за българските лични документи 

 

В група „15. Закон за чужденците в РБ, Закон за влизането, пребиваването и 

напускането на РБ на гражданите на ЕС и техните семейства“ се включват 

делата по шифри 320 и 330: 

- Закон за чужденците в РБ 

- Закон за влизането, пребиваването и напускането на РБ на гражданите - на ЕС и 

техните семейства 

 

В група „16. Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ, Закон за МВР, Закон 

за държавния служител, Закон за съдебната власт, Закон за достъп и разкриване 

на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 

държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия, 

Закон за защита на класифицираната информация, Закон за ДАНС“ се включват 

делата по шифри 400, 410, 420, 430, 440, 450 и 480: 

- Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ 

- Закон за министерство на вътрешните работи 

- Закон за държавния служител 

- Закон за съдебната власт 

- Закон за защита на класифицираната информация 

- Закон за ДАНС 

- Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на 

българската народна армия 

 

В група „17. Закон за висшето образование, Закон за развитието на академичния 

състав в РБ“ се включват делата по шифри 460 и 470: 

- Закон за висшето образование 

- Закон за развитието на академичния състав в РБ 
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В група „18. Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 

пиротехническите изделия, Закон за движението по пътищата, Закон за 

частната охранителна дейност, ЗИНЗС“ се включват делата по шифри 490, 491, 

492, 493: 

- Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия 

- Закон за движението по пътищата 

- Закон за частната охранителна дейност 

- ЗИНЗС 

 

В група „19. Изборен кодекс“ се включват делата по шифър 500: 

- Изборен кодекс 

 

В група „20. Закон за отговорността на държавата  и общините за вреди“ се 

включват делата по шифър 600: 

- Закон за отговорността на държавата и общините за вреди 

 

В група „21. Закон за достъп  до обществена информация“ се включват делата по 

шифър 700: 

- Закон за достъп до обществена информация 

 

В група „22. Закон за подпомагане на земеделските производители“ се включват 

делата по шифър 800: 

- Закон за подпомагане на земеделските производители 

 

В група „23. чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-

202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК и други производства, касаещи процес 

относно процес“ се включват делата по шифър 900: 

- АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 

АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК 

 

В група „24. Частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, чл.250 

АПК, чл. 297, ал.4 АПК“ се включват делата по шифър 910: 

- АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 

АПК, чл. 297, ал.4 АПК 

 

В група „25. Искови административни дела – чл.256-257 АПК, чл.128, ал.1, т.7 

АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители“ се 

включват делата по шифър 920: 

- АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , 

обезщетения на държавни служители 

 

В група „26. Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, 

Закон за защита от дискриминация, Закон за защита на личните данни“ се 

включват делата по шифри 1000, 1010 и 1020: 

- Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси 

- Закон за защита от дискриминация 

- Закон за защита на личните данни 
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В група „27. Закон за марките и географските означения, Закон за патентите, 

Закон за промишления дизайн“ се включват делата по шифри1030, 1040 и 1050: 

- Закон за марките и географските означения  

- Закон за патентите  

- Закон за промишления дизайн 

 

В група „28. Закон за държавните резерви и военновременните запаси, Закон за 

политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, Закон за защита 

на потребителите, Закон за обезщетяване на собственици на отчуждени 

имоти, Закон за защита на конкуренцията, Закон за обществените поръчки“ се 

включват делата по шифри 1060, 1070, 1080, 1090, 1100 и 1300: 

- Закон за държавните резерви и военновременните запаси 

- Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица 

- Закон за защита на потребителите 

- Закон за обезщетяване на собственици на отчуждени имоти 

- Закон за защита на конкуренцията 

- Закон за обществените поръчки 

 

В група „29. Кодекс на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, 

Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране, Закон за лова и опазване на дивеча, Закон за физическото 

възпитание и спорта, Закон за туризма“ се включват делата по шифри 1400, 

1410, 1420, 1430, 1440, 1450: 

- Кодекс на труда 

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд 

- Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

- Закон за лова и опазване на дивеча  

- Закон за физическото възпитание и спорта,   

- Закон за туризма 

 

 

В група „30. Закон за автомобилните превози, Закон за измерванията, Закон за 

пътищата, Закон за рибарството и  аквакултурите, Закон за юридическите лица 

с нестопанска цел, Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина – 

всички лицензи, регистрации, разрешителни и подобни, които не са посочени 

изрично в други групи“ се включват делата по шифри 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 

1550 и 2400: 

- Закон за автомобилните превози 

- Закон за измерванията  

- Закон за пътищата 

- Закон за рибарството и  аквакултурите 

- Закон за юридическите лица с нестопанска цел 

- Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина 

- Други 

 

В група „31. Закон за подземните богатства, Закон за защитените територии, 

Закон за опазване на земеделските земи, Закон за опазване на околната среда, 
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Закон за културното наследство“ се включват делата по шифри 1600, 1610, 1620, 

1630 и 1640: 

- Закон за подземните богатства 

- Закон за защитените територии 

- Закон за опазване на земеделските земи 

- Закон за опазване на околната среда 

- Закон за културното наследство 

 

В група „32. Закон за местното самоуправление и местната администрация и 

други без ясна квалификация“ се включват делата по шифър 1700: 

- Закон за местното самоуправление и местната администрация 

 

В група „33. Закон за държавната собственост - наеми, Закон за общинската 

собственост – наеми и други спорове по ЗДС и ЗОС, различни от отчуждавания и 

конкурси“ се включват делата по шифри 2000 и 2300: 

- Закон за държавната собственост  и Закон за общинската собственост – наеми 

- Други дела по ЗОС и ЗДС 

 

В група „34. Закон за държавната собственост  - отчуждавания, Закон за 

общинската собственост – отчуждавания“ се включват делата по шифър 2100: 

- Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – 

отчуждавания 

 

В група „35. Закон за държавната собственост - конкурси, Закон за общинската 

собственост – конкурси“ се включват делата по шифър 2200: 

- Закон за държавната собственост  и Закон за общинската собственост - конкурси 

 

В група „36. Закон за устройство на територията – незаконно строителство и 

др.“ се включват делата по шифър 3000: 

- Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, 

спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. 

 

В група „37. ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична 

община“ се включват делата по шифър 3100: 

- ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община 

 

В група „38. Закон за кадастъра и имотния регистър“ се включват делата по 

шифър 3200: 

- Закон за кадастъра и имотния регистър 

 

В група „39. Подзаконови нормативни актове, Закон за пряко участие на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление  - тричленни 

състави“ се включват делата по шифри 4000 и 4100: 

- Подзаконови нормативни актове- тройни състави 

- Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление  - тройни състави 
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В група „40. АПК тричленен състав - обжалвания по чл. 304 АПК“ се включват 

делата по шифър 4200: 

- АПК - троен състав 

 

В група „41. Други касационни /ЗСПЗЗ/“ се включват делата по шифри 1200 и 

4300: 

- ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ 

- Други касационни /ЗСПЗЗ/ 

 

В група „42. ЗАНН: KAT“ се включват делата по шифър 5000: 

- ЗАНН, Закон за движението по пътищата 

 

В група „43. ЗАНН: КФН, НЗОК“ се включват делата по шифри 5100 и 5110: 

- ЗАНН: КФН 

- ЗАНН: НЗОК 

 

В група „44. ЗАНН: НАП; АДФИ; Агенция "Митници"; ДНСК“ се включват 

делата по шифри 5200, 5210, 5220 и 5230: 

- ЗАНН: НАП 

- ЗАНН: АДФИ 

- ЗАНН: Агенция „Митници” 

- ЗАНН: ДНСК 

 

В група „45. ЗАНН: КРС; СЕМ; КХ; КЗП; ДАДРВВЗ; КЗДискриминация; ДАНС; 

Патентно ведомство; ДАЯР; ДАМТН; КЗЛД; Агенция за закрила на детето; 

Министерство на културата“ се включват делата по шифри 5300, 5310, 5320, 

5330, 5340, 5350, 5360, 5370, 5380, 5390, 5391, 5392 и 5393: 

- ЗАНН: КРС 

- ЗАНН: СЕМ 

- ЗАНН: КХ 

- ЗАНН: КЗП 

- ЗАНН: ДАДРВВЗ 

- ЗАНН: КЗДискриминация 

- ЗАНН: ДАНС 

- ЗАНН: Патентно ведомство 

- ЗАНН: ДАЯР 

- ЗАНН: ДАМТН 

- ЗАНН: КЗЛД 

- ЗАНН: Агенция за закрила на детето 

- ЗАНН: Министерство на културата 

 

В група „46. ЗАНН: ДИТ; ДКСБТ; ИААА; БАБХ; МВР; Общини; ИАРА; МОСВ; 

Сметна палата; РИОСВ; РДВ; РДГ; Здравна инспекция и други КАНД, които не 

са изрично посочени в други групи“ се включват делата по шифри 5400, 5410, 5420, 

5430, 5440, 5450, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5470, 5480 и 5500: 

- ЗАНН: ДИТ 

- ЗАНН: ДКСБТ 

- ЗАНН: ИААА  
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- ЗАНН: БАБХ 

- ЗАНН: МВР 

- ЗАНН: Общини 

- ЗАНН: ИАРА 

- ЗАНН: МОСВ 

- ЗАНН: РИОСВ 

- ЗАНН: РДВ 

- ЗАНН: РДГ 

- ЗАНН: Сметна палата 

- ЗАНН: Здравна инспекция 

- Други по ЗАНН 

 

В група „47. Частни КАНД“ се включват делата по шифър 5600: 

- Частни КАНД 
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1
Престъпления против личността - чл. 117, чл. 120-122, чл.126, 

чл.127 НК, Злепоставяне - чл. 136-141 НК

204, 207, 

208, 209, 

212, 213, 

312, 401, 

402, 403, 

404, 405, 

406, 420, 

421

1,4

50204, 

50207, 

50208, 

50209, 

50212, 

50213, 

50312, 

50401, 

50402, 

50403, 

50404, 

50405, 

50406, 

50420, 

50421

1,1

2
Средна и тежка телесна повреда - чл. 128-129;   телесна 

повреда - чл. 131-134 НК

301, 302, 

303, 304, 

305, 306, 

307, 308, 

309, 310, 

311

0,9

50301, 

50302, 

50303, 

50304, 

50305, 

50306, 

50307, 

50308, 

50309, 

50310, 

50311

0,9

3 Противозаконно лишаване от свобода - чл. 142а НК

411, 412, 

413, 414, 

415

1,6

50411, 

50412, 

50413, 

50414, 

50415

1,1

4 Принуда - чл. 143-144а НК
416, 417, 

418, 419
0,7

50416, 

50417, 

50418, 

50419

0,7

РАЙОНЕН СЪД
ОКРЪЖЕН СЪД
въззивни

1
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РАЙОНЕН СЪД
ОКРЪЖЕН СЪД
въззивни

5
Блудство, Изнасилване - чл. 151, чл.152, чл.157 НК, Други 

престъпления по Глава ІІ, Раздел VІІІ "Разврат"

424, 425, 

426, 427, 

428, 429, 

430, 431, 

432, 433, 

434, 435, 

436, 437, 

438, 439, 

440, 441, 

442, 443

1,6

50424, 

50425, 

50426, 

50427, 

50428, 

50429, 

50430, 

50431, 

50432, 

50433, 

50434, 

50435, 

50436, 

50437, 

50438, 

50439, 

50440, 

50441, 

50442, 

50443

1,4

6 Склоняване към проституция, Трафик на хора – чл. 159а - 159г
444, 445, 

446, 447
1,8

50444, 

50445, 

50446, 

50447

1,8

7

Престъпления против интелектуалната собственост (чл.172а-

чл.174 НК), Плагиатство по чл. 173 НК и други престъпления 

против правата на гражданите (глава ІІІ НК)

501, 502, 

503, 504, 

505, 506, 

507, 508, 

509, 510

0,9

50501, 

50502, 

50503, 

50504, 

50505, 

50506, 

50507, 

50508, 

50509, 

50510

0,7

8

Неплащане на издръжка (чл. 183 НК), Престъпления по чл. 175, 

ал. 1 НК и други престъпления против брака, семейството и 

младежта (глава ІV НК)

600, 601, 

602, 603, 

604, 605, 

606, 607

0,3

50600, 

50601, 

50602, 

50603, 

50604, 

50605, 

50606, 

50607

0,3

2
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РАЙОНЕН СЪД
ОКРЪЖЕН СЪД
въззивни

9

Кражба- чл.194-197 НК, Грабеж – чл. 198, чл. 200 НК, 

Присвояване – чл. 206-208 НК; Престъпления по чл. 218в НК, 

Вещно укривателство, унищожаване, повреждане и други 

престъпления по глава V НК

701, 702, 

703, 704, 

705, 706, 

707, 708, 

711; 718, 

719, 720, 

721, 722; 

739, 740

0,7

50701, 

50702, 

50703, 

50704, 

50705, 

50706, 

50707, 

50708, 

50711; 

50718, 

50719, 

50720, 

50721, 

50722; 

50739, 

50740

0,8

10
Измама - чл. 209-211 НК, Документна измама – чл. 212 и чл. 

212а НК, Застрахователна измама – чл. 213 НК

723, 724, 

725, 726, 

727, 728, 

730, 731, 

732

1,1

50723, 

50724, 

50725, 

50726, 

50727, 

50728, 

50730, 

50731, 

50732

0,9

11  Изнудване чл.213а, ал. 1 и 2, чл.214, ал. 1 и 3, чл. 214а НК
733, 734, 

737 
1,1

50733, 

50734, 

50737 

1,1

3
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РАЙОНЕН СЪД
ОКРЪЖЕН СЪД
въззивни

12

Общи стопански престъпления - присвояване – чл. 201-205 НК, 

злоупотреба с доверие - чл. 217 НК, безстопанственост - чл. 221-

223 НК, чл.225-227 НК, Престъпления против отделни стопански 

отрасли - чл. 228-240 НК, Престъпления против паричната и 

кредитната система - чл. 251 НК

712, 713, 

714, 715, 

716, 717; 

741; 805, 

806, 808, 

810; 812, 

813, 814, 

815, 816, 

817, 818; 

833

1,7

50712, 

50713, 

50714, 

50715, 

50716, 

50717; 

50741; 

50805, 

50806, 

50808, 

50810; 

50812, 

50813, 

50814, 

50815, 

50816, 

50817, 

50818; 

50833

1,2

13 Престъпления против кредиторите - чл. 227б - 227е НК 811 0,4 50811 0,4

14

Престъпления против реда на управлението - чл. 269-277 НК, 

Престъпления, свързани с единично нарушаване границите на 

страната - чл. 279-281 НК, Други престъпления по служба - чл. 

284 - 285 НК

901, 902, 

903, 904, 

905; 910, 

911, 912; 

919, 920, 

921

0,5

50901, 

50902, 

50903, 

50904, 

50905; 

50910, 

50911, 

50912; 

50919, 

50920, 

50921

0,4

15
Престъпления против правосъдието - чл. 286-299 НК, вкл. 

Престъпления по чл. 287а НК

922, 923, 

924, 925, 

926, 927, 

928, 929, 

930, 931

0,7

50922, 

50923, 

50924, 

50925, 

50926, 

50927, 

50928, 

50929, 

50930, 

50931

0,6

4
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РАЙОНЕН СЪД
ОКРЪЖЕН СЪД
въззивни

16 Глава IX ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ  - чл. 308-319 НК

1001, 1002, 

1003, 1004, 

1005, 1006, 

1007

0,5

51001, 

51002, 

51003, 

51004, 

51005, 

51006, 

51007

0,5

17
Хулиганство и самоуправство - чл. 323 - 325 НК, Телесна 

повреда по чл. 161 ал. 1 НК и други престъпления по глава Х НК

1201, 1204, 

1205, 1206, 

1207, 1208, 

1209, 1210, 

1211, 1212 

0,7

51201, 

51204, 

51205, 

51206, 

51207, 

51208, 

51209, 

51210, 

51211, 

51212

0,6

18

Престъпления по транспорта - чл. 343-343а, Други престъпления 

по транспорта - чл. 344-346а, Престъпления по съобщенията - 

чл. 347-348а, Престъпления по чл.348б НК

1312, 1314, 

1316, 1319, 

1320, 1321 

0,9

51312, 

51314, 

51316, 

51319, 

51320, 

51321

0,8

19 Престъпления по транспорта - чл. 343б, 343в, 346б 1317, 1318 0,4
51317, 

51318
0,3

20

Престъпления против народното здраве и против околната 

среда - чл. 349-353з, чл.355-356 НК, Други общоопасни - чл. 

356а - 356б НК, Престъпления при използване на атомна 

енергия за мирни цели - чл. 356г - 356д, чл. 356й, чл. 356к НК и 

други престъпления по глава ХI НК

1301, 1303, 

1305, 1306, 

1307, 1308, 

1322, 1325, 

1326; 1328, 

1329, 1330, 

1331, 1337, 

1338, 1339  

0,5

51301, 

51303, 

51305, 

51306, 

51307, 

51308, 

51322, 

51325, 

51326; 

51328, 

51329, 

51330, 

51331, 

51337, 

51338, 

51339

0,6

21
Престъпления, свързани с противозаконна дейност с наркотични 

в-ва - чл. 354-354в (без чл.354а, ал. 1 и 2, чл. 354б) НК

1333, 1335, 

1336
0,4

51333, 

51335, 

51336

0,4

5
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РАЙОНЕН СЪД
ОКРЪЖЕН СЪД
въззивни

22 Наказателни дела от частен характер: Обида и клевета
422, 423, 

1700
1

50422, 

50423, 6000
1

23 ЧНД по молби за реабилитация 2400 0,2 7140 0,1

24
ЧНД по предложения за принудителни медицински мерки по чл. 

89 НК
2410 0,2 7150 0,2

25
ЧНД по искания за задължително настаняване и лечение по 

Закона за здравето
2420 0,3 7160 0,3

26 ЧНД по молба за определяне на общото наказание
2110, 2120, 

2130, 4350
0,2

7010, 7020, 

7040, 7050,  

7060, 7170, 

7180, 7300, 

94350

0,3

27
ЧНД по чл. 222, чл. 223 НПК, ЧНД по делегация на български и 

чуждестранни съдилища по наказателни дела

3030, 2430, 

2520
0,1 - -

28 ЧНД по ЗБППМН 2500, 2510 0,4 7200 0,4

29
ЧНД във връзка със съдебен контрол върху мерките за 

процесуална принуда, ЧНД по ЗИНЗС

2320, 2330, 

3010, 3020, 

3070, 3080, 

3090, 3100, 

3110, 3120, 

3130, 3140, 

3142, 3150

0,2

7030, 7190, 

8010, 8020, 

8040, 8050, 

8060, 8070, 

8080, 8090

0,2

30 ЧНД във връзка със съдебния контрол по чл. 243 НПК 3040

съгл. 

чл.25, 

т.4 от 

Прави

лата

8030

съгл. 

чл.26, 

т.4 от 

Прави

лата

31 ЧНД във връзка със съдебния контрол по чл. 244 НПК 3050 0,3 - -

32 ЧНД по чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 НПК 3060 0,03 - -

33
Административнонаказателни дела: АНХД по УБДХ и по 

ЗООРПСМ (спортно хулиганство)

4360, 4370,  

900А
0,2

50900А, 

94360, 

94370

0,2

34 Административнонаказателни дела по ЗАНН: KAT, МВР; 
4010, 4260, 

4380
0,3 - -

35 Административнонаказателни дела по ЗАНН: КФН, НЗОК 4020, 4030 1 - -

36
Административнонаказателни дела по ЗАНН: НАП; АДФИ; 

Агенция "Митници"; ДНСК

4040, 4050, 

4060, 4070
0,7 - -

37

Административнонаказателни дела по ЗАНН: КРС; СЕМ; КХ; 

КЗП; ДАДРВВЗ; КЗДискриминация; ДАНС; Патентно ведомство; 

ДАЯР; ДАМТН; КЗЛД; Агенция за закрила на детето; 

Министерство на културата

4080, 4090, 

4100, 4110, 

4120, 4130, 

4140, 4150, 

4160, 4170, 

4180, 4190, 

4200, 4210

0,6 - -

6
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ш
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 в
 г
р
у
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а
та
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и
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т
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ж
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с
т

РАЙОНЕН СЪД
ОКРЪЖЕН СЪД
въззивни

38

Административнонаказателни дела по ЗАНН: ДИТ; ДКСБТ; 

ИААА; БАБХ; Общини; ИАРА; МОСВ; Сметна палата; РИОСВ; 

РДВ; РДГ; Здравна инспекция

4220, 4230, 

4240, 4250, 

4270, 4280, 

4290, 4300, 

4310, 4320, 

4330, 4340

0,5 - -

39 ЗЕС, чл. 159а НПК, вкл. чл.68 ЗМВР

2530, 2540, 

2550, 2560, 

2570, 2580

0,03 - -
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Приложение № 2.2.

Наказателни дела - по групи дела и коефициенти за тежест

ОКРЪЖЕН СЪД - І инстанция, АПЕЛАТИВЕН СЪД

№
по
ред

Групи наказателни дела по законово основание

ш
и
ф
р
и

 в
 г
р
у
п
а
та

К
о
е
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и
ц
и
е
н
ти

 з
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те
ж
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т

ш
и
ф
р
и

 в
 г
р
у
п
а
та

К
о
е
ф
и
ц
и
е
н
ти

 з
а
 

те
ж
е
с
т

1 Престъпления против мира и човечеството - чл. 407 - 419а НК
1601, 1603, 

1602
17,4

51601, 

51603, 

51602

17,3

2 Убийства – чл. 115 - 119 НК

201, 202, 

203, 204, 

205, 206, 

214, 215, 

216

4

50201, 

50202, 

50203, 

50204, 

50205, 

50206, 

50214, 

50215, 

50216

3,6

3 Смърт по непредпазливост - чл.123, чл.124 НК 210, 211 4
50210, 

50211
4

4 Телесна повреда по чл. 131, ал. 2, т. 1 и 2 НК 306 0,9 50306 0,9

5 Отвличане - чл. 142
407, 408, 

409, 410
2,7

50407, 

50408, 

50409, 

50410

2,9

6 Блудство - чл. 149, ал. 5 НК, Изнасилване - чл. 152, ал. 4 НК 425, 431 2,3
50425, 

50431
2,2

7 Кражба – чл.196а НК, Грабеж – чл.199 НК
706, 709, 

710
2,2

50706, 

50709, 

50710

2,2

8 Документна измама – чл.212, ал.5 НК 729 3 50729 2,6

9 Изнудване чл.213а, ал.3 и ал.4, чл. 214, ал.2 НК
735, 736, 

738
4

50735, 

50736, 

50738

4

10
Присвояване – чл. 203, чл. 206, ал. 4 НК, Безстопанственост - 

чл. 219, чл. 220 НК

715, 720, 

801, 802, 

803, 804

2,8

50715, 

50720, 

50801, 

50802, 

50803, 

50804

2,7

11

Престъпления против митническия режим, Контрабанда - чл. 

242 НК /без ал. 2 и 3/, Контрабанда на наркотични вещества - чл. 

242, ал. 2 и 3 НК

819, 820, 

821, 822, 

823, 824, 

825

3

50819, 

50820, 

50821, 

50822, 

50823, 

50824, 

50825

3,3

ОКРЪЖЕН СЪД
І инстанция

АПЕЛАТИВЕН 

СЪД

8



Приложение № 2.2.

Наказателни дела - по групи дела и коефициенти за тежест

ОКРЪЖЕН СЪД - І инстанция, АПЕЛАТИВЕН СЪД

№
по
ред

Групи наказателни дела по законово основание

ш
и
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 в
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ф
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у
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е
с
т

ОКРЪЖЕН СЪД
І инстанция

АПЕЛАТИВЕН 

СЪД

12
Престъпления против паричната и кредитната система - чл. 243 - 

252 (без чл. 251) НК

826, 827, 

828, 829, 

830, 831, 

832, 834

4

50826, 

50827, 

50828, 

50829, 

50830, 

50831, 

50832, 

50834

3,9

13
Пране на пари - чл. 253 - 253б НК, Данъчни престъпления - чл. 

255 - 260 НК

835, 836, 

837, 838, 

839, 840, 

841, 842

4,7

50835, 

50836, 

50837, 

50838, 

50839, 

50840, 

50841, 

50842

4,5

14
Престъпления, свързани с посегателство върху културни 

ценности чл. 277а - 278д НК

906, 907, 

908, 909
1,8

50906, 

50907, 

50908, 

50909

1,6

15 Престъпления по служба - чл. 282 - 283б НК

913, 914, 

915, 916, 

917, 918

7

50913, 

50914, 

50915, 

50916, 

50917, 

50918

7,4

16
Престъпления против правосъдието - чл. 286-299 НК, вкл. 

Престъпления по чл. 287а НК

922, 923, 

924, 925, 

926, 927, 

928, 929, 

930, 931

0,7

50922, 

50923, 

50924, 

50925, 

50926, 

50927, 

50928, 

50929, 

50930, 

50931

0,6

9



Приложение № 2.2.

Наказателни дела - по групи дела и коефициенти за тежест

ОКРЪЖЕН СЪД - І инстанция, АПЕЛАТИВЕН СЪД

№
по
ред

Групи наказателни дела по законово основание

ш
и
ф
р
и

 в
 г
р
у
п
а
та

К
о
е
ф
и
ц
и
е
н
ти

 з
а
 

те
ж
е
с
т
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и
ф
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и
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и
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е
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т

ОКРЪЖЕН СЪД
І инстанция

АПЕЛАТИВЕН 

СЪД

17
Пасивен и активен подкуп - чл. 225б, чл. 225в, чл. 224 НК, 

Подкуп - чл. 301 - 307а НК

807, 809, 

932, 933, 

934, 935, 

936, 937, 

938, 939, 

940, 941

2,1

50807, 

50809, 

50932, 

50933, 

50934, 

50935, 

50936, 

50937, 

50938, 

50939, 

50940, 

50941

2,1

18 Глава IXa КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ  - чл. 319а - 319е 1100 1,5 51100 1,5

19

Общоопасни престъпления по чл. 330, ал. 2 и ал. 3, чл. 333, чл. 

334 НК, вкл. Престъпления при използване на атомна енергия за 

мирни цели - чл. 356е - 356и

1302, 1304, 

1340
2,2

51302, 

51304, 

51340

2,2

20
Престъпления по транспорта - чл. 340-342, чл. 343, ал. 1, б. "в", 

ал. 3, б. "б" и ал. 4 НК

1309, 1310, 

1311, 1313, 

1315

2,5

51309, 

51310, 

51311, 

51313, 

51315

2,5

21
Престъпления против здравето - чл. 349, ал. 2 и 3, чл. 350, ал. 3 

НК

1323, 1324, 

1327
1

51323, 

51324, 

51327

0,8

22
Престъпления, свързани с противозаконна дейност с наркотични 

в-ва - чл. 354а, ал. 1 и 2, чл. 354б НК
1332, 1334 1,7

51332, 

51334
1,7

23
Глава XII Престъпления против отбранителната способност на 

Републиката - чл. 357-360 НК
1401, 1402 0,7

51401, 

51402
0,7

24 ЧНД по молби за реабилитация 2400 0,2 7140 0,2

25
ЧНД по предложения за принудителни медицински мерки по чл. 

89 НК
2410 0,2 7150 0,2

26 ЧНД по молба за определяне на общото наказание
2110, 2120, 

2130, 4350
0,3

7010, 7020, 

7040, 7050, 

7060, 7170, 

7180, 7300, 

94350

0,3

27 ЧНД по производства във връзка с изпълнение на наказанията 2300, 2310 0,6 7120, 7130 0,5

28
ЧНД по чл. 222, чл. 223 НПК, ЧНД по делегация на български и 

чуждестранни съдилища по наказателни дела
2520, 3030 0,1 - -

29 ЧНД по Глава ХХХVІ от НПК

2200, 2210, 

2220, 2230, 

2240, 4381

0,7

7070, 7080, 

7090, 7100, 

7110, 

94381, 

10000

0,6
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Приложение № 2.2.

Наказателни дела - по групи дела и коефициенти за тежест

ОКРЪЖЕН СЪД - І инстанция, АПЕЛАТИВЕН СЪД

№
по
ред

Групи наказателни дела по законово основание

ш
и
ф
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т

ОКРЪЖЕН СЪД
І инстанция

АПЕЛАТИВЕН 

СЪД

30
ЧНД във връзка със съдебен контрол върху мерките за 

процесуална принуда, ЧНД по ЗИНЗС

2320, 2330, 

2340, 3010, 

3020, 3070, 

3080, 3090, 

3100, 3110, 

3120, 3130, 

3140, 3142, 

3150

0,3

7030, 7190, 

8010, 8020, 

8040, 8050, 

8060, 8070, 

8080, 8090

0,3

31 ЧНД във връзка със съдебния контрол по чл. 243 НПК 3040

съгл. 

чл.25, 

т.4 от 

Прави

лата

8030

съгл. 

чл.26, 

т.4 от 

Прави

лата

32 ЧНД във връзка със съдебния контрол по чл. 244 НПК 3050 0,3 - -

33 ЧНД по чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 НПК 3060 0,04 - -

34 ЗЕС, чл. 159а НПК, вкл. чл.68 ЗМВР

2530, 2540, 

2550, 2560, 

2570, 2580

0,03 - -
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Приложение № 2.3.

Наказателни дела - по групи дела и коефициенти за тежест
СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД
АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

№
по
ред

Групи наказателни дела по законово основание
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т

1 ЧНД по молби за реабилитация 2400 0,2 7140 0,2

2 ЧНД по молба за определяне на общото наказание
2110, 2120, 

2130, 4350
0,3

7010, 7020, 

7040, 7050, 

7060, 7170, 

7180, 7300, 

94350

0,3

3
ЧНД по чл. 222, чл. 223 НПК, ЧНД по делегация на български и 

чуждестранни съдилища по наказателни дела

3030, 2430, 

2520
0,1 - -

4
ЧНД във връзка със съдебен контрол върху мерките за 

процесуална принуда, ЧНД по ЗИНЗС

2320, 2330, 

3010, 3020, 

3070, 3080, 

3090, 3100, 

3110, 3120, 

3130, 3140, 

3142, 3150

0,3

7030, 7190, 

8010, 8020, 

8040, 8050, 

8060, 8070, 

8080, 8090

0,3

5 ЧНД във връзка със съдебния контрол по чл. 243 НПК 3040

съгл. 

чл.25, 

т.4 от 

Прави

лата

8030

съгл. 

чл.26, 

т.4 от 

Прави

лата

6 ЧНД във връзка със съдебния контрол по чл. 244 НПК 3050 0,3 - -

7 ЧНД по чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 НПК 3060 0,04 - -

8 чл. 321, 321a НК 1202, 1203 11,2
501202, 

501203
7,9

9 чл. 116, ал. 1, т. 10 НК 202 4 50202 3,6

10 чл. 131, ал. 1, т. 8 НК 305 0,9 50305 0,9

11
чл. 142, ал. 2, т. 6 и 8; чл. 142а, ал. 2; чл. 143, ал. 2; чл. 143а, ал. 

3; чл. 144, ал. 3 НК

408, 412, 

416, 418, 

419

2,7

50408, 

50412, 

50416, 

50418, 

50419

2,9

12
чл. 155, ал. 5, т. 1, чл. 156, ал. 3, т. 1, чл. 159, ал. 5, чл. 159г, 

предложение второ НК

435, 440, 

443, 447
2,3

50435, 

50440, 

50443, 

50447

2,2

13 чл. 162, ал. 3, предложение първо и ал. 4 НК 501 1,9 50501 1,4

14
чл. 195, ал. 1, т. 9, чл. 199, ал. 1, т. 5, чл. 346, ал. 6, предложение 

първо и второ НК

702, 709, 

1321
2,2

50702, 

50709, 

501321

2,2

15
чл. 208, ал. 5, предложение първо, чл. 216, ал. 5, предложение 

трето НК
722, 740 3

50722, 

50740
2,6

16 чл. 213а, ал. 2, т. 5 и ал. 3, т. 3, чл. 214, ал. 2, т. 1 и 2 НК
734, 735, 

738
4

50734, 

50735, 

50738

4

СПЕЦИАЛИЗИРАН 

НАКАЗАТЕЛЕН 

СЪД

АПЕЛАТИВЕН 

СПЕЦИАЛИЗИРАН 

НАКАЗАТЕЛЕН 

СЪД

12



Приложение № 2.3.

17 чл. 235, ал. 4, предложение първо, чл. 242, ал. 1, буква "ж" НК 817, 820 3
50817, 

50820
3,3

18
чл. 253, ал. 3, т. 1, предложение второ, чл. 256, ал. 2, 

предложение второ НК
836, 839 4,7

50836, 

50839
4,5

19 чл. 278а, ал. 3, предложение трето, чл. 280, ал. 2, т. 5 НК 908, 911 1,8
50908, 

50911
1,6

20 чл. 282, ал. 4 НК 914 7 50914 7,4

21  чл. 330, ал. 2, т. 4, чл. 337, ал. 2 и 3, чл. 339, ал. 2 и 3 НК 1302, 1306 2,2
51302, 

51306
2,2

22
чл. 354а , ал. 2, т. 1, чл. 354б , ал. 2 – 4, чл. 354в , ал. 2 – 4, чл. 

356б НК
1332, 1334, 

1336, 1338
1,7

51332, 

51334, 

51336, 

51338

1,7

23
Глава I Престъпления против Република България (чл.95-108) 

(чл.109-110), Тероризъм - чл. 108а НК

101, 102, 

103, 104, 

105, 106, 

107, 108, 

109, 110, 

111, 112, 

113, 114,

1602

17,4

50101, 

50102, 

50103, 

50104, 

50105, 

50106, 

50107, 

50108, 

50109, 

50110, 

50111, 

50112, 

50113, 

50114,

51602

17,3
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Шифри - наказателни дела

нов 
шифър

Описание Законов текст
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100 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА

101 Измяна чл. 95 - 97а НК 23

102 Предателство чл.98 НК 23

103
Убийство или телесна повреда на представител на чужда 

държава с противодържавна цел
чл. 99 НК 23

104
Участие във военни действия на страната на неприятелска 

държава
чл. 100 НК 23

105 Поставяне в услуга на чужда държава чл. 101 НК 23

106
Умишлено увреждане на отбранителната способност чрез бунт 

в армията
чл. 102 НК 23

107 Изпълнение на държавна служба във вреда на републиката чл. 103 НК 23

108 Приготовление за шпионство чл. 105 НК 23

109 Шпионство чл.104 НК 23

110 Диверсия чл.106 НК 23

111 Вредителство чл.107 НК 23

112 Престъпления по чл.108 НК чл.108 НК 23

113 Тероризъм чл.108а НК 23

114 Образуване или ръководене на организация или група чл.109 НК 23

200 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства

201 Убийство по чл.115 НК чл.115 НК 2

202 Квалифицирани състави на убийство чл.116 ал.1 НК 2 9

203

Убийство на съдия, прокурор,следовател, полицейски орган, 

разследващ полицай, държавен или частен съдебен 

изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, 

митнически и данъчен служител

чл.116 ал. 2 НК 2

204 Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК чл.117 НК 1 2

205 Убийство в състояние на силно раздразнение чл.118 НК 2

206 Убийство при превишаване пределите на неизбежната отбрана чл.119 НК 2

207
Убиийство от майка на рожба и убийство на новородено с 

чудовищен вид
чл.120 - чл.121 НК 1

208 Убийство по непредпазливост чл.122 ал. 1 НК 1

209
Убийство по непредпазливост с огнестрелно оръжие, отровно 

вещество или две или повече лица
чл.122 ал. 2 НК 1

210 Лишаване от живот при професионална непредпазливост чл.123 НК 3

211
Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена 

телесна повреда
чл.124 НК 3

212 Криминален аборт чл.126 НК 1

213 Подпомагане или склоняване към самоубийство чл.127 НК 1

214 Опит за убийство по чл. 115 НК чл.115 НК 2

215 Опит за убийство по чл. 116 НК чл.116 НК 2

216 Опит за убийство по чл. 118 НК чл.118 НК 2

300 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Телесни повреди

301 Тежка телесна повреда чл.128 ал. 1 НК 2

302 Средна телесна повреда чл.129 ал. 1 НК 2

303 Лека телесна повреда чл.130 ал. 1 НК 2

304 Лека телесна повреда без разстройство на здравето чл.130 ал. 2 НК 2

НОМЕНКЛАТУРА
на статистически кодове по наказателни дела

/протокол № 15 от заседание на ВСС, проведено на 24 март 2016 г./
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305 Квалифицирани състави на телесна повреда чл.131 ал. 1 НК 2 10

306

Тежка, средна телесна повреда на съдия, 

прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или 

частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен 

изпълнител, митнически и данъчен служител

чл. 131 ал. 2, т. 1и 2 НК 2 4

307

Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от 

състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и 

помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен 

служител

Чл. 131, ал. 2, т. 3 и 4 НК 2

308
Тежка или средна телесна повреда, представляваща опасен 

рецидив
чл. 131а НК 2

309

Телесна повреда, причинена в състояние на силно 

раздразнение и превишаване пределите на неизбежната 

отбрана

чл.132 НК 2

310
Тежка или средна телесна повреда, причинена по 

непредпазливост
чл.133 НК 2

311
Тежка или средна повреда, причинена при професионална 

непредпазливост
чл.134 НК 2

312 Заразяване с венерическа болест чл. 135 НК 1

400 ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

401 Излагане на опасност живота или здравето на трудещите се чл.136 НК 1

402 Излагане на опасност живота на другиго чл.137 НК 1

403
Неоказване помощ на лице, намиращо се в безпомощно 

състояние
чл.138 НК 1

404 Неоказване на помощ при опасност за живота на друго лице чл.139 НК 1

405 Неоказване на помощ при ПТП чл.140 НК 1

406 Бездействие на медицинско лице спрямо болен или родилка чл. 141 НК 1

407 Отвличане чл.142, ал. 1 НК 5

408 Квалифицирани състави на отвличане чл. 142 ал. 2 НК 5 11

409 Отвличане по чл. 142, ал.3 НК чл. 142, ал.3 НК 5

410 Приготовление за отвличане чл. 142, ал. 5 5

411 Противозаконно лишаване от свобода чл. 142а ал. 1 НК 3

412

Противозаконно лишаване от свобода от длъжностно лице, 

представител на обществеността в нарушение на службата или 

функцията му, от охранител, застраховател или лице от 

състава на МВР, от лице, действащо по поръчение на 

организирана престъпна група

чл. 142а ал. 2 НК 3 11

413
Противозаконно лишаване от свобода на бременна жена, 

малолетно или непълнолетно лице
чл. 142а ал. 3 НК 3

414

Противозаконно лишаване от свобода по начин, мъчителен и 

опасен за здравето на пострадалия или продължило повече от 

две денонощия

чл. 142а ал. 4 НК 3

415
Съзнателно настаняване или задържане на здраво лице в 

болнично заведение
чл. 142а ал. 5 НК 3

416 Принуда чл.143 ал. 1 и ал. 2 НК 4 11

417 Принуда по чл. 143 ал. 3 НК чл. 143 ал. 3 НК 4

418 Задържане на заложници чл. 143а НК 4 11
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419
Закана с убийство или с друго престъпление против личността 

и имота на другиго
чл.144 НК 4 11

420 Издаване на чужда тайна чл.145 НК 1

421 Издаване на чужда тайна чрез СРС чл. 145а НК 1

422 Обида и квалифицирана обида чл.146 НК и чл.148, ал. 1 НК 22

423 Клевета и квалифицирана клевета чл.147 НК и чл.148, ал. 2 НК 22

424 Блудство с лице, ненавършило 14 г. чл.149, ал. 1-4 НК 5

425 Квалфицирани състави на блудство чл. 149, ал. 5 НК 5 6

426 Блудство с лице, навършило 14 г. чл.150 НК 5

427
Съвкупление с лице, ненавършило 14г. или с лице, навършило 

14 г., неразбиращо свойството и значението на извършеното
чл.151 НК 5

428 Изнасилване чл.152 ал. 1 НК 5

429 Квалифицирани състави на изнасилване чл. 152 ал. 2 НК 5

430 Квалифицирани състави на изнасилване чл. 152 ал. 3 НК 5

431 Квалифицирани състави на изнасилване чл. 152 ал. 4 НК 5 6

432
Съвкупление чрез използване на служебна или материална 

зависимост
чл.153 НК 5

433
Съвкупление между възходящи и низходящи, братя и сестри, 

осиновители и осиновени
чл.154 НК 5

434 Развратни действия с непълнолетно проституиращо лице чл. 154а НК 5

435 Склоняване към проституция чл.155 НК 5 12

436
Извършване на развратни действия чрез изнудване с 

използване на интернет информация
чл. 155а НК 5

437
Склоняване на непълнолетен за участие или наблюдение на 

развратни действия
чл. 155б НК 5

438 Отвличане с цел предоставяне за развратни действия чл.156 ал. 1 НК 5

439
Квалифицирани състави на отвличане с цел предоставяне за 

развратни действия
чл. 156 ал. 2 НК 5

440
Квалифицирани състави на отвличане с цел предоставяне за 

развратни действия
чл. 156 ал. 3 НК 5 12

441
Хомосексуални действия, осъществени чрез принуда или 

използване положение на зависимост
чл.157 НК 5

442 Развратни действия с непълнолетни чл.158а НК 5

443 Разпространение на порнографски материали чл.159 НК 5 12

444 Трафик на хора чл.159а НК 6

445 Трафик на хора чл.159б НК 6

446 Използване на лице, пострадало от трафик на хора чл.159в НК 6

447 Трафик на хора, представляващ опасен рецидив чл.159г НК 6 12

500 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

501 Против националното и расовото равенство чл.162 и чл.163 НК 7 13

502 Против изповеданията чл.164,чл.165 и чл. 166 НК 7

503 Против политическите права на гражданите чл.167 - чл. 169г НК 7

504
Нарушаване неприкосновеността на жилището и 

кореспонденцията
чл.170 чл.171 НК 7

505 Престъпления против трудовите права на гражданите чл. 172 НК 7

506 Престъпление против авторските права чл.172а НК 7
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507 Престъпления против интелектуалната собственост чл.172б НК 7

508 Плагиатство чл. 173 НК 7

509 Престъпления против интелектуалната собственост чл. 174 НК 7

510
Престъпления против свободата на събранията, митингите и 

манифестациите
чл.174а НК 7

600
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И 

МЛАДЕЖТА

601 Престъпления против брака и семейството
чл.176 чл.177 чл.178 чл.179 

чл.181 чл.182 НК
8

602 Изоставяне на дете по користни подбуди или принуда чл. 182а НК 8

603 Съгласие за продажба на дете чл.182б НК 8

604 Неплащане на издръжка чл.183 НК 8

605 Престъпления против децата чл.184 чл.185 чл.186 НК 8

606 Престъпления против младежта
чл.187 чл.188 чл.189 чл.190 

чл.191 чл.192а НК
8

607 Опиване с алкохолни напитки на непълнолетни чл.193 НК 8

700 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

701 Кражба чл.194 НК 9

702 Квалифицирани състави на кражба чл. 195 ал. 1НК 9 14

703 Кражба в големи размери чл. 195 ал. 2 НК 9

704

Кражба на взривни вещества,огнестрелни оръжия или 

боеприпаси от структурните звена на МВР, МО, от Българската 

армия, от структурите на подчинение на министъра на 

отбраната и от Държавна агенция Държавен резерв и 

военновременни запаси

чл. 195 ал. 3 НК 9

705 Кражба, представляваща опасен рецидив чл. 196 ал. 1 НК 9

706
Кражба в особено големи размери, представляваща особено 

тежък случай
чл. 196а НК 9 7

707 Привилегирован състав на кражба чл.197 НК 9

708 Грабеж чл.198 от НК 9

709 Квалифицирани състави на грабеж чл. 199 ал. 1 НК 7 14

710 Квалифицирани състави на грабеж чл. 199 ал. 2 НК 7

711 Приготовление за грабеж чл.200 НК 9

712 Длъжностно присвояване чл.201 НК 12

713
Длъжностно присвояване, за улесняването на което е 

извършено и друго престъпление, не по- тежко наказуемо
чл.202 ал.1 т. 1 и т. 2 НК 12

714 Длъжностно присвояване в големи размери чл.202 ал.2 НК 12

715
Длъжностно присвояване в особено големи размери, 

представляващо особено тежък случай
чл.203 ал.1 НК 12 10

716 Маловажни случаи на длъжностно присвояване чл. 204 НК 12

717 Привилегирован състав на длъжностно присвояване чл.205 НК 12

718 Обсебване чл. 206 НК 9

719
Обсебване в големи размери или представляващо опасен 

рецидив
чл.206 ал. 3 НК 9

720
Обсебване в особено големи размери, представляващо 

особено тежък случай
чл. 206 ал.4 НК 9 10

721
Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца 

вещ
чл. 207 НК 9
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722 Присвояване на съкровище чл. 208 НК 9 15

723 Измама чл.209 НК 10

724 Квалифицирани състави на измама чл.210 ал.1 НК 10

725
Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи 

размери, особено тежък случай или опасен рецидив
чл.211 НК 10

726 Документна измама чл.212, ал. 1 и 2 НК 10

727

Документна измама, при която полученото без правно 

основание имущество е от фондове на Европейския съюз или 

предоставено от тях на българската държава

чл.212 ал.3 НК 10

728
Документна измама в големи размери или представляваща 

опасен рецидив
чл.212 ал.4 НК 10

729 Документна измама в особено големи размери чл. 212 ал.5 НК 8

730 Измама по чл.212а НК чл.212а НК 10

731 Привилегирован състав на измама чл.212б НК 10

732 Застрахователна измама чл.213 от НК 10

733 Рекет чл.213а, ал. 1 НК 11

734 Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал.2 НК 11 16

735 Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал.3 НК 9 16

736 Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал.4 НК 9

737 Изнудване чл.214, ал. 1 и 3 НК 11

738 Квалифицирани състави на изнудване чл.214, ал. 2 НК 9 16

739 Вещно укривателство чл.215 НК 9

740 Унищожаване и повреждане чл.216 и чл.216а НК 9 15

741 Злоупотреба на доверие чл. 217 НК 12

800 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СТОПАНСТВОТО
801 Безстопанственост чл.219, ал. 1 и 2 НК 10

802 Умишлена безстопанственост чл.219, ал.3 НК 10

803
Безстопанственост в особено големи размери, 

представляваща особено тежък случай
чл.219, ал.4 НК 10

804
Сключване на неизгодна сделка в това число и квалифициран 

състав
чл. 220 НК 10

805 Извършване на строителство върху земеделска земя чл. 221а НК 12

806 Даване на неверни данни за извършената работа чл.223 НК 12

807 Промишлен шпионаж чл.224 НК 17

808 Сделки по цени над определените чл. 225 НК 12

809 Получаване на неследващи се имотни облаги чл.225б и чл.225в НК 17

810
Частна стопанска дейност под прикритието на държавна или 

обществена организация
чл.226 НК 12

811 Престъпления против кредиторите чл.227б  - чл.227е НК 13

812 Престъпления против промишлеността чл. 228 - чл.230 НК 12

813 Престъпленя против търговията чл. 231 - чл. 233 НК 12

814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол чл. 234 НК 12

815 Извършване на търговска дейност без разрешение чл. 234а, чл. 234б НК 12

816
Неправомерно присъедняване към електропреносна и други 

мрежи или системи
чл. 234в НК 12

817 Престъпления против горското стопанство чл. 235 - 236 НК 12 17

818 Престъпления против ловното и рибното стопанство чл. 238 - 240 НК 12

819 Контрабанда чл.242 НК 11
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820 Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК
чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, 

з НК
11 17

821 Контрабанда на оръжие, взривове и боеприпаси чл.242 ал.1 б.г НК 11

822 Контрабанда на наркотични вещества чл.242 ал.2 НК 11

823
Контрабанда на прекурсори или съоръжения и материали за 

производство на наркотични вещества
чл.242 ал.3 НК 11

824 Квалифицирани състави на контрабанда чл. 242, ал. 4 НК 11

825 Контрабанда на стоки за транзитен пренос чл. 242а НК 11

826 Престъпления против паричната и кредитна система чл.243, чл.246, чл.248 НК 12

827
Придобиване или прокарване в обръщение на подправени 

парични знаци или платежни инструменти
чл. 244 НК 12

828 Престъпление по чл. 244а НК чл. 244а НК 12

829 Приемане и прокарване на подправен паричен знак чл. 245 НК 12

830 Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения чл. 248а НК 12

831
Използване на платежен инструмент с неверни данни или без 

съгласието на титуляра
чл. 249 НК 12

832 Нарушения на валутния режим чл. 250 НК 12

833 Нарушения на валутния режим чл. 251 НК 12

834
Извършване по занятие на банкови, застрахователни и други 

финансови сделки без съответно разрешение
чл. 252 НК 12

800А
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ФИНАНСОВАТА,  ДАНЪЧНАТА И 

ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМИ
835 Пране на пари, приготовление и сдружаване чл.253 , ал.1 НК чл.253а НК 13

836 Квалифицирани състави на пране на пари чл.253, ал. 2 - 5 НК 13 18

837
Нарушаване разпоредбите на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари от длъжностно лице
чл.253б НК 13

838
Престъпления, свързани с нарушаване на бюджетната 

дисциплина
чл.254а и чл.254б от НК 13

839 Укриване и неплащане на данъчни задължения
чл.255 чл.255а чл.256 чл.257 

НК
13 18

840 Противозаконно противодействие на данъчен орган чл. 258 НК 13

841
Създаване на юридическо лице с идеална цел с цел 

получаване на неследваща се имотна облага
чл. 259 НК 13

842
Представяне на невярно заключение от лицензиран оценител 

или одитор
чл. 260 НК 13

900
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ДЕЙНОСТТА НА 

ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ
901 Престъпления против реда на управлението чл.269 и чл.270 НК 14

902
Престъпление относно нарушаване мярките за 

административен надзор
чл.272 НК 14

903
Самоволно извършване на действия по служба, която деецът 

не заема
чл.274 НК 14

904
Неправомерно държане или ползване на формено облекло или 

служебни знаци
чл. 274а НК 14

905
Подправяне, разпространение, ползване и унищожаване на 

официални удостоверителни знаци
чл.276 чл.277 НК 14
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906
Противоправно търсене и извършване на теренни 

археологически разкопки или подводни проучвания
чл. 277а НК 14

907
Откриване и несъобщаване, унищожаване или повреждане на 

културна ценност
чл. 278 НК 14

908
Извършване на археологически разкопки и отчуждаване на 

културни ценности
чл.278а чл.278б НК 14 19

909
Унищожаване или повреждане на защитени територии, 

растителни или животински видове
чл.278в НК - чл.278д НК 14

910 Незаконно преминаване през граница чл.279 НК 14

911 Незаконно превеждане през граница чл. 280 НК 14 19

912
Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в 

страната в нарушение на закона
чл. 281, ал. 1 НК 14

913 Основен състав на престъпление по служба чл.282, ал.1 НК 15

914 Квалифицирани състави на престъпление по служба чл.282, ал. 2 - 5 НК 15 20

915 Престъпление по служба чл. 282а НК 15

916 Престъпление по служба чл. 283 НК 15

917 Престъпление по служба чл. 283а НК 15

918 Престъпление по служба чл. 283б НК 15

919 Престъпление по служба чл. 284 НК 14

920 Престъпление по служба чл. 284а - чл. 284в НК 14

921 Престъпление по служба чл. 285 НК 14

922 Набедяване в престъпление пред орган на власт чл.286 НК 15 16

923
Упражняване принуда спрямо обвиняем, свидетел или експерт 

и манипулиране на технически записи
чл.287 чл.288 чл.289 НК 15 16

924 Престъпление против правосъдието чл.287а НК 15 16

925 Лъжесвидетелстване чл.290 чл.290а НК 15 16

926 Изготвяне и представяне на невярно заключение от вещо лице чл.291 НК 15 16

927 Подбуждане към престъпление по чл. 290 - 291 НК чл. 293 НК 15 16

928 Умишлено неизпълнение на парично задължение чл.293а НК 15 16

929 Лично укривателство чл.294 НК - чл.295 НК 15 16

930 Неизпълнение на съдебно решение чл.296 НК 15 16

931 Бягство на затворник чл.297 чл.298 чл.299 НК 15 16

932 Подкуп чл.301 НК 17

933 Квалифицирани състави на подуп чл.302 НК 17

934
Подкуп в особено големи размери, представляващ особено 

тежък случай
чл.302а НК 17

935 Подкуп на длъжностно лице чл.304 НК 17

936

Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно 

положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор 

или следовател

чл.304а НК 17

937 Подкуп от и на чуждо длъжностно лице чл.301 ал.5 и чл.304 ал.3 НК 17

938 Подкуп с цел упражняване на влияние чл.304б НК 17

939 Подкуп, получен от арбитър или вещо лице чл.305 НК 17

940 Посредничество за подкуп чл.305а НК 17

941 Провокация за подкуп чл.307 НК 17

900А ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТА чл. 307б - чл. 307е 33

1000 ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
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1001
Съставяне и подправка на неистински частен или официален 

документ
чл.308 чл.309 чл.310 НК 16

1002 Квалифицирани състави по чл.308 ал.2 и чл.308 ал.3 НК чл.308 ал.2 и чл.308 ал.3 НК 16

1003 Съставяне на официален документ с невярно съдържание чл.311 НК 16

1004 Квалифицирани състави на документни престъпления чл.310 и чл.311 НК 16

1005 Документни престъпления чл.313 чл.313а чл.313б НК 16

1006 Внасяне на неверни обстоятелства в официален документ чл.314 НК 16

1007 Ползване на неистински или преправен документ
чл.316 чл.317 чл.318 чл.319 

НК
16

1100 КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ чл.319а - чл.319е НК 18

1200
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО 

СПОКОЙСТВИЕ

1201 Подбудителство и закана за извършване на престъпление чл.320 чл.320а НК 17

1202 Образуване и ръководене на организирана престъпна група чл.321 НК 8

1203 Участие в ръководството на престъпна организация или група 321а НК 8

1204 Самоуправство чл.323 и чл.323а НК 17

1205 Упражняване на професия без правоспособност чл.324 НК 17

1206 Хулиганство чл.325 ал.1 НК 17

1207 Квалифицирани състави на хулиганство
чл.325 ал.2 чл.325 ал.3 

чл.325 ал.4 НК
17

1208
Организиране на боеве с животни или предоставяне на 

животни за боеве
чл. 325а НК 17

1209
Изтезаване на гръбначно животно, довело до смърт, тежко или 

трайно увреждане
чл. 325б НК 17

1210 Неполагане на грижи за гръбначно животно чл. 325в НК 17

1211 Предаване на неверни знаци чрез средства за съобщения чл. 326 НК 17

1212 Хазарт чл.327 НК 17

1300 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

1301 Умишлен палеж чл. 330, ал. 1 НК 20

1302 Квалифицирани състави на палеж и взрив чл.330 ал.2 и 3, чл.333 НК 19 21

1303 Палеж по непредпазливост чл.331 НК 20

1304 Умишлено причиняване на наводнение чл. 334 НК 19

1305 Причиняване на наводнение по непредпазливост чл. 335 НК 20

1306
Незаконно производство, придобиване, държане и предаване 

на оръжие, боеприпаси и взривове
чл.337 чл.338 чл.339 НК 20 21

1307
Производство, използване, продажба или държане на 

специално техническо средство
чл.339а НК 20

1308 Производство и сделки със стоки с двойна употреба чл. 339б НК 20

1309 Престъпления в транспорта чл.340 чл.341 НК 20

1310 Въздушен тероризъм чл. 341а - чл. 341б НК 20

1311 Причиняване на смърт и телесна повреда в транспорта чл.342 НК 20

1312 Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта чл.343 ал.1, б. "а" и "б" НК 18

1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта чл.343 ал.1 б. "в" от НК 20
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1314
Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в 

квалифицирани случаи
чл.343, ал.3, б."а" НК 18

1315
Причиняване на смърт при управление на МПС в 

квалифицирани случаи
чл.343 ал.3 б. "б" и ал.4 НК 20

1316 Привилегирован състав на транспортно престъпление чл.343а НК 18

1317
Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на 

наркотични вещества
чл.343б НК 19

1318

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание 

лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е 

наказан за същото деяние по административен ред

чл.343в НК 19

1319
Подправка и използване на контролни знаци и 

идетификационни номера
чл.345 и чл.345а НК 18

1320 Престъпления против радиосредства и далекосъобщения чл. 347 - чл.348а НК 18

1321 Противозаконно отнемане на МПС чл.346 НК 18 14

1322 Умишлено замърсяване или заразяване на питейни системи чл.349, ал. 1 НК 20

1323
Квалифицирани състави на умишлено заразяване на птейни 

системи
чл. 349, ал. 2 НК 21

1324
Умишлено разпространяване на причинители на епидемично 

заболяване
чл. 349, ал. 3 НК 21

1325 Престъпления против народното здраве
чл.349а, чл.350, ал. 1, 

чл.350а НК
20

1326 Престъпления против народното здраве чл. 350, ал. 2 НК 20

1327
Изготвяне на замърсени или заразени храни или питиета с 

последвала средна, тежка телесна повреда или смърт
чл.350, ал. 3 НК 21

1328 Непредпазливи престъпления против народното здраве чл.351 НК 20

1329 Използване на минерална вода без надлежно разрешение чл. 353з НК 20

1330
Замърсяване на околната среда с химически, биологически и 

радиоактивни вещества
чл.353в - чл.353ж НК 20

1331 Престъпления против околната среда
чл.352, чл.352а, чл.353, 

чл.353а, чл.353б НК
20

1332
Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , 

търговия и др. на наркотични вещества
чл.354а, ал. 1 и 2 НК 22 22

1333 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества чл.354а, ал. 3, 4 и 5 НК 21

1334 Склоняване към употреба на наркотични вещества чл.354б НК 22 22

1335
Основен състав на отглеждане на растения с цел производство 

на наркотични вещества
чл.354в, ал. 1 НК 21

1336
Квалифицирани състави на отглеждане на растения с цел 

производство на наркотични вещества
чл. 354в, ал. 2 и ал. 3 НК 21 22

1337
Приготовления за престъпления, свързани с наркотични 

вещества
чл.356а НК 20

1338 Общоопасни престъпления, извършени от чужд гражданин чл.356б НК 20 22

1339
Престъпления, свързани с използване на атомната енергия за 

мирни цели

чл.356г , чл.356д, чл.356й, 

чл.356к НК
20

1340
Престъпления, свързани с използване на атомната енергия за 

мирни цели
чл.356е - 356и НК 19
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1400
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОТБРАНИТЕЛНАТА 

СПОСОБНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА

1401 Разгласяване сведения, представляващи държавна тайна
чл.357 чл.358 чл.359 чл.360 

НК
23

1402 Престъпления против носене на военната служба чл.361 - чл.368 НК 23

1500 ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

1501 Престъпления против подчинеността и военната чест чл.372 - чл.379а НК

1502 Отклонение от военна служба чл.380 - чл.386 НК

1503 Военно - длъжностни престъпления чл.387 - 388 НК

1504
Престъпления против караулната, постовата, патрулната, 

вътрешната и граничната служба
чл.389 - чл.392 НК

1505
Престъпления по чл.396 - чл.405 НК, извършени в бойна 

обстановка
чл.396 - чл.405 НК

1600 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО

1601 Престъпления против мира чл.407 чл.408 чл.409 НК 1

1602 Престъпления против законите и обичаите за водене на война чл.410 - чл.415а НК 1 23

1603 Престъпления против човечеството чл.416 - чл.419а НК 1

1700
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба на 
пострадалия (НПК)

22

2000 ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА - СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

2110
Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 

НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)
26 26 2

2120
Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 

3 НПК
26 26 2

2130
Производство за прилагане на чл. 70 НК – чл. 306, ал. 1, т. 1 

НПК
26 26 2

2200 Производство по ЗЕЕЗА 29

2210
Производство по осъществяване на международна правна 

помощ по наказателни дела
29

2220 Производство по чл. 457 от НПК 29

2230 Производство по чл. 463 и сл. от НПК 29

2240 Други производства по Глава 36 от НПК 29

2300
Производство по изпълнение на наказанията (чл. 447-452 от 

НПК)
27

2310 Производство по чл. 451 от НПК 27

2320 Производство по чл. 74, ал. 2 от ЗИНЗС 29 30 4

2330 Производство по чл. 111 от ЗИНЗС 29 30 4

2340 Производство по чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от ЗИНЗС 30

2400 Производство по молби за реабилитация 23 24 1

2410
Производство по предложение за принудителни медицински 

мерки по чл. 89 от НК
24 25

2420

Производство по искания за задължително настаняване и 

лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето 25

2430
Производство по делегация на български и чуждестранни 

съдилища по наказателни дела
27 3

2500 Производство по чл.24 от ЗБППМН 28
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2510 Производство по чл.24а от ЗБППМН 28

2520 Други частни наказателни дела 27 28 3

2530
 Производство по искане на прокурор за разкриване на банкова 

тайна
39 34

2540  Производство по искания към съда по ЗЕС 39 34

2550  Производство по чл. 40, ал. 4 от ДОПК 39 34

2560  Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС 39 34

2570  Производство по искания по ЗПИПАОИД 39 34

2580  Производство по искания по ЗПИИСРРПОУАС 39 34

3000
ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА - ПО ВСИЧКИ ИСКАНИЯ КЪМ 

СЪДА В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

3010
Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в 

досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
29 30 4

3020
Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в 

досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
29 30 4

3030
Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 

223 от НПК
27 28 3

3040 Производство по чл. 243 НПК 30 31 5

3050 Производство по чл. 244 НПК 31 32 6

3060
Производство по чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 от 

НПК
32 33 7

3070 Производство по чл. 61, ал. 3 НПК 29 30 4

3080 Производство по чл. 67 НПК 29 30 4

3090 Производство по чл. 68 НПК 29 30 4

3100 Производство по чл. 69 НПК 29 30 4

3110 Производство по чл. 70 НПК 29 30 4

3120 Производство по чл. 72 НПК 29 30 4

3130 Производство по чл. 73 НПК 29 30 4

3140 Производство по Глава 26 НПК 29 30 4

3141 Производство по искания към съда по ЗСРС - - -

3142 Производство по Глава 29 НПК 29 30 4

3150
Други частни наказателни дела по искания към съда в 

досъдебното производство
29 30 4

4000 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР 
Административни дела от 
наказателен характер 

4010 КАТ 34

4020 КФН 35

4030 НЗОК 35

4040 НАП 36

4050 АДФИ 36

4060 Агенция "Митници" 36

4070 ДНСК 36

4080 КРС 37

4090 СЕМ 37

4100 КХ 37

4110 Комисия по хазарта 37

4120 Комисия за защита на потребителите 37

4130 ДАДРВВЗ 37

4140 Комисия за защита от дискриминация 37

24 / 37



Шифри - наказателни дела

нов 
шифър

Описание Законов текст

п
р
и
л
о
ж
е
н
и
е

 2
.1

.

п
р
и
л
о
ж
е
н
и
е

 2
.2

.

п
р
и
л
о
ж
е
н
и
е

 2
.3

.

НОМЕНКЛАТУРА
на статистически кодове по наказателни дела

/протокол № 15 от заседание на ВСС, проведено на 24 март 2016 г./
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4150 ДАНС 37

4160 Патентно ведомство 37

4170 ДАЯР 37

4180 ДАМТН 37

4190 КЗЛД 37

4200 Агенция за закрила на детето 37

4210 Министерство на културата 37

4220 ДИТ 38

4230 ДКСБТ 38

4240 ИААА 38

4250 БАБХ 38

4260 МВР 34

4270 Общини 38

4280 ИАРА 38

4290 МОСВ 38

4300 Сметна Палата 38

4310 РИОСВ 38

4320 РДВ 38

4330 РДГ 38

4340 Здравна инспекция 38

4350 Производства по приложението на чл.78а НК 26 26 2

4360 Производство по УБДХ 33

4370 Производство по ЗООРПСМ 33

4380 Други административни от наказателен характер дела
Други административни от 

наказателен характер дела
34

4381 Производства по чл. 83а ЗАНН 29
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6000 ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР
Въззивни производства от 
частен характер

22

7000
ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА - СЪДЕБНО 

ПРОИЗВОДСТВО
Въззивни частни 
производства

7010
Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 

НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)
26 26 2

7020
Производство за прилагане на чл. 53 НК – чл. 306, ал. 1, т. 1 

НПК
26 26 2

7030

Производство за определяне на първоначалния режим и типа 

затворническо заведение – чл. 61, т. 1–3 ЗИНЗС (чл.306, ал. 1, 

т. 2 НПК)
29 30 4

7040
Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 

3 НПК
26 26 2

7050
Производство за прилагане на чл. 70 НК – чл. 306, ал. 1, т. 1 

НПК 26 26 2

7060
Производство за произнасяне за веществените доказателства 

и разноските - чл. 306, ал. 1, т. 4 НПК 26 26 2

7070 Производство по ЗЕЕЗА 29

7080
Производство по осъществяване на международна правна 

помощ по наказателни дела
29

7090 Производство по чл. 457 от НПК 29

7100 Производство по чл. 463 и сл. от НПК 29

7110 Други производства по Глава 36 от НПК 29

7120
Производство по изпълнение на наказанията (чл. 447-452 от 

НПК)
27

7130 Производство по чл. 451 от НПК 27

7140 Производство по молби за реабилитация 23 24 1

7150
Производство по предложение за принудителни медицински 

мерки по чл. 89 от НК
24 25

7160

Производство по искания за задължително настаняване и 

лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето 25

7170 Производство по чл. 249 от НПК 26 26 2

7180 Производство по чл. 270 от НПК 26 26 2

7190 Производство по чл. 309, ал. 2 и 3 от НПК 29 30 4

7200 Производство по чл. 24б от ЗБППМН 28

7300
Други въззивни частни наказателни дела, други производства 

по Глава ХХІІ НК
26 26 2

8000
ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА - ПО ВСИЧКИ 

ИСКАНИЯ КЪМ СЪДА В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

8010
Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в 

досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
29 30 4

8020
Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в 

досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
29 30 4

8030 Производство по чл. 243 НПК 30 31 5

8040 Производство по чл. 68 НПК 29 30 4

8050 Производство по чл. 69 НПК 29 30 4
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8060 Производство по чл. 70 НПК 29 30 4

8070 Производство по чл. 72 НПК 29 30 4

8080 Производство по чл. 73 НПК 29 30 4

8090
Други въззивни частни наказателни дела по искания към съда в 

досъдебното производство
29 30 4

10000 Производство по чл. 424, ал. 1 НПК 29

50000 ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

50100 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА

50101 Измяна чл. 95 - 97а НК 23

50102 Предателство чл.98 НК 23

50103
Убийство или телесна повреда на представител на чужда 

държава с противодържавна цел
чл. 99 НК 23

50104
Участие във военни действия на страната на 

неприятелска държава
чл. 100 НК 23

50105 Поставяне в услуга на чужда държава чл. 101 НК 23

50106
Умишлено увреждане на отбранителната способност 

чрез бунт в армията
чл. 102 НК 23

50107
Изпълнение на държавна служба във вреда на 

републиката
чл. 103 НК 23

50108 Приготовление за шпионство чл. 105 НК 23

50109 Шпионство чл.104 НК 23

50110 Диверсия чл.106 НК 23

50111 Вредителство чл.107 НК 23

50112 Престъпления по чл.108 НК чл.108 НК 23

50113 Тероризъм чл.108а НК 23

50114 Образуване или ръководене на организация или група чл.109 НК 23

50200 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства
50201 Убийство по чл.115 НК чл.115 НК 2

50202 Квалифицирани състави на убийство чл.116 ал.1 НК 2 9

50203

Убийство на съдия, прокурор,следовател, полицейски 

орган, разследващ полицай, държавен или частен 

съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен 

изпълнител, митнически и данъчен служител

чл.116 ал. 2 НК 2

50204 Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК чл.117 НК 1 2

50205 Убийство в състояние на силно раздразнение чл.118 НК 2

50206
Убийство при превишаване пределите на неизбежната 

отбрана
чл.119 НК 2

50207
Убиийство от майка на рожба и убийство на новородено с 

чудовищен вид
чл.120 - чл.121 НК 1

50208 Убийство по непредпазливост чл.122 ал. 1 НК 1

50209
Убийство по непредпазливост с огнестрелно оръжие, 

отровно вещество или две или повече лица
чл.122 ал. 2 НК 1

50210 Лишаване от живот при професионална непредпазливост чл.123 НК 3

50211
Непредпазливо убийство вследствие на умишлено 

нанесена телесна повреда
чл.124 НК 3

50212 Криминален аборт чл.126 НК 1

50213 Подпомагане или склоняване към самоубийство чл.127 НК 1
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50214 Опит за убийство по чл. 115 НК чл.115 НК 2

50215 Опит за убийство по чл. 116 НК чл.116 НК 2

50216 Опит за убийство по чл. 118 НК чл.118 НК 2

50300
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Телесни 

повреди
50301 Тежка телесна повреда чл.128 ал. 1 НК 2

50302 Средна телесна повреда чл.129 ал. 1 НК 2

50303 Лека телесна повреда чл.130 ал. 1 НК 2

50304 Лека телесна повреда без разстройство на здравето чл.130 ал. 2 НК 2

50305 Квалифицирани състави на телесна повреда чл.131 ал. 1 НК 2 10

50306

Тежка, средна телесна повреда на съдия, 

прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен 

или частен съдебен изпълнител и помощник - частен 

съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител

чл. 131 ал. 2, т. 1и 2 НК 2 4

50307

Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, 

лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен 

изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, 

митнически и данъчен служител

Чл. 131, ал. 2, т. 3 и 4 НК 2

50308
Тежка или средна телесна повреда, представляваща 

опасен рецидив
чл. 131а НК 2

50309

Телесна повреда, причинена в състояние на силно 

раздразнение и превишаване пределите на неизбежната 

отбрана

чл.132 НК 2

50310
Тежка или средна телесна повреда, причинена по 

непредпазливост
чл.133 НК 2

50311
Тежка или средна повреда, причинена при 

професионална непредпазливост
чл.134 НК 2

50312 Заразяване с венерическа болест чл. 135 НК 1

50400 ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

50401
Излагане на опасност живота или здравето на трудещите 

се
чл.136 НК 1

50402 Излагане на опасност живота на другиго чл.137 НК 1

50403
Неоказване помощ на лице, намиращо се в безпомощно 

състояние
чл.138 НК 1

50404
Неоказване на помощ при опасност за живота на друго 

лице
чл.139 НК 1

50405 Неоказване на помощ при ПТП чл.140 НК 1

50406
Бездействие на медицинско лице спрямо болен или 

родилка
чл. 141 НК 1

50407 Отвличане чл.142, ал. 1 НК 5

50408 Квалифицирани състави на отвличане чл. 142 ал. 2 НК 5 11

50409 Отвличане по чл. 142, ал.3 НК чл. 142, ал.3 НК 5

50410 Приготовление за отвличане чл. 142, ал. 5 5

50411 Противозаконно лишаване от свобода чл. 142а ал. 1 НК 3
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50412

Противозаконно лишаване от свобода от длъжностно 

лице, представител на обществеността в нарушение на 

службата или функцията му, от охранител, застраховател 

или лице от състава на МВР, от лице, действащо по 

поръчение на организирана престъпна група

чл. 142а ал. 2 НК 3 11

50413
Противозаконно лишаване от свобода на бременна жена, 

малолетно или непълнолетно лице
чл. 142а ал. 3 НК 3

50414

Противозаконно лишаване от свобода по начин, 

мъчителен и опасен за здравето на пострадалия или 

продължило повече от две денонощия

чл. 142а ал. 4 НК 3

50415
Съзнателно настаняване или задържане на здраво лице 

в болнично заведение
чл. 142а ал. 5 НК 3

50416 Принуда чл.143 ал. 1 и ал. 2 НК 4 11

50417 Принуда по чл. 143 ал. 3 НК чл. 143 ал. 3 НК 4

50418 Задържане на заложници чл. 143а НК 4 11

50419
Закана с убийство или с друго престъпление против 

личността и имота на другиго
чл.144 НК 4 11

50420 Издаване на чужда тайна чл.145 НК 1

50421 Издаване на чужда тайна чрез СРС чл. 145а НК 1

50422 Обида и квалифицирана обида
чл.146 НК и чл.148, ал. 1 

НК
22

50423 Клевета и квалифицирана клевета
чл.147 НК и чл.148, ал. 2 

НК
22

50424 Блудство с лице, ненавършило 14 г. чл.149, ал. 1-4 НК 5

50425 Квалфицирани състави на блудство чл. 149, ал. 5 НК 5 6

50426 Блудство с лице, навършило 14 г. чл.150 НК 5

50427

Съвкупление с лице, ненавършило 14г. или с лице, 

навършило 14 г., неразбиращо свойството и значението 

на извършеното

чл.151 НК 5

50428 Изнасилване чл.152 ал. 1 НК 5

50429 Квалифицирани състави на изнасилване чл. 152 ал. 2 НК 5

50430 Квалифицирани състави на изнасилване чл. 152 ал. 3 НК 5

50431 Квалифицирани състави на изнасилване чл. 152 ал. 4 НК 5 6

50432
Съвкупление чрез използване на служебна или 

материална зависимост
чл.153 НК 5

50433
Съвкупление между възходящи и низходящи, братя и 

сестри, осиновители и осиновени
чл.154 НК 5

50434 Развратни действия с непълнолетно проституиращо лице чл. 154а НК 5

50435 Склоняване към проституция чл.155 НК 5 12

50436
Извършване на развратни действия чрез изнудване с 

използване на интернет информация
чл. 155а НК 5

50437
Склоняване на непълнолетен за участие или наблюдение 

на развратни действия
чл. 155б НК 5

50438 Отвличане с цел предоставяне за развратни действия чл.156 ал. 1 НК 5

50439
Квалифицирани състави на отвличане с цел 

предоставяне за развратни действия
чл. 156 ал. 2 НК 5
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50440
Квалифицирани състави на отвличане с цел 

предоставяне за развратни действия
чл. 156 ал. 3 НК 5 12

50441
Хомосексуални действия, осъществени чрез принуда или 

използване положение на зависимост
чл.157 НК 5

50442 Развратни действия с непълнолетни чл.158а НК 5

50443 Разпространение на порнографски материали чл.159 НК 5 12

50444 Трафик на хора чл.159а НК 6

50445 Трафик на хора чл.159б НК 6

50446 Използване на лице, пострадало от трафик на хора чл.159в НК 6

50447 Трафик на хора, представляващ опасен рецидив чл.159г НК 6 12

50500 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

50501 Против националното и расовото равенство чл.162 и чл.163 НК 7 13

50502 Против изповеданията чл.164,чл.165 и чл. 166 НК 7

50503 Против политическите права на гражданите чл.167 - чл. 169г НК 7

50504
Нарушаване неприкосновеността на жилището и 

кореспонденцията
чл.170 чл.171 НК 7

50505 Престъпления против трудовите права на гражданите чл. 172 НК 7

50506 Престъпление против авторските права чл.172а НК 7

50507 Престъпления против интелектуалната собственост чл.172б НК 7

50508 Плагиатство чл. 173 НК 7

50509 Престъпления против интелектуалната собственост чл. 174 НК 7

50510
Престъпления против свободата на събранията, 

митингите и манифестациите
чл.174а НК 7

50600
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И 

МЛАДЕЖТА

50601 Престъпления против брака и семейството
чл.176 чл.177 чл.178 

чл.179 чл.181 чл.182 НК
8

50602 Изоставяне на дете по користни подбуди или принуда чл. 182а НК 8

50603 Съгласие за продажба на дете чл.182б НК 8

50604 Неплащане на издръжка чл.183 НК 8

50605 Престъпления против децата чл.184 чл.185 чл.186 НК 8

50606 Престъпления против младежта
чл.187 чл.188 чл.189 

чл.190 чл.191 чл.192а НК
8

50607 Упиване с алкохолни напитки на непълнолетни чл.193 НК 8

50700 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА
50701 Кражба чл.194 НК 9

50702 Квалифицирани състави на кражба чл. 195 ал. 1НК 9 14

50703 Кражба в големи размери чл. 195 ал. 2 НК 9

50704

Кражба на взривни вещества,огнестрелни оръжия или 

боеприпаси от структурните звена на МВР, МО, от 

Българската армия, от структурите на подчинение на 

министъра на отбраната и от Държавна агенция 

Държавен резерв и военновременни запаси

чл. 195 ал. 3 НК 9

50705 Кражба, представляваща опасен рецидив чл. 196 ал. 1 НК 9

50706
Кражба в особено големи размери, представляваща 

особено тежък случай
чл. 196а НК 9 7
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50707 Привилегирован състав на кражба чл.197 НК 9

50708 Грабеж чл.198 от НК 9

50709 Квалифицирани състави на грабеж чл. 199 ал. 1 НК 7 14

50710 Квалифицирани състави на грабеж чл. 199 ал. 2 НК 7

50711 Приготовление за грабеж чл.200 НК 9

50712 Длъжностно присвояване чл.201 НК 12

50713
Длъжностно присвояване, за улесняването на което е 

извършено и друго престъпление, не по- тежко наказуемо
чл.202 ал.1 т. 1 и т. 2 НК 12

50714 Длъжностно присвояване в големи размери чл.202 ал.2 НК 12

50715
Длъжностно присвояване в особено големи размери, 

представляващо особено тежък случай
чл.203 ал.1 НК 12 10

50716 Маловажни случаи на длъжностно присвояване чл. 204 НК 12

50717 Привилегирован състав на длъжностно присвояване чл.205 НК 12

50718 Обсебване чл. 206 НК 9

50719
Обсебване в големи размери или представляващо 

опасен рецидив
чл.206 ал. 3 НК 9

50720
Обсебване в особено големи размери, представляващо 

особено тежък случай
чл. 206 ал.4 НК 9 10

50721
Присвояване на намерена или случайно попаднала у 

дееца вещ
чл. 207 НК 9

50722 Присвояване на съкровище чл. 208 НК 9 15

50723 Измама чл.209 НК 10

50724 Квалифицирани състави на измама чл.210 ал.1 НК 10

50725
Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи 

размери, особено тежък случай или опасен рецидив
чл.211 НК 10

50726 Документна измама чл.212, ал. 1 и 2 НК 10

50727

Документна измама, при която полученото без правно 

основание имущество е от фондове на Европейския съюз 

или предоставено от тях на българската държава

чл.212 ал.3 НК 10

50728
Документна измама в големи размери или 

представляваща опасен рецидив
чл.212 ал.4 НК 10

50729 Документна измама в особено големи размери чл. 212 ал.5 НК 8

50730 Измама по чл.212а НК чл.212а НК 10

50731 Привилегирован състав на измама чл.212б НК 10

50732 Застрахователна измама чл.213 от НК 10

50733 Рекет чл.213а, ал. 1 НК 11

50734 Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал.2 НК 11 16

50735 Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал.3 НК 9 16

50736 Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал.4 НК 9

50737 Изнудване чл.214, ал. 1 и 3 НК 11

50738 Квалифицирани състави на изнудване чл.214, ал. 2 НК 9 16

50739 Вещно укривателство чл.215 НК 9

50740 Унищожаване и повреждане чл.216 и чл.216а НК 9 15

50741 Злоупотреба на доверие чл. 217 НК 12

50800 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО
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50801 Безстопанственост чл.219, ал. 1 и 2 НК 10

50802 Умишлена безстопанственост чл.219, ал.3 НК 10

50803
Безстопанственост в особено големи размери, 

представляваща особено тежък случай
чл.219, ал.4 НК 10

50804
Сключване на неизгодна сделка по в това число и 

квалифициран състав
чл. 220 НК 10

50805 Извършване на строителство върху земеделска земя чл. 221а НК 12

50806 Даване на неверни данни за извършената работа чл.223 НК 12

50807 Промишлен шпионаж чл.224 НК 17

50808 Сделки по цени над определените чл. 225 НК 12

50809 Получаване на неследващи се имотни облаги чл.225б и чл.225в НК 17

50810
Частна стопанска дейност под прикритието на държавна 

или обществена организация
чл.226 НК 12

50811 Престъпления против кредиторите чл.227б  - чл.227е НК 13

50812 Престъпления против промишлеността чл. 228 - чл.230 НК 12

50813 Престъпленя против търговията чл. 231 - чл. 233 НК 12

50814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол чл. 234 НК 12

50815 Извършване на търговска дейност без разрешение чл. 234а, чл. 234б НК 12

50816
Неправомерно присъедняване към електропреносна и 

други мрежи или системи
чл. 234в НК 12

50817 Престъпления против горското стопанство чл. 235 - 236 НК 12 17

50818 Престъпления против ловното и рибното стопанство чл. 238 - 240 НК 12

50819 Контрабанда чл.242 НК 11

50820 Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК
чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, 

ж, з НК
11 17

50821 Контрабанда на оръжие, взривове и боеприпаси чл.242 ал.1 б.г НК 11

50822 Контрабанда на наркотични вещества чл.242 ал.2 НК 11

50823
Контрабанда на прекурсори или съоръжения и материали 

за производство на наркотични вещества
чл.242 ал.3 НК 11

50824 Квалифицирани състави на контрабанда чл. 242, ал. 4 НК 11

50825 Контрабанда на стоки за транзитен пренос чл. 242а НК 11

50826 Престъпления против паричната и кредитна система чл.243, чл.246, чл.248 НК 12

50827
Придобиване или прокарване в обръщение на 

подправени парични знаци или платежни инструменти
чл. 244 НК 12

50828 Престъпление по чл. 244а НК чл. 244а НК 12

50829 Приемане и прокарване на подправен паричен знак чл. 245 НК 12

50830
Получаване на кредит чрез представяне на неверни 

сведения
чл. 248а НК 12

50831
Използване на платежен инструмент с неверни данни 

или без съгласието на титуляра
чл. 249 НК 12

50832 Нарушения на валутния режим чл. 250 НК 12

50833 Нарушения на валутния режим чл. 251 НК 12

50834
Извършване по занятие на банкови, застрахователни и 

други финансови сделки без съответно разрешение
чл. 252 НК 12

50800А
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ФИНАНСОВАТА,  

ДАНЪЧНАТА И ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМИ

50835 Пране на пари, приготовление и сдружаване чл.253 ал.1 НК чл.253а НК 13
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50836 Квалифицирани състави на пране на пари чл.253, ал. 2 - 5 НК 13 18

50837
Нарушаване разпоредбите на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари от длъжностно лице
чл.253б НК 13

50838
Престъпления, свързани с нарушаване на бюджетната 

дисциплина
чл.254а и чл.254б от НК 13

50839 Укриване и неплащане на данъчни задължения
чл.255 чл.255а чл.256 

чл.257 НК
13 18

50840 Противозаконно противодействие на данъчен орган чл. 258 НК 13

50841
Създаване на юридическо лице с идеална цел с цел 

получаване на неследваща се имотна облага
чл. 259 НК 13

50842
Представяне на невярно заключение от лицензиран 

оценител или одитор
чл. 260 НК 13

50900

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА 

ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

50901 Престъпления против реда на управлението чл.269 и чл.270 НК 14

50902
Престъпление относно нарушаване мярките за 

административен надзор
чл.272 НК 14

50903
Самоволно извършване на действия по служба, която 

деецът не заема
чл.274 НК 14

50904
Неправомерно държане или ползване на формено 

облекло или служебни знаци
чл. 274а НК 14

50905
Подправяне, разпространение, ползване и унищожаване 

на официални удостоверителни знаци
чл.276 чл.277 НК 14

50906
Противоправно търсене и извършване на теренни 

археологически разкопки или подводни проучвания
чл. 277а НК 14

50907
Откриване и несъобщаване, унищожаване или 

повреждане на културна ценност
чл. 278 НК 14

50908
Извършване на археологически разкопки и отчуждаване 

на културни ценности
чл.278а чл.278б НК 14 19

50909
Унищожаване или повреждане на защитени територии, 

растителни или животински видове
чл.278в НК - чл.278д НК 14

50910 Незаконно преминаване през граница чл.279 НК 14

50911 Незаконно превеждане през граница чл. 280 НК 14 19

50912
Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в 

страната в нарушение на закона
чл. 281, ал. 1 НК 14

50913 Основен състав на престъпление по служба чл.282  ал.1 НК 15

50914 Квалифицирани състави на престъпление по служба чл.282, ал. 2 - 5 НК 15 20

50915 Престъпление по служба чл. 282а НК 15

50916 Престъпление по служба чл. 283 НК 15

50917 Престъпление по служба чл. 283а НК 15

50918 Престъпление по служба чл. 283б НК 15

50919 Престъпление по служба чл. 284 НК 14

50920 Престъпление по служба чл. 284а - чл. 284в НК 14

50921 Престъпление по служба чл. 285 НК 14

50922 Набедяване в престъпление пред орган на власт чл.286 НК 15 16

50923
Упражняване принуда спрямо обвиняем, свидетел или 

експерт и манипулиране на технически записи
чл.287 чл.288 чл.289 НК 15 16

33 / 37



Шифри - наказателни дела

нов 
шифър

Описание Законов текст

п
р
и
л
о
ж
е
н
и
е

 2
.1

.

п
р
и
л
о
ж
е
н
и
е

 2
.2

.

п
р
и
л
о
ж
е
н
и
е

 2
.3

.

НОМЕНКЛАТУРА
на статистически кодове по наказателни дела

/протокол № 15 от заседание на ВСС, проведено на 24 март 2016 г./

№ група от 
Приложения 2 

по натова-
реност

50924 Престъпление против правосъдието чл.287а НК 15 16

50925 Лъжесвидетелстване чл.290 чл.290а НК 15 16

50926
Изготвяне и представяне на невярно заключение от вещо 

лице
чл.291 НК 15 16

50927 Подбуждане към престъпление по чл. 290 - 291 НК чл. 293 НК 15 16

50928 Умишлено неизпълнение на парично задължение чл.293а НК 15 16

50929 Лично укривателство чл.294 НК - чл.295 НК 15 16

50930 Неизпълнение на съдебно решение чл.296 НК 15 16

50931 Бягство на затворник чл.297 чл.298 чл.299 НК 15 16

50932 Подкуп чл.301 НК 17

50933 Квалифицирани състави на подуп чл.302 НК 17

50934
Подкуп в особено големи размери, представляващ 

особено тежък случай
чл.302а НК 17

50935 Подкуп на длъжностно лице чл.304 НК 17

50936

Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно 

служебно положение, включително съдия, съдебен 

заседател, прокурор или следовател

чл.304а НК 17

50937 Подкуп от и на чуждо длъжностно лице
чл.301 ал.5 и чл.304 ал.3 

НК
17

50938 Подкуп с цел упражняване на влияние чл.304б НК 17

50939 Подкуп, получен от арбитър или вещо лице чл.305 НК 17

50940 Посредничество за подкуп чл.305а НК 17

50941 Провокация за подкуп чл.307 НК 17

50900А ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТА чл. 307б - чл. 307е 33

51000 ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

51001
Съставяне и подправка на неистински частен или 

официален документ
чл.308 чл.309 чл.310 НК 16

51002 Квалифицирани състави по чл.308 ал.2 и чл.308 ал.3 НК
чл.308 ал.2 и чл.308 ал.3 

НК
16

51003
Съставяне на официален документ с невярно 

съдържание
чл.311 НК 16

51004 Квалифицирани състави на документни престъпления чл.310 и чл.311 НК 16

51005 Документни престъпления чл.313 чл.313а чл.313б НК 16

51006
Внасяне на неверни обстоятелства в официален 

документ
чл.314 НК 16

51007 Ползване на неистински или преправен документ
чл.316 чл.317 чл.318 

чл.319 НК
16

51100 КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ чл.319а - чл.319е НК 18

51200
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО 

СПОКОЙСТВИЕ

51201
Подбудителство и закана за извършване на 

престъпление
чл.320 чл.320а НК 17

51202
Образуване и ръководене на организирана престъпна 

група
чл.321 НК 8

51203
Участие в ръководството на престъпна организация или 

група
321а НК 8

51204 Самоуправство чл.323 и чл.323а НК 17
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51205 Упражняване на професия без правоспособност чл.324 НК 17

51206 Хулиганство чл.325 ал.1 НК 17

51207 Квалифицирани състави на хулиганство
чл.325 ал.2 чл.325 ал.3 

чл.325 ал.4 НК
17

51208
Организиране на боеве с животни или предоставяне на 

животни за боеве
чл. 325а НК 17

51209
Изтезаване на гръбначно животно, довело до смърт, 

тежко или трайно увреждане
чл. 325б НК 17

51210 Неполагане на грижи за гръбначно животно чл. 325в НК 17

51211
Предаване на неверни знаци чрез средства за 

съобщения
чл. 326 НК 17

51212 Хазарт чл.327 НК 17

51300 ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
51301 Умишлен палеж чл. 330, ал. 1 НК 20

51302 Квалифицирани състави на палеж и взрив чл.330 ал.2 и 3, чл.333 НК 19 21

51303 Палеж по непредпазливост чл.331 НК 20

51304 Умишлено причиняване на наводнение чл. 334 НК 19

51305 Причиняване на наводнение по непредпазливост чл. 335 НК 20

51306
Незаконно производство, придобиване, държане и 

предаване на оръжие, боеприпаси и взривове
чл.337 чл.338 чл.339 НК 20 21

51307
Производство, използване, продажба или държане на 

специално техническо средство
чл.339а НК 20

51308 Производство и сделки със стоки с двойна употреба чл. 339б НК 20

51309 Престъпления в транспорта чл.340 чл.341 НК 20

51310 Въздушен тероризъм чл. 341а - чл. 341б НК 20

51311 Причиняване на смърт и телесна повреда в транспорта чл.342 НК 20

51312 Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта чл.343 ал.1, б. "а" и "б" НК 18

51313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта чл.343 ал.1 б. "в" от НК 20

51314
Причиняване на телесна повреда при управление на 

МПС в квалифицирани случаи
чл.343, ал.3, б."а" НК 18

51315
Причиняване на смърт при управление на МПС в 

квалифицирани случаи
чл.343 ал.3 б. "б" и ал.4 НК 20

51316 Привилегирован състав на транспортно престъпление чл.343а НК 18

51317
Управление на МПС в пияно състояние или след 

употреба на наркотични вещества
чл.343б НК 19

51318

Управление на МПС в срока на изтърпяване на 

наказание лишаване от право на управление на МПС, 

след като деецът е наказан за същото деяние по 

административен ред

чл.343в НК 19

51319
Подправка и използване на контролни знаци и 

идетификационни номера
чл.345 и чл.345а НК 18

51320 Престъпления против радиосредства и далекосъобщения чл. 347 - чл.348а НК 18

51321 Противозаконно отнемане на МПС чл.346 НК 18 14
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НОМЕНКЛАТУРА
на статистически кодове по наказателни дела

/протокол № 15 от заседание на ВСС, проведено на 24 март 2016 г./

№ група от 
Приложения 2 

по натова-
реност

51322
Умишлено замърсяване или заразяване на питейни 

системи
чл.349, ал. 1 НК 20

51323
Квалифицирани състави на умишлено заразяване на 

птейни системи
чл. 349, ал. 2 НК 21

51324
Умишлено разпространяване на причинители на 

епидемично заболяване
чл. 349, ал. 3 НК 21

51325 Престъпления против народното здраве
чл.349а, чл.350, ал. 1, 

чл.350а НК
20

51326 Престъпления против народното здраве чл. 350, ал. 2 НК 20

51327
Изготвяне на замърсени или заразени храни или питиета 

с последвала средна, тежка телесна повреда или смърт
чл.350, ал. 3 НК 21

51328 Непредпазливи престъпления против народното здраве чл.351 НК 20

51329
Използване на минерална вода без надлежно 

разрешение
чл. 353з НК 20

51330
Замърсяване на околната среда с химически, 

биологически и радиоактивни вещества
чл.353в - чл.353ж НК 20

51331 Престъпления против околната среда
чл.352, чл.352а, чл.353, 

чл.353а, чл.353б НК
20

51332
Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне 

, търговия и др. на наркотични вещества
чл.354а, ал. 1 и 2 НК 22 22

51333
Състави на придобиване и държане на наркотични 

вещества
чл.354а, ал. 3, 4 и 5 НК 21

51334 Склоняване към употреба на наркотични вещества чл.354б НК 22 22

51335
Основен състав на отглеждане на растения с цел 

производство на наркотични вещества
чл.354в, ал. 1 НК 21

51336
Квалифицирани състави на отглеждане на растения с 

цел производство на наркотични вещества
чл. 354в, ал. 2 и ал. 3 НК 21 22

51337
Приготовления за престъпления, свързани с наркотични 

вещества
чл.356а НК 20

51338
Общоопасни престъпления, извършени от чужд 

гражданин
чл.356б НК 20 22

51339
Престъпления, свързани с използване на атомната 

енергия за мирни цели

чл.356г чл.356д чл.356й 

чл.356к НК
20

51340
Престъпления, свързани с използване на атомната 

енергия за мирни цели
чл.356е - 356и НК 19

51400
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОТБРАНИТЕЛНАТА 

СПОСОБНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА

51401
Разгласяване сведения, представляващи държавна 

тайна

чл.357 чл.358 чл.359 

чл.360 НК
23

51402 Престъпления против носене на военната служба чл.361 - чл.368 НК 23

51500 ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
51501 Престъпления против подчинеността и военната чест чл.372 - чл.379а НК

51502 Отклонение от военна служба чл.380 - чл.386 НК

51503 Военно - длъжностни престъпления чл.387 - 388 НК

51504
Престъпления против караулната, постовата, патрулната, 

вътрешната и граничната служба
чл.389 - чл.392 НК
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/протокол № 15 от заседание на ВСС, проведено на 24 март 2016 г./

№ група от 
Приложения 2 

по натова-
реност

51505
Престъпления по чл.396 - чл.405 НК, извършени в бойна 

обстановка
чл.396 - чл.405 НК

51600 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО
51601 Престъпления против мира чл.407 чл.408 чл.409 НК 1

51602
Престъпления против законите и обичаите за водене на 

война
чл.410 - чл.415а НК 1 23

51603 Престъпления против човечеството чл.416 - чл.419а НК 1

90000 ВЪЗЗИВНИ АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

94350 Производства по приложението на чл.78а НК 26 26 2

94360 Производство по УБДХ 33

94370 Производство по ЗООРПСМ 33

94381 Производства по чл. 83а ЗАНН 29
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У К А З А Н И Я 
 

към Приложение № 2 от  Правила за оценка на натовареността на съдиите  
/приети от ВСС с решение от 16.12.2015 г., изменени и допълнени на 

24.03.2016 г./. 
 

 
 
 

По Приложение № 2.1.  
 
 
 
В група „1. Престъпления против личността - чл. 117, чл. 120-122, чл. 
126, чл. 127 НК; Злепоставяне” – чл. 136-141 НК” се включват делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за РС 

204 Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК чл.117 НК 

207 Убиийство от майка на рожба и убийство на новородено с 
чудовищен вид 

чл.120 - чл.121 НК 

208 Убийство по непредпазливост чл.122 ал. 1 НК 

209 Убийство по непредпазливост с огнестрелно оръжие, отровно 
вещество или две или повече лица 

чл.122 ал. 2 НК 

212 Криминален аборт чл.126 НК 

213 Подпомагане или склоняване към самоубийство чл.127 НК 

312 Заразяване с венерическа болест чл. 135 НК 

401 Излагане на опасност живота или здравето на трудещите се чл.136 НК 

402 Излагане на опасност живота на другиго чл.137 НК 

403 Неоказване помощ на лице, намиращо се в безпомощно 
състояние 

чл.138 НК 

404 Неоказване на помощ при опасност за живота на друго лице чл.139 НК 

405 Неоказване на помощ при ПТП чл.140 НК 

406 Бездействие на медицинско лице спрямо болен или родилка чл. 141 НК 

420 Издаване на чужда тайна чл.145 НК 

421 Издаване на чужда тайна чрез СРС чл. 145а НК 

 

за ОС-въззивни: 

50204 Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК чл.117 НК 

50207 Убиийство от майка на рожба и убийство на 
новородено с чудовищен вид 

чл.120 - чл.121 НК 

50208 Убийство по непредпазливост чл.122 ал. 1 НК 

50209 Убийство по непредпазливост с огнестрелно оръжие, 
отровно вещество или две или повече лица 

чл.122 ал. 2 НК 

50212 Криминален аборт чл.126 НК 

50213 Подпомагане или склоняване към самоубийство чл.127 НК 

50312 Заразяване с венерическа болест чл. 135 НК 

50401 Излагане на опасност живота или здравето на 
трудещите се 

чл.136 НК 

50402 Излагане на опасност живота на другиго чл.137 НК 

50403 Неоказване помощ на лице, намиращо се в 
безпомощно състояние 

чл.138 НК 

50404 Неоказване на помощ при опасност за живота на друго 
лице 

чл.139 НК 
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50405 Неоказване на помощ при ПТП чл.140 НК 

50406 Бездействие на медицинско лице спрямо болен или 
родилка 

чл. 141 НК 

50420 Издаване на чужда тайна чл.145 НК 

50421 Издаване на чужда тайна чрез СРС чл. 145а НК 

 
 
 
В група „ 2. Средна и тежка телесна повреда – чл. 128-129 НК; телесна 
повреда – чл. 131-134 НК” се включват делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за РС 

301 Тежка телесна повреда чл.128 ал. 1 НК 

302 Средна телесна повреда чл.129 ал. 1 НК 

303 Лека телесна повреда чл.130 ал. 1 НК 

304 Лека телесна повреда без разстройство на здравето чл.130 ал. 2 НК 

305 Квалифицирани състави на телесна повреда чл.131 ал. 1 НК 

306 Тежка, средна телесна повреда на съдия, 
прокурор,следовател, лице от състава на МВ, 
държавен или частен съдебен изпълнител и помощник 
- частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен 
служител 

чл. 131 ал. 2, т. 1и 2 НК 

307 Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, 
лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен 
изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, 
митнически и данъчен служител 

Чл. 131, ал. 2, т. 3 и 4 НК 

308 Тежка или средна телесна повреда, представляваща 
опасен рецидив 

чл. 131а НК 

309 Телесна повреда, причинена в състояние на силно 
раздразнение и превишаване пределите на 
неизбежната отбрана 

чл.132 НК 

310 Тежка или средна телесна повреда, причинена по 
непредпазливост 

чл.133 НК 

311 Тежка или средна повреда, причинена при 
професионална непредпазливост 

чл.134 НК 

 

за ОС - въззивни: 

50301 Тежка телесна повреда чл.128 ал. 1 НК 

50302 Средна телесна повреда чл.129 ал. 1 НК 

50303 Лека телесна повреда чл.130 ал. 1 НК 

50304 Лека телесна повреда без разстройство на 
здравето 

чл.130 ал. 2 НК 

50305 Квалифицирани състави на телесна повреда чл.131 ал. 1 НК 

50306 Тежка, средна телесна повреда на съдия, 
прокурор,следовател, лице от състава на МВ, 
държавен или частен съдебен изпълнител и 
помощник - частен съдебен изпълнител, 
митнически и данъчен служител 

чл. 131 ал. 2, т. 1и 2 НК 

50307 Лека телесна повреда на съдия, 
прокурор,следовател, лице от състава на МВ, 
държавен или частен съдебен изпълнител и 
помощник - частен съдебен изпълнител, 
митнически и данъчен служител 

Чл. 131, ал. 2, т. 3 и 4 НК 

50308 Тежка или средна телесна повреда, 
представляваща опасен рецидив 

чл. 131а НК 

50309 Телесна повреда, причинена в състояние на чл.132 НК 
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силно раздразнение и превишаване пределите 
на неизбежната отбрана 

50310 Тежка или средна телесна повреда, причинена 
по непредпазливост 

чл.133 НК 

50311 Тежка или средна повреда, причинена при 
професионална непредпазливост 

чл.134 НК 

 
 
 
В група „3. Противозаконно лишаване от свобода – чл. 142а НК” се 

включват делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за РС 

411 Противозаконно лишаване от свобода чл. 142а ал. 1 НК 

412 Противозаконно лишаване от свобода от 
длъжностно лице, представител на 
обществеността в нарушение на службата 
или функцията му, от охранител, 
застраховател или лице от състава на МВР, 
от лице, действащо по поръчение на 
организирана престъпна група 

чл. 142а ал. 2 НК 

413 Противозаконно лишаване от свобода на 
бременна жена, малолетно или 
непълнолетно лице 

чл. 142а ал. 3 НК 

414 Противозаконно лишаване от свобода по 
начин, мъчителен и опасен за здравето на 
пострадалия или продължило повече от две 
денонощия 

чл. 142а ал. 4 НК 

415 Съзнателно настаняване или задържане на 
здраво лице в болнично заведение 

чл. 142а ал. 5 НК 

 

за ОС- въззивни: 

50411 Противозаконно лишаване от свобода чл. 142а ал. 1 НК 

50412 Противозаконно лишаване от свобода от 
длъжностно лице, представител на 
обществеността в нарушение на службата 
или функцията му, от охранител, 
застраховател или лице от състава на 
МВР, от лице, действащо по поръчение на 
организирана престъпна група 

чл. 142а ал. 2 НК 

50413 Противозаконно лишаване от свобода на 
бременна жена, малолетно или 
непълнолетно лице 

чл. 142а ал. 3 НК 

50414 Противозаконно лишаване от свобода по 
начин, мъчителен и опасен за здравето на 
пострадалия или продължило повече от 
две денонощия 

чл. 142а ал. 4 НК 

50415 Съзнателно настаняване или задържане 
на здраво лице в болнично заведение 

чл. 142а ал. 5 НК 
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В група „4. Принуда – чл. 143-144а НК” се включват делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за РС 

416 Принуда чл.143 ал. 1 и ал. 2 НК 

417 Принуда по чл. 143 ал. 3 НК чл. 143 ал. 3 НК 

418 Задържане на заложници чл. 143а НК 

419 
Закана с убийство или с друго престъпление против 
личността и имота на другиго 

чл.144 НК 

 

за ОС-въззивни: 

50416 Принуда чл.143 ал. 1 и ал. 2 НК 

50417 Принуда по чл. 143 ал. 3 НК чл. 143 ал. 3 НК 

50418 Задържане на заложници чл. 143а НК 

50419 
Закана с убийство или с друго престъпление против 
личността и имота на другиго 

чл.144 НК 

 
 
 
В група „5. Блудство, Изнасилване – чл. 151, чл. 152, чл. 157 НК, Други 
престъпления по Глава ІІ, Раздел VІІІ „Разврат” се включват делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за РС 

424 Блудство с лице, ненавършило 14 г. чл.149, ал. 1-4 НК 

425 Квалфицирани състави на блудство чл. 149, ал. 5 НК 

426 Блудство с лице, навършило 14 г. чл.150 НК 

427 
Съвкупление с лице, ненавършило 14г. или с лице, 
навършило 14 г., неразбиращо свойството и значението на 
извършеното 

чл.151 НК 

428 Изнасилване чл.152 ал. 1 НК 

429 Квалифицирани състави на изнасилване чл. 152 ал. 2 НК 

430 Квалифицирани състави на изнасилване чл. 152 ал. 3 НК 

431 Квалифицирани състави на изнасилване чл. 152 ал. 4 НК 

432 
Съвкупление чрез използване на служебна или материална 
зависимост 

чл.153 НК 

433 
Съвкупление между възходящи и низходящи, братя и 
сестри, осиновители и осиновени 

чл.154 НК 

434 Развратни действия с непълнолетно проституиращо лице чл. 154а НК 

435 Склоняване към проституция чл.155 НК 

436 
Извършване на развратни действия чрез изнудване с 
използване на интернет информация 

чл. 155а НК 

437 
Склоняване на непълнолетен за участие или наблюдение 
на развратни действия 

чл. 155б НК 

438 Отвличане с цел предоставяне за развратни действия чл.156 ал. 1 НК 

439 
Квалифицирани състави на отвличане с цел предоставяне 
за развратни действия 

чл. 156 ал. 2 НК 

440 
Квалифицирани състави на отвличане с цел предоставяне 
за развратни действия 

чл. 156 ал. 3 НК 

441 
Хомосексуални действия, осъществени чрез принуда или 
използване положение на зависимост 

чл.157 НК 
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442 Развратни действия с непълнолетни чл.158а НК 

443 Разпространение на порнографски материали чл.159 НК 

 

за ОС-въззивни: 

50424 Блудство с лице, ненавършило 14 г. чл.149, ал. 1-4 НК 

50425 Квалфицирани състави на блудство чл. 149, ал. 5 НК 

50426 Блудство с лице, навършило 14 г. чл.150 НК 

50427 
Съвкупление с лице, ненавършило 14г. или с лице, 
навършило 14 г., неразбиращо свойството и 
значението на извършеното 

чл.151 НК 

50428 Изнасилване чл.152 ал. 1 НК 

50429 Квалифицирани състави на изнасилване чл. 152 ал. 2 НК 

50430 Квалифицирани състави на изнасилване чл. 152 ал. 3 НК 

50431 Квалифицирани състави на изнасилване чл. 152 ал. 4 НК 

50432 
Съвкупление чрез използване на служебна или 
материална зависимост 

чл.153 НК 

50433 
Съвкупление между възходящи и низходящи, братя и 
сестри, осиновители и осиновени 

чл.154 НК 

50434 
Развратни действия с непълнолетно проституиращо 
лице 

чл. 154а НК 

50435 Склоняване към проституция чл.155 НК 

50436 
Извършване на развратни действия чрез изнудване с 
използване на интернет информация 

чл. 155а НК 

50437 
Склоняване на непълнолетен за участие или 
наблюдение на развратни действия 

чл. 155б НК 

50438 
Отвличане с цел предоставяне за развратни 
действия 

чл.156 ал. 1 НК 

50439 
Квалифицирани състави на отвличане с цел 
предоставяне за развратни действия 

чл. 156 ал. 2 НК 

50440 
Квалифицирани състави на отвличане с цел 
предоставяне за развратни действия 

чл. 156 ал. 3 НК 

50441 
Хомосексуални действия, осъществени чрез принуда 
или използване положение на зависимост 

чл.157 НК 

50442 Развратни действия с непълнолетни чл.158а НК 

50443 Разпространение на порнографски материали чл.159 НК 

 
 
 
В група „6. Склоняване към проституция, Трафик на хора – чл. 159а – 
159г НК” се включват делата по: 

 
код Описание     законов текст 
 

за РС 

444 Трафик на хора  -  чл. 159а НК 

445 Трафик на хора - чл. 159б НК 

446 Използване на лице, пострадало от трафик на хора  -  чл. 159в НК 

447 Трафик на хора, представляващ опасен рецидив  -  чл. 159г НК 

 

за ОС-въззивни: 

50444 Трафик на хора  -  чл. 159а НК 
 

50445 Трафик на хора - чл. 159б НК 
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50446 Използване на лице, пострадало от трафик на хора чл.159в НК 

50447 Трафик на хора, представляващ опасен рецидив чл.159г НК 

 
 
 
В група „7. Престъпления против интелектуалната собственост – 
чл. 172а – чл. 174 НК, Плагиатство – чл. 173 НК и други престъпления 
против правата на гражданите (глава ІІІ НК)” се включват делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за РС 

501 Против националното и расовото равенство чл.162 и чл.163 НК 

502 Против изповеданията чл.164,чл.165 и чл. 166 НК 

503 Против политическите права на гражданите чл.167 - чл. 169г НК 

504 
Нарушаване неприкосновеността на жилището и 
кореспонденцията 

чл.170 чл.171 НК 

505 Престъпления против трудовите права на гражданите чл. 172 НК 

506 Престъпление против авторските права чл.172а НК 

507 Престъпления против интелектуалната собственост чл.172б НК 

508 Плагиатство чл. 173 НК 

509 Престъпления против интелектуалната собственост чл. 174 НК 

510 
Престъпления против свободата на събранията, митингите 
и манифестациите 

чл.174а НК 

 

за ОС-въззивни: 

50501 Против националното и расовото равенство чл.162 и чл.163 НК 

50502 Против изповеданията 
чл.164,чл.165 и чл. 166 
НК 

50503 Против политическите права на гражданите чл.167 - чл. 169г НК 

50504 
Нарушаване неприкосновеността на жилището и 
кореспонденцията 

чл.170 чл.171 НК 

50505 Престъпления против трудовите права на гражданите чл. 172 НК 

50506 Престъпление против авторските права чл.172а НК 

50507 Престъпления против интелектуалната собственост чл.172б НК 

50508 Плагиатство чл. 173 НК 

50509 Престъпления против интелектуалната собственост чл. 174 НК 

50510 
Престъпления против свободата на събранията, 
митингите и манифестациите 

чл.174а НК 

 
 
В група „8. Неплащане на издръжка – чл. 183 НК, Престъпления по чл. 
175, ал.1 НК и други престъпления против брака, семейството и 
младежта (глава ІV НК) се включват делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за РС 

601 Престъпления против брака и семейството 
чл.176 чл.177 чл.178 чл.179 
чл.181 чл.182 НК 

602 Изоставяне на дете по користни подбуди или принуда чл. 182а НК 

603 Съгласие за продажба на дете чл.182б НК 
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604 Неплащане на издръжка чл.183 НК 

605 Престъпления против децата чл.184 чл.185 чл.186 НК 

606 Престъпления против младежта 
чл.187 чл.188 чл.189 чл.190 
чл.191 чл.192а НК 

607 Опиване с алкохолни напитки на непълнолетни чл.193 НК 

 

за ОС-въззивни: 

50601 Престъпления против брака и семейството 
чл.176 чл.177 чл.178 
чл.179 чл.181 чл.182 НК 

50602 Изоставяне на дете по користни подбуди или принуда чл. 182а НК 

50603 Съгласие за продажба на дете чл.182б НК 

50604 Неплащане на издръжка чл.183 НК 

50605 Престъпления против децата чл.184 чл.185 чл.186 НК 

50606 Престъпления против младежта 
чл.187 чл.188 чл.189 
чл.190 чл.191 чл.192а 
НК 

50607 Опиване с алкохолни напитки на непълнолетни чл.193 НК 

 
 
В група „9. Кражба – чл. 194-197 НК, Грабеж – чл. 198, чл. 200 НК, 

Присвояване – чл. 206-208 НК; Престъпления по чл. 218в НК, Вещно 

укривателство, унищожаване, повреждане и други престъпления по 

глава V НК.” се включват делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за РС 

701 Кражба чл.194 НК 

702 Квалифицирани състави на кражба чл. 195 ал. 1НК 

703 Кражба в големи размери чл. 195 ал. 2 НК 

704 

Кражба на взривни вещества,огнестрелни оръжия или 
боеприпаси от структурните звена на МВР, МО, от 
Българската армия, от структурите на подчинение на 
министъра на отбраната и от Държавна агенция Държавен 
резерв и военновременни запаси 

чл. 195 ал. 3 НК 

705 Кражба, представляваща опасен рецидив чл. 196 ал. 1 НК 

706 
Кражба в особено големи размери, представляваща 
особено тежък случай 

чл. 196а НК 

707 Привилегирован състав на кражба чл.197 НК 

708 Грабеж чл.198 от НК 

711 Приготовление за грабеж чл.200 НК 

718 Обсебване чл. 206 НК 

719 
Обсебване в големи размери или представляващо опасен 
рецидив 

чл.206 ал. 3 НК 

720 
Обсебване в особено големи размери, представляващо 
особено тежък случай 

чл. 206 ал.4 НК 

721 
Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца 
вещ 

чл. 207 НК 

722 Присвояване на съкровище чл. 208 НК 

739 Вещно укривателство чл.215 НК 

740 Унищожаване и повреждане чл.216 и чл.216а НК 
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за ОС-въззивни: 

50701 Кражба чл.194 НК 

50702 Квалифицирани състави на кражба чл. 195 ал. 1НК 

50703 Кражба в големи размери чл. 195 ал. 2 НК 

50704 

Кражба на взривни вещества,огнестрелни оръжия 
или боеприпаси от структурните звена на МВР, МО, 
от Българската армия, от структурите на подчинение 
на министъра на отбраната и от Държавна агенция 
Държавен резерв и военновременни запаси 

чл. 195 ал. 3 НК 

50705 Кражба, представляваща опасен рецидив чл. 196 ал. 1 НК 

50706 
Кражба в особено големи размери, представляваща 
особено тежък случай 

чл. 196а НК 

50707 Привилегирован състав на кражба чл.197 НК 

50708 Грабеж чл.198 от НК 

50711 Приготовление за грабеж чл.200 НК 

50718 Обсебване чл. 206 НК 

50719 
Обсебване в големи размери или представляващо 
опасен рецидив 

чл.206 ал. 3 НК 

50720 
Обсебване в особено големи размери, 
представляващо особено тежък случай 

чл. 206 ал.4 НК 

50721 
Присвояване на намерена или случайно попаднала у 
дееца вещ 

чл. 207 НК 

50722 Присвояване на съкровище чл. 208 НК 

50739 Вещно укривателство чл.215 НК 

50740 Унищожаване и повреждане чл.216 и чл.216а НК 

 
 
 

В група „10. Измама – чл. 209-211 НК, Документна измама – чл. 212 и чл. 

212а НК, Застрахователна измама – чл. 213 НК” се включват делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за РС 

723 Измама чл.209 НК 

724 Квалифицирани състави на измама чл.210 ал.1 НК 

725 
Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи 
размери, особено тежък случай или опасен рецидив 

чл.211 НК 

726 Документна измама чл.212, ал. 1 и 2 НК 

727 
Документна измама, при която полученото без правно 
основание имущество е от фондове на Европейския съюз 
или предоставено от тях на българската държава 

чл.212 ал.3 НК 

728 
Документна измама в големи размери или представляваща 
опасен рецидив 

чл.212 ал.4 НК 

730 Измама по чл.212а НК чл.212а НК 

731 Привилегирован състав на измама чл.212б НК 

732 Застрахователна измама чл.213 от НК 

 
за ОС-въззивни: 

50723 Измама чл.209 НК 

50724 Квалифицирани състави на измама чл.210 ал.1 НК 
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50725 
Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено 
големи размери, особено тежък случай или опасен 
рецидив 

чл.211 НК 

50726 Документна измама чл.212, ал. 1 и 2 НК 

50727 

Документна измама, при която полученото без 
правно основание имущество е от фондове на 
Европейския съюз или предоставено от тях на 
българската държава 

чл.212 ал.3 НК 

50728 
Документна измама в големи размери или 
представляваща опасен рецидив 

чл.212 ал.4 НК 

50730 Измама по чл.212а НК чл.212а НК 

50731 Привилегирован състав на измама чл.212б НК 

50732 Застрахователна измама чл.213 от НК 

 
 
 

В група „11. Изнудване – чл. 213а, ал. 1 и 2, чл. 214, ал.1 и 3, чл. 214а НК” 

се включват делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за РС 

733 Рекет чл.213а, ал. 1 НК 

734 Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал.2 НК 

737 Изнудване чл.214, ал. 1 и 3 НК 

 
за ОС-въззивни: 

50733 Рекет чл.213а, ал. 1 НК 

50734 Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал.2 НК 

50737 Изнудване чл.214, ал. 1 и 3 НК 

 
 

В група „12. Общи стопански престъпления – присвояване – чл. 201-205 
НК, злоупотреба с доверие – чл. 217 НК, безстопанственост – чл. 221-
223, чл.225 –227 НК, Престъпления против отделни стопански 
отрасли – чл. 228-240 НК, Престъпления против паричната и 
кредитната система – чл. 251 НК.” се включват делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за РС 

712 Длъжностно присвояване чл.201 НК 

713 
Длъжностно присвояване, за улесняването на което е 
извършено и друго престъпление, не по- тежко наказуемо 

чл.202 ал.1 т. 1 и т. 2 НК 

714 Длъжностно присвояване в големи размери чл.202 ал.2 НК 

715 
Длъжностно присвояване в особено големи размери, 
представляващо особено тежък случай 

чл.203 ал.1 НК 

716 Маловажни случаи на длъжностно присвояване чл. 204 НК 

717 Привилегирован състав на длъжностно присвояване чл.205 НК 

741 Злоупотреба на доверие чл. 217 НК 

805 Извършване на строителство върху земеделска земя чл. 221а НК 
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806 Даване на неверни данни за извършената работа чл.223 НК 

808 Сделки по цени над определените чл. 225 НК 

810 
Частна стопанска дейност под прикритието на държавна 
или обществена организация 

чл.226 НК 

812 Престъпления против промишлеността чл. 228 - чл.230 НК 

813 Престъпленя против търговията чл. 231 - чл. 233 НК 

814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол чл. 234 НК 

815 Извършване на търговска дейност без разрешение чл. 234а, чл. 234б НК 

816 
Неправомерно присъедняване към електропреносна и 
други мрежи или системи 

чл. 234в НК 

817 Престъпления против горското стопанство чл. 235 - 236 НК 

818 Престъпления против ловното и рибното стопанство чл. 238 - 240 НК 

833 Нарушения на валутния режим чл. 251 НК 

 
за ОС-въззивни: 

50712 Длъжностно присвояване чл.201 НК 

50713 
Длъжностно присвояване, за улесняването на което е 
извършено и друго престъпление, не по- тежко 
наказуемо 

чл.202 ал.1 т. 1 и т. 2 НК 

50714 Длъжностно присвояване в големи размери чл.202 ал.2 НК 

50715 
Длъжностно присвояване в особено големи размери, 
представляващо особено тежък случай 

чл.203 ал.1 НК 

50716 Маловажни случаи на длъжностно присвояване чл. 204 НК 

50717 Привилегирован състав на длъжностно присвояване чл.205 НК 

50741 Злоупотреба на доверие чл. 217 НК 

50805 Извършване на строителство върху земеделска земя чл. 221а НК 

50806 Даване на неверни данни за извършената работа чл.223 НК 

50808 Сделки по цени над определените чл. 225 НК 

50810 
Частна стопанска дейност под прикритието на 
държавна или обществена организация 

чл.226 НК 

50812 Престъпления против промишлеността чл. 228 - чл.230 НК 

50813 Престъпленя против търговията чл. 231 - чл. 233 НК 

50814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол чл. 234 НК 

50815 Извършване на търговска дейност без разрешение чл. 234а, чл. 234б НК 

50816 
Неправомерно присъедняване към електропреносна 
и други мрежи или системи 

чл. 234в НК 

50817 Престъпления против горското стопанство чл. 235 - 236 НК 

50818 Престъпления против ловното и рибното стопанство чл. 238 - 240 НК 

50833 Нарушения на валутния режим чл. 251 НК 

 
 
 

В група „13.Престъпления против кредиторите – чл. 227б – 227е НК” се 

включват делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за РС 

811 Престъпления против кредиторите чл.227б  - чл.227е НК 

 
за ОС-въззивни: 

50811 Престъпления против кредиторите чл.227б  - чл.227е НК 
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В група „14. Престъпления против реда на управлението – чл. 269 – 277 
НК, Престъпления свързани с единично нарушаване на границите на 
страната – чл. 279 – 281 НК, Други престъпления по служба – чл. 284 – 
285 НК.” се включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за РС 

901 Престъпления против реда на управлението чл.269 и чл.270 НК 

902 
Престъпление относно нарушаване мярките за 
административен надзор 

чл.272 НК 

903 
Самоволно извършване на действия по служба, която 
деецът не заема 

чл.274 НК 

904 
Неправомерно държане или ползване на формено облекло 
или служебни знаци 

чл. 274а НК 

905 
Подправяне, разпространение, ползване и унищожаване на 
официални удостоверителни знаци 

чл.276 чл.277 НК 

910 Незаконно преминаване през граница чл.279 НК 

911 Незаконно превеждане през граница чл. 280 НК 

912 
Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в 
страната в нарушение на закона 

чл. 281, ал. 1 НК 

919 Престъпление по служба чл. 284 НК 

920 Престъпление по служба чл. 284а - чл. 284в НК 

921 Престъпление по служба чл. 285 НК 

 
за ОС-въззивни: 

50901 Престъпления против реда на управлението чл.269 и чл.270 НК 

50902 
Престъпление относно нарушаване мeрките за 
административен надзор 

чл.272 НК 

50903 
Самоволно извършване на действия по служба, която 
деецът не заема 

чл.274 НК 

50904 
Неправомерно държане или ползване на формено 
облекло или служебни знаци 

чл. 274а НК 

50905 
Подправяне, разпространение, ползване и 
унищожаване на официални удостоверителни знаци 

чл.276 чл.277 НК 

50910 Незаконно преминаване през граница чл.279 НК 

50911 Незаконно превеждане през граница чл. 280 НК 

50912 
Противозаконно подпомагане н чужденец да 
пребивава в страната в нарушение на закона 

чл. 281, ал. 1 НК 

50919 Престъпление по служба чл. 284 НК 

50920 Престъпление по служба чл. 284а - чл. 284в НК 

50921 Престъпление по служба чл. 285 НК 
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В група „15. Престъпления против правосъдието – чл. 286–299 НК, вкл. 
Престъпления по чл. 287а НК.” се включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за РС 

922 Набедяване в престъпление пред орган на власт чл.286 НК 

923 
Упражняване принуда спрямо обвиняем, свидетел или 
експерт и манипулиране на технически записи 

чл.287 чл.288 чл.289 НК 

924 Престъпление против правосъдието чл.287а НК 

925 Лъжесвидетелстване чл.290 чл.290а НК 

926 
Изготвяне и представяне на невярно заключение от вещо 
лице 

чл.291 НК 

927 Подбуждане към престъпление по чл. 290 - 291 НК чл. 293 НК 

928 Умишлено неизпълнение на парично задължение чл.293а НК 

929 Лично укривателство чл.294 НК - чл.295 НК 

930 Неизпълнение на съдебно решение чл.296 НК 

931 Бягство на затворник чл.297 чл.298 чл.299 НК 

 
за ОС-въззивни: 

50922 Набедяване в престъпление пред орган на власт чл.286 НК 

50923 
Упражняване принуда спрямо обвиняем, свидетел 
или експерт и манипулиране на технически записи 

чл.287 чл.288 чл.289 НК 

50924 Престъпление против правосъдието чл.287а НК 

50925 Лъжесвидетелстване чл.290 чл.290а НК 

50926 
Изготвяне и представяне на невярно заключение от 
вещо лице 

чл.291 НК 

50927 Подбуждане към престъпление по чл. 290 - 291 НК чл. 293 НК 

50928 Умишлено неизпълнение на парично задължение чл.293а НК 

50929 Лично укривателство чл.294 НК - чл.295 НК 

50930 Неизпълнение на съдебно решение чл.296 НК 

50931 Бягство на затворник чл.297 чл.298 чл.299 НК 

 
 
 

В група „16. Глава ІХ ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ – чл. 308-319 НК” се 

включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за РС 

1001 
Съставяне и подправка на неистински частен или 
официален документ 

чл.308 чл.309 чл.310 НК 

1002 Квалифицирани състави по чл.308 ал.2 и чл.308 ал.3 НК 
чл.308 ал.2 и чл.308 ал.3 
НК 

1003 Съставяне на официален документ с невярно съдържание чл.311 НК 

1004 Квалифицирани състави на документни престъпления чл.310 и чл.311 НК 

1005 Документни престъпления чл.313 чл.313а чл.313б НК 

1006 Внасяне на неверни обстоятелства в официален документ чл.314 НК 

1007 Ползване на неистински или преправен документ 
чл.316 чл.317 чл.318 чл.319 
НК 
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за ОС-въззивни: 

51001 
Съставяне и подправка на неистински частен или 
официален документ 

чл.308 чл.309 чл.310 НК 

51002 
Квалифицирани състави по чл.308 ал.2 и чл.308 ал.3 
НК 

чл.308 ал.2 и чл.308 ал.3 
НК 

51003 
Съставяне на официален документ с невярно 
съдържание 

чл.311 НК 

51004 
Квалифицирани състави на документни 
престъпления 

чл.310 и чл.311 НК 

51005 Документни престъпления 
чл.313 чл.313а чл.313б 
НК 

51006 
Внасяне на неверни обстоятелства в официален 
документ 

чл.314 НК 

51007 Ползване на неистински или преправен документ 
чл.316 чл.317 чл.318 
чл.319 НК 

 
 
 

В група „17. Хулиганство и самоуправство – чл. 323-325 НК, Телесна 
повреда по чл. 161, ал.1 НК и други престъпления по глава Х НК” се 

включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за РС 

1201 Подбудителство и закана за извършване на престъпление чл.320 чл.320а НК 

1204 Самоуправство чл.323 и чл.323а НК 

1205 Упражняване на професия без правоспособност чл.324 НК 

1206 Хулиганство чл.325 ал.1 НК 

1207 Квалифицирани състави на хулиганство 
чл.325 ал.2 чл.325 ал.3 
чл.325 ал.4 НК 

1208 
Организиране на боеве с животни или предоставяне на 
животни за боеве 

чл. 325а НК 

1209 
Изтезаване на гръбначно животно, довело до смърт, тежко 
или трайно увреждане 

чл. 325б НК 

1210 Неполагане на грижи за гръбначно животно чл. 325в НК 

1211 Предаване на неверни знаци чрез средства за съобщения чл. 326 НК 

1212 Хазарт чл.327 НК 

 
за ОС-въззивни: 

51201 
Подбудителство и закана за извършване на 
престъпление 

чл.320 чл.320а НК 

51204 Самоуправство чл.323 и чл.323а НК 

51205 Упражняване на професия без правоспособност чл.324 НК 

51206 Хулиганство чл.325 ал.1 НК 

51207 Квалифицирани състави на хулиганство 
чл.325 ал.2 чл.325 ал.3 
чл.325 ал.4 НК 

51208 
Организиране на боеве с животни или предоставяне 
на животни за боеве 

чл. 325а НК 
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51209 
Изтезаване на гръбначно животно, довело до смърт, 
тежко или трайно увреждане 

чл. 325б НК 

51210 Неполагане на грижи за гръбначно животно чл. 325в НК 

51211 
Предаване на неверни знаци чрез средства за 
съобщения 

чл. 326 НК 

51212 Хазарт чл.327 НК 

 
 
 

В група „18. Престъпления по транспорта – чл. 343-343а НК, Други 
престъпления по транспорта – чл. 344-346а, Престъпления по 
съобщенията – чл. 347-348а, Престъпления по чл. 348б НК.” се 

включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за РС 

1312 Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта чл.343 ал.1, б. "а" и "б" НК 

1314 
Причиняване на телесна повреда при управление на МПС 
в квалифицирани случаи 

чл.343, ал.3, б."а" НК 

1316 Привилегирован състав на транспортно престъпление чл.343а НК 

1319 
Подправка и използване на контролни знаци и 
идентификационни номера 

чл.345 и чл.345а НК 

1320 Престъпления против радиосредства и далекосъобщения чл. 347 - чл.348а НК 

1321 Противозаконно отнемане на МПС чл.346 НК 

 
за ОС-въззивни: 

51312 
Причиняване на телесни повреди и щети в 
транспорта 

чл.343 ал.1, б. "а" и "б" 
НК 

51314 
Причиняване на телесна повреда при управление на 
МПС в квалифицирани случаи 

чл.343, ал.3, б."а" НК 

51316 
Привилегирован състав на транспортно 
престъпление 

чл.343а НК 

51319 
Подправка и използване на контролни знаци и 
идентификационни номера 

чл.345 и чл.345а НК 

51320 
Престъпления против радиосредства и 
далекосъобщения 

чл. 347 - чл.348а НК 

51321 Противозаконно отнемане на МПС чл.346 НК 

 
 
 

В група „19. Престъпления по транспорта – чл. 343б, 343в, 346б НК” се 

включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за РС 

1317 
Управление на МПС в пияно състояние или след употреба 
на наркотични вещества 

чл.343б НК 
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1318 

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание 
лишаване от право на управление на МПС, след като 
деецът е наказан за същото деяние по административен 
ред 

чл.343в НК 

 
за ОС-въззивни: 

51317 
Управление на МПС в пияно състояние или след 
употреба на наркотични вещества 

чл.343б НК 

51318 

Управление на МПС в срока на изтърпяване на 
наказание лишаване от право на управление на 
МПС, след като деецът е наказан за същото деяние 
по административен ред 

чл.343в НК 

 
 
 
В група „20. Престъпления против народното здраве и против 
околната среда – чл. 349-353з, чл. 355-356 НК, Други общоопасни – чл. 
356а-356б НК, Престъпления при използване на атомна енергия за 
мирни цели – чл. 356г-356д, чл. 356ж, чл. 356з, чл. 356й, чл. 356к НК и 
други престъпления по глава ХІ НК” се включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за РС 

1301 Умишлен палеж чл. 330, ал. 1 НК 

1303 Палеж по непредпазливост чл.331 НК 

1305 Причиняване на наводнение по непредпазливост чл. 335 НК 

1306 
Незаконно производство, придобиване, държане и 
предаване на оръжие, боеприпаси и взривове 

чл.337 чл.338 чл.339 НК 

1307 
Производство, използване, продажба или държане на 
специално техническо средство 

чл.339а НК 

1308 Производство и сделки със стоки с двойна употреба чл. 339б НК 

1322 
Умишлено замърсяване или заразяване на питейни 
системи 

чл.349, ал. 1 НК 

1325 Престъпления против народното здраве 
чл.349а, чл.350, ал. 1, 
чл.350а НК 

1326 Престъпления против народното здраве чл. 350, ал. 2 НК 

1328 Непредпазливи престъпления против народното здраве чл.351 НК 

1329 Използване на минерална вода без надлежно разрешение чл. 353з НК 

1330 
Замърсяване на околната среда с химически, биологически 
и радиоактивни вещества 

чл.353в - чл.353ж НК 

1331 Престъпления против околната среда 
чл.352, чл.352а, чл.353, 
чл.353а, чл.353б НК 

1337 
Приготовления за престъпления, свързани с наркотични 
вещества 

чл.356а НК 

1338 Общоопасни престъпления, извършени от чужд гражданин чл.356б НК 

1339 
Престъпления, свързани с използване на атомната енергия 
за мирни цели 

чл.356г , чл.356д, чл.356й, 
чл.356к НК 

 
за ОС-въззивни: 

51301 Умишлен палеж чл. 330, ал. 1 НК 
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51303 Палеж по непредпазливост чл.331 НК 

51305 Причиняване на наводнение по непредпазливост чл. 335 НК 

51306 
Незаконно производство, придобиване, държане и 
предаване на оръжие, боеприпаси и взривове 

чл.337 чл.338 чл.339 НК 

51307 
Производство, използване, продажба или държане на 
специално техническо средство 

чл.339а НК 

51308 Производство и сделки със стоки с двойна употреба чл. 339б НК 

51322 
Умишлено замърсяване или заразяване на питейни 
системи 

чл.349, ал. 1 НК 

51325 Престъпления против народното здраве 
чл.349а, чл.350, ал. 1, 
чл.350а НК 

51326 Престъпления против народното здраве чл. 350, ал. 2 НК 

51328 
Непредпазливи престъпления против народното 
здраве 

чл.351 НК 

51329 
Използване на минерална вода без надлежно 
разрешение 

чл. 353з НК 

51330 
Замърсяване на околната среда с химически, 
биологически и радиоактивни вещества 

чл.353в - чл.353ж НК 

51331 Престъпления против околната среда 
чл.352, чл.352а, чл.353, 
чл.353а, чл.353б НК 

51337 
Приготовления за престъпления, свързани с 
наркотични вещества 

чл.356а НК 

51338 
Общоопасни престъпления, извършени от чужд 
гражданин 

чл.356б НК 

51339 
Престъпления, свързани с използване на атомната 
енергия за мирни цели 

чл.356г чл.356д чл.356й 
чл.356к НК 

 
 
 
В група „21. Престъпления свързани с противозаконна дейност с 
наркотични вещества – чл.354-354в (без чл. 354а, ал.1 и 2, чл. 354б) НК” 

се включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за РС 

1333 
Състави на придобиване и държане на наркотични 
вещества 

чл.354а, ал. 3, 4 и 5 НК 

1335 
Основен състав на отглеждане на растения с цел 
производство на наркотични вещества 

чл.354в, ал. 1 НК 

1336 
Квалифицирани състави на отглеждане на растения с цел 
производство на наркотични вещества 

чл. 354в, ал. 2 и ал. 3 НК 

 
за ОС-въззивни: 

51333 
Състави на придобиване и държане на наркотични 
вещества 

чл.354а, ал. 3, 4 и 5 НК 

51335 
Основен състав на отглеждане на растения с цел 
производство на наркотични вещества 

чл.354в, ал. 1 НК 

51336 
Квалифицирани състави на отглеждане на растения с 
цел производство на наркотични вещества 

чл. 354в, ал. 2 и ал. 3 НК 
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В група „22. Наказателни дела от частен характер: Обида и клевета” 

се включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за РС 

422 Обида и квалифицирана обида 
чл.146 НК и чл.148, ал. 1 
НК 

423 Клевета и квалифицирана клевета 
чл.147 НК и чл.148, ал. 2 
НК 

1700 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - по тъжба 
на пострадалия (НПК) 

  

 
за ОС-въззивни: 

6000 ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР 
Въззивни производства от 
частен характер 

50422 Обида и квалифицирана обида 
чл.146 НК и чл.148, ал. 1 
НК 

50423 Клевета и квалифицирана клевета 
чл.147 НК и чл.148, ал. 2 
НК 

 
 
 
 

В група „23. ЧНД по молби за реабилитация” се включват делата по:  

 
код Описание      

 

за РС 

2400 Производство по молби за реабилитация 

 
за ОС-въззивни: 

7140 Производство по молби за реабилитация 

 
 
В група „24. ЧНД по предложения за принудителни медицински мерки по 
чл. 89 НК” се включват делата по:  

 
код Описание      

 

за РС 

2410 
Производство по предложение за принудителни 
медицински мерки по чл. 89 от НК 

 
за ОС-въззивни: 

7150 
Производство по предложение за принудителни 
медицински мерки по чл. 89 от НК 
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В група „25. ЧНД по искания за задължително настаняване и лечение по 
Закона за здравето” се включват делата по:  

 
код Описание       

 

за РС 

2420 

Производство по искания за задължително настаняване и 
лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за 
здравето 

 
за ОС-въззивни: 

7160 

Производство по искания за задължително настаняване и 
лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за 
здравето 

 
 
 

В група „26. ЧНД по молба за определяне на общото наказание” се 

включват делата по:  

 
код Описание       

 

за РС 

2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-
27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) 

2120 
Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 
1, т. 3 НПК 

2130 
Производство за прилагане на чл. 70 НК – чл. 306, ал. 1, т. 
1 НПК 

4350 Производства по приложението на чл.78а НК 

 
за ОС-въззивни: 

7010 
Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-
27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) 

7020 
Производство за прилагане на чл. 53 НК – чл. 306, ал. 1, т. 
1 НПК 

7040 
Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 
1, т. 3 НПК 

7050 
Производство за прилагане на чл. 70 НК – чл. 306, ал. 1, т. 
1 НПК 

7060 
Производство за произнасяне за веществените 
доказателства и разноските - чл. 306, ал. 1, т. 4 НПК 

7170 Производство по чл. 249 от НПК 

7180 Производство по чл. 270 от НПК 

7300 
Други въззивни частни наказателни дела, други 
производства по Глава ХХІІ НК 

94350 Производства по приложението на чл.78а НК 
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В група „27. ЧНД по чл. 222, чл. 223 НПК, ЧНД по делегация на български 
и чуждестранни съдилища по наказателни дела” се включват делата 

по:  

 
код Описание       

 

за РС 

2430 
Производство по делегация на български и чуждестранни 
съдилища по наказателни дела 

2520 Други частни наказателни дела 

3030 
Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, 
чл. 223 от НПК 

 

 
 

В група „28. ЧНД по ЗБППМН” се включват делата по:  

 
код Описание       

 

за РС 

2500 Производство по чл.24 от ЗБППМН 

2510 Производство по чл.24а от ЗБППМН 

 
за ОС-въззивни: 

7200 Производство по чл. 24б от ЗБППМН 

 
 
 

В група „29. ЧНД във връзка със съдебен контрол върху мерките за 
процесуална принуда, ЧНД по ЗИНЗС” се включват делата по:  

 
код Описание       

 

за РС 

2320 Производство по чл. 74, ал. 2 от ЗИНЗС 

2330 Производство по чл. 111 от ЗИНЗС 

3010 
Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в 
досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА 

3020 
Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в 
досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА 

3070 Производство по чл. 61, ал. 3 НПК 

3080 Производство по чл. 67 НПК 

3090 Производство по чл. 68 НПК 

3100 Производство по чл. 69 НПК 

3110 Производство по чл. 70 НПК 

3120 Производство по чл. 72 НПК 

3130 Производство по чл. 73 НПК 

3140 Производство по Глава 26 НПК 

3142 Производство по Глава 29 НПК 

3150 
Други частни наказателни дела по искания към съда в 
досъдебното производство 
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за ОС-въззивни: 

7030 

Производство за определяне на първоначалния режим и 
типа затворническо заведение – чл. 61, т. 1–3 ЗИНЗС 
(чл.306, ал. 1, т. 2 НПК) 

7190 Производство по чл. 309, ал. 2 и 3 от НПК 

8010 
Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в 
досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА 

8020 
Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в 
досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА 

8040 Производство по чл. 68 НПК 

8050 Производство по чл. 69 НПК 

8060 Производство по чл. 70 НПК 

8070 Производство по чл. 72 НПК 

8080 Производство по чл. 73 НПК 

8090 
Други въззивни частни наказателни дела по искания към 
съда в досъдебното производство 

 
 
В група „30. ЧНД във връзка със съдебен контрол по чл. 243 НПК” се 

включват делата по:  

 
код Описание    

 

за РС 

3040 Производство по чл. 243 НПК 

 
за ОС-въззивни: 

8030 Производство по чл. 243 НПК 

 
 

 

В група „31. ЧНД във връзка със съдебен контрол по чл. 244 НПК” се 

включват делата по:  

 
код Описание    

 

за РС 

3050 Производство по чл. 244 НПК 

 
 
 
В група „32. ЧНД по чл. 146, чл. 158, чл.161, чл. 164, чл. 165 НПК” се 

включват делата по:  

 
код Описание       

 

за РС 

3060 
Производство по чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 
от НПК 
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В група „33. Административнонаказателни дела: АНХД по УБДХ и по 
ЗООРПСМ (спортно хулигантство)” се включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за РС 

900А ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТА чл. 307б - чл. 307е 

4360 Производство по УБДХ   

4370 Производство по ЗООРПСМ   

 
за ОС-въззивни: 

50900А ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТА чл. 307б - чл. 307е 

94360 Производство по УБДХ   

94370 Производство по ЗООРПСМ   

 
 
 

В група „34. Административнонаказателни дела по ЗАНН:  КАТ, МВР” 

се включват делата по:  

 
код Описание       

 

за РС 

4010 КАТ 

4260 МВР 

4380 Други административни от наказателен характер дела 

 
 

В група „35. Административнонаказателни дела по ЗАНН: КФН, НЗОК” 

се включват делата по:  

 
код Описание       

 

за РС 

4020 КФН 

4030 НЗОК 

 
 

В група „36. Административнонаказателни дела по ЗАНН: НАП, АДФИ, 
Агенция Митници, ДНСК” се включват делата по:  

 
код Описание       

 

за РС 

4040 НАП 

4050 АДФИ 

4060 Агенция "Митници" 

4070 ДНСК 
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В група „37. Административнонаказателни дела по ЗАНН: КРС, СЕМ, 
КХ, КЗП, ДАДРВВЗ, КЗДискриминация, ДАНС, Патентно ведомство, 
ДАЯР, ДАМТН, КЗЛД, Агенция за закрила на детето, Министерство на 
културата” се включват делата по:  

 
код Описание       

 

за РС 

4080 КРС 

4090 СЕМ 

4100 КХ 

4110 Комисия по хазарта 

4120 Комисия за защита на потребителите 

4130 ДАДРВВЗ 

4140 Комисия за защита от дискриминация 

4150 ДАНС 

4160 Патентно ведомство 

4170 ДАЯР 

4180 ДАМТН 

4190 КЗЛД 

4200 Агенция за закрила на детето 

4210 Министерство на културата 

 
 
 
В група „38. Административнонаказателни дела по ЗАНН: ДИТ, ДКСБТ, 
ИААА, БАБХ, Общини, ИАРА, МОСВ, Сметна палата, РИОСВ, РДВ, РДГ, 
Здравна инспекция” се включват делата по:  

 
код Описание      

 

за РС 

4220 ДИТ 

4230 ДКСБТ 

4240 ИААА 

4250 БАБХ 

4270 Общини 

4280 ИАРА 

4290 МОСВ 

4300 Сметна Палата 

4310 РИОСВ 

4320 РДВ 

4330 РДГ 

4340 Здравна инспекция 
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В група „39. ЗЕС, чл. 159а НПК, вкл. чл. 68 ЗМВР” се включват делата по:  

 
код Описание       

 

за РС 

2530 
 Производство по искане на прокурор за разкриване на 
банкова тайна 

2540  Производство по искания към съда по ЗЕС 

2550  Производство по чл. 40, ал. 4 от ДОПК 

2560  Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС  

2570  Производство по искания по ЗПИПАОИД 

2580  Производство по искания по ЗПИИСРРПОУАС 

 
 
 
 

По Приложение № 2.2.  
 
 
В група „1. Престъпления против мира и човечеството- чл. 407-419а 
(без чл. 411а) НК” се включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за ОС - І инстанция 

1601 Престъпления против мира чл.407 чл.408 чл.409 НК 

1602 
Престъпления против законите и обичаите за водене на 
война 

чл.410 - чл.415а НК 

1603 Престъпления против човечеството чл.416 - чл.419а НК 

 
за АС: 

51601 Престъпления против мира чл.407 чл.408 чл.409 НК 

51602 
Престъпления против законите и обичаите за водене 
на война 

чл.410 - чл.415а НК 

51603 Престъпления против човечеството чл.416 - чл.419а НК 

 
 
 

В група „2. Убийства – чл. 115-чл.119 НК” се включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за ОС - І инстанция 

201 Убийство по чл.115 НК чл.115 НК 

202 Квалифицирани състави на убийство чл.116 ал.1 НК 

203 

Убийство на съдия, прокурор,следовател, полицейски 
орган, разследващ полицай, държавен или частен съдебен 
изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, 
митнически и данъчен служител 

чл.116 ал. 2 НК 

204 Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК чл.117 НК 

205 Убийство в състояние на силно раздразнение чл.118 НК 
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206 
Убийство при превишаване пределите на неизбежната 
отбрана 

чл.119 НК 

214 Опит за убийство по чл. 115 НК чл.115 НК 

215 Опит за убийство по чл. 116 НК чл.116 НК 

216 Опит за убийство по чл. 118 НК чл.118 НК 

 
за АС: 

50201 Убийство по чл.115 НК чл.115 НК 

50202 Квалифицирани състави на убийство чл.116 ал.1 НК 

50203 

Убийство на съдия, прокурор,следовател, полицейски 
орган, разследващ полицай, държавен или частен 
съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен 
изпълнител, митнически и данъчен служител 

чл.116 ал. 2 НК 

50204 Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК чл.117 НК 

50205 Убийство в състояние на силно раздразнение чл.118 НК 

50206 
Убийство при превишаване пределите на 
неизбежната отбрана 

чл.119 НК 

50214 Опит за убийство по чл. 115 НК чл.115 НК 

50215 Опит за убийство по чл. 116 НК чл.116 НК 

50216 Опит за убийство по чл. 118 НК чл.118 НК 

 
 
 
В група „3. Смърт по непредпазливост – чл. 123, чл. 124 НК” се 

включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за ОС - І инстанция 

210 Лишаване от живот при професионална непредпазливост чл.123 НК 

211 
Непредпазливо убийство вследствие на умишлено 
нанесена телесна повреда 

чл.124 НК 

 
за АС: 

50210 
Лишаване от живот при професионална 
непредпазливост 

чл.123 НК 

50211 
Непредпазливо убийство вследствие на умишлено 
нанесена телесна повреда 

чл.124 НК 

 
 
 
В група „4. Телесна повреда по чл.131, ал.1, т.1 и т.2  НК” се включват 
делата по:  

 
код Описание       законов текст 
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за ОС - І инстанция 

306 

Тежка, средна телесна повреда на съдия, 
прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен 
или частен съдебен изпълнител и помощник - частен 
съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител 

чл. 131 ал. 2, т. 1и 2 НК 

 
за АС: 

50306 

Тежка, средна телесна повреда на съдия, 
прокурор,следовател, лице от състава на МВ, 
държавен или частен съдебен изпълнител и 
помощник - частен съдебен изпълнител, митнически 
и данъчен служител 

чл. 131 ал. 2, т. 1и 2 НК 

 
 
 
В група „5. Отвличане – чл. 142 НК” се включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за ОС - І инстанция 

407 Отвличане чл.142, ал. 1 НК 

408 Квалифицирани състави на отвличане чл. 142 ал. 2 НК 

409 Отвличане по чл. 142, ал.3 НК чл. 142, ал.3 НК 

410 Приготовление за отвличане чл. 142, ал. 5 

 
за АС: 

50407 Отвличане чл.142, ал. 1 НК 

50408 Квалифицирани състави на отвличане чл. 142 ал. 2 НК 

50409 Отвличане по чл. 142, ал.3 НК чл. 142, ал.3 НК 

50410 Приготовление за отвличане чл. 142, ал. 5 

 
 
 
В група „6. Блудство – чл. 149, ал.5 НК, Изнасилване – чл. 152, ал.4 НК” 

се включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за ОС - І инстанция 

425 Квалифицирани състави на блудство чл. 149, ал. 5 НК 

431 Квалифицирани състави на изнасилване чл. 152 ал. 4 НК 

 
за АС: 

50425 Квалифицирани състави на блудство чл. 149, ал. 5 НК 

50431 Квалифицирани състави на изнасилване чл. 152 ал. 4 НК 

 
 
 
В група „7. Кражба – чл. 196а НК, Грабеж – чл. 199 НК” се включват делата 

по:  

 
код Описание       законов текст 
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за ОС - І инстанция 

706 
Кражба в особено големи размери, представляваща 
особено тежък случай 

чл. 196а НК 

709 Квалифицирани състави на грабеж чл. 199 ал. 1 НК 

710 Квалифицирани състави на грабеж чл. 199 ал. 2 НК 

 

за АС: 

50706 
Кражба в особено големи размери, представляваща 
особено тежък случай 

чл. 196а НК 

50709 Квалифицирани състави на грабеж чл. 199 ал. 1 НК 

50710 Квалифицирани състави на грабеж чл. 199 ал. 2 НК 

 
 
 
В група „8. Документна измама – чл. 212, ал.5 НК” се включват делата 

по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за ОС - І инстанция 

729 Документна измама в особено големи размери чл. 212 ал.5 НК 

 
за АС: 

50729 Документна измама в особено големи размери чл. 212 ал.5 НК 

 
 
 
В група „9. Изнудване – чл. 213а, ал.3 и ал.4, чл. 214, ал.2 НК” се включват 
делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за ОС - І инстанция 

735 Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал.3 НК 

736 Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал.4 НК 

738 Квалифицирани състави на изнудване чл.214, ал. 2 НК 

 
за АС: 

50735 Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал.3 НК 

50736 Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал.4 НК 

50738 Квалифицирани състави на изнудване чл.214, ал. 2 НК 

 
 
 
В група „10. Присвояване – чл. 203, чл. 206,, ал.4 НК, 
Безстопанственост – чл. 219, чл. 220 НК” се включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за ОС - І инстанция 

715 
Длъжностно присвояване в особено големи размери, 
представляващо особено тежък случай 

чл.203 ал.1 НК 



 27

720 
Обсебване в особено големи размери, представляващо 
особено тежък случай 

чл. 206 ал.4 НК 

801 Безстопанственост чл.219, ал. 1 и 2 НК 

802 Умишлена безстопанственост чл.219, ал.3 НК 

803 
Безстопанственост в особено големи размери, 
представляваща особено тежък случай 

чл.219, ал.4 НК 

804 
Сключване на неизгодна сделка в това число и 
квалифициран състав 

чл. 220 НК 

 
за АС: 

50715 
Длъжностно присвояване в особено големи размери, 
представляващо особено тежък случай 

чл.203 ал.1 НК 

50720 
Обсебване в особено големи размери, 
представляващо особено тежък случай 

чл. 206 ал.4 НК 

50801 Безстопанственост чл.219, ал. 1 и 2 НК 

50802 Умишлена безстопанственост чл.219, ал.3 НК 

50803 
Безстопанственост в особено големи размери, 
представляваща особено тежък случай 

чл.219, ал.4 НК 

50804 
Сключване на неизгодна сделка по в това число и 
квалифициран състав 

чл. 220 НК 

 
 
 
В група „11. Престъпления против митническия режим, Контрабанда– 
чл. 242 НК,(без ал. 2 и 3), Контрабанда на наркотични вещества - чл. 
242, ал.2 и ал.3 НК” се включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за ОС - І инстанция 

819 Контрабанда чл.242 НК 

820 Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК 
чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, 
ж, з НК 

821 Контрабанда на оръжие, взривове и боеприпаси чл.242 ал.1 б.г НК 

822 Контрабанда на наркотични вещества чл.242 ал.2 НК 

823 
Контрабанда на прекурсори или съоръжения и материали 
за производство на наркотични вещества 

чл.242 ал.3 НК 

824 Квалифицирани състави на контрабанда чл. 242, ал. 4 НК 

825 Контрабанда на стоки за транзитен пренос чл. 242а НК 

 
за АС: 

50819 Контрабанда чл.242 НК 

50820 Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК 
чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, 
е, ж, з НК 

50821 Контрабанда на оръжие, взривове и боеприпаси чл.242 ал.1 б.г НК 

50822 Контрабанда на наркотични вещества чл.242 ал.2 НК 

50823 
Контрабанда на прекурсори или съоръжения и 
материали за производство на наркотични вещества 

чл.242 ал.3 НК 

50824 Квалифицирани състави на контрабанда чл. 242, ал. 4 НК 

50825 Контрабанда на стоки за транзитен пренос чл. 242а НК 
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В група „12. Престъпления против паричната и кредитна система – 
чл. 243-252 (без чл. 251) НК” се включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за ОС - І инстанция 

826 Престъпления против паричната и кредитна система чл.243, чл.246, чл.248 НК 

827 
Придобиване или прокарване в обръщение на подправени 
парични знаци или платежни инструменти 

чл. 244 НК 

828 Престъпление по чл. 244а НК чл. 244а НК 

829 Приемане и прокарване на подправен паричен знак чл. 245 НК 

830 
Получаване на кредит чрез представяне на неверни 
сведения 

чл. 248а НК 

831 
Използване на платежен инструмент с неверни данни или 
без съгласието на титуляра 

чл. 249 НК 

832 Нарушения на валутния режим чл. 250 НК 

834 
Извършване по занятие на банкови, застрахователни и 
други финансови сделки без съответно разрешение 

чл. 252 НК 

 
за АС: 

50826 Престъпления против паричната и кредитна система 
чл.243, чл.246, чл.248 
НК 

50827 
Придобиване или прокарване в обръщение на 
подправени парични знаци или платежни 
инструменти 

чл. 244 НК 

50828 Престъпление по чл. 244а НК чл. 244а НК 

50829 Приемане и прокарване на подправен паричен знак чл. 245 НК 

50830 
Получаване на кредит чрез представяне на неверни 
сведения 

чл. 248а НК 

50831 
Използване на платежен инструмент с неверни данни 
или без съгласието на титуляра 

чл. 249 НК 

50832 Нарушения на валутния режим чл. 250 НК 

50834 
Извършване по занятие на банкови, застрахователни 
и други финансови сделки без съответно разрешение 

чл. 252 НК 

 
 
 
В група „13. Пране на пари – чл.253-253б НК, Данъчни престъпления – 
чл.255-260 НК” се включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за ОС - І инстанция 

835 Пране на пари, приготовление и сдружаване чл.253 , ал.1 НК чл.253а НК 

836 Квалифицирани състави на пране на пари чл.253, ал. 2 - 5 НК 

837 
Нарушаване разпоредбите на Закона за мерките срещу 
изпирането на пари от длъжностно лице 

чл.253б НК 

838 
Престъпления, свързани с нарушаване на бюджетната 
дисциплина 

чл.254а и чл.254б от НК 

839 Укриване и неплащане на данъчни задължения 
чл.255 чл.255а чл.256 
чл.257 НК 

840 Противозаконно противодействие на данъчен орган чл. 258 НК 
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841 
Създаване на юридическо лице с идеална цел с цел 
получаване на неследваща се имотна облага 

чл. 259 НК 

842 
Представяне на невярно заключение от лицензиран 
оценител или одитор 

чл. 260 НК 

 
за АС: 

50835 Пране на пари, приготовление и сдружаване 
чл.253 ал.1 НК чл.253а 
НК 

50836 Квалифицирани състави на пране на пари чл.253, ал. 2 - 5 НК 

50837 
Нарушаване разпоредбите на Закона за мерките 
срещу изпирането на пари от длъжностно лице 

чл.253б НК 

50838 
Престъпления, свързани с нарушаване на 
бюджетната дисциплина 

чл.254а и чл.254б от НК 

50839 Укриване и неплащане на данъчни задължения 
чл.255 чл.255а чл.256 
чл.257 НК 

50840 Противозаконно противодействие на данъчен орган чл. 258 НК 

50841 
Създаване на юридическо лице с идеална цел с цел 
получаване на неследваща се имотна облага 

чл. 259 НК 

50842 
Представяне на невярно заключение от лицензиран 
оценител или одитор 

чл. 260 НК 

 

 

 

 

В група „14. Престъпления, свързани с посегателство върху културни 
ценности- чл. 277а-278д НК” се включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за ОС - І инстанция 

906 
Противоправно търсене и извършване на теренни 
археологически разкопки или подводни проучвания 

чл. 277а НК 

907 
Откриване и несъобщаване, унищожаване или повреждане 
на културна ценност 

чл. 278 НК 

908 
Извършване на археологически разкопки и отчуждаване на 
културни ценности 

чл.278а чл.278б НК 

909 
Унищожаване или повреждане на защитени територии, 
растителни или животински видове 

чл.278в НК - чл.278д НК 

 
за АС: 

50906 
Противоправно търсене и извършване на теренни 
археологически разкопки или подводни проучвания 

чл. 277а НК 

50907 
Откриване и несъобщаване, унищожаване или 
повреждане на културна ценност 

чл. 278 НК 

50908 
Извършване на археологически разкопки и 
отчуждаване на културни ценности 

чл.278а чл.278б НК 

50909 
Унищожаване или повреждане на защитени 
територии, растителни или животински видове 

чл.278в НК - чл.278д НК 
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В група „15. Престъпления по служба – чл.282-283б НК” се включват 
делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за ОС - І инстанция 

913 Основен състав на престъпление по служба чл.282, ал.1 НК 

914 Квалифицирани състави на престъпление по служба чл.282, ал. 2 - 5 НК 

915 Престъпление по служба чл. 282а НК 

916 Престъпление по служба чл. 283 НК 

917 Престъпление по служба чл. 283а НК 

918 Престъпление по служба чл. 283б НК 

 
за АС: 

50913 Основен състав на престъпление по служба чл.282  ал.1 НК 

50914 Квалифицирани състави на престъпление по служба чл.282, ал. 2 - 5 НК 

50915 Престъпление по служба чл. 282а НК 

50916 Престъпление по служба чл. 283 НК 

50917 Престъпление по служба чл. 283а НК 

50918 Престъпление по служба чл. 283б НК 

 
 
 
В група „16. Престъпления против правосъдието – чл.286-299НК, вкл. 
Престъпления по чл. 287а НК” се включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за ОС - І инстанция 

922 Набедяване в престъпление пред орган на власт чл.286 НК 

923 
Упражняване принуда спрямо обвиняем, свидетел или 
експерт и манипулиране на технически записи 

чл.287 чл.288 чл.289 НК 

924 Престъпление против правосъдието чл.287а НК 

925 Лъжесвидетелстване чл.290 чл.290а НК 

926 
Изготвяне и представяне на невярно заключение от вещо 
лице 

чл.291 НК 

927 Подбуждане към престъпление по чл. 290 - 291 НК чл. 293 НК 

928 Умишлено неизпълнение на парично задължение чл.293а НК 

929 Лично укривателство чл.294 НК - чл.295 НК 

930 Неизпълнение на съдебно решение чл.296 НК 

931 Бягство на затворник чл.297 чл.298 чл.299 НК 

 
за АС: 

50922 Набедяване в престъпление пред орган на власт чл.286 НК 

50923 
Упражняване принуда спрямо обвиняем, свидетел 
или експерт и манипулиране на технически записи 

чл.287 чл.288 чл.289 НК 

50924 Престъпление против правосъдието чл.287а НК 

50925 Лъжесвидетелстване чл.290 чл.290а НК 

50926 
Изготвяне и представяне на невярно заключение от 
вещо лице 

чл.291 НК 

50927 Подбуждане към престъпление по чл. 290 - 291 НК чл. 293 НК 
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50928 Умишлено неизпълнение на парично задължение чл.293а НК 

50929 Лично укривателство чл.294 НК - чл.295 НК 

50930 Неизпълнение на съдебно решение чл.296 НК 

50931 Бягство на затворник чл.297 чл.298 чл.299 НК 

 
 
 
 
 
 
 
В група „17. Пасивен и активен подкуп – чл.225б, чл.225в, чл. 224 НК, 
Подкуп- чл. 301-307а НК” се включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за ОС - І инстанция 

807 Промишлен шпионаж чл.224 НК 

809 Получаване на неследващи се имотни облаги чл.225б и чл.225в НК 

932 Подкуп чл.301 НК 

933 Квалифицирани състави на подуп чл.302 НК 

934 
Подкуп в особено големи размери, представляващ особено 
тежък случай 

чл.302а НК 

935 Подкуп на длъжностно лице чл.304 НК 

936 
Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно 
положение, включително съдия, съдебен заседател, 
прокурор или следовател 

чл.304а НК 

937 Подкуп от и на чуждо длъжностно лице 
чл.301 ал.5 и чл.304 ал.3 
НК 

938 Подкуп с цел упражняване на влияние чл.304б НК 

939 Подкуп, получен от арбитър или вещо лице чл.305 НК 

940 Посредничество за подкуп чл.305а НК 

941 Провокация за подкуп чл.307 НК 

 
за АС: 

50807 Промишлен шпионаж чл.224 НК 

50809 Получаване на неследващи се имотни облаги чл.225б и чл.225в НК 

50932 Подкуп чл.301 НК 

50933 Квалифицирани състави на подуп чл.302 НК 

50934 
Подкуп в особено големи размери, представляващ 
особено тежък случай 

чл.302а НК 

50935 Подкуп на длъжностно лице чл.304 НК 

50936 
Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно 
служебно положение, включително съдия, съдебен 
заседател, прокурор или следовател 

чл.304а НК 

50937 Подкуп от и на чуждо длъжностно лице 
чл.301 ал.5 и чл.304 ал.3 
НК 

50938 Подкуп с цел упражняване на влияние чл.304б НК 

50939 Подкуп, получен от арбитър или вещо лице чл.305 НК 

50940 Посредничество за подкуп чл.305а НК 

50941 Провокация за подкуп чл.307 НК 
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В група „18. Глава ІХа КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ – чл.319а-319е НК” 
се включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за ОС - І инстанция 

1100 КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ чл.319а - чл.319е НК 

за АС: 

51100 КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ чл.319а - чл.319е НК 

 
 
 
В група „19. Общоопасни престъпления по чл.330, ал.2, ал.3, чл.333, 
чл.334 НК, вкл. Престъпления при използване на атомна енергия за 
мирни цели – чл.356е-356и НК” се включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за ОС - І инстанция 

1302 Квалифицирани състави на палеж и взрив чл.330 ал.2 и 3, чл.333 НК 

1304 Умишлено причиняване на наводнение чл. 334 НК 

1340 
Престъпления, свързани с използване на атомната енергия 
за мирни цели 

чл.356е - 356и НК 

 
за АС: 

51302 Квалифицирани състави на палеж и взрив 
чл.330 ал.2 и 3, чл.333 
НК 

51304 Умишлено причиняване на наводнение чл. 334 НК 

51340 
Престъпления, свързани с използване на атомната 
енергия за мирни цели 

чл.356е - 356и НК 

 
 
 
В група „20. Престъпления по транспорта – чл.340-342, чл.343, ал.1, б. 
„в”, ал.3 б. „б” и ал.4 НК” се включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за ОС - І инстанция 

1309 Престъпления в транспорта чл.340 чл.341 НК 

1310 Въздушен тероризъм чл. 341а - чл. 341б НК 

1311 Причиняване на смърт и телесна повреда в транспорта чл.342 НК 

1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта чл.343 ал.1 б. "в" от НК 

1315 
Причиняване на смърт при управление на МПС в 
квалифицирани случаи 

чл.343 ал.3 б. "б" и ал.4 НК 

 
за АС: 

51309 Престъпления в транспорта чл.340 чл.341 НК 

51310 Въздушен тероризъм чл. 341а - чл. 341б НК 
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51311 
Причиняване на смърт и телесна повреда в 
транспорта 

чл.342 НК 

51313 
Причиняване на смърт по непредпазливост в 
транспорта 

чл.343 ал.1 б. "в" от НК 

51315 
Причиняване на смърт при управление на МПС в 
квалифицирани случаи 

чл.343 ал.3 б. "б" и ал.4 
НК 

 
 
 
 
 
В група „21. Престъпления против здравето – чл.349, ал.2 и ал.3, чл. 
350, ал.3 НК” се включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за ОС - І инстанция 

1323 
Квалифицирани състави на умишлено заразяване на 
птейни системи 

чл. 349, ал. 2 НК 

1324 
Умишлено разпространяване на причинители на 
епидемично заболяване 

чл. 349, ал. 3 НК 

1327 
Изготвяне на замърсени или заразени храни или питиета с 
последвала средна, тежка телесна повреда или смърт 

чл.350, ал. 3 НК 

 
за АС: 

51323 
Квалифицирани състави на умишлено заразяване на 
птейни системи 

чл. 349, ал. 2 НК 

51324 
Умишлено разпространяване на причинители на 
епидемично заболяване 

чл. 349, ал. 3 НК 

51327 
Изготвяне на замърсени или заразени храни или 
питиета с последвала средна, тежка телесна повреда 
или смърт 

чл.350, ал. 3 НК 

 
 
 
 
В група „22. Престъпления свързани с противозаконна дейност с 
наркотични вещества – чл.354а, ал.1 и ал.2, чл. 354б НК” се включват 
делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за ОС - І инстанция 

1332 
Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , 
търговия и др. на наркотични вещества 

чл.354а, ал. 1 и 2 НК 

1334 Склоняване към употреба на наркотични вещества чл.354б НК 

 
за АС: 

51332 
Основни състави на производство, пренасяне , 
изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 

чл.354а, ал. 1 и 2 НК 

51334 Склоняване към употреба на наркотични вещества чл.354б НК 
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В група „23. Глава ХІІ Престъпления против отбранителната 
способност на републиката – чл.357-360 НК” се включват делата по:  

 
код Описание       законов текст 
 

за ОС - І инстанция 

1401 Разгласяване сведения, представляващи държавна тайна 
чл.357 чл.358 чл.359 чл.360 
НК 

1402 Престъпления против носене на военната служба чл.361 - чл.368 НК 

 
за АС: 

51401 
Разгласяване сведения, представляващи държавна 
тайна 

чл.357 чл.358 чл.359 
чл.360 НК 

51402 Престъпления против носене на военната служба чл.361 - чл.368 НК 

 
 
 

 

В група „24. ЧНД по молби за реабилитация” се включват делата по:  

 
код Описание      

 

за ОС - І инстанция 

2400 Производство по молби за реабилитация 

 
за АС: 

7140 Производство по молби за реабилитация 

 
 
 
 
 
В група „25. ЧНД по предложения за принудителни медицински мерки по 
чл. 89 НК” се включват делата по:  

 
код Описание      

 

за ОС - І инстанция 

2410 
Производство по предложение за принудителни медицински 
мерки по чл. 89 от НК 

 
за АС: 

7150 
Производство по предложение за принудителни медицински 
мерки по чл. 89 от НК 
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В група „26. ЧНД по молби за определяне на общо наказание” се 

включват делата по:  

 
код Описание       

 

за ОС - І инстанция 

2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-
27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) 

2120 
Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 
1, т. 3 НПК 

2130 
Производство за прилагане на чл. 70 НК – чл. 306, ал. 1, т. 
1 НПК 

4350 Производства по приложението на чл.78а НК 

 
 
за АС: 

7010 
Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-
27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) 

7020 
Производство за прилагане на чл. 53 НК – чл. 306, ал. 1, т. 
1 НПК 

7040 
Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 
1, т. 3 НПК 

7050 
Производство за прилагане на чл. 70 НК – чл. 306, ал. 1, т. 
1 НПК 

7060 
Производство за произнасяне за веществените 
доказателства и разноските - чл. 306, ал. 1, т. 4 НПК 

7170 Производство по чл. 249 от НПК 

7180 Производство по чл. 270 от НПК 

7300 
Други въззивни частни наказателни дела, други 
производства по Глава ХХІІ НК 

94350 Производства по приложението на чл.78а НК 

 
 
 
 
В група „27. ЧНД по производства във връзка с изпълнение на 
наказанията” се включват делата по:  

 
код Описание       

 

за ОС - І инстанция 

2300 
Производство по изпълнение на наказанията (чл. 447-452 
от НПК) 

2310 Производство по чл. 451 от НПК 

 
за АС: 

7120 
Производство по изпълнение на наказанията (чл. 447-452 
от НПК) 

7130 Производство по чл. 451 от НПК 
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В група „28. ЧНД по чл.222, чл.223 НПК, ЧНД по делегация на български и 
чуждестранни съдилища по наказателни дела” се включват делата по:  

 
код Описание       

 

за ОС - І инстанция 

2520 Други частни наказателни дела 

3030 
Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, 
чл. 223 от НПК 

 
 
 
 
В група „29. ЧНД по Глава ХХХVІ от НПК” се включват делата по:  

 
код Описание       

 

за ОС - І инстанция 

2200 Производство по ЗЕЕЗА 

2210 
Производство по осъществяване на международна правна 
помощ по наказателни дела 

2220 Производство по чл. 457 от НПК 

2230 Производство по чл. 463 и сл. от НПК 

2240 Други производства по Глава 36 от НПК 

4381 Производства по чл. 83а ЗАНН 

за АС: 

7070 Производство по ЗЕЕЗА 

7080 
Производство по осъществяване на международна правна 
помощ по наказателни дела 

7090 Производство по чл. 457 от НПК 

7100 Производство по чл. 463 и сл. от НПК 

7110 Други производства по Глава 36 от НПК 

10000 Производство по чл. 424, ал. 1 НПК 

94381 Производства по чл. 83а ЗАНН 

 
 
 
 
В група „30. ЧНД във връзка със съдебен контрол върху мерките за 
процесуална принуда, ЧНД по ЗИНЗС” се включват делата по: 
 
код Описание       

 

за ОС - І инстанция 

2320 Производство по чл. 74, ал. 2 от ЗИНЗС 

2330 Производство по чл. 111 от ЗИНЗС 

2340 Производство по чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от ЗИНЗС 

3010 
Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в 
досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА 
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3020 
Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в 
досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА 

3070 Производство по чл. 61, ал. 3 НПК 

3080 Производство по чл. 67 НПК 

3090 Производство по чл. 68 НПК 

3100 Производство по чл. 69 НПК 

3110 Производство по чл. 70 НПК 

3120 Производство по чл. 72 НПК 

3130 Производство по чл. 73 НПК 

3140 Производство по Глава 26 НПК 

3142 Производство по Глава 29 НПК 

3150 
Други частни наказателни дела по искания към съда в 
досъдебното производство 

 
за АС: 

7030 

Производство за определяне на първоначалния режим и 
типа затворническо заведение – чл. 61, т. 1–3 ЗИНЗС 
(чл.306, ал. 1, т. 2 НПК) 

7190 Производство по чл. 309, ал. 2 и 3 от НПК 

8010 
Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в 
досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА 

8020 
Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в 
досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА 

8040 Производство по чл. 68 НПК 

8050 Производство по чл. 69 НПК 

8060 Производство по чл. 70 НПК 

8070 Производство по чл. 72 НПК 

8080 Производство по чл. 73 НПК 

8090 
Други въззивни частни наказателни дела по искания към 
съда в досъдебното производство 

 
 
 
 
В група „31. ЧНД във връзка със съдебен контрол по чл. 243 НПК” се 

включват делата по: 
 
код Описание     

 

за ОС - І инстанция 

3040 Производство по чл. 243 НПК 

 
за АС: 

8030 Производство по чл. 243 НПК 

 
 
 
 
В група „32. ЧНД във връзка със съдебен контрол по чл. 244 НПК” се 

включват делата по: 
 
код Описание     
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за ОС - І инстанция 

3050 Производство по чл. 244 НПК 

 
 
 
 
В група „33. ЧНД по чл. 146, чл.158, чл.161, чл.164, чл.165  НПК” се 

включват делата по: 
 
код Описание       

 

за ОС - І инстанция 

3060 
Производство по чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 
от НПК 

 
 
В група „34. ЗЕС, чл.159а НПК, вкл. чл.168 ЗМВР” се включват делата по: 
 
код Описание       

 

за ОС - І инстанция 

2530 
 Производство по искане на прокурор за разкриване на 
банкова тайна 

2540  Производство по искания към съда по ЗЕС 

2550  Производство по чл. 40, ал. 4 от ДОПК 

2560  Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС  

2570  Производство по искания по ЗПИПАОИД 

2580  Производство по искания по ЗПИИСРРПОУАС 

 
 
 
 
 
 

По Приложение № 2.3. 

 
 
В група "1. ЧНД по молби за реабилитация" влизат делата по: 

 
код Описание     

 

за СНС: 

2400 Производство по молби за реабилитация 

 
за АСНС: 

7140 Производство по молби за реабилитация 
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В група "2. ЧНД по молба за определяне на общото наказание" влизат 
делата по: 

 
код Описание       

 

за СНС 

2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 
НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) 

2120 
Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 
3 НПК 

2130 
Производство за прилагане на чл. 70 НК – чл. 306, ал. 1, т. 1 
НПК 

4350 Производства по приложението на чл.78а НК 

 
 

за АСНС: 

7010 
Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-
27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) 

7020 
Производство за прилагане на чл. 53 НК – чл. 306, ал. 1, т. 
1 НПК 

7040 
Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 
1, т. 3 НПК 

7050 
Производство за прилагане на чл. 70 НК – чл. 306, ал. 1, т. 
1 НПК 

7060 
Производство за произнасяне за веществените 
доказателства и разноските - чл. 306, ал. 1, т. 4 НПК 

7170 Производство по чл. 249 от НПК 

7180 Производство по чл. 270 от НПК 

7300 
Други въззивни частни наказателни дела, други 
производства по Глава ХХІІ НК 

94350 Производства по приложението на чл.78а НК 

 
 
 
В група "3. ЧНД по чл. 222, чл. 223 НПК, ЧНД по делегация на български и 
чуждестранни съдилища по наказателни дела" влизат делата по: 

 
код Описание        

 

за СНС 

2430 
Производство по делегация на български и чуждестранни 
съдилища по наказателни дела 

2520 Други частни наказателни дела 

3030 
Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, 
чл. 223 от НПК 

 
 

 

 

В група "4. ЧНД във връзка със съдебен контрол върху мерките за 
процесуална принуда, ЧНД по ЗИНЗС" влизат делата по: 

 
код Описание       
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за СНС 

2320 Производство по чл. 74, ал. 2 от ЗИНЗС 

2330 Производство по чл. 111 от ЗИНЗС 

3010 
Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в 
досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА 

3020 
Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в 
досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА 

3070 Производство по чл. 61, ал. 3 НПК 

3080 Производство по чл. 67 НПК 

3090 Производство по чл. 68 НПК 

3100 Производство по чл. 69 НПК 

3110 Производство по чл. 70 НПК 

3120 Производство по чл. 72 НПК 

3130 Производство по чл. 73 НПК 

3140 Производство по Глава 26 НПК 

3142 Производство по Глава 29 НПК 

3150 
Други частни наказателни дела по искания към съда в 
досъдебното производство 

 
за АСНС: 

7030 

Производство за определяне на първоначалния режим и 
типа затворническо заведение – чл. 61, т. 1–3 ЗИНЗС 
(чл.306, ал. 1, т. 2 НПК) 

7190 Производство по чл. 309, ал. 2 и 3 от НПК 

8010 
Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в 
досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА 

8020 
Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в 
досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА 

8040 Производство по чл. 68 НПК 

8050 Производство по чл. 69 НПК 

8060 Производство по чл. 70 НПК 

8070 Производство по чл. 72 НПК 

8080 Производство по чл. 73 НПК 

8090 
Други въззивни частни наказателни дела по искания към 
съда в досъдебното производство 

 

 

 

 

В група "5. ЧНД във връзка със съдебния контрол по чл. 243 НПК" 

влизат делата по: 

 
код Описание    

 

за СНС 

3040 Производство по чл. 243 НПК 

 
за АСНС: 

8030 Производство по чл. 243 НПК 
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В група "6. ЧНД във връзка със съдебния контрол по чл. 244 НПК" 

влизат делата по: 

 
код Описание    

 

3050 Производство по чл. 244 НПК 

 

 

 

 

В група "7. ЧНД по чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 НПК" влизат 
делата по: 

 
код Описание       

 

за СНС 

3060 
Производство по чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 
от НПК 

 

 

 

В група "8. чл. 321, 321a НК" влизат делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за СНС 

1202 
Образуване и ръководене на организирана престъпна 
група 

чл.321 НК 

1203 
Участие в ръководството на престъпна организация или 
група 

321а НК 

 
за АСНС: 

51202 
Образуване и ръководене на организирана 
престъпна група 

чл.321 НК 

51203 
Участие в ръководството на престъпна организация 
или група 

321а НК 

 

 

 

 

В група "9. чл. 116, ал. 1, т. 10 НК" влизат делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за СНС 

202 Квалифицирани състави на убийство чл.116 ал.1 НК 

 
за АСНС: 

50202 Квалифицирани състави на убийство чл.116 ал.1 НК 
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В група "10. чл. 131, ал. 1, т. 8 НК" влизат делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за СНС 

305 Квалифицирани състави на телесна повреда чл.131 ал. 1 НК 

 

за АСНС: 

50305 Квалифицирани състави на телесна повреда чл.131 ал. 1 НК 

 

 

 

 

В група "11. чл. 142, ал. 2, т. 6 и 8; чл. 142а, ал. 2; чл. 143, ал. 2; чл. 143а, 
ал. 3; чл. 144, ал. 3 НК" влизат делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за СНС 

408 Квалифицирани състави на отвличане чл. 142 ал. 2 НК 

412 

Противозаконно лишаване от свобода от длъжностно лице, 
представител на обществеността в нарушение на службата 
или функцията му, от охранител, застраховател или лице 
от състава на МВР, от лице, действащо по поръчение на 
организирана престъпна група 

чл. 142а ал. 2 НК 

416 Принуда чл.143 ал. 1 и ал. 2 НК 

418 Задържане на заложници чл. 143а НК 

419 
Закана с убийство или с друго престъпление против 
личността и имота на другиго 

чл.144 НК 

 
за АСНС: 

50408 Квалифицирани състави на отвличане чл. 142 ал. 2 НК 

50412 

Противозаконно лишаване от свобода от длъжностно 
лице, представител на обществеността в нарушение 
на службата или функцията му, от охранител, 
застраховател или лице от състава на МВР, от лице, 
действащо по поръчение на организирана престъпна 
група 

чл. 142а ал. 2 НК 

50416 Принуда чл.143 ал. 1 и ал. 2 НК 

50418 Задържане на заложници чл. 143а НК 

50419 
Закана с убийство или с друго престъпление против 
личността и имота на другиго 

чл.144 НК 

 

 

 

 

В група "12. чл. 155, ал. 5, т. 1, чл. 156, ал. 3, т. 1, чл. 159, ал. 5, чл. 159г, 
предложение второ НК" влизат делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за СНС 
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435 Склоняване към проституция чл.155 НК 

440 
Квалифицирани състави на отвличане с цел предоставяне 
за развратни действия 

чл. 156 ал. 3 НК 

443 Разпространение на порнографски материали чл.159 НК 

447 Трафик на хора, представляващ опасен рецидив чл.159г НК 

 
за АСНС: 

50435 Склоняване към проституция чл.155 НК 

50440 
Квалифицирани състави на отвличане с цел 
предоставяне за развратни действия 

чл. 156 ал. 3 НК 

50443 Разпространение на порнографски материали чл.159 НК 

50447 Трафик на хора, представляващ опасен рецидив чл.159г НК 

 

 

 

 

 

В група "13. чл. 162, ал. 3, предложение първо и ал. 4 НК" влизат делата 

по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за СНС 

501 Против националното и расовото равенство чл.162 и чл.163 НК 

 
за АСНС: 

50501 Против националното и расовото равенство чл.162 и чл.163 НК 

 

 

 

 

 

В група "14. чл. 195, ал. 1, т. 9, чл. 199, ал. 1, т. 5, чл. 346, ал. 6, 
предложение първо и второ НК" влизат делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за СНС 

702 Квалифицирани състави на кражба чл. 195 ал. 1НК 

709 Квалифицирани състави на грабеж чл. 199 ал. 1 НК 

 
за АСНС: 

50702 Квалифицирани състави на кражба чл. 195 ал. 1НК 

 

 

 

 

В група "15. чл. 208, ал. 5, предложение първо, чл. 216, ал. 5, 
предложение трето НК" влизат делата по: 

 
код Описание       законов текст 
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за СНС 

722 Присвояване на съкровище чл. 208 НК 

740 Унищожаване и повреждане чл.216 и чл.216а НК 

 
за АСНС: 

50722 Присвояване на съкровище чл. 208 НК 

50740 Унищожаване и повреждане чл.216 и чл.216а НК 

 

 

 

 

 

В група "16. чл. 213а, ал. 2, т. 5 и ал. 3, т. 3, чл. 214, ал. 2, т. 1 и 2 НК" се 

включват делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за СНС 

734 Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал.2 НК 

735 Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал.3 НК 

738 Квалифицирани състави на изнудване чл.214, ал. 2 НК 

 
за АСНС: 

50734 Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал.2 НК 

50735 Квалифицирани състави на рекет чл.213а, ал.3 НК 

50738 Квалифицирани състави на изнудване чл.214, ал. 2 НК 

 

 

 

 

 

В група "17. чл. 235, ал. 4, предложение първо, чл. 242, ал. 1, буква "ж" 
НК" се включват делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за СНС 

817 Престъпления против горското стопанство чл. 235 - 236 НК 

820 Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК 
чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, 
ж, з НК 

 
за АСНС: 

50817 Престъпления против горското стопанство чл. 235 - 236 НК 

50820 Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК 
чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, 
е, ж, з НК 

 

 

 

 

 

В група "18. чл. 253, ал. 3, т. 1, предложение второ, чл. 256, ал. 2, 
предложение второ НК" се включват делата по: 



 45

 
код Описание       законов текст 
 

за СНС 

836 Квалифицирани състави на пране на пари чл.253, ал. 2 - 5 НК 

839 Укриване и неплащане на данъчни задължения 
чл.255 чл.255а чл.256 
чл.257 НК 

 
за АСНС: 

50836 Квалифицирани състави на пране на пари чл.253, ал. 2 - 5 НК 

50839 Укриване и неплащане на данъчни задължения 
чл.255 чл.255а чл.256 
чл.257 НК 

 
 

В група "19. чл. 278а, ал. 3, предложение трето, чл. 280, ал. 2, т. 5 НК" се 

включват делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за СНС 

908 
Извършване на археологически разкопки и отчуждаване на 
културни ценности 

чл.278а чл.278б НК 

911 Незаконно превеждане през граница чл. 280 НК 

 
за АСНС: 

50908 
Извършване на археологически разкопки и 
отчуждаване на културни ценности 

чл.278а чл.278б НК 

50911 Незаконно превеждане през граница чл. 280 НК 

 

 

 

 

 

В група "20. чл. 282, ал. 4 НК" се включват делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за СНС 

914 Квалифицирани състави на престъпление по служба чл.282, ал. 2 - 5 НК 

 

 

 

 

 

В група "21.  чл. 330, ал. 2, т. 4, чл. 337, ал. 2 и 3, чл. 339, ал. 2 и 3 НК" се 

включват делото по шифри 1302 и 1306, както следва: 

 
код Описание       законов текст 
 

за СНС 

1302 Квалифицирани състави на палеж и взрив чл.330 ал.2 и 3, чл.333 НК 

1306 
Незаконно производство, придобиване, държане и 
предаване на оръжие, боеприпаси и взривове 

чл.337 чл.338 чл.339 НК 
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за АСНС: 

51302 Квалифицирани състави на палеж и взрив 
чл.330 ал.2 и 3, чл.333 
НК 

51306 
Незаконно производство, придобиване, държане и 
предаване на оръжие, боеприпаси и взривове 

чл.337 чл.338 чл.339 НК 

 

 

 

 

 

В група "22. чл. 354а, ал. 2, т. 1, чл. 354б, ал. 2 – 4, чл. 354в, ал. 2 – 4, чл. 
356б НК." се включват делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за СНС 

1332 
Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , 
търговия и др. на наркотични вещества 

чл.354а, ал. 1 и 2 НК 

1334 Склоняване към употреба на наркотични вещества чл.354б НК 

1336 
Квалифицирани състави на отглеждане на растения с цел 
производство на наркотични вещества 

чл. 354в, ал. 2 и ал. 3 НК 

1338 Общоопасни престъпления, извършени от чужд гражданин чл.356б НК 

 
за АСНС: 

51332 
Основни състави на производство, пренасяне , 
изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества 

чл.354а, ал. 1 и 2 НК 

51334 Склоняване към употреба на наркотични вещества чл.354б НК 

51336 
Квалифицирани състави на отглеждане на растения с 
цел производство на наркотични вещества 

чл. 354в, ал. 2 и ал. 3 НК 

51338 
Общоопасни престъпления, извършени от чужд 
гражданин 

чл.356б НК 

 
 
 
 
В група "23. Глава І Престъпления против Република България (чл.95-
108) (чл.109-110), Тероризъм-чл. 108а НК, вкл. чл. 411а НК" се включват 
делата по: 

 
код Описание       законов текст 
 

за СНС 

101 Измяна чл. 95 - 97а НК 

102 Предателство чл.98 НК 

103 
Убийство или телесна повреда на представител на чужда 
държава с противодържавна цел 

чл. 99 НК 

104 
Участие във военни действия на страната на неприятелска 
държава 

чл. 100 НК 

105 Поставяне в услуга на чужда държава чл. 101 НК 
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106 
Умишлено увреждане на отбранителната способност чрез 
бунт в армията 

чл. 102 НК 

107 Изпълнение на държавна служба във вреда на републиката чл. 103 НК 

108 Приготовление за шпионство чл. 105 НК 

109 Шпионство чл.104 НК 

110 Диверсия чл.106 НК 

111 Вредителство чл.107 НК 

112 Престъпления по чл.108 НК чл.108 НК 

113 Тероризъм чл.108а НК 

114 Образуване или ръководене на организация или група чл.109 НК 

1602 
Престъпления против законите и обичаите за водене на 
война 

чл.410 - чл.415а НК 

 
за АСНС: 

50101 Измяна чл. 95 - 97а НК 

50102 Предателство чл.98 НК 

50103 
Убийство или телесна повреда на представител на чужда 
държава с противодържавна цел 

чл. 99 НК 

50104 
Участие във военни действия на страната на 
неприятелска държава 

чл. 100 НК 

50105 Поставяне в услуга на чужда държава чл. 101 НК 

50106 
Умишлено увреждане на отбранителната способност 
чрез бунт в армията 

чл. 102 НК 

50107 
Изпълнение на държавна служба във вреда на 
републиката 

чл. 103 НК 

50108 Приготовление за шпионство чл. 105 НК 

50109 Шпионство чл.104 НК 

50110 Диверсия чл.106 НК 

50111 Вредителство чл.107 НК 

50112 Престъпления по чл.108 НК чл.108 НК 

50113 Тероризъм чл.108а НК 

50114 
Образуване или ръководене на организация или 
група 

чл.109 НК 

51602 
Престъпления против законите и обичаите за водене 
на война 

чл.410 - чл.415а НК 

 
 
 
 



Приложение № 3.1.

Граждански и търговски дела - по групи дела и 

коефициенти за тежест

РАЙОНЕН СЪД, ОКРЪЖЕН СЪД - въззивни

№
по
ред

Групи дела по законово основание

Ш
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1

Облигационни искове за права или правоотношения, 

породени или отнасящи се до договор, едностранна сделка 

или колективни права

0208-1*

0210-1

0211-1

0212-1*

0213-1

0214-1*

0216-1

0303-1

0503-1

0504-1

0505-1

0601-1

0,8

0208-2*

0210-2

0211-2

0212-2*

0213-2

0214-2*

0216-2

0303-2

0503-2

0504-2

0505-2

0601-2

1,2

2
Облигационни искове за вземания, произтичащи от 

неоснователно обогатяване и гесция

0201-1

0202-1

0206-1

0207-1

0305-1

0306-1

1,1

0201-2

0202-2

0206-2

0207-2

0305-2

0306-2

0,9

3

Облигационни искове за права или правоотношения, 

произтичащи от деликт, нарушение на права на 

интелектуална собственост, конкуренция

0203-1 0,9 0203-2 1,1

4 Искове за издръжка 0105-1 0,7 0105-2 0,7

5 Искове по ЗЗДискр. 0205-2 0,9 0205-2 1

6

Облигационни искове за права или правоотношения, 

породени или отнасящи се до търговска сделка /субективна 

или обективна/, приватизационен договор, договор за 

обществена поръчка, концесия или безвъзмездна финансова 

помощ

0208-1*

0212-1*

0214-1*

1

0208-2*

0212-2*

0214-2*

1,2

7
Облигационни искове за вземания, произтичащи от 

застрахователни правоотношения
0217-1 0,9 0217-2 1

8 Искове по ЗОДОВ 0204-1 0,8 0204-2 1,1

9 Искове за делба - първа и втора фаза
0501-1

0502-1
1,4

0501-2

0502-2
1,7

10
Вещни искове – установителен, ревандикационен, негаторен, 

за определяне на граници, искове по ЗКИР

0101-1

0302-1

0304-1

1,1

0101-2

0302-2

0304-2

1,6

11 Административни производства по ЗСПЗЗ 0800-1 1,3 - -

12 Искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-4, чл. 357 КТ 0706-1 0,9 0706-2 1,3

13
Искове за имуществена отговорност на 

работника/работодателя

0702-1

0705-1
1

0702-2

0705-2
1

14 Други искове по КТ /чл. 215, 220, чл. 224, чл. 226 КТ и т.н./

0701-1

0703-1

0704-1

0707-1

0708-1

0,7

0701-2

0703-2

0704-2

0707-2

0708-2

0,9

15 Искове за развод и недействителност на брака, ЗБЖИРБ

0102-1

0104-1

0112-1**

0,8

0102-2

0104-2

0112-2**

1,1

16 Искове по Закона за защита срещу домашното насилие 0111-1 0,8 0111-2 0,8

РАЙОНЕН СЪД
ОКРЪЖЕН СЪД
въззивни
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Приложение № 3.1.

№
по
ред

Групи дела по законово основание
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РАЙОНЕН СЪД
ОКРЪЖЕН СЪД
въззивни

17 Производство по Закона за закрила на детето 0112-1** 0,6 0112-2** 0,7

18
Приемане и отказ от наследство, производство по открито 

наследство
1006-1 0,1 1006-2 0,2

19 Производство по установяване на факти  (чл. 542 ГПК)
0112-1**

1003-1
0,1

0112-2**

1003-2
0,3

20 Производства по СК, ЗГР, обезсилване на ценни книжа

0103-1

0112-1**

1004-1***

1005-1

1201-1

1202-1

1203-1

1204-1

1300-1

0,2

0103-2

0112-2**

1004-2***

1005-2

1300-2

0,2

21 Даване на разрешение по чл.130, ал. 3 от Семейния Кодекс 1004-1*** 0,1 1004-2*** 0,1

22 Заповедни производства
1101-1

1102-1
0,1

1101-2

1102-2

1103-1

1104-1

0,1

23 Обезпечение

0901-1

0902-1

1001-1

1002-1

0,2
0901-2

1002-2
0,2

24
Частни жалби срещу действия на съдебните изпълнители/ 

определения свързани с действия на съдебни изпълнители
- - 1600-2 0,4

25 Частни жалби срещу откази за вписване - - 1700-2 0,4

26 Производство по чл.463 ГПК и чл.521, ал.3 ГПК - - 1600-2 0,5

27 Молби по чл.255 ГПК - - 1013-1 0,1

28 Други въззивни частни производства - - 1400-2 0,4

* От шифри 0208, 0212 и 0214 облигационните дела влизат в група 1, а търговските дела влизат в 

група 6, защото всеки шифър в себе си съдържа различните правни основания.

** От шифър 0112 делата по ЗБЖИРБ влизат в група 15, делата по ЗЛС влизат в група 19, делата по 

ЗЗДетето отиват в група 17, делата по ЗГР влизат в група 20. В група 20 влизат и производства за 

оказване на съдействие по упражняване на права. Т.е. шифър 0112 съдържа различни правни 

основания, поради което всяко от тях се отнася към различна група тежест.

*** От шифър 1004 в група 20 влизат всички посочени в шифъра текстове по СК без чл. 130 СК, 

който влиза самостоятелно в група 21.

Забележки:
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Приложение № 3.2.

Граждански и търговски дела - по групи дела и коефициенти за 
тежест

ОКРЪЖЕН СЪД - І инстанция, АПЕЛАТИВЕН СЪД

№
по
ред

Групи дела по законово основание
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1
Облигационни искове за права или правоотношения, породени или 

отнасящи се до договор, едностранна сделка или колективни права

0209-1

0210-1

0211-1

0212-1

0213-1

0215-1*

0303-1

0400-1

0602-1

0603-1

0701-1

1,9

0209-2

0210-2

0211-2

0212-2

0213-2

0215-2*

0303-2

0400-2

0602-2

0603-2

0701-2

2,5

2
Облигационни искове за вземания, произтичащи от неоснователно 

обогатяване и гесция

0201-1

0202-1

0206-1

0207-1

0306-1

1,7

0201-2

0202-2

0206-2

0207-2

0306-2

2,1

3

Облигационни искове за права или правоотношения, произтичащи от 

деликт, нарушение на права на интелектуална собственост, 

конкуренция

0203-1

2300-1

2900-1

22110-1

22120-1

22130-1

22140-1

1,7

0203-2

2300-2

2900-2

22110-2

22120-2

22130-2

22140-2

1,8

4

Облигационни искове за права или правоотношения, породени или 

отнасящи се до търговска сделка /субективна или обективна/, 

приватизационен договор, договор за обществена поръчка, концесия 

или безвъзмездна финансова помощ

0215-1*

2100-1**

2200-1

21120-1

21130-1

22900-1***

2

0215-2*

2100-2**

2200-2

21120-2

21130-2

22900-2***

2,5

5
Облигационни искове за вземания, произтичащи от застрахователни 

правоотношения
2100-1** 1,6 2100-2** 2,5

6 Искове по ЗОДОВ 0204-1 1,1 0204-2 1,5

7
Вещни искове – установителен, ревандикационен, негаторен, за 

определяне на граници, искове по ЗКИР

0101-1

0301-1
2

0101-2

0301-2
2

8 Искове за защита на членствени правоотношения

2400-1

2500-1

2600-1

2700-1

21000-1

21200-1

21400-1

21500-1

21800-1

22850-1

1,9

2400-2

2500-2

2600-2

2700-2

21000-2

21200-2

21400-2

21500-2

21800-2

3,5

9 Производство по несъстоятелност 21110-1 4,9 21110-2 5,3

10
Дела по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно 

придобито имущество
0218-1 4,3 0218-2 3,6

11 Искове за произход и запрещение
0106-1

0110-1
0,9

0106-2

0110-2
1,4

12
Искове за осиновяване (за осиновяване и прекратяване и разакриване 

на тайната на осиновяването)

0107-1

0108-1

0109-1

0,8

0107-2

0108-2

0109-2

1,5

13 Производство по ЗПП

22000-1

22700-1

22710-1

0,6 - -

Окръжен съд
І инстанция

Апелативен съд
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Приложение № 3.2.

№
по
ред

Групи дела по законово основание
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Окръжен съд
І инстанция

Апелативен съд

14 Производство по ЗЮЛНСЦ

22200-1

22210-1

22300-1

22310-1

22400-1

22410-1

22500-1

22510-1

0,1

22200-2

22210-2

22300-2

22310-2

22400-2

22410-2

1,3

15 Производство относно религиозните вероизповедания
22600-1

22610-1
0,3

22600-2

22610-2
0,9

16 Обезпечение

0903-1

0904-1

22840-1

0,4

0903-2

0904-2

22840-2

0,3

17
Искания за издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражно 

решение или решение на чуждестранен съд

1007-1

22830-1

22900-1***

0,7

1007-2

22830-2

22900-2***

0,3

18
Частни жалби срещу действия на съдебните изпълнители/ 

определения свързани с действия на съдебни изпълнители
- - 1600 0,4

19 Производство по чл.463 ГПК и чл.521, ал.3 ГПК - - 1600 0,8

20 Производства по регламенти

1008-1

1009-1

1010-1

1011-1

1012-1

0,6

1008-2

1009-2

1010-2

1011-2

1012-2

0,5

21 Производство по чл.25, ал.4 ЗТР 21300-1 0,3 21300-2 1

22 Молби по чл.255 ГПК - - 1013-1 0,3

23 Други производства пред съд във връзка с ТД и ЮЛ

2800-1

21600-1

21700-1

21900-1

22810-1

22820-1

0,2

2800-2

21600-2

21700-2

21900-2

22820-2

0,3

24 Други въззивни частни производства - -

1300-2

1400-2

1500-2

1600-2

1700-2

0,5

25
Искове по КМПЧ и Хагска конвенция за гражданските аспекти на 

международното отвличане на деца

0113-1

0114-1
1,7

0113-2

0114-2
1,7

Забележки:

* От шифър 0215 в група 4 влизат само делата, които се касаят за възнаграждение по ЗАСП, а всички останали 

случаи от шифъра влизат в група 1.

** От шифър 2100 само КЗ влиза в група 5, всичко останало от шифъра без КЗ влиза в група 4.

*** От шифър 22900 в група 4 влиза всичко без производство по отвод на арбитър, а производство по отвод на 

арбитър влиза в група 17.

Page 4 of 10



код І инст.
код ІІ 
инст.

ВИД НА ГРАЖДАНСКИЯ СПОР законов текст
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е
 3
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С

0100-1 0100-2
ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., 
ЗБЖИРБ и др.

- -

0101-1 0101-2
Искове по СК - имуществени отношения между 

съпрузи
чл.29, ал.1-3, чл.30 СК и др. 10 7

0102-1 0102-2 Искове по СК - развод по чл. 49 СК чл. 49 СК 15

0103-1 0103-2 Искове по СК - развод по взаимно съгласие чл. 50 СК 20

0104-1 0104-2

Други искове по СК - отношения между 

родители и деца, изменение на  мерки относно 

упражняване на родителски права; лични 

отношения с близки  и др.

чл 51, ал. 4 СК и чл. 59, ал. 

9 СК, чл.123-чл.127 СК, 

чл.127а СК, чл.128 СК; 

чл.131 - 135, чл.137 СК, 

15

0105-1 0105-2 Искове по СК - издръжка, изменение чл. 139 и сл. СК 4

0106-1 0106-2 Искове по СК - за произход чл. 60 – чл. 73 СК 11

0107-1 0107-2 Искове по СК - допускане на осиновяване чл. 96 – чл.105 СК 12

0108-1 0108-2
Искове по СК - допускане на международно 

осиновяване чл. 118 СК 12

0109-1 0109-2 Искове по СК - прекратяване на осиновяване, 

вкл. международно осиновяване

чл. 106 – чл. 109 СК 

чл. 119 СК
12

0110-1 0110-2 Запрещение чл. 5 ЗЛС 11

0111-1 0111-2
Производства по Закона за защита от 

домашното насилие
16

0112-1 0112-2

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и 

ЗБЖИРБ.

Производства по оказване на съдействие по 

упражняване на права.

чл. 530 – 607 ГПК; чл.26-

чл.30 ЗЗДетето; чл.3, ал.2 

ЗБЖИРБ

15

17

19

20

0113-1 0113-2
Иск за връщане на дете – Хагска конвенция 

/само СГС / чл. 22а ЗЗД 25

0114-1 0114-2

Иск за признаване на чуждестранно решение и 

за допускане на изпълнението на 

чуждестранно решение /само СГС /

чл. 118 и чл. 119 КМЧП 25

0200-1 0200-2 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ - -

0201-1 0201-2 Облигационни искове между съсобственици  

чл. 30, ал. 3 ЗС, чл. 31, ал. 2 

ЗС, чл. 59 ЗЗД, чл. 61 ЗЗД, 

чл. 41 ЗС

2 2

0202-1 0202-2 Облигационни искове от/срещу владелец чл. 72, чл. 73, чл. 74 ЗС 2 2

0203-1 0203-2 Искове за обезщетение от деликт

чл. 45 – 54 ЗЗД, чл. 12 ЗЗД, 

чл. 403 ГПК, имуществена 

отговорност по ЗДФИ, чл. 74 

ЗЧСИ, чл. 79 ЗЛОД, чл. 73 

от ЗННД и други

3 3

0204-1 0204-2 Искове по ЗОДОВ 8 6

0205-1 0205-2 Искове по ЗЗДискр. 5

0206-1 0206-2
Искове, основани на неоснователно 

обогатяване

чл. 55 – чл. 59 ЗЗД, 34 ЗЗД, 

чл. 127 ЗЗД, 143 ЗЗД, 74 

ЗЗД, чл. 155 ЗЗД

2 2

0207-1 0207-2
Искове, свързани с водене на чужда работа 

без пълномощие
чл. 60 - чл. 62 ЗЗД 2 2

0208-1 0208-2 Искове за недействителност на правни сделки
чл. 26 – 33 ЗЗД, чл. 42, ал. 2 

ЗЗД и др., чл. 7 ЗВСОНИ,
1, 6

0209-1 0209-2 Искове за недействителност на гражданско-

правни сделки

чл. 26 – 33 ЗЗД, чл. 42, ал. 2 

ЗЗД и др., чл. 7 ЗВСОНИ
1

0210-1 0210-2 Косвен иск чл. 134 ЗЗД 1 1

0211-1 0211-2 Павлов иск чл. 135 ЗЗД, чл. 216 ДОПК 1 1

НОМЕНКЛАТУРА

на статистически кодове по граждански, търговски и фирмени дела

/протокол № 15 от заседание на ВСС, проведено на 24 март 2016 г./

№ група от 
Приложе-
ния 3 по 

натова-
реност
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код І инст.
код ІІ 
инст.

ВИД НА ГРАЖДАНСКИЯ СПОР законов текст
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НОМЕНКЛАТУРА

на статистически кодове по граждански, търговски и фирмени дела

/протокол № 15 от заседание на ВСС, проведено на 24 март 2016 г./

№ група от 
Приложе-
ния 3 по 

натова-
реност

0212-1 0212-2

Иск за разваляне на договор с предмет вещно 

право върху недвижим имот и др. договори;

иск за отмяна на дарение

чл. 87, ал. 3 ЗЗД, чл. 61 ЗС, 

чл. 28, ал. 2 ЗАЗ и др.

чл. 227 ЗЗД

1, 6 1

0213-1 0213-2
Иск за обявяване на предварителен договор за 

окончателен
чл. 19, ал. 3 ЗЗД 1 1

0214-1 0214-2

Иск за реално изпълнение на договорно 

задължение; иск за обезщетение за вреди от 

неизпълнение на договорно задължение

чл. 79 ЗЗД, чл. 82 ЗЗД, чл. 

86 ЗЗД, чл. 92 ЗЗД, чл. 93 

ЗЗД и др.

1, 6

0215-1 0215-2

Искове за реално изпълнение на гражданско-

правна сделка; иск за обезщетение за вреди от 

неизпълнение на гражданско-правна сделка 

вкл. лихва, неустойка, задатък

чл. 79 ЗЗД, чл. 82 ЗЗД, чл. 

86 ЗЗД, чл. 92 ЗЗД, чл. 93 

ЗЗД и др.

1, 4

0216-1 0216-2 Искове по ЗЗПотр. 1

0217-1 0217-2 Искове по КЗ

чл. 208 КЗ  /отм./, чл. 226 КЗ 

/отм./, чл. 213 КЗ /отм./, чл. 

274 КЗ /отм./, чл. 288 КЗ 

/отм./ и други

7

0218-1 0218-2 Искове по ЗОПДНПИ Чл. 74 ЗОПДНПИ 10

0300-1 0300-2 ВЕЩНИ ИСКОВЕ - -

0301-1 0301-2 Вещни искове

чл. 124, ал. 1 ГПК, чл. 108 

ЗС, чл. 109 ЗС, чл. 109а ЗС, 

чл.54 ЗКИР /ред. ДВ, 

бр.49/2014 г./ чл. 440 ГПК, § 

1 от  ДР на ЗК, чл. 40 ЗС и 

др.

7

0302-1 0302-2
Вещни искове  и искания за разпределяне на 

ползването на съсобствена вещ 

чл. 124, ал. 1 ГПК, чл. 108 

ЗС, чл. 109 ЗС, чл. 109а ЗС, 

чл.54 ЗКИР /ред. ДВ, 

бр.49/2014 г./ чл. 14, ал. 4 

ЗСПЗЗ, чл. 13, ал. 8 

ЗВСГЗГФ, чл. 40 ЗС, чл. 32, 

ал. 2 ЗС, § 1 от ДР ЗКооп., 

чл. 440 ГПК и др.

10

0303-1 0303-2 Иск за изкупуване на част от съсобствен имот чл. 33, ал. 2 ЗС 1 1

0304-1 0304-2
Владелчески искове, иск за изваждане от 

жилище в ЖСК

чл. 75 и чл. 76 ЗС,

чл. 38а ЗЖСК
10

0305-1 0305-2
Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; 

други производства по ЗЖСК

чл. 39, чл. 15 ЗЖСК, чл. 26 

ЗЖСК и др.
2

0306-1 0306-2 Искове по ЗУЕС 2 2

0400-1 0400-2 КОЛЕКТИВНИ ИСКОВЕ
чл. 98, ал. 4 ЗЗК, чл.164, 

ал.1, т. 7 ЗЗП, чл. 186, ал. 1 

ЗЗП, чл. 17 ЗУКТС и др.

1

0500-1 0500-2 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН - -

0501-1 0501-2 Делба чл. 34 ЗС, чл. 69 ЗН 9

0502-1 0502-2
Искове, свързани с възстановяване на 

запазена част от наследство
чл. 30 – чл. 37 ЗН 9

0503-1 0503-2

Иск за недействителност на завещателни 

разпореждания; недействителност на отказ от 

наследство

чл. 42 - 43 ЗН

чл. 56 ЗН
1

0504-1 0504-2 Иск за нищожност на делба чл. 75, ал. 2 ЗН 1

0505-1 0505-2
Иск за недействителност на разпореждане с 

наследство
чл. 76 ЗН 1

0600-1 0600-2 УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ - -
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0601-1 0601-2

Установителен иск за право/правоотношение;

установителен иск за факт;

установителен иск за нищожност на съдебно 

решение 

чл. 124 ГПК, чл.415, чл. 424 

ГПК, чл. 439 ГПК, чл. 254 – 

255 ГПК /отм./, чл. 270, ал. 2 

ГПК и др.

1

0602-1 0602-2
Установителен иск за право/правоотношение; 

установителен иск за факт

чл. 124 ГПК, чл. 424 ГПК, чл. 

439 ГПК, чл. 254 – 255 ГПК 

/отм./ и др.
1

0603-1 0603-2

Иск за недействителност на завещателни 

разпореждания; недействителност на отказ от 

наследство

чл. 42 - 43 ЗН

чл. 56 ЗН
1

0604-1 0604-2
Искове за установяване съществуване на 

вземане по издадена заповед за изпълнение
чл. 422 ГПК

0700-1 0700-2 ИСКОВЕ ПО КТ - -

0701-1 0701-2 Искове за трудово възнаграждение 

чл. 128 КТ, чл. 261 – чл. 264 

КТ, ЗДСл., ЗМВР, ЗОВСРБ и 

други специални закони

14

0702-1 0702-2 Искове за обезщетение по чл. 200 КТ 13

0703-1 0703-2
Искове на работника или служителя за други 

обезщетения при непрекратено ТПО

чл. 213 КТ – чл. 219 КТ, чл. 

225, ал. 3 КТ, чл. 226 КТ и 

др.

14

0704-1 0704-2

Искове от/срещу работника или служителя за 

обезщетения, свързани с прекратяване на 

ТПО; обезщетение при неизпълнение на 

договор за ученичество

чл. 220 – 224 КТ, чл. 225, ал. 

1 и 2 КТ, чл. 232, ал. 3 КТ, 

чл. 225, ал. 1 ЗСВ и 

предвидените в други 

специални закони

14

0705-1 0705-2
Искове за имуществена отговорност на 

работника/служителя
чл. 203 КТ, чл. 207 КТ 13

0706-1 0706-2

Искове за защита срещу незаконно уволнение 

и искове за отмяна на наложено наказание 

„забележка” и „предупреждение за уволнение”

чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ, чл. 

357 КТ
12

0707-1 0707-2 Иск за недействителност на трудов договор чл. 74 КТ, чл. 60 КТ 14

0708-1 0708-2 Иск за установяване на трудов стаж ЗУТОССР 14

0800-1 0800-2 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 11

0900-1 0900-2 ОБЕЗПЕЧЕНИЯ - -

0901-1 0901-2 Обезпечаване на бъдещ иск 23

0902-1 x Обезпечаване на доказателства 23

0903-1 0903-2 Молба за обезпечаване на бъдещ иск чл. 390 ГПК 16

0904-1 0904-2

Молба за обезпечаване на бъдещи искове за 

отнемане в полза на държавата на незаконно 

придобито имущество чл. 37, ал. 3 ЗОПДНПИ
16

1000-1 1000-2 ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - -

1001-1 x Разкриване на банкова тайна чл. 52, ал. 6 ЗКИ 23

1002-1 1002-2 производства за спиране на въвод чл. 524 ГПК 23

1003-1 1003-2 Обжалване на разпределение по чл. 41 ЗОЗ чл. 41 ЗОЗ 19
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1004-1 1004-2

Разрешение за разпореждане с имущество на 

дете; разпореждане със семейно жилище с 

разрешение на районния съдия; разрешение 

за сключване на граждански брак; обжалване 

на действия на органа по настойничество и 

попечителство; прекратяване на осиновяване 

от районния съд.

чл.6, ал. 2 СК; чл.26 СК, 

чл.106, ал.8 СК; чл.130 СК; 

чл.161 СК; чл.165 СК; чл.129 

СК;

20

21

1005-1 1005-2 Назначаване особен представител чл. 430 ГПК 20

1006-1 x Приемане и отказ от наследство чл. 49-52 ЗН, чл. 61-66 ЗН 18

1007-1 1007-2
Молба за издаване на изпълнителен лист, 

когато се образува отделно производство чл. 405, ал. 3 ГПК, 17

1008-1 x

Молба за издаване на европейска заповед за 

плащане и на молба за издаване 

изпълнителен лист по Регламент /ЕО/ № 

1896/2006 г.

чл. 625 ал.1 и чл. 627 ал. 

1ГПК

20

1009-1 x

Молба за издаване на изпълнителен лист  и  

на молба за допущане изпълнението на  

съд.решение или друг акт постановен в ДЧ на 

ЕС по Регламент /ЕО/ № 4/2009 г. Чл. 627 б  и чл. 627.в ГПК

20

1010-1 x

Молба за събиране на доказателства съгласно 

чл.17 от Регламент /ЕО/ № 1206/2001 г. само 

при искания за:

а) непосредствено събиране на доказателства;

б) ползване на специални средства, запис, 

диск, телефон. чл. 617, ал. 2 ГПК

20

1011-1 x

Молба за издаване на удостоверение; молба 

за издаване на изпълнителен лист въз основа 

на европейско изпълнително основание  по 

Регламент /ЕО/ № 805/2004 г.

 чл. 620 ГПК;

чл. 624, ал. 1  ГПК

20

1012-1 x

Молба за признаване или отказ признаване 

решението по чл.  623 ГПК (Р-2201/2001г.,Р-

44/2001) и за допускане изпълнението на 

съдебно решение или друг акт  постановен в 

ДЧ  съгласно Регламент /ЕО/ № 1215/2012 г. 

по чл. 623, ал. 1 ГПК; чл. 622,  623 ГПК

20

1013-1 x Молба за определяне на срок при бавност чл. 255 ГПК 27 22

1100-1 1100-2
ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - ЗАПОВЕДНИ 

ПРОИЗВОДСТВА
- 24

1101-1 1101-2 Заявленя по чл. 410 ГПК 22

1102-1 1102-2 Заявленя по чл. 417 ГПК 22

1103-1 x Спиране - чл. 420 ГПК 22

1104-1 x Възражения - чл. 423 ГПК 22

1200-1 1200-2 ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - РЕГЛАМЕНТИ - -

1201-1 x Процедура по Регламент 1393/2007 г чл. 611, ал. 3 ГПК 20

1202-1 x Прицедура по Регламент 1206/2001 г. чл. 617, ал. 1 ГПК 20

1203-1 x Процедура по Регламент 861/2007 г.

чл. 103 ГПК, чл. 624, ал. 4 

във вр.с чл.23 от Регл. 

861/2007 г.

20

1204-1 x Процедура по Регламент 805/2007 г. чл. 619, ал. 1 и ал. 4 ГПК 20

1300-1 1300-2
ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, извън горните 
групи

20 24

x 1400-2
ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ 

ПРОИЗВОДСТВА
чл. 274, ал.1 ГПК 28 24
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x 1500-2
ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА- Отмяна на 
неприсъствено решение чл. 240, ал. 1 ГПК 24

x 1600-2
ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията 
на съдебните изпълнители

чл. 435 и сл. ГПК
24

26

18

19

24

x 1700-2
ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ДЕЛА - Обжалване на 
отказ за вписване

чл. 577 ГПК
чл. 32а ПВ 25 24

2100-1 2100-2

Искове за права или правоотношения, 

породени или отнасящи се до търговска 

сделка /обективна и субективна/.

чл. 26 ЗЗД, чл. 27 ЗЗД, чл. 

55 ЗЗД,чл. 79 ЗЗД, чл. 87, 

ал. 3 ЗЗД, чл. 82 ЗЗД, чл. 

135 ЗЗД, чл. 307 ТЗ, чл. 299, 

ал. 2 ТЗ, всички искове по 

КЗ, чл. 124 ГПК, и др.

4

5

2200-1 2200-2

Искове за права или 

правоотношения,породени или отнасящи се до 

концесия, обществена поръчка или 

приватизационен договор

4

2300-1 2300-2

Искове за права или правоотношения, 

породени или отнасящи се до картелни 

споразумения, решения и съгласувани 

практики, концентрация на стопанска дейност, 

нелоялна конкуренция и злоупотреба с 

монополно или господстващо положение

3

2400-1 2400-2 Иск за недействителност на ТД чл. 70 ТЗ 8

2500-1 2500-2
Иск за защита на членствени права на членове 

на ТД чл. 71 ТЗ 8

2600-1 2600-2
Иск за отмяна на решение на общо събрание 

на ТД и нищожност при повторност на 

отменено решение на орган на ТД чл. 74 и чл. 75 ТЗ

8

2700-1 2700-2
Иск за установяване допуснато нарушение при 

преобразуване на ТД чл. 263о, ал. 1 ТЗ 8

2800-1 2800-2 Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

чл. 95 ТЗ, чл. 155 ТЗ, чл. 252 

ТЗ, чл. 517 ГПК 23

2900-1 2900-2
Иск за обезщетение за вреди, причинени от 

членове на управителен орган на ТД

чл. 142 ТЗ, чл. 145 ТЗ, чл. 

240 ТЗ и чл. 240а ТЗ 3

21000-1 21000-2 Иск за заплащане на дивидент чл. 247а ТЗ 8

21100-1 21100-2 Производство по несъстоятелност - -

21110-1 21110-2
Молба за откриване на производство по 

несъстоятелност чл. 625 ТЗ 9

21120-1 21120-2

Искове за прогласяване /обявяване на 

нищожност/ недействителност на 

действия и сделки по отношение на 

кредиторите на несъстоятелността

чл. 645, ал. 3 ал. 4, чл. 646 

ТЗ, чл. 647 ТЗ, чл. 135 ЗЗД
4

21130-1 21130-2

Иск за установяване съществуване на 

неприето или несъществуване на прието 

вземане чл. 694 ТЗ
4

21200-1 21200-2

Иск за установяване нищожност или 

недопустимост на вписването, или 

несъществуване на вписано обстоятелство чл. 29 ЗТР
8

21300-1 21300-2
Обжалване отказ на длъжностното лице по 

ЗТР за вписване/обявяване чл. 25 ЗТР 21

21400-1 21400-2

Иск за отмяна или изменение на охранителен 

акт, засягащ права на трети лица, извън 

исковете по чл. 29 ЗТР чл. 537 ГПК
8
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21500-1 21500-2
Иск за отмяна на решение на общото 

събрание на сдружение чл. 25 ЗЮЛНЦ 8

21600-1 21600-2 Иск за прекратяване по ЮЛНЦ чл. 13 ЗЮЛНЦ 23

21700-1 21700-2
Иск за прекратяване на кооперация по 

съдебен ред чл. 40 ЗК 23

21800-1 21800-2

Иск за отмяна на решение на общото 

събрание на народно читалище или 

прекратяване на читалището чл. 15 ЗНЧ
8

21900-1 21900-2
Иск за прекратяване на читалище по съдебен 

ред чл. 27 ЗНЧ 23

22000-1 x Иск за разпускане на политическа партия чл. 40 ЗПП 13

22100-1 22100-2
Искове по спорове за интелектуална 
собственост - -

22110-1 22110-2
Искове по Закона за авторското право и 

сродните му права чл. 94 - чл. 95 ЗАПСП 3

22120-1 22120-2
Искове по Закон за патентите и 

регистрацията на полезните модели чл. 60 - чл. 66 ЗПРПМ 3

22130-1 22130-2 Искове по Закон за промишления дизайн чл. 29, чл. 54в и чл. 57 ЗПД 3

22140-1 22140-2
Искове по Закона за марките и 

географските означения (само за СГС)

чл. 15, чл. 26, чл. 72г и чл. 

76 ЗМГО 3

22200-1 22200-2 Регистрация на сдружение, фондация. чл. 17 ЗЮЛНЦ 14

22210-1 22210-2 Вписване промени 14

22300-1 22300-2 Регистрация на ЖСК чл. 8 ЗЖСК 14

22310-1 22310-2 Вписване промени 14

22400-1 22400-2 Регистрации на адвокатско дружество чл. 62 ЗА 14

22410-1 22410-2 Вписване промени 14

22500-1 x

Регистрация на пенсионен фонд /фондове 
за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване и фондове за допълнително 
доброволно пенсионни осигуряване вкл. по 

професионални схеми/

чл. 148 и чл. 221 КСО 14

22510-1 x Вписване промени 14

22600-1 22600-2
Регистрация на религиозни институции и 

местните им поделения чл. 18 и чл. 20 ЗВ 15

22610-1 22610-2 Вписване промени 15

22700-1 x Регистрация на политическа партия чл. 15 ЗПП 13

22710-1 x Вписване промени 13

22800-1 22800-2 Частни търговски дела - -

22810-1 x
Молба за свикване на общо събрание на 

АД чл. 223 ТЗ 23

22820-1 22820-2
Молба за назначаване или 

освобождаване на ликвидатор чл. 266 ТЗ 23

22830-1 22830-2

Молба за издаване на изпълнителен лист 

по решение или спогодба на местен 

арбитражен съд (само за СГС) чл. 405 ГПК
17

22840-1 22840-2
Молба за спиране на охранително 

производство чл. 536 ГПК 16

22850-1 x
Отмяна на решение на събрание на 

кредиторите чл. 679 ТЗ 8

22900-1 22900-2 Други дела (фирмени и търговски) 4, 17
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У К А З А Н И Я 
 

към Приложение № 3 от  Правила за оценка на натовареността на съдиите  

/приети от ВСС с решение от 16.12.2015 г., изменени и допълнени на 24.03.2016 г./. 

 

 

 

По Приложение № 3.1.  
 

 

В група „1. Облигационни искове за права или правоотношения, породени или 

отнасящи се до договор, едностранна сделка или колективни права" се включват 

делата по: 
Забележка: От шифри 0208, 0212 и 0214 в тази група влизат само облигационните дела. 

- Искове за недействителност на правни сделки – чл. 26-чл.33 ЗЗД, чл. 42, ал.2 ЗЗД 

и др.; чл. 7 ЗВСОНИ 

- Искове за недействителност на правни сделки – чл. 26-чл.33 ЗЗД, чл. 42, ал.2 ЗЗД 

и др.; чл. 7 ЗВСОНИ. – въззивна инстанция. 

- Косвен иск – чл. 134 ЗЗД. 

- Косвен иск – чл. 134 ЗЗД въззивна инстанция. 

- Павлов иск - чл. 135 ЗЗД, чл. 216 ДОПК 

- Павлов иск - чл. 135 ЗЗД, чл. 216 ДОПК – въззивна инстанция. 

- Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. 

договори; иск за отмяна на дарение - чл. 87, ал. 3 ЗЗД, чл. 61 ЗС, чл. 28, ал. 2 ЗАЗ 

и др. 

- чл. 227 ЗЗД 

- Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. 

договори; иск за отмяна на дарение - чл. 87, ал. 3 ЗЗД, чл. 61 ЗС, чл. 28, ал. 2 ЗАЗ 

и др. 

- чл. 227 ЗЗД – въззивна инстанция. 

- Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен - чл. 19, ал. 3 ЗЗД. 

- Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен - чл. 19, ал. 3 ЗЗД – 

въззивна инстанция. 

- Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди 

от неизпълнение на договорно задължение - чл. 79 ЗЗД, чл. 82 ЗЗД, чл. 86 ЗЗД, чл. 

92 ЗЗД, чл. 93 ЗЗД и др. 

- Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди 

от неизпълнение на договорно задължение - чл. 79 ЗЗД, чл. 82 ЗЗД, чл. 86 ЗЗД, чл. 

92 ЗЗД, чл. 93 ЗЗД и др. – въззивна инстанция. 

- Искове по ЗЗПотр.  

- Искове по ЗЗПотр. – въззивна инстанция. 

- Иск за изкупуване на част от съсобствен имот – чл.33, ал.2 ЗС. 

- Иск за изкупуване на част от съсобствен имот – чл.33, ал.2 ЗС. – въззивна 

инстанция. 

- Иск за недействителност на завещателни разпореждания; недействителност на 

отказ от наследство - чл. 42 - 43 ЗН, чл. 56 ЗН. 

- Иск за недействителност на завещателни разпореждания; недействителност на 

отказ от наследство - чл. 42 - 43 ЗН, чл. 56 ЗН – въззивна инстанция. 

- Иск за нищожност на делба - чл. 75, ал. 2 ЗН. 

- Иск за нищожност на делба - чл. 75, ал. 2 ЗН – въззивна инстанция. 

- Иск за недействителност на разпореждане с наследство - чл. 76 ЗН. 
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- Иск за недействителност на разпореждане с наследство - чл. 76 ЗН – въззивна 

инстанция. 

- Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; 

установителен иск за нищожност на съдебно решение - чл. 124 ГПК, чл.415, чл. 

424 ГПК, чл. 439 ГПК, чл. 254 – 255 ГПК /отм./, чл. 270, ал. 2 ГПК и др. 

- Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; 

установителен иск за нищожност на съдебно решение - чл. 124 ГПК, чл.415, чл. 

424 ГПК, чл. 439 ГПК, чл. 254 – 255 ГПК /отм./, чл. 270, ал. 2 ГПК и др – въззивна 

инстанция. 

 

 

В група „2. Облигационни искове за вземания, произтичащи от неоснователно 

обогатяване и гесция” се включват делата, както следва:  
- Облигационни искове между съсобственици  - чл. 30, ал. 3 ЗС, чл. 31, ал. 2 ЗС, чл. 

59 ЗЗД, чл. 61 ЗЗД, чл. 41 ЗС. 

- Облигационни искове между съсобственици  - чл. 30, ал. 3 ЗС, чл. 31, ал. 2 ЗС, чл. 

59 ЗЗД, чл. 61 ЗЗД, чл. 41 ЗС - въззивна инстанция. 

- Облигационни искове от/срещу владелец - чл. 72, чл. 73, чл. 74 ЗС. 

- -Облигационни искове от/срещу владелец - чл. 72, чл. 73, чл. 74 ЗС- въззивна 

инстанция. 

- Искове, основани на неоснователно обогатяване - чл. 55 – чл. 59 ЗЗД, 34 ЗЗД, чл. 

127 ЗЗД, 143 ЗЗД, 74 ЗЗД, чл. 155 ЗЗД. 

- Искове, основани на неоснователно обогатяване - чл. 55 – чл. 59 ЗЗД, 34 ЗЗД, чл. 

127 ЗЗД, 143 ЗЗД, 74 ЗЗД, чл. 155 ЗЗД - въззивна инстанция. 

- Искове, свързани с водене на чужда работа без пълномощие - чл. 60 - чл. 62 ЗЗД. 

- Искове, свързани с водене на чужда работа без пълномощие - чл. 60 - чл. 62 ЗЗД – 

въззивна инстанция. 

- Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК - чл. 

39, чл. 15 ЗЖСК, чл. 26 ЗЖСК и др. 

- Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК - чл. 

39, чл. 15 ЗЖСК, чл. 26 ЗЖСК и др. – въззивна инстанция. 

- Искове по ЗУЕС. 

- Искове по ЗУЕС – въззивна инстанция. 

 

 

В група „3. Облигационни искове за права или правоотношения, произтичащи от 

деликт, нарушение на права на интелектуална собственост, конкуренция” се 

включват делата, както следва:  
- Искове за обезщетение от деликт - чл. 45 – 54 ЗЗД, чл. 12 ЗЗД, чл. 403 ГПК, 

имуществена отговорност по ЗДФИ, чл. 74 ЗЧСИ, чл. 79 ЗЛОД, чл. 73 от ЗННД и 

други. 

- Искове за обезщетение от деликт - чл. 45 – 54 ЗЗД, чл. 12 ЗЗД, чл. 403 ГПК, 

имуществена отговорност по ЗДФИ, чл. 74 ЗЧСИ, чл. 79 ЗЛОД, чл. 73 от ЗННД и 

други – въззивно производство. 

 

 

В група „4. Искове за издръжка” се включват делата, както следва:  
- Искове по СК - издръжка, изменение - чл. 139 и сл. СК. 

- Искове по СК - издръжка, изменение - чл. 139 и сл. СК – въззивна инстанция. 
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В група „5. Искове по ЗЗДискр.” се включват делата, както следва:  
- Искове по ЗЗДискр. 

- Искове по ЗЗДискр. – въззивно производство. 

 

 

В група „6. Облигационни искове за права или правоотношения, породени или 

отнасящи се до търговска сделка /субективна или обективна/, приватизационен 

договор, договор за обществена поръчка, концесия или безвъзмездна финансова 

помощ” се включват делата, както следва: 
Забележка: От шифри 0208, 0212 и 0214 в тази група влизат само търговските дела. 

- Искове за недействителност на правни сделки - чл. 26 – 33 ЗЗД, чл. 42, ал. 2 ЗЗД и 

др., чл. 7 ЗВСОНИ 

- Искове за недействителност на правни сделки - чл. 26 – 33 ЗЗД, чл. 42, ал. 2 ЗЗД и 

др., чл. 7 ЗВСОНИ – въззивна инстанция. 

- -Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. 

договори; иск за отмяна на дарение - чл. 87, ал. 3 ЗЗД, чл. 61 ЗС, чл. 28, ал. 2 ЗАЗ 

и др. 

- чл. 227 ЗЗД 

- -Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. 

договори; иск за отмяна на дарение - чл. 87, ал. 3 ЗЗД, чл. 61 ЗС, чл. 28, ал. 2 ЗАЗ 

и др. 

- чл. 227 ЗЗД – въззивна инстанция. 

- Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди 

от неизпълнение на договорно задължение - чл. 79 ЗЗД, чл. 82 ЗЗД, чл. 86 ЗЗД, чл. 

92 ЗЗД, чл. 93 ЗЗД и др. 

- Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди 

от неизпълнение на договорно задължение - чл. 79 ЗЗД, чл. 82 ЗЗД, чл. 86 ЗЗД, чл. 

92 ЗЗД, чл. 93 ЗЗД и др. – въззивна инстанция. 

 

 

В група „7. Облигационни искове за вземания, произтичащи от застрахователни 

правоотношения” се включват делата, както следва: 
- Искове по КЗ - чл. 208 КЗ  /отм./, чл. 226 КЗ /отм./, чл. 213 КЗ /отм./, чл. 274 КЗ 

/отм./, чл. 288 КЗ /отм./ и други. 

- Искове по КЗ - чл. 208 КЗ  /отм./, чл. 226 КЗ /отм./, чл. 213 КЗ /отм./, чл. 274 КЗ 

/отм./, чл. 288 КЗ /отм./ и други – въззивна инстанция. 

 

 

 

В група „8. Искове по ЗОДОВ” се включват делата по: 
- Искове по ЗОДОВ. 

- Искове по ЗОДОВ – въззивна инстанция. 

 

 

В група „9. Искове за делба” се включват делата по: 
- Делба - чл. 34 ЗС, чл. 69 ЗН. 

- Делба - чл. 34 ЗС, чл. 69 ЗН – въззивна инстанция. 

- Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство - чл. 30 – чл. 37 ЗН. 

- Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство - чл. 30 – чл. 37 ЗН – 

въззивна инстанция. 
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В група „10. Вещни искове - установителен, ревандикационен, негаторен, за 

определяне на граници, искове по ЗКИР” се включват делата, както следва: 
- искове по СК, засягащи имуществени права на съпрузите (бившите съпрузи) - чл. 

29, ал. 1 – 3 СК, чл. 30 СК и др.  

- искове по СК, засягащи имуществени права на съпрузите (бившите съпрузи) - чл. 

29, ал. 1 – 3 СК, чл. 30 СК и др. – въззивна инстанция. 

- Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - чл. 

124, ал. 1 ГПК, чл. 108 ЗС, чл. 109 ЗС, чл. 109а ЗС, чл.54 ЗКИР /ред. ДВ, 

бр.49/2014 г./ чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ, чл. 13, ал. 8 ЗВСГЗГФ, чл. 40 ЗС, чл. 32, ал. 2 

ЗС, § 1 от ДР ЗКооп., чл. 440 ГПК и др. 

- Вещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - чл. 

124, ал. 1 ГПК, чл. 108 ЗС, чл. 109 ЗС, чл. 109а ЗС, чл.54 ЗКИР /ред. ДВ, 

бр.49/2014 г./ чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ, чл. 13, ал. 8 ЗВСГЗГФ, чл. 40 ЗС, чл. 32, ал. 2 

ЗС, § 1 от ДР ЗКооп., чл. 440 ГПК и др. – въззивна инстанция. 

- Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК - чл. 75 и чл. 76 ЗС, чл. 

38а ЗЖСК 

- Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК - чл. 75 и чл. 76 ЗС, чл. 

38а ЗЖСК – въззивна инстанция. 

 

 

 

В група „11. Административни производства по ЗСПЗЗ” се включват делата по: 
- Административни производства. 

 

В група „12. Искове по чл. 344, ал.1, т. 1-4, чл. 357 КТ” се включват делата по: 
- Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено 

наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - чл. 344, ал. 1, т. 1-3 

КТ, чл. 357 КТ. 

- Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено 

наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - чл. 344, ал. 1, т. 1-3 

КТ, чл. 357 КТ – въззивна инстанция. 

 

 

В група „13. Искове за имуществена отговорност на работника/работодателя” 

се включват делата по: 
- Искове за обезщетение по чл. 200 КТ. 

- Искове за обезщетение по чл. 200 КТ – въззивна инстанция. 

- Искове за имуществена отговорност на работника/служителя - чл. 203 КТ, чл. 207 

КТ. 

- Искове за имуществена отговорност на работника/служителя - чл. 203 КТ, чл. 207 

КТ – въззивна инстанция. 

 

 

В група „14. Други искове по КТ (чл. 215, 220, 224, 226 КТ и т.н.)” се включват 

делата по: 
- Искове за трудово възнаграждение - чл. 128 КТ, чл. 261 – чл. 264 КТ, ЗДСл., 

ЗМВР, ЗОВСРБ и други специални закони. 

- Искове за трудово възнаграждение - чл. 128 КТ, чл. 261 – чл. 264 КТ, ЗДСл., 

ЗМВР, ЗОВСРБ и други специални закони – въззивна инстанция. 
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- Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО 

- чл. 213 КТ – чл. 219 КТ, чл. 225, ал. 3 КТ, чл. 226 КТ и др. 

- Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО 

- чл. 213 КТ – чл. 219 КТ, чл. 225, ал. 3 КТ, чл. 226 КТ и др. – въззивна инстанция. 

- Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с 

прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество - 

чл. 220 – 224 КТ, чл. 225, ал. 1 и 2 КТ, чл. 232, ал. 3 КТ, чл. 225, ал. 1 ЗСВ и 

предвидените в други специални закони. 

- Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с 

прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество - 

чл. 220 – 224 КТ, чл. 225, ал. 1 и 2 КТ, чл. 232, ал. 3 КТ, чл. 225, ал. 1 ЗСВ и 

предвидените в други специални закони – въззивна инстанция. 

- Иск за недействителност на трудов договор - чл. 74 КТ, чл. 60 КТ. 

- Иск за недействителност на трудов договор - чл. 74 КТ, чл. 60 КТ – въззивна 

инстанция. 

- Иск за установяване на трудов стаж – ЗУТОССР. 

- Иск за установяване на трудов стаж – ЗУТОССР – въззивна инстанция. 

 

 

В група „15. Искове за развод и недействителност на брака, ЗБЖИРБ” се 

включват делата по: 
Забележка: От шифър 0112 в тази група влизат само делата по ЗБЖИРБ. 

- искове по СК - развод по чл. 49 СК 

- други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на  мерки 

относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки  и др. - чл 

51, ал. 4 СК и чл. 59, ал. 9 СК, чл.123-чл.127 СК, чл.127а СК, чл.128 СК; чл.131 - 

135, чл.137 СК 

- иск за установяване на български произход - чл.3, ал. 2 от  Закона за българите, 

живеещи извън Република България. 

- иск за установяване на български произход - чл.3, ал. 2 от  Закона за българите, 

живеещи извън Република България - въззивна инстанция. 

 

 

В група „16. Искове по Закона за защита срещу домашното насилие” се 

включват делата по: 
- Производства по Закона за защита от домашното насилие. 

- Производства по Закона за защита от домашното насилие – въззивна инстанция. 

 

 

В група „17. Производство по Закона за закрила на детето” се включват делата 

по: 
- от шифър 0112 в тази група влизат само делата делата по Закона за закрила на детето. 

 

 

В група „18. Приемане и отказ от наследство, производство по открито 

наследство” се включват делата по: 
- Приемане и отказ от наследство - чл. 49-52 ЗН, чл. 61-66 ЗН. 

- Приемане и отказ от наследство - чл. 49-52 ЗН, чл. 61-66 ЗН – въззивна инстанция. 
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В група „19. Производство по установяване на факти (чл. 542 ГПК)” се включват 

делата по: 
- Производства по Закона за лицата и семейството 

- Производства по ЗЛС въззивна инстанция. 

- Обжалване на разпределение по чл. 41 ЗОЗ - чл. 41 ЗОЗ. 

- Обжалване на разпределение по чл. 41 ЗОЗ - чл. 41 ЗОЗ – въззивна инстанция. 

 

 

В група „20. Производство по СК, ЗГР, обезсилване на ценни книжа” се включват 

делата по: 
Забележка: От шифър 0112 в тази група влизат само делата по ЗГР. От шифър 1004 в тази група 

влизат всички посочени в шифъра текстове по СК без чл. 130 СК. 

- обжалване на действия на органа по настойничеството и по попечителството – чл. 161 

СК; 

- молба за промяна на име – чл. 19, ал. 1 ЗГР; 

- прекратяване на осиновяване от районния съд – чл. 106, ал. 8 СК; 

- разпореждане със семейното жилище с разрешение на районния съдия – чл. 26 СК; 

- разрешение за сключване на граждански брак – чл. 6, ал. 2 СК; 

- назначаване на особен представител – чл. 29, чл. 430 ГПК; 

- искания по чл. 430 ГПК; 

- искане по чл. 448 от ГПК (деклариране от длъжник на притежавано имущество – 

открито съдебно заседание); 

- искания по чл. 11 ДОПК; 

- съдебни поръчки. 

- процедура по Регламент 1393/2007 г. - чл. 611, ал. 3 ГПК 

- процедура по Регламент 1206/2001 г. - чл. 617, ал. 1 ГПК 

- процедура по Регламент 861/2007 г. чл. 103 ГПК, чл. 624, ал. 4 във вр.с чл.23 от Регл. 

861/2007 г. 

- процедура по Регламент 805/2007 г. чл. 619, ал. 1 и ал. 4 ГПК 

- други граждански дела, неизброени в другите групи 

 

 

В група „21. Даване на разрешение по чл. 130, ал. 3 от СК” се включват делата 

по: 
- от шифър 1004 в тази група влизат само делата по чл. 130 СК. 

 

В група „22. Заповедни производства” се включват делата по: 
- Заявления по чл. 410 ГПК. 

- Заявления по чл. 410 ГПК- въззивна инстанция. 

- Заявления по чл. 417 ГПК. 

- Заявления по чл. 417 ГПК – въззивна инстанция. 

- Спиране - чл. 420 ГПК 

- Възражения - чл. 423 ГПК 

 

 

В група „23. Обезпечения” се включват делата по: 
- Обезпечаване на бъдещ иск. 

- Обезпечаване на бъдещ иск – въззивна инстанция. 

- Обезпечение на доказателства – чл. 207 от ГПК; 

- Искания за разкриване на банкова тайна - чл. 52, ал. 6 ЗКИ. 

- Производство за спиране на въвод по чл. 524 от ГПК. 

- Производство за спиране на въвод по чл. 524 от ГПК – въззивна инстанция. 
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В група „24. Частни жалби срещу действия на съдебните изпълнители / 

определения свързани с действия на съдебни изпълнители” се включват делата 

по: 
- Въззивни дела - Обжалване действията на съдебните изпълнители - чл. 435 и сл. ГПК. 

 

 

В група „25. Частни жалби срещу откази за вписване” се включват делата по: 
- Въззивни частни дела - Обжалване на отказ за вписване - чл. 577 ГПК, чл. 32а ПВ 

 

В група „26. Производство по чл. 463 ГПК и чл. 521, ал. 3 ГПК” се включват 

делата по: 
- Въззивни дела - Обжалване действията на съдебните изпълнители - чл. 435 и сл. ГПК. 

 

В група „27. Молби по чл. 255 ГПК” се включват делата по: 
- Молба за определяне на срок при бавност - чл. 255 ГПК. 

 

 

В група „28. Други въззивни частни производства” се включват делата по: 
- Други въззивни частни производства - чл. 274, ал.1 ГПК. 

 

 

 

 

 

 

 

По Приложение № 3.2.  
 

 

В група „1. Облигационни искове за права или правоотношения, породени или 

отнасящи се до договор, едностранна сделка или колективни права" се включват 

делата по: 
Забележка: От шифър 0215 в тази група влизат всички случаи от шифъра без тези, които се касаят 

за възнаграждение по ЗАСП. 

- искове за недействителност на гражданско-правни сделки – чл.26-33 ЗЗД, чл.42, 

ал.2 ЗЗД и др.,чл.7 ЗВСОНИ;  

- косвен иск – чл.134 ЗЗД 

- павлов иск – чл.135 ЗЗД, чл.216 ДОПК;  

- иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. 

договори – чл.87, ал.3 ЗЗД, чл.61 ЗС, чл.28, ал.2 ЗАЗ, иск за отмяна на дарение – 

чл.227 ЗЗД;  

- иск за обявяване на предварителен договор за окончателен – чл.19, ал.3 ЗЗД; 

искове за реално изпълнение на гражданско – правна сделка; иск за обезщетение 

за вреди от неизпълнение на гражданско – правна сделка, вкл. лихви, неустойка, 

задатък – чл.79 ЗЗД, чл.82 ЗД, чл.86 ЗЗД, чл.92 ЗЗД, чл.93 ЗЗД и др.;  

- Иск за изкупуване на част от съсобствен имот – чл.33, ал.2 ЗС.  

- Колективни искове – чл.98, ал.4 ЗЗК, чл.164, ал.1, т.7 ЗЗП, чл.186, ал.1 ЗЗП, чл.17 

ЗУКТС. 
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- Установителен иск за право/правоотношение извън вещни права; установителен 

иск за факт – чл.124 ГПК, чл.424 ГПК, чл.439 ГПК, чл.254-255 ГПК /отм./ и др. 

- иск за недействителност на завещателни разпореждания; недействителност на 

отказ от наследство – чл.42-43 ЗН, чл.56 ЗН;  

- Искове за трудово възнаграждение – чл. 128 КТ, чл. 261-264 КТ, ЗДСл, ЗМВР, 

ЗОВСРБ и др. специални закони. 

 

 

В група „2. Облигационни искове за вземания, произтичащи от неоснователно 

обогатяване и гесция” се включват делата, както следва: 

 
- Облигационни искове между съсобственици – чл.30, ал.3 ЗС, чл.31, ал.3 ЗС, чл.59 ЗЗД, 

чл.61 ЗЗД, чл.41 ЗС;  

- Облигационни искове от/срещу владелец – чл.72, чл.73, чл. 74 ЗС;  

- Искове основани на неоснователно обогатяване – чл.55-59 ЗЗД;, чл.34 ЗЗД, чл.127 

ЗЗД, чл.143 ЗЗД, чл.74 ЗЗД, чл.155 ЗЗД;  

- Искове, свързани с водене на чужда работа без пълномощие – чл.60-62 ЗЗД. 

- Искове по ЗУЕС. 

- Облигационни искове между съсобственици – чл.30, ал.3 ЗС, чл.31, ал.3 ЗС, чл.59 ЗЗД, 

чл.61 ЗЗД, чл.41 ЗС – въззивна инстанция. 

- Облигационни искове от/срещу владелец – чл.72, чл.73, чл. 74 ЗС – въззивна 

инстанция. 

- Искове основани на неоснователно обогатяване – чл.55-59 ЗЗД;, чл.34 ЗЗД, чл.127 

ЗЗД, чл.143 ЗЗД, чл.74 ЗЗД, чл.155 ЗЗД – въззивна инстанция. 

- Искове, свързани с водене на чужда работа без пълномощие – чл.60-62 ЗЗД – въззивна 

инстанция. 

- Искове по ЗУЕС – въззивна инстанция. 

 

 

В група „3. Облигационни искове за права или правоотношения, произтичащи от 

деликт, нарушение на права на интелектуална собственост, конкуренция” се 

включват делата, както следва:  

 
- Граждански дела – искове за обезщетение от деликт – чл.45-54 ЗЗД, чл.12 ЗЗД, 

чл.403 ГПК, имуществена отговорност по ЗДФИ, чл.74 ЗЧСИ, чл.79 ЗЛОД, чл.73 

ЗННД и др. 

- Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до картелни 

споразумения, решения и съгласувани практики, концентрация на стопанска 

дейност, нелоялна конкуренция и злоупотреба с монополно или господстващо 

положение. 

- Иск за обезщетение за вреди, причинени от членове на управителен орган на ТД - 

чл. 142 ТЗ, чл. 145 ТЗ, чл. 240 ТЗ и чл. 240а ТЗ. 

- Искове по Закона за авторското право и сродните му права - чл. 94 - чл. 95 

ЗАПСП. 

- Искове по Закон за патентите и регистрацията на полезните модели - чл. 60 - чл. 

66 ЗПРПМ. 

- Искове по Закон за промишления дизайн - чл. 29, чл. 54в и чл. 57 ЗПД. 

- Искове по Закона за марките и географските означения (само за СГС) - чл. 15, чл. 

26, чл. 72г и чл. 76 ЗМГО. 

- Граждански дела – искове за обезщетение от деликт – чл.45-54 ЗЗД, чл.12 ЗЗД, 

чл.403 ГПК, имуществена отговорност по ЗДФИ, чл.74 ЗЧСИ, чл.79 ЗЛОД, чл.73 

ЗННД и др – въззивна инстанция. 



 9 

- Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до картелни 

споразумения, решения и съгласувани практики, концентрация на стопанска 

дейност, нелоялна конкуренция и злоупотреба с монополно или господстващо 

положение – въззивна инстанция. 

- Иск за обезщетение за вреди, причинени от членове на управителен орган на ТД - 

чл. 142 ТЗ, чл. 145 ТЗ, чл. 240 ТЗ и чл. 240а ТЗ – въззивна инстанция. 

- Искове по Закона за авторското право и сродните му права - чл. 94 - чл. 95 

ЗАПСП – въззивна инстанция. 

- Искове по Закон за патентите и регистрацията на полезните модели - чл. 60 - чл. 

66 ЗПРПМ – въззивна инстанция. 

- Искове по Закон за промишления дизайн - чл. 29, чл. 54в и чл. 57 ЗПД – въззивна 

инстанция. 

- Искове по Закона за марките и географските означения (само за СГС) - чл. 15, чл. 

26, чл. 72г и чл. 76 ЗМГО – въззивна инстанция. 

 

 

 

В група „4. Облигационни искове за права или правоотношения, породени или 

отнасящи се до търговска сделка /субективна или обективна/, приватизационен 

договор, договор за обществена поръчка, концесия или безвъзмездна финансова 

помощ” се включват делата, както следва: 
Забележка: От шифър 0215 в тази група влизат само делата, които се касаят за възнаграждение по 

ЗАСП. От шифър 2100 в тази група влиза всичко от шифъра без КЗ. От шифър 22900 в тази група 

влиза всичко без производство по отвод на арбитър. 

 
- Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за 

вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 

чл. 79 ЗЗД, чл. 82 ЗЗД, чл. 86 ЗЗД, чл. 92 ЗЗД, чл. 93 ЗЗД и др. 

- Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка 

/обективна и субективна/ - чл. 26 ЗЗД, чл. 27 ЗЗД, чл. 55 ЗЗД,чл. 79 ЗЗД, чл. 87, ал. 3 

ЗЗД, чл. 82 ЗЗД, чл. 135 ЗЗД, чл. 307 ТЗ, чл. 299, ал. 2 ТЗ, чл. 124 ГПК, и др. 

- Искове за права или правоотношения,породени или отнасящи се до концесия, 

обществена поръчка или приватизационен договор. 

- Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане 

- чл. 694 ТЗ. 

- Други дела (фирмени и търговски). 

- Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за 

вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 

чл. 79 ЗЗД, чл. 82 ЗЗД, чл. 86 ЗЗД, чл. 92 ЗЗД, чл. 93 ЗЗД и др. – въззивна инстанция. 

- Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка 

/обективна и субективна/ - чл. 26 ЗЗД, чл. 27 ЗЗД, чл. 55 ЗЗД,чл. 79 ЗЗД, чл. 87, ал. 3 

ЗЗД, чл. 82 ЗЗД, чл. 135 ЗЗД, чл. 307 ТЗ, чл. 299, ал. 2 ТЗ, чл. 124 ГПК, и др. – въззивна 

инстанция. 

- Искове за права или правоотношения,породени или отнасящи се до концесия, 

обществена поръчка или приватизационен договор – въззивна инстанция. 

- Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане 

- чл. 694 ТЗ – въззивна инстанция. 

- Други дела (фирмени и търговски) – въззивна инстанция. 

 

 

В група „5. Облигационни искове за вземания, произтичащи от застрахователни 

правоотношения” се включват делата, както следва: 



 10

- всички искове по КЗ. 

- всички искове по КЗ – въззивна инстанция. 

 

 

В група „6. Искове по ЗОДОВ” се включват делата, както следва: 
- Искове по ЗОДОВ. 

- Искове по ЗОДОВ- въззивна инстанция. 

 

 

В група „7. Вещни искове - установителен, ревандикационен, негаторен, за 

определяне на граници, искове по ЗКИР” се включват делата, както следва: 
- Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи - чл.29, ал.1-3, чл.30 СК и 

др. 

- Вещни искове - чл. 124, ал. 1 ГПК, чл. 108 ЗС, чл. 109 ЗС, чл. 109а ЗС, чл.54 ЗКИР 

/ред. ДВ, бр.49/2014 г./ чл. 440 ГПК, § 1 от  ДР на ЗК, чл. 40 ЗС и др. 

- Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи - чл.29, ал.1-3, чл.30 СК и 

др. – въззивна инстанция. 

- Вещни искове - чл. 124, ал. 1 ГПК, чл. 108 ЗС, чл. 109 ЗС, чл. 109а ЗС, чл.54 ЗКИР 

/ред. ДВ, бр.49/2014 г./ чл. 440 ГПК, § 1 от  ДР на ЗК, чл. 40 ЗС и др. – въззивна 

инстанция. 

 

 

В група „8. Искове за защита на членствени правоотношения” се включват 

делата, както следва: 

 
- Иск за недействителност на търговско дружество –чл.70 ТЗ. 

- Иск за защита на членствени права на членове на ТД - чл.71 ТЗ,  

- Иск за отмяна на решение на Общо събрание на ТД и нищожност при повторност на 

отменено решение на ТД – чл.74 и чл.75 ТЗ;  

- Иск за установяване на допуснато нарушение при преобразуване на ТД – чл.263о, ал.1 

ТЗ; иск за изплащане на дивидент чл.133 и чл.247 ТЗ, чл.33 ЗК; 

- Иск за заплащане на дивидент – чл. 247а ТЗ. 

- Иск за установяване нищожност, недопустимост на вписването или несъществуване 

на вписано обстоятелство – чл.29 ЗТР; 

- Иск за отмяна или изменение на охранителен акт, засягащ права на трети лица, извън 

исковете по чл.29 ЗТР – чл.537 ГПК; 

- Иск за отмяна на решение на общото събрание на сдружение – чл.25 ЗЮЛНЦ; 

- Иск за отмяна на решение на общото събрание на народно читалище или прекратяване 

на читалището  – чл.15 ЗНЧ; 

- Отмяна решението на събрание на кредиторите – чл.679 ТЗ 

- Иск за недействителност на търговско дружество –чл.70 ТЗ – въззивна инстанция. 

- Иск за защита на членствени права на членове на ТД - чл.71 ТЗ – въззивна инстанция. 

- Иск за отмяна на решение на Общо събрание на ТД и нищожност при повторност на 

отменено решение на ТД – чл.74 и чл.75 ТЗ – въззивна инстанция. 

- Иск за установяване на допуснато нарушение при преобразуване на ТД – чл.263о, ал.1 

ТЗ; иск за изплащане на дивидент чл.133 и чл.247 ТЗ, чл.33 ЗК – въззивна инстанция. 

- Иск за заплащане на дивидент – чл. 247а ТЗ – въззивна инстанция. 

- Иск за установяване нищожност, недопустимост на вписването или несъществуване 

на вписано обстоятелство – чл.29 ЗТР – въззивна инстанция. 

- Иск за отмяна или изменение на охранителен акт, засягащ права на трети лица, извън 

исковете по чл.29 ЗТР – чл.537 ГПК- въззивна инстанция. 
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- Иск за отмяна на решение на общото събрание на сдружение – чл.25 ЗЮЛНЦ – 

въззивна инстанция. 

- -Иск за отмяна на решение на общото събрание на народно читалище или 

прекратяване на читалището  – чл.15 ЗНЧ – въззивна инстанция. 

 

 

В група „9. Производство по несъстоятелност” се включват делата, както 

следва: 

 
- Производство за откриване на производство по несъстоятелност – чл.625 ТЗ. 

- Производство за откриване на производство по несъстоятелност – чл.625 ТЗ – 

въззивна инстанция. 

 

 

В група „10. Дела по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно 

придобито имущество” се включват делата, както следва: 

 

- Искове по ЗОПДНПИ - Чл. 74 ЗОПДНПИ. 

- Искове по ЗОПДНПИ - Чл. 74 ЗОПДНПИ -  въззивна инстанция. 

 

 

В група „11. Искове за произход и запрещение” се включват делата, както следва: 

 
- Искове за произход – чл.60 – чл.73 СК;  

- Искове за запрещение – чл.5 ЗЛС. 

- Искове за произход – чл.60 – чл.73 СК – въззивна инстанция. 

- Искове за запрещение – чл.5 ЗЛС – въззивна инстанция. 

 

 

В група „12. Искове за осиновяване (за осиновяване, прекратяване и разкриване на 

тайната на осиновяването)" се включват делата, както следва:  

 
- Искове за допускане на осиновяване – чл.96-105 СК;  

- Искове за допускане на международно осиновяване – чл.118 СК;  

- Искове за прекратяване на осиновяването, вкл. международното осиновяване - чл.106–

109 СК, чл.119 СК;  

- Искове за допускане на осиновяване – чл.96-105 СК – въззивна инстанция. 

- Искове за допускане на международно осиновяване – чл.118 СК – въззивна инстанция. 

- Искове за прекратяване на осиновяването, вкл. международното осиновяване - чл.106–

109 СК, чл.119 СК – въззивна инстанция. 

 

 

В група „13. Производство по ЗПП” се включват делата, както следва: 

 
- Иск за разпускане на политическа партия - чл. 40 ЗПП. 

- Регистрация на политическа партия – чл.15 ЗПП. 

- Вписване промени. 

 

В група „14. Производство по ЗЮЛНЦ” се включват делата, както следва: 
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- Регистрация на сдружение, фондация - чл. 17 ЗЮЛНЦ. 

- Вписване промени. 

- Регистрация на ЖСК - чл. 8 ЗЖСК. 

- Вписване промени. 

- Регистрации на адвокатско дружество - чл. 62 ЗА. 

- Вписване промени. 

- Регистрация на пенсионен фонд /фондове за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване и фондове за допълнително доброволно пенсионни осигуряване вкл. по 

професионални схеми/ - чл. 148 и чл. 221 КСО. 

- Вписване промени 

- Регистрация на сдружение, фондация - чл. 17 ЗЮЛНЦ – въззивна инстанция. 

- Вписване промени – въззивна инстанция. 

- Регистрация на ЖСК - чл. 8 ЗЖСК – въззивна инстанция. 

- Вписване промени – въззивна инстанция. 

- Регистрации на адвокатско дружество - чл. 62 ЗА – въззивна инстанция. 

- Вписване промени – въззивна инстанция. 

 

 

В група „15. Производство относно религиозните вероизповедания” се включват 

делата, както следва: 

 

- Регистрация на религиозни институции и местните им поделения - чл. 18 и чл. 20 ЗВ. 

- Вписване промени. 

- Регистрация на религиозни институции и местните им поделения - чл. 18 и чл. 20 ЗВ 

въззивна инстанция. 

- Вписване промени – въззивна инстанция.  

 

 

В група „16. Обезпечение” се включват делата, както следва: 

 
- Граждански дела – молба за обезпечение на бъдещ иск - чл.390 ГПК;  

- Молба за обезпечаване на бъдещи искове за отнемане в полза на държавата на 

незаконно придобито имущество – чл.37, ал. 3 ЗОПДНПИ.  

- Търговски дела - производството по искане за спиране на охранително производство 

536 ГПК. 

- Граждански дела – молба за обезпечение на бъдещ иск - чл.390 ГПК – въззивна 

инстанция. 

- Молба за обезпечаване на бъдещи искове за отнемане в полза на държавата на 

незаконно придобито имущество – чл.37, ал. 3 ЗОПДНПИ – въззивна инстанция. 

- Търговски дела - производството по искане за спиране на охранително производство 

536 ГПК – въззивна инстанция. 

 

 

В група „17. Искания за издаване на изпълнителен лист въз основа на 

арбитражно решение или решение на чуждестранен съд” се включват делата, 

както следва: 

 
- Молба за издаване на изпълнителен лист, когато се образува отделно производство - 

чл. 405, ал. 3 ГПК. 

- Молба за издаване на изпълнителен лист по решение или спогодба на местен 

арбитражен съд (само за СГС) - чл. 405 ГПК. 
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- Други дела (фирмени и търговски). 

- Молба за издаване на изпълнителен лист, когато се образува отделно производство - 

чл. 405, ал. 3 ГПК- въззивна инстанция. 

- Молба за издаване на изпълнителен лист по решение или спогодба на местен 

арбитражен съд (само за СГС) - чл. 405 ГПК – въззивна инстанция. 

- Други дела (фирмени и търговски) – въззивна инстанция. 

 

 

В група „18. Частни жалби срещу действия на съдебните 

изпълнители/определения свързани с действия на съдебните изпълнители” се 

включват делата, както следва: 
- Въззивни дела- Обжалване действията на съдебните изпълнители - чл. 435 и сл. ГПК. 

 

В група „19. Производство по чл. 463 ГПК и чл. 521, ал. 3 ГПК” се включват 

делата, както следва: 
- Въззивни дела- Обжалване действията на съдебните изпълнители - чл. 435 и сл. ГПК. 

 

 

В група „20. Производство по регламенти” се включват делата, както следва: 

 
- Молби за издаване на европейска заповед за плащане и на молба за издаване на 

изпълнителен лист по Регламент /ЕО/ 1896/2006- 625, ал.1 и чл.627,ал.1 ГПК; 

- Молба за издаване на изпълнителен лист и на молба за допускане на изпълнението на 

съдебно решение или друг акт постановен в държава-членка на ЕС по Регламент /ЕО/ 

4/2009г. – чл.627б и чл.627 в ГПК;  

- Молба за събиране на доказателства съгласно чл.17 от Регламент /ЕО/ №1206/2001г.- 

само по искания за: а) непосредствено събиране на доказателства и б) използване на 

специални средства – запис, диск, телефон– чл.617, ал.2 ГПК;  

- Молба за издаване на удостоверение, молба за издаване на изпълнителен лист въз 

основа на европейски изпълнително основание по регламент ЕО/805/2004г. – чл.620 и 

чл.624, ал.1 ГПК;  

- Молба за признаване или отказ признаване на решението по чл.623 ГПК /Р2201/2001г. 

и Р44/2001/ и за допускане изпълнението на съдебно решение или друг акт, 

постановен в държава–членка  съгласно Регламент /ЕО/1215/2012г. – чл.622 и чл.623, 

ал.1 ГПК. 

- Молби за издаване на европейска заповед за плащане и на молба за издаване на 

изпълнителен лист по Регламент /ЕО/ 1896/2006- 625, ал.1 и чл.627,ал.1 ГПК – 

въззивна инстанция. 

- Молба за издаване на изпълнителен лист и на молба за допускане на изпълнението на 

съдебно решение или друг акт постановен в държава-членка на ЕС по Регламент /ЕО/ 

4/2009г. – чл.627б и чл.627 в ГПК – въззивна инстанция. 

- Молба за събиране на доказателства съгласно чл.17 от Регламент /ЕО/ №1206/2001г.- 

само по искания за: а) непосредствено събиране на доказателства и б) използване на 

специални средства – запис, диск, телефон– чл.617, ал.2 ГПК – въззивна инстанция. 

- Молба за издаване на удостоверение, молба за издаване на изпълнителен лист въз 

основа на европейски изпълнително основание по регламент ЕО/805/2004г. – чл.620 и 

чл.624, ал.1 ГПК – въззивна инстанция. 

- Молба за признаване или отказ признаване на решението по чл.623 ГПК /Р2201/2001г. 

и Р44/2001/ и за допускане изпълнението на съдебно решение или друг акт, 

постановен в държава–членка  съгласно Регламент /ЕО/1215/2012г. – чл.622 и чл.623, 

ал.1 ГПК – въззивна инстанция. 
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В група „21. Производство по чл.25, ал.4 ЗТР” се включват делата, както следва: 

 
- Обжалване на отказ за вписване на длъжностното лице по регистрацията - чл.25, ЗТР. 

- Обжалване на отказ за вписване на длъжностното лице по регистрацията - чл.25, ЗТР – 

въззивна инстанция. 

 

 

В група „22. Молби по чл.255 ГПК” се включват делата, както следва: 

 
- Молби за определяне на срок при бавност – чл.255 ГПК. 

 

 

В група „23. Други производства пред съд във връзка с ТД и ЮЛ” се включват 

делата, както следва: 

 
- Искове за прекратяване на търговско дружество по съдебен ред – чл.95, чл.155, чл.252 

ТЗ, чл.517 ГПК;  

- Иск за прекратяване на ЮЛНЦ по съдебен ред – чл.13 ЗЮЛНЦ;  

- Иск за прекратяване на кооперация по съдебен ред – чл.40 ЗК;  

- Иск за прекратяване на читалище по съдебен ред – чл.27 ЗНЧ;  

- Молба за свикване на общо събрание на АД – чл.223 ТЗ. 

- Молба за назначаване/освобождаване на ликвидатор – чл.266 ТЗ;  

- Искове за прекратяване на търговско дружество по съдебен ред – чл.95, чл.155, чл.252 

ТЗ, чл.517 ГПК – въззивна инстанция. 

- Иск за прекратяване на ЮЛНЦ по съдебен ред – чл.13 ЗЮЛНЦ – въззивна инстанция. 

- Иск за прекратяване на кооперация по съдебен ред – чл.40 ЗК – въззивна инстанция. 

- Иск за прекратяване на читалище по съдебен ред – чл.27 ЗНЧ – въззивна инстанция. 

- Молба за назначаване/освобождаване на ликвидатор – чл.266 ТЗ – въззивна 

инстанция. 

 

 

В група „24. Други въззивни частни производства” се включват делата, както 

следва: 

 
- Други граждански дела, извън горните групи. 

- Други въззивни частни производства – чл. 274, ал. 1 ГПК. 

- Въззивни дела - Обжалване действията на съдебните изпълнители - чл. 435 и сл. ГПК. 

- Въззивни дела- отмяна на неприсъствено решение - чл. 240, ал. 1 ГПК. 

- Въззивни частни дела - обжалване на отказ за вписване - чл. 577 ГПК чл. 32а ПВ. 

 

 

В група „25. Искове по КМПЧ и хагска конвенция за гражданските аспекти на 

международното отвличане на деца” се включват делата, както следва: 

 
- Иск за връщане на дете – Хагска конвенция  /само СГС/– чл.22а ЗЗД;  

- Иск за признаване на чуждестранно решение и за допускане на изпълнението на 

чуждестранно решение.  /само СГС/ - чл. 118 и чл. 119 от КМПЧ. 

- Иск за връщане на дете – Хагска конвенция  /само СГС/– чл.22а ЗЗД – въззивна 

инстанция. 
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- Иск за признаване на чуждестранно решение и за допускане на изпълнението на 

чуждестранно решение.  /само СГС/ - чл. 118 и чл. 119 от КМПЧ – въззивна 

инстанция. 

 



Приложение № 4.

А
д

м
ин

ис
тр

ат
ив

ен
 с

ъ
д

А
пе

л
ат

ив
ен

 с
ъ

д

О
кр

ъ
ж

ен
 с

ъ
д

Р
ай

он
ен

 с
ъ

д

А
пе

л
ат

ив
ен

 с
пе

ци
ал

из
ир

ан
 

на
ка

за
те

л
ен

 с
ъ

д

С
пе

ци
ал

из
ир

ан
 н

ак
аз

ат
ел

ен
 

съ
д

1. Участие в комисии 20 20 20 20 20 20

2. Обучение (собствена квалификация) 80 80 80 80 80 80

3. Работа като обучител и експерт 30 30 30 30 30 30

4. Други дейности, които не са част от правораздавателния процес, но изискват заетост от съдията 40 40 40 40 40 40

Общо време за допълнителни дейности (валидни за всички съдии) 170 170 170 170 170 170

Допълнителни дейности 

Съд

Общи допълнителни дейности (валидни за всички съдии)

Дейности/ Часове



Приложение № 5.

щатен брой съдии:

до 20

щатен брой съдии:

21-40

щатен брой съдии:

40+

Председател 500 700 900

Заместник-председател 200 380 600

Административна длъжност:

Среден брой часове за административни дейности в съд с ...

Дейности на административните ръководители



Приложение № 6.
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1. Съдия-наставник на младши съдии - - 40 - - -

2. Доклад на бюро "Съдимост" и искания по ЗЕС - - - 80 - -

3. Произнасяне по искания по ЗСРС - - 50 - - -

Допълнителни дейности 

Дейности/ Часове

Съд

Други допълнителни дейности



Приложение № 7.
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Участие в съдебен състав по дело на доклад на друг съдия 70 100 200 - 100 -

Допълнителни дейности 

Дейности/ Часове

Съд

Допълнително необходимо време за съдии, разглеждащи касационни/ въззивни дела


