Приложение № 3.1.
Граждански и търговски дела - по групи дела и
коефициенти за тежест
РАЙОНЕН СЪД, ОКРЪЖЕН СЪД - въззивни

Шифри в групата

Коефициенти за тежест

Групи дела по законово основание

ОКРЪЖЕН СЪД
въззивни

Коефициенти за тежест

№
по
ред

Шифри в групата

РАЙОНЕН СЪД

0,8
1

0208-2*
0210-2
0211-2
0212-2*
0213-2
0214-2*
0216-2
0303-2
0503-2
0504-2
0505-2
0601-2
0604-2****

1,2

Променя се
коефициентът за І
инст-я

0,9
1,1

Променя се
коефициентът за ІІ
инст-я

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
0604-1****

2

Облигационни искове за вземания, произтичащи от
неоснователно обогатяване и гесция

0201-1
0202-1
0206-1
0207-1
0305-1
0306-1
0604-1****

1,1

0201-2
0202-2
0206-2
0207-2
0305-2
0306-2
0604-2****

3

Облигационни искове за права или правоотношения,
произтичащи от деликт, нарушение на права на
интелектуална собственост, конкуренция

0203-1
0604-1****

0,9

0203-2
0604-2****

1,1

0105-1
0205-2

0,7
0,9

0105-2
0205-2

0,7
1

0208-1*
0212-1*
0214-1*
0604-1****

1

0208-2*
0212-2*
0214-2*
0604-2****

1,2

0217-1
0604-1****

0,9

0217-2
0604-2****

1

1

4
5

6

7

Искове за издръжка
Искове по ЗЗДискр.
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
Облигационни искове за вземания, произтичащи от
застрахователни правоотношения

8

Искове по ЗОДОВ

0204-1

0,8

0204-2

1,1

8а

Искове за обезщетение от неприлагане на право на ЕС

0219-1

1,4

0219-2

1,7

нова група

9

Искове за делба - първа и втора фаза Искове, свързани
с възстановяване на запазена част от наследство

0501-1
0502-1

1,4

0501-2
0502-2

1,7

промяна на
съдържанитео на
групата

9а

Делба

1,6

нова група

10

Вещни искове – установителен, ревандикационен,
негаторен, за определяне на граници, искове по ЗКИР

11
12

Административни производства по ЗСПЗЗ
Искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-4, чл. 357 КТ

13

Искове за имуществена отговорност на
работника/работодателя

14

Други искове по КТ /чл. 215, 220, чл. 224, чл. 226 КТ и
т.н./

0501-1
0101-1
0302-1
0304-1
0800-1
0706-1
0604-1****
0702-1
0705-1
0604-1****
0701-1
0703-1
0704-1
0707-1
0708-1
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1,1
1,1
1,3
0,9
1

0,7

0501-2
0101-2
0302-2
0304-2
0706-2
0604-2****
0702-2
0705-2
0604-2****
0701-2
0703-2
0704-2
0707-2
0708-2

1,6
1,3
1

0,9
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№
по
ред

Групи дела по законово основание

Коефициенти за тежест

Шифри в групата

Коефициенти за тежест

ОКРЪЖЕН СЪД
въззивни

Шифри в групата

РАЙОНЕН СЪД

15

Искове за развод и недействителност на брака, ЗБЖИРБ

0102-1
0104-1
0115-1
0112-1**

0,8

0102-2
0104-2
0115-2
0112-2**

1,1

16

Искове по Закона за защита срещу домашното насилие

0111-1

0,8

0111-2

0,8

17

Производство по Закона за закрила на детето

0112-1**

0,6
0,4

0112-2**

0,7
0,5

променят се
коефициентите

1006-1
1016-1
1017-1

0,1

1006-2
1016-2
1017-2

0,2

нови кодове вместо
предишния

1006-1

0,05

1006-2

0,1

нова група

Производство по установяване на факти (чл. 542 ГПК)

0112-1**
1003-1

0,1
0,3

0112-2**
1003-2

0,3

Променя се коеф.
за І и-я

Производства по СК, ЗГР, обезсилване на ценни книжа

0103-1
0116-1
0118-1
0112-1**
1004-1***
1005-1
1201-1
1202-1
1203-1
1205-1
1204-1
1300-1
1014-1

0,2

0103-2
0116-2
0118-2
0112-2**
1004-2***
1005-2
1300-2
1014-2

0,2

добавяне и махане
на кодове

Приемане и отказ от наследство, производство по
открито наследство - чл. 47 ЗН; искания по чл. 65, чл. 66
18
и чл. 67 ЗН; искания по чл. 45 и чл. 46 ЗН; предоставяне
на срок по чл. 51 ЗН.
Приемане на наследство по чл. 49 ЗН; отказ от
18а
наследство по чл. 52 ЗН
19

20

20а Други граждански дела
Даване на разрешение по чл.130, ал. 3 от Семейния
21
Кодекс

1300-1
1004-1***

Заповедни производства

23

Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389
и сл. ГПК за отмяна на обезпечение

23а Производство по чл. 524, вр. чл. 523, ал. 2 ГПК
Частни жалби срещу действия на съдебните
24 изпълнители/ определения свързани с действия на
съдебни изпълнители
25 Частни жалби срещу откази за вписване

1300-2
1004-2***

0,3
0,1
0,05

промяна на коеф.

1101-2
1102-2
1103-2
1104-2

0,1

код 1104-1 става
1104-2

0,2

0901-2
1002-2

0,2

промяна на
описанието,
премества се код

0,5

1002-2

0,5

нова група

-

-

1600-2

0,4

-

-

1700-2

0,4

1600-2
1900-2

0,5
1

1013-1
1400-2
1500-2
22870-2

0,1
0,4

допълване с кодове

1015-2

0,8

нова група

0901-1
0902-1
1001-1
1002-1
1002-1

26

Производство по чл.463 ГПК и чл.521, ал.3 ГПК

-

-

27

Молби по чл.255 ГПК

-

-

28

Други въззивни частни производства

-

-

29

Производства по Регламент (ЕС) № 655/2014; Процедура
по Регламент № 650/2012

1015-1
1204-1

0,8

Забележки:
* 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.
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нова група

0,1

1101-1
1102-1
1103-1

22

0,3
0,1
0,05

добавя се код

допълва се с нов
код и промяна
коеф.

Приложение № 3.1.

Коефициенти за тежест

ОКРЪЖЕН СЪД
въззивни

Шифри в групата

Групи дела по законово основание

Коефициенти за тежест

№
по
ред

Шифри в групата

РАЙОНЕН СЪД

** 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.
****Шифър 0604 се избира в съответната група според характера на вземането, което ще се
установява по реда на чл. 422 ГПК.
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Приложение № 3.2.
Граждански и търговски дела - по групи дела и коефициенти за
тежест
ОКРЪЖЕН СЪД - І инстанция, АПЕЛАТИВЕН СЪД

1

Облигационни искове за права или правоотношения, породени или
отнасящи се до договор, едностранна сделка или колективни права

2

Облигационни искове за вземания, произтичащи от неоснователно
обогатяване и гесция

3

4

5
6

Облигационни искове за права или правоотношения, произтичащи
от деликт, нарушение на права на интелектуална собственост,
конкуренция

0203-1
0604-1****
2300-1
2900-1
22110-1
22120-1
22130-1
22140-1

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*
0604-1****
2100-1**
2200-1
21120-1
21130-1
22900-1***

Облигационни искове за вземания, произтичащи от застрахователни
правоотношения
Искове по ЗОДОВ

0604-1****
2100-1**
0204-1

6а Искове за обезщетение от неприлагане на право на ЕС
7

8

0209-1
0210-1
0211-1
0212-1
0213-1
0215-1*
0303-1
0400-1
0602-1
0603-1
0604-1****
0701-1
0201-1
0202-1
0206-1
0207-1
0306-1
0604-1****

Вещни искове – установителен, ревандикационен, негаторен, за
определяне на граници, искове по ЗКИР

Искове за защита на членствени правоотношения
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0219-1
0101-1
0301-1
2400-1
2500-1
2600-1
2700-1
2800-1
21000-1
21200-1
21400-1
21500-1
21800-1
22850-1

1,9

1,7

0209-2
0210-2
0211-2
0212-2
0213-2
0215-2*
0303-2
0400-2
0602-2
0603-2
0604-2****
0701-2
0201-2
0202-2
0206-2
0207-2
0306-2
0604-2****

Коефициенти за тежест

Апелативен съд

Шифри в групата

Групи дела по законово основание

Коефициенти за тежест

№
по
ред

Шифри в групата

Окръжен съд
І инстанция

2,5

2,1

1,7

0203-2
0604-2****
2300-2
2900-2
22110-2
22120-2
22130-2
22140-2

1,8

2

0215-2*
0604-2****
2100-2**
2200-2
21120-2
21130-2
22900-2***

2,5

1,1

0604-2****
2100-2**
0204-2

2

0219-2

2,5

2

0101-2
0301-2

2

1,9

2400-2
2500-2
2600-2
2700-2
2800-2
21000-2
21200-2
21400-2
21500-2
21800-2

3,5

1,6

2,5
1,5
нова група

допълва се
код

Приложение № 3.2.

Производство по несъстоятелност

10

Дела по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество

11 Искове за произход и запрещение

12

Искове за осиновяване (за осиновяване и прекратяване и
разакриване на тайната на осиновяването)

13 Производство по ЗПП

Коефициенти за тежест

9

Шифри в групата

Групи дела по законово основание

Коефициенти за тежест

№
по
ред

21110-1

4,9

21110-2
21140-2

5,3

0218-1

4,3

0218-2

3,6
4,3

0106-1
0110-1
0107-1
0117-1
0108-1
0109-1
22000-1
22700-1

0,9

0,8

0,6

14 Производство по ЗЮЛНСЦ

22200-1
22300-1
22400-1
22500-1
23000-1

0,1
0,3

15 Производство относно религиозните вероизповедания

22600-1

0,3

Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за
16
отмяна на обезпечение

0903-1
0904-1
22840-1

17

Искания за издаване на изпълнителен лист въз основа на
арбитражно решение или решение на чуждестранен съд

18

Частни жалби срещу действия на съдебните изпълнители/
определения свързани с действия на съдебни изпълнители

19 Производство по чл.463 ГПК и чл.521, ал.3 ГПК

21 Производство по чл.25, ал.4 ЗТР
22 Молби по чл.255 ГПК

23 Други производства пред съд във връзка с ТД и ЮЛ

24 Други въззивни частни производства

22200-2
22210-2
22300-2
22310-2
22400-2
22410-2
23000-2
22600-2
22610-2

1,4

1,5

допълва се
код

-

1,3
0,9

променят се
коеф.

0,9

0,4

0,3
0,5

допълва се
описанието,
променя се
коеф.

1007-1
22830-1
22900-1***

0,7
0,05

1007-2
22830-2
22900-2***

0,3
0,1

променят се
коефициент
ите

-

-

1600-2

0,4

-

-

1600-2
1800-2
1900-2

0,8
1

допълват се
кодове и се
променя
коеф.

0,5
0,6

допълва се
код

-
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0106-2
0110-2
0107-2
0117-2
0108-2
0109-2

променя се
коеф.

0903-2
0904-2
22840-2
22860-2

1008-1
1009-1
1010-1
1011-1
1012-1
1015-1
21300-1
2800-1
21600-1
21700-1
21900-1
22810-1
22820-1
22870-1

20 Производства по регламенти

Апелативен съд

Шифри в групата

Окръжен съд
І инстанция

0,6

0,3
-

1008-2
1009-2
1010-2
1011-2
1012-2
1015-2
21300-2
1013-1

1
0,3

0,2

2800-2
21600-2
21700-2
21900-2
22820-2
22870-2

0,3

-

1300-2
1400-2
1500-2
1600-2
1700-2
22870-2

0,5

премахва се
код, добавя
се код

Приложение № 3.2.

Коефициенти за тежест

Искове по КМПЧ и Хагска конвенция за гражданските аспекти на
международното отвличане на деца

Шифри в групата

25

Групи дела по законово основание

Коефициенти за тежест

№
по
ред

Апелативен съд

Шифри в групата

Окръжен съд
І инстанция

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.
****Шифър 0604 се избира в съответната група според характера на вземането, което ще се установява по
реда на чл. 422 ГПК.
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Приложение 3.3. /въвежда се направо в СИНС, без да минава през ЦСРД/

Кодове, въвеждани направо в СИНС (без включването им в
номенклатурата на статистическите кодове), които ще се отчитат на
годишна база като брой произнасяния от съответния съдия

код

Произнасяне по:

1
2

Делба - втора фаза (чл.34 ЗС, чл.69 ЗН)
Вписване на промени по фирмени дела
Разглеждане на възражение по списък на
приети/неприети вземания в
производството по несъстоятелност
Разглеждане на възражение на
кредиторите против приетия на събранието
на кредиторите план за оздравяване по чл.
704 ал.4 от ТЗ в производство по
несъстоятелност

3

4

5
6
7
8

9

10

Одобряване на сметка за разпределение в
производство по несъстоятелност
Решение по чл. 755, ал.1 ТЗ в производство
по несъстоятелност
Решение по чл. 759, ал.1 ТЗ в производство
по несъстоятелност
Издаване на постановление за възлагане
по чл. 717з ТЗ в производство по
несъстоятелност
Решение за утвърждаване или отказ за
утвърждаване на плана по чл. 707, ал.1, вр.
чл. 705, ал.2 от ТЗ в производство по
несъстоятелност
Решение по чл. 709, ал.1 от ТЗ в
производство по несъстоятелност

коеф.за
коеф.за
тежест за РС тежест за ОС

1,1

1,6
0,1
0,2

0,2

0,2
0,2
0,2
0,5

2

2

Група в 3.2. за
ОС-І и АС

Приложения
3.1. и 3.2. към
правилата за
отчи-тане на
натовареност
та

Група в 3.1. за
РС и ОС-взз.

НОМЕНКЛАТУРА
на статистически кодове по граждански, търговски и фирмени дела
/редакция 12.07 20.12.2016 г./

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет.,
ЗБЖИРБ
Искове по СК - имуществени отношения
чл.29, ал.1-3, чл.30 СК и др.
между съпрузи
Искове по СК - развод по чл. 49 СК за развод
чл. 49 СК 318 ГПК
и недействителност на брака

-

-

10

7

15

-

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 (без
ал.1) СК, чл.127а СК, чл.128
СК; чл.131 - 135, чл.137 СК

15

-

0105-1
0106-1
0107-1

0105-2
0106-2
0107-2

чл. 139 и сл. СК
чл. 60 – чл. 73 СК
чл. 96 – чл.104 105 СК

4
-

11
12

0108-1

0108-2

чл. 118 СК

-

12

0109-1

0109-2

-

12

0110-1

0110-2

Искове по СК - издръжка, изменение
Искове по СК - за произход
Искове по СК - допускане на осиновяване
Искове по СК - допускане на международно
осиновяване
Искове по СК - прекратяване на
осиновяване, вкл. международно
осиновяване
Запрещение

-

11

ЗЗДН

16

-

вписва се зак.текст и група в празните
полета, в прил.3.1 си е описан и си го
има

чл. 530 – 607 ГПК; чл.26чл.30 ЗЗДетето; чл.3, ал.2
ЗБЖИРБ, чл.16в ЗСП

15
17
19
20

-

допълване на описанието и зак.текст

чл. 22а ЗЗД

-

25

чл. 118 и чл. 119 КМЧП

-

25

чл. 131 - 135 СК

15

-

нов код

чл. 127, ал. 1 СК

20

-

нов код

-

12

нов код

20

-

нов код

-

-

2

2

2

2

3

3

8
5

6
-

2

2

код ІІ
код І инст.
инст.
РС и ОС-І ОС-възз.
и АС

0100-1

0100-2

0101-1

0101-2

0102-1

0102-2

0103-1

ВИД НА ГРАЖДАНСКИЯ СПОР

законов текст

чл. 106 (без ал.8) – чл. 109
СК
чл. 119 СК
чл. 5 ЗЛС

Производства по Закона за защита от
домашното насилие

0111-1

0111-2

0112-1

0112-2

0113-1

0113-2

0114-1

0114-2

0115-1

0115-2

0116-1

0116-2

0117-1

0117-2

Искове по СК - информация за осиновяване

чл. 105 СК

0118-1

0118-2

Искове по СК - прекратяване на
осиновяване, вкл. международно
осиновяване (по взаимно съгласие)

чл. 106, ал. 8 СК

0200-1

0200-2

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

0201-1

0201-2

0202-1

0202-2

0203-1

0203-2

0204-1
0205-1

0204-2
0205-2

0206-1

0206-2

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, и
ЗБЖИРБ и ЗСП.
Производства по оказване на съдействие по
упражняване на права.
Иск за връщане на дете – Хагска конвенция
/ само СГС /
Иск за признаване на чуждестранно решение
и за допускане на изпълнението на
чуждестранно решение / само СГС /
Производства по ограничаване и лишаване
от родителски права
Утвърждаване на споразумение за
родителски права

чл. 30, ал. 3 ЗС, чл. 31, ал. 2
Облигационни искове между съсобственици ЗС, чл. 59 ЗЗД, чл. 61 ЗЗД,
чл. 41 ЗС
Облигационни искове от/срещу владелец
чл. 72, чл. 73, чл. 74 ЗС
чл. 45 – 54 ЗЗД, чл. 12 ЗЗД,
чл. 403 ГПК, имуществена
отговорност по ЗДФИ, чл.
Искове за обезщетение от деликт; иск за
74 ЗЧСИ, чл. 79 ЗЛОД, чл.
вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС)
73 от ЗННД, чл. 13 от
655/2014
Регламент (ЕС) №
655/2014, чл. 631а от ТЗ и
други искове.
Искове по ЗОДОВ
Искове по ЗЗДискр.
чл. 55 – чл. 59 ЗЗД, чл. 34
Искове, основани на неоснователно
ЗЗД, чл. 127 ЗЗД, чл. 143
обогатяване
ЗЗД, чл. 74 ЗЗД, чл. 155
ЗЗД
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променя се описанието и зак.текст

променя се зак. текст

промяна в зак.текст

промяна в зак текст

разширяване на описанието и законовия
текст

Група в 3.2. за
ОС-І и АС

Приложения
3.1. и 3.2. към
правилата за
отчи-тане на
натовареност
та

Група в 3.1. за
РС и ОС-взз.

НОМЕНКЛАТУРА
на статистически кодове по граждански, търговски и фирмени дела
/редакция 12.07 20.12.2016 г./

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- чл. 26 – 33 ЗЗД, чл. 42, ал. 2
ЗЗД и др., чл. 7 ЗВСОНИ
правни сделки

-

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

чл. 87, ал. 3 ЗЗД, чл. 61 ЗС,
чл. 28, ал. 2 ЗАЗ и др.
чл. 227 ЗЗД

1,
6

1

чл. 19, ал. 3 ЗЗД

1

1

чл. 79 ЗЗД, чл. 82 ЗЗД, чл.
86 ЗЗД, чл. 92 ЗЗД, чл. 93
ЗЗД и др.

1,
6

-

код ІІ
код І инст.
инст.
РС и ОС-І ОС-възз.
и АС

ВИД НА ГРАЖДАНСКИЯ СПОР

законов текст

Иск за разваляне на договор с предмет
вещно право върху недвижим имот и др.
договори;
иск за отмяна на дарение
Иск за обявяване на предварителен договор
за окончателен
Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди от
неизпълнение на договорно задължение

0212-1

0212-2

0213-1

0213-2

0214-1

0214-2

0215-1

0215-2

Искове за реално изпълнение на гражданско- чл. 79 ЗЗД, чл. 82 ЗЗД, чл.
правна сделка; иск за обезщетение за вреди 86 ЗЗД, чл. 92 ЗЗД, чл. 93
от неизпълнение на гражданско-правна
ЗЗД и др.
сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

-

1,
4

0216-1

0216-2

Искове по ЗЗПотр.

1

-

7

-

0217-1

0217-2

Искове по КЗ

0218-1

0218-2

0219-1

0219-2

0300-1

0300-2

Искове по ЗОПДНПИ
Искове за обезщетение от неприлагане на
право на ЕС
ВЕЩНИ ИСКОВЕ

чл. 208 КЗ /отм./, чл. 226 КЗ
/отм./, чл. 213 КЗ /отм./, чл.
274 КЗ /отм./, чл. 288 КЗ
/отм./ и други
Чл. 74 ЗОПДНПИ

чл. 124, ал. 1 ГПК, чл. 108
ЗС, чл. 109 ЗС, чл. 109а ЗС,
чл.54 ЗКИР /ред. ДВ,
Вещни искове
бр.49/2014 г./ чл. 440 ГПК,
§1 от ДР на ЗК, чл. 40 ЗС и
др.
чл. 124, ал. 1 ГПК, чл. 108
ЗС, чл. 109 ЗС, чл. 109а ЗС,
чл.54 ЗКИР /ред. ДВ,
Вещни искове и искания за разпределяне на бр.49/2014 г./ чл. 14, ал. 4
ползването на съсобствена вещ
ЗСПЗЗ, чл. 13, ал. 8
ЗВСГЗГФ, чл. 40 ЗС, чл. 32,
ал. 2 ЗС, § 1 от ДР ЗКооп.,
чл. 440 ГПК и др.
Иск за изкупуване на част от съсобствен
чл. 33, ал. 2 ЗС
имот
Владелчески искове, иск за изваждане от
чл. 75 и чл. 76 ЗС,
жилище в ЖСК
чл. 38а ЗЖСК
Искове за отмяна на решение на ОС на
чл. 39, чл. 15 ЗЖСК, чл. 26
ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК,
ЗЖСК, чл.58 ЗК, чл.40 и чл.
ЗУЕС
43 ЗУЕС и др.
чл. 38 ЗУЕС, чл. 48-51
Искове по ЗУЕС
ЗУЕС, чл. 6 ЗУЕС

0301-1

0301-2

0302-1

0302-2

0303-1

0303-2

0304-1

0304-2

0305-1

0305-2

0306-1

0306-2

0400-1

0400-2

КОЛЕКТИВНИ ИСКОВЕ

0500-1

0500-2

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

чл. 98, ал. 4 ЗЗК, чл.164,
ал.1, т. 7 ЗЗП, чл. 186, ал. 1
ЗЗП, чл. 17 ЗУКТС и др.
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в СИНС достъп до кодовете да имат и
ОС и АС

-

10

8а

6а

-

-

-

7

10

-

1

1

10

-

2

-

допълване на описанието и законовия
текст

2

2

вписва се зак.текст в празното поле

-

1

-

-

нов код

промяна в зак.текст

ВИД НА ГРАЖДАНСКИЯ СПОР

Група в 3.2. за
ОС-І и АС

код ІІ
код І инст.
инст.
РС и ОС-І ОС-възз.
и АС

чл. 34 ЗС, чл. 69 ЗН

9
9а

-

чл. 30 – чл. 37 ЗН

9

-

чл. 42 - 43 ЗН
чл. 56 ЗН

1

-

чл. 75, ал. 2 ЗН

1

-

чл. 76 ЗН

1

-

-

-

чл. 124 ГПК, чл.415, чл. 424
ГПК, чл. 439 ГПК, чл. 254 –
255 ГПК /отм./, чл. 270, ал. 2
ГПК и др.

1

-

чл. 124 ГПК, чл. 424 ГПК,
чл. 439 ГПК, чл. 254 – 255
ГПК /отм./ и др.

-

1

чл. 42 - 43 ЗН
чл. 56 ЗН

-

1

законов текст

Делба - първа фаза

0501-1

0501-2

0502-1

0502-2

0503-1

0503-2

0504-1

0504-2

0505-1

0505-2

0600-1

0600-2

0601-1

0601-2

0602-1

0602-2

0603-1

0603-2

0604-1

0604-2

Искове за установяване съществуване на
чл. 422 ГПК
вземане по издадена заповед за изпълнение

0700-1

0700-2

ИСКОВЕ ПО КТ

0701-1

0701-2

Искове за трудово възнаграждение

0702-1

0702-2

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

0703-1

0703-2

0704-1

0704-2

0705-1

0705-2

0706-1

0706-2

0707-1

0707-2

Иск за недействителност на трудов договор

0708-1
0800-1
0900-1

0708-2
0800-2
0900-2

0901-1

0901-2

0902-1

x

0903-1

0903-2

Иск за установяване на трудов стаж
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА
ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
Обезпечаване на бъдещ иск; частна жалба
срещу актове на съда в производството по
чл. 389 и сл. от ГПК
Обезпечаване на доказателства
Молба за обезпечаване на бъдещ иск;
частна жалба срещу актове на съда в
производството по чл. 389 и сл. от ГПК

Искове, свързани с възстановяване на
запазена част от наследство
Иск за недействителност на завещателни
разпореждания; недействителност на отказ
от наследство
Иск за нищожност на делба
Иск за недействителност на разпореждане с
наследство
УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕ
Установителен иск за
право/правоотношение;
установителен иск за факт;
установителен иск за нищожност на съдебно
решение
Установителен иск за
право/правоотношение; установителен иск
за факт
Иск за недействителност на завещателни
разпореждания; недействителност на отказ
от наследство

Приложения
3.1. и 3.2. към
правилата за
отчи-тане на
натовареност
та

Група в 3.1. за
РС и ОС-взз.

НОМЕНКЛАТУРА
на статистически кодове по граждански, търговски и фирмени дела
/редакция 12.07 20.12.2016 г./

промяна в описанието, излиза в нова
група

1,2,3,
1,2,3,
6,7,1
4,5
3,14
-

-

14

-

13

-

14

-

14

-

13

-

12

-

чл. 74 КТ, чл. 60 КТ

14

-

ЗУТОССР

14
11
-

-

премахване на излишен код

23

-

допълва се описанието

23

-

-

16

чл. 128 КТ, чл. 261 – чл. 264
КТ, ЗДСл., ЗМВР, ЗОВСРБ
и други специални закони

чл. 213 КТ – чл. 219 КТ, чл.
Искове на работника или служителя за други
225, ал. 3 КТ, чл. 226 КТ и
обезщетения при непрекратено ТПО
др.
чл. 220 – 224 КТ, чл. 225,
Искове от/срещу работника или служителя
ал. 1 и 2 КТ, чл. 232, ал. 3
за обезщетения, свързани с прекратяване на
КТ, чл. 225, ал. 1 ЗСВ и
ТПО; обезщетение при неизпълнение на
предвидените в други
договор за ученичество
специални закони
Искове за имуществена отговорност на
чл. 203 КТ, чл. 207 КТ
работника/служителя
Искове за защита срещу незаконно
уволнение и искове за отмяна на наложено чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ, чл.
наказание „забележка” и „предупреждение за 357 КТ
уволнение”

чл. 390 ГПК
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в СИНС достъп до кодовете да имат и
ОС и АС

допълва се описанието

Група в 3.2. за
ОС-І и АС

Приложения
3.1. и 3.2. към
правилата за
отчи-тане на
натовареност
та

Група в 3.1. за
РС и ОС-взз.

НОМЕНКЛАТУРА
на статистически кодове по граждански, търговски и фирмени дела
/редакция 12.07 20.12.2016 г./

-

16

23
23
23а

-

Обжалване на разпределение по чл. 41 ЗОЗ чл. 41 ЗОЗ

19

-

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.

20
21

-

1005-1

1005-2

Назначаване особен представител

20

-

допълва се законовият текст

1006-1

x
1006-2

чл. 49 ЗН и чл. 52 ЗН, чл. 61- 18
66 ЗН
18а

-

добавен и за ІІ инст; допълване на
описанието, промяна в зак.текст,
премества се в нова група

1007-1

1007-2

1008-1

x

1009-1

x

1010-1

x

Приемане на наследство и отказ от
наследство
Молба за издаване на изпълнителен лист,
когато се образува отделно производство
Молба за издаване на европейска заповед
за плащане и на молба за издаване
изпълнителен лист по Регламент /ЕО/ №
1896/2006 г.
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.
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.

1011-1

x

код ІІ
код І инст.
инст.
РС и ОС-І ОС-възз.
и АС

ВИД НА ГРАЖДАНСКИЯ СПОР

законов текст

0904-1

0904-2

Молба за обезпечаване на бъдещи искове за
отнемане в полза на държавата на
чл. 37, ал. 3 ЗОПДНПИ
незаконно придобито имущество

1000-1
1001-1

1000-2
x

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА
Разкриване на банкова тайна

1002-1

1002-2

Производства за спиране на въвод

1003-1

1003-2

1004-1

1012-1

x

x

1013-1

1014-1

1014-2

1015-1

1015-2

1016-1

1016-2

1017-1

1017-2

чл. 52, ал. 6 ЗКИ
чл. 524, във вр.чл. 523, ал.
2 ГПК

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;

чл. 29 ГПК, чл. 430 ГПК, чл.
11 ДОПК

допълва се зак.текстс и се премества в
нова група

чл. 405, ал. 3 ГПК,

-

17

чл. 625 ал.1 и чл. 627 ал.
1ГПК

-

20

Чл. 627б и чл. 627в ГПК

-

20

-

20

-

20

-

20

27

22

20

-

29

20

нов код

18

-

нов код

18

-

нов код

чл. 617, ал. 2 ГПК

Молба за издаване на удостоверение; молба
чл. 620 ГПК;
за издаване на изпълнителен лист въз
чл.
624, ал. 1 ГПК
основа на европейско изпълнително
основание по Регламент /ЕО/ № 805/2004 г.
Молба за признаване или отказ признаване
решението по чл. 623 ГПК (Р-2201/2001г.,Р44/2001) 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;
Молба за определяне на срок при бавност
Други частни производства, вкл. съдебни
поръчки по чл. 25 ГПК
Частни производства по Регламент (ЕС) №
655/2014

-

чл. 622 и чл. 623 ГПК

чл. 255 ГПК
чл. 448 от ГПК, чл. 93 ГПК и
др.

чл. 45, чл. 46, чл. 47 ЗН; чл.
Производство по приемане на наследство по
61, чл. 65, чл. 66 и чл. 67
опис и др.
ЗН и др.
Предоставяне на срок за приемане или отказ
от наследство по искане на заинтересовано чл. 51 ЗН
лице
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промяна в описанието, вписва се
зак.текст в празното поле

Група в 3.2. за
ОС-І и АС

Приложения
3.1. и 3.2. към
правилата за
отчи-тане на
натовареност
та

Група в 3.1. за
РС и ОС-взз.

НОМЕНКЛАТУРА
на статистически кодове по граждански, търговски и фирмени дела
/редакция 12.07 20.12.2016 г./

-

24

1101-2
1102-2
1103-2

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - ЗАПОВЕДНИ
ПРОИЗВОДСТВА
Заявленя по чл. 410 ГПК
Заявленя по чл. 417 ГПК
Спиране - чл. 420 ГПК

22
22
22

-

x

1104-2

Възражения - чл. 423 ГПК

22

-

1200-1

1200-2

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - РЕГЛАМЕНТИ

-

-

1201-1
1202-1

x
x

Процедура по Регламент 1393/2007 г
Прицедура по Регламент 1206/2001 г.

20
20

-

1203-1

x

Процедура по Регламент 861/2007 г.

20

-

1204-1

x

20
29

-

променя се съдържанието на кода

1205-1

х

20

-

нов код

1300-1

1300-2

20
20а

24

x

1400-2

чл. 274, ал.1 ГПК

28

24

x

1500-2

чл. 240, ал. 1 ГПК

28

24

x

1600-2

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията
чл. 435 и сл. ГПК
на съдебните изпълнители

24
26

18
19
24

x

1700-2

25

24

х

1800-2

-

19

нов код

x

1900-2

26

19

нов код

-

4
5

-

4

-

3

-

8

-

8

-

8

-

8

код ІІ
код І инст.
инст.
РС и ОС-І ОС-възз.
и АС

1100-1

1100-2

1101-1
1102-1
1103-1

2100-1

2100-2

2200-1

2200-2

2300-1

2300-2

2400-1

2400-2

2500-1

2500-2

2600-1

2600-2

2700-1

2700-2

ВИД НА ГРАЖДАНСКИЯ СПОР

законов текст

чл. 611, ал. 3 ГПК
чл. 617, ал. 1 ГПК
чл. 103 ГПК, чл. 624, ал. 4
във вр.с чл.23 от Регл.
861/2007 г.

Процедура по Регламент 805/2007 г.
650/2012 г.
Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска
конвенция от 1965 г. за връчване на книжа

чл. 619, ал. 1 и ал. 4 ГПК

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ
ПРОИЗВОДСТВА
ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА- Отмяна на
неприсъствено решение

ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ДЕЛА - Обжалване на
отказ за вписване
ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ДЕЛА - Обжалване на
сметка за разпределение в производство по
несъстоятелност
Обжалване на постановление за определяне
равностойност на вещ

Искове за права или правоотношения,
породени или отнасящи се до търговска
сделка /обективна и субективна/.

чл. 577 ГПК
чл. 32а ПВ
чл. 729, ал.3 ТЗ
чл. 521, ал. 3 ГПК
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, чл. 534
ТЗ, чл. 216 ДОПК и др.

Искове за права или правоотношения,
породени или отнасящи се до концесия,
обществена поръчка или приватизационен
договор
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 недействителност на ТД
чл. 70 ТЗ
Иск за защита на членствени права на
чл. 71 ТЗ
членове на ТД
Иск за отмяна на решение на общо събрание
чл. 74 и чл. 75 ТЗ
на ТД и нищожност при повторност на
отменено решение на орган на ТД
Иск за установяване допуснато нарушение
чл. 263о, ал. 1 ТЗ
при преобразуване на ТД
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техн.грешка, излишно посочена група,
замества се с тире

кодът е само за ОС-въззивна инст-я

в приложение 3.1. се измества в нова
група

добавя се и в приложение 3.1 за ОСвъзз

допълване на законовия текст

2800-1

2800-2

2900-1

2900-2

21000-1

21000-2

21100-1

21100-2

21110-1

21110-2

21120-1

21120-2

21130-1

21130-2

х

21140-2

ВИД НА ГРАЖДАНСКИЯ СПОР

Иск за обезщетение за вреди, причинени от
членове на управителен орган органи на ТД
или други ЮЛ
Иск за заплащане на дивидент и
равностойността на дружествен дял
Производство по несъстоятелност
Молба за откриване на производство по
несъстоятелност
Искове за прогласяване /обявяване на
нищожност/ недействителност на
действия и сделки по отношение на
кредиторите на несъстоятелността
Иск за установяване съществуване на
неприето или несъществуване на
прието вземане, възражения по ЗБН
Други решения на окръжен съд в
производство по несъстоятелност,
извън решенията по молбата по чл. 625
ТЗ

22120-1
22130-1

22130-2

21300-1
21400-1
21500-1
21600-1
21700-1
21800-1
21900-1
22000-1
22100-1
22110-1

22140-1

22140-2

22200-1

22200-2

х

22210-2

22300-1
х
22400-1

22300-2
22310-2
22400-2

х

22410-2

чл. 95 ТЗ, чл. 155 ТЗ, чл.
252 ТЗ, чл. 517 ГПК и др.

-

23
8

допълва се зак.текст и се измества в
друга група

чл. 142 ТЗ, чл. 145 ТЗ, чл.
240 ТЗ и чл. 240а ТЗ и др.

-

3

промяна в описанието, допълване на
зак.текст

чл.125, ал.3 ТЗ, чл. 247а ТЗ

-

8

допълване на описанието и зак.текст

-

-

чл. 625 ТЗ

-

9

чл. 645, ал. 3 ал. 4, чл. 646
ТЗ, чл. 647 ТЗ, чл. 135 ЗЗД
и ЗБН

-

4

допълва се зак.текст

чл. 694 ТЗ, ЗБН

-

4

допълват се описанието и зак.текст

-

9

чл. 29 ЗТР

-

8

чл. 25 ЗТР

-

21

чл. 537 ГПК

-

8

чл. 25 ЗЮЛНЦ

-

8

чл. 13 ЗЮЛНЦ

-

23

чл. 40 ЗК

-

23

чл. 15 ЗНЧ

-

8

чл. 27 ЗНЧ

-

23

чл. 40 ЗПП

-

13

-

-

чл. 94 - чл. 95 ЗАПСП

-

3

чл. 60 - чл. 66 ЗПРПМ

-

3

-

3

чл. 15, чл. 26, чл. 72г и чл.
76 ЗМГО

-

3

чл. 17 ЗЮЛНЦ, чл. 9 ЗНЧ

-

14

-

14

-

14
14
14

-

14

законов текст

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

Иск за установяване нищожност или
21200-2 недопустимост на вписването, или
несъществуване на вписано обстоятелство
Обжалване отказ на длъжностното лице по
21300-2 ЗТР за вписване/обявяване
Иск за отмяна или изменение на
21400-2 охранителен акт, засягащ права на трети
лица, извън исковете по чл. 29 ЗТР
Иск за отмяна на решение на общото
21500-2 събрание на сдружение
21600-2 Иск за прекратяване по ЗЮЛНЦ
Иск за прекратяване на кооперация по
21700-2 съдебен ред
Иск за отмяна на решение на общото
21800-2 събрание на народно читалище или
прекратяване на читалището
Иск за прекратяване на читалище по
21900-2 съдебен ред
Иск за разпускане на политическа партия
x
Искове по спорове за интелектуална
22100-2 собственост
Искове по Закона за авторското право и
22110-2
сродните му права
Искове по Закон за патентите и
22120-2
регистрацията на полезните модели

21200-1

Група в 3.2. за
ОС-І и АС

код ІІ
код І инст.
инст.
РС и ОС-І ОС-възз.
и АС

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)
Регистрация на сдружение, фондация,
читалище
Отказ за вписване на промени на
сдружение, фондация, читалище
Регистрация на ЖСК
Отказ за вписване на промени на ЖСК
Регистрации на адвокатско дружество
Отказ за вписване на промени на
адвокатско дружество

Приложения
3.1. и 3.2. към
правилата за
отчи-тане на
натовареност
та

Група в 3.1. за
РС и ОС-взз.

НОМЕНКЛАТУРА
на статистически кодове по граждански, търговски и фирмени дела
/редакция 12.07 20.12.2016 г./

чл. 8 ЗЖСК
чл. 62 ЗА
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22500-1

x

22600-1

22600-2

х

22610-2

22700-1

x

22800-1

22800-2

22810-1

x

22820-1

22820-2

22830-1

22830-2

22840-1

22840-2

22850-1

x

ВИД НА ГРАЖДАНСКИЯ СПОР

Група в 3.2. за
ОС-І и АС

код ІІ
код І инст.
инст.
РС и ОС-І ОС-възз.
и АС

чл. 148 и чл. 221 КСО

-

14

чл. 18 и чл. 20 ЗВ

-

15

-

15

-

13

-

-

чл. 223 ТЗ

-

23

чл. 266 ТЗ

-

23

чл. 405 ГПК

-

17

чл. 536 ГПК

-

16

чл. 679 ТЗ

-

8

чл.629а ТЗ, чл.642 ТЗ,
чл.402 ГПК във вр.с чл. 621
ТЗ

-

16

28

23
24

законов текст

Регистрация на пенсионен фонд /фондове
за допълнително задължително
пенсионно осигуряване и фондове за
допълнително доброволно пенсионно
осигуряване вкл. по професионални
схеми/
Регистрация на религиозни институции и
местните им поделения
Отказ за вписване на промени на
религиозни институции и местните им
поделения
Регистрация и промени на политическа
партия
Частни търговски дела
Молба за свикване на общо събрание
на АД
Молба за назначаване или
освобождаване на ликвидатор
Молба за издаване на изпълнителен
лист по решение или спогодба на
местен арбитражен съд (само за СГС)
Молба за спиране на охранително
производство
Отмяна на решение на събрание на
кредиторите
Молба за допускане на обезпечителни
мерки по дела за несъстоятелност и
отмяната им

Приложения
3.1. и 3.2. към
правилата за
отчи-тане на
натовареност
та

Група в 3.1. за
РС и ОС-взз.

НОМЕНКЛАТУРА
на статистически кодове по граждански, търговски и фирмени дела
/редакция 12.07 20.12.2016 г./

чл. 15 ЗПП

не

22860-2

22870-1

22870-2

22900-1

22900-2 Други търговски дела

-

4,
17

23000-1

23000-2 Други фирмени дела

-

14

Други частни търговски дела

Забележка: При определяне на кода за частните търговски, търговските и фирмените дела
първо се търси аналогичният код при гражданските дела и, ако са изчерпани възможностите,
тогава се определя съответният от кодовете 22870, 22900, 230
Не следва да се разпределят дела под шифър, който не е изрично предвиден за дадения вид
дело, освен ако е очевидно, че предметът на спора е от посочения в дадена група по
приложенията. /Пример: шифър 203 по приложение 3.1. би следвало, въпреки че изрично не е
записано в законови текстове, да обхване и производство по чл. 145 от ТЗ./
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добавя се и в прил.3.1. за
ОС-въззивна и в 3.2 за ОС-І

променя се текстът на забележката

Работна бланка - образец към раздел ІІІ от Глава пета
на Правилата за оценка на натовареността на съдиите

Приложение № 3 а

РАЙОНЕН / ОКРЪЖЕН СЪД - І инстанция - гр..
НАЛИЧИЕ на ОСНОВАНИЯ
за коригиране на първоначално определения коефициент за тежест в СИНС
по …………………………….........................дело № …………. / ……………. г.
съдия – докладчик ……………………………………………./………… състав

Увеличаващи коефициенти

Намаляващи коефициенти

В производството са приети за
разглеждане три и повече обективно
съединени искове и/или възражения
по чл. 298, ал. 4 ГПК, както и/или
три и повече субективно съединени
искове, които имат отделен предмет
на доказване (к.к. 1.5)

При условията на чл. 130, изр. 1 ГПК (к.к. 0,3)

Материалите
по
делото
надвишават 1500 листа (к.к. 1.5)
Делото е от група „Дела по
Закона за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито
имущество” и има за предмет
повече от 10 вещи или имуществени
права (к.к. 2)
По
делото
е
изготвено
преюдициално запитване (к.к. 3)

Оттегляне и отказ от иска преди подготовката на
делото в закрито заседание по чл. 140 ГПК (к.к. 0.1)
Прекратяване на делото поради съединяване на
искове по чл. 213 ГПК, преди подготовката на делото в
закрито заседание по чл. 140 ГПК (к.к. 0.1)
Оттегляне и отказ от иска след подготовката на
делото в закрито заседание по чл. 140 ГПК (к.к. 0.3)
При условията на чл. 129, ал. 3 ГПК (к.к. 0.3)
Одобряване на спогодба по чл. 234 ГПК (к.к. 0.5)
Прекратяване на производството при условията на
чл. 231 ГПК и 230, ал. 2 ГПК (к.к. 0,3)
При условията на чл. 237 ГПК (решение при
признание на иска) и на чл. 238 ГПК (неприсъствено
решение) (к.к. 0,5)
Прекратяване на делото и изпращането му по
подсъдност (к.к. 0,3)
Прекратяване на производство по развод, поради
неявяване на молителите/ищеца (к.к. 0,3)
Във връзка с чл. 57, ал. 2 от ПАС относно внасяне
на делото за делба в архив (к.к. 0,3)
Прекратяване на делото по реда на чл. 637 ТЗ (к.к.
0,5)
Във всички останали случаи на прекратяване на
производството (к.к.0,1)

Работна бланка - образец към раздел ІІІ от Глава пета
на Правилата за оценка на натовареността на съдиите

Приложение № 3 а

Статус на делото:
РЕШЕНО

ПРЕКРАТЕНО

СПРЯНО на .....................................
/дата на спиране/

Съд. деловодител: ………………………
/………………………/

Съдия: ……………………….
/……..…………..……/

РАЗПОРЕЖДАНЕ
Да се коригира първоначално определеният коефициент за тежест на делото,
съгласно основанието, посочено в настоящата бланка и при спазване разпоредбите на
Правилата за оценка на натовареността на съдиите.

.............................
Дата

Разпределящ съдия:
/………………………………………../

Работна бланка - образец към раздел ІІІ от Глава пета
на Правилата за оценка на натовареността на съдиите

Приложение № 3 б

ОКРЪЖЕН СЪД - ІІ инстанция / АПЕЛАТИВЕН СЪД- гр..
НАЛИЧИЕ на ОСНОВАНИЯ
за коригиране на първоначално определения коефициент за тежест в СИНС
по ……………………………......дело № ...................…………. / ……………. г.
съдия – докладчик ……………………………………………./………… състав
Увеличаващи коефициенти

Във въззивното производство
подадени над 5 жалби (к.к. 1,3)

Намаляващи коефициенти

са

Във въззивното производство се
разглеждат три и повече обективно
съединени искове и/или възражения по чл.
298, ал. 4 ГПК, както и/или три и повече
субективно съединени искове, които имат
отделен предмет на доказване по делото
(к.к. 1,5)
Материалите по делото надвишават
1500 листа (к.к. 1,5)

Оттегляне на въззивна жалба
подготвителното заседание (к.к. 0,1)
Оттегляне
на
въззивна
жалба
подготвителното заседание (к.к. 0,3)

преди
след

Оттегляне и отказ от иска преди
подготвителното заседание по чл. 267 ГПК (к.к.
0,1)
Прилага се к.к. 0,3 при наличие на следните
основания:
- оттегляне, отказ от иска след провеждане на
подготвителното заседание по чл. 267 ГПК

Делото е от група „Дела по Закона за
отнемане в полза на държавата на
- прекратяване на производството по делото
незаконно придобито имущество” и има за при условията на чл. 213 ГПК
предмет повече от 10
вещи или
имуществени права (к.к. 2)
- връщане на жалбата по чл. 262, ал. 2 ГПК
По делото е изготвено преюдициално
- прекратяване на производството при
запитване (к.к.3)
условията на чл. 231 ГПК, чл. 230, ал. 2 ГПК
преди постановяване на решението
- прекратяване
на
производството
и
връщането му на първоинстанционния съд, в
случаите по чл. 76, ал. 9 от ПАС
Постигната е спогодба (к.к. 0,5)
В случаите на чл. 270 ГПК (въззивно решение
при нищожно първоинстанционно решение) (к.к.
0,5)
Във всички останали случаи на прекратяване
на въззивното производство (к.к. 0,1)

Работна бланка - образец към раздел ІІІ от Глава пета
на Правилата за оценка на натовареността на съдиите

Приложение № 3 б

Статус на делото:
РЕШЕНО

ПРЕКРАТЕНО

СПРЯНО на ................................................
/дата на спиране/

Съд. деловодител: ……….....………… …..Съдия: …………………………………….
/……………………../

/……..……………………………../

РАЗПОРЕЖДАНЕ
Да се коригира първоначално определеният коефициент за тежест на делото, съгласно
основанието, посочено в настоящата бланка и при спазване разпоредбите на Правилата за
оценка на натовареността на съдиите.

………………
Дата

Разпределящ съдия: ……………………………………
/…………………………………..../

УКАЗАТЕЛ
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. и
на 20.12.2016 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.
чл. 26 – 33 ЗЗД, чл. 42,
Искове за недействителност на правни
ал. 2 ЗЗД и др., чл. 7
0208-1
0208-2
сделки
ЗВСОНИ,
0210-1

0210-2

Косвен иск

0211-1

0211-2

Павлов иск

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

0213-1

0213-2

Иск за обявяване на предварителен
договор за окончателен

чл. 19, ал. 3 ЗЗД

0214-1

0214-2

чл. 79 ЗЗД, чл. 82 ЗЗД, чл.
Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди 86 ЗЗД, чл. 92 ЗЗД, чл. 93
от неизпълнение на договорно задължение ЗЗД и др.

0216-1

0216-2

Искове по ЗЗПотр.

0303-1

0303-2

Иск за изкупуване на част от съсобствен
имот

0503-1

0503-2

Иск за недействителност на завещателни
чл. 42 - 43 ЗН
разпореждания; недействителност на отказ
чл. 56 ЗН
от наследство

0504-1

0504-2

Иск за нищожност на делба

чл. 75, ал. 2 ЗН

0505-2

Иск за недействителност на разпореждане
с наследство

чл. 76 ЗН

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.

0604-1

0604-2

Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за
изпълнение

чл. 422 ГПК

0505-1

чл. 134 ЗЗД
чл. 135 ЗЗД, чл. 216
ДОПК

чл. 33, ал. 2 ЗС
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В група „2. Облигационни искове за вземания, произтичащи от неоснователно
обогатяване и гесция” се включват делата, както следва:
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

0202-1

0202-2

Облигационни искове от/срещу владелец

чл. 72, чл. 73, чл. 74 ЗС

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

0207-1

0207-2

Искове, свързани с водене на чужда
работа без пълномощие

чл. 60 - чл. 62 ЗЗД

0305-1

0305-2

Искове за отмяна на решение на ОС на
ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК,
ЗУЕС

чл. 39, чл. 15 ЗЖСК, чл. 26
ЗЖСК, чл.58 ЗК, чл.40 и чл.
43 ЗУЕС и др.

0306-1

0306-2

Искове по ЗУЕС

чл. 38 ЗУЕС, чл. 48-51
ЗУЕС, чл. 6 ЗУЕС

0604-1

0604-2

Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за
изпълнение

чл. 422 ГПК

В група „3. Облигационни искове за права или правоотношения, произтичащи от
деликт, нарушение на права на интелектуална собственост, конкуренция” се
включват делата, както следва:

0203-1

0203-2

Искове за обезщетение от деликт; иск за
вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС)
655/2014

чл. 45 – 54 ЗЗД, чл. 12 ЗЗД,
чл. 403 ГПК, имуществена
отговорност по ЗДФИ, чл.
74 ЗЧСИ, чл. 79 ЗЛОД, чл.
73 от ЗННД, чл. 13 от
Регламент (ЕС) №
655/2014, чл. 631а от ТЗ и
други искове.

0604-1

0604-2

Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за
изпълнение

чл. 422 ГПК

В група „4. Искове за издръжка” се включват делата, както следва:
0105-1

0105-2

Искове по СК - издръжка, изменение

чл. 139 и сл. СК
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В група „5. Искове по ЗЗДискр.” се включват делата, както следва:
0205-1

0205-2

Искове по ЗЗДискр.

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.
чл. 26 – 33 ЗЗД, чл. 42,
Искове за недействителност на правни
ал. 2 ЗЗД и др., чл. 7
0208-1
0208-2
сделки
ЗВСОНИ,
0212-1

0212-2

Иск за разваляне на договор с предмет
вещно право върху недвижим имот и др.
договори;
иск за отмяна на дарение

0214-1

0214-2

чл. 79 ЗЗД, чл. 82 ЗЗД, чл.
Иск за реално изпълнение на договорно
задължение; иск за обезщетение за вреди 86 ЗЗД, чл. 92 ЗЗД, чл. 93
от неизпълнение на договорно задължение ЗЗД и др.

0604-1

0604-2

Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за
изпълнение

чл. 87, ал. 3 ЗЗД, чл. 61
ЗС, чл. 28, ал. 2 ЗАЗ и др.
чл. 227 ЗЗД

чл. 422 ГПК

В група „7. Облигационни искове за вземания, произтичащи от застрахователни
правоотношения” се включват делата, както следва:
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

0604-1

0604-2

Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за
изпълнение

чл. 422 ГПК

В група „8. Искове по ЗОДОВ” се включват делата по:
0204-1

0204-2

Искове по ЗОДОВ

В група „8а. Искове за обезщетение от неприлагане на право на ЕС” се включват
делата, както следва:
0219-1

0219-2

Искове за обезщетение от неприлагане на
право на ЕС
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В група „9. Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство”
се включват делата по:
0502-1

0502-2

Искове, свързани с възстановяване на
запазена част от наследство

чл. 30 – чл. 37 ЗН

В група „9а. Делба” се включват делата по:
0501-1

0501-2

Делба – първа фаза

чл. 34 ЗС, чл. 69 ЗН

В група „10. Вещни искове - установителен, ревандикационен, негаторен, за
определяне на граници, искове по ЗКИР” се включват делата, както следва:
0101-1

0101-2

Искове по СК - имуществени отношения
между съпрузи

чл.29, ал.1-3, чл.30 СК и
др.

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. 32, ал. 2
ЗС, § 1 от ДР ЗКооп., чл.
440 ГПК и др.

0304-1

0304-2

Владелчески искове, иск за изваждане от
жилище в ЖСК

чл. 75 и чл. 76 ЗС,
чл. 38а ЗЖСК

В група „11. Административни производства по ЗСПЗЗ” се включват делата по:
0800-1

х

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

В група „12. Искове по чл. 344, ал.1, т. 1-4, чл. 357 КТ” се включват делата по:
0706-1

0706-2

Искове за защита срещу незаконно
уволнение и искове за отмяна на наложено чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ,
наказание „забележка” и „предупреждение чл. 357 КТ
за уволнение”

В група „13. Искове за имуществена отговорност на работника/работодателя”
се включват делата по:

0604-1

0604-2

Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за
изпълнение

0702-1

0702-2

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

0705-1

0705-2

Искове за имуществена отговорност на
работника/служителя

чл. 422 ГПК

чл. 203 КТ, чл. 207 КТ
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В група „14. Други искове по КТ (чл. 215, 220, 224, 226 КТ и т.н.)” се включват
делата по:

0604-1

0604-2

Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за
изпълнение

чл. 422 ГПК

0701-1

0701-2

Искове за трудово възнаграждение

чл. 128 КТ, чл. 261 – чл.
264 КТ, ЗДСл., ЗМВР,
ЗОВСРБ и други
специални закони

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.

0704-1

0704-2

чл. 220 – 224 КТ, чл. 225,
Искове от/срещу работника или служителя
ал. 1 и 2 КТ, чл. 232, ал. 3
за обезщетения, свързани с прекратяване
КТ, чл. 225, ал. 1 ЗСВ и
на ТПО; обезщетение при неизпълнение на
предвидените в други
договор за ученичество
специални закони

0707-1

0707-2

Иск за недействителност на трудов договор чл. 74 КТ, чл. 60 КТ

0708-1

0708-2

Иск за установяване на трудов стаж

ЗУТОССР

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 за развод и недействителност на
0102-1
0102-2
чл. 318 ГПК
брака
Други искове по СК - отношения между
чл 51, ал. 4 СК и чл. 59, ал.
родители и деца, изменение на мерки
9 СК, чл.123 - чл.127 (без
0104-1
0104-2
относно упражняване на родителски права;
ал.1) СК, чл.127а СК,
лични отношения с близки и др.
чл.128 СК; чл.137 СК
0112-1

0112-2

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето,
ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване
на съдействие по упражняване на права.

чл. 530 – 607 ГПК; чл.26 чл.30 ЗЗДетето; чл.3, ал. 2
ЗБЖИРБ, чл. 16в ЗСП

0115-1

0115-2

Производства по ограничаване и лишаване
от родителски права

чл. 131 - 135 СК

В група „16. Искове по Закона за защита срещу домашното насилие” се
включват делата по:
0111-1

0111-2

Производства по Закона за защита от
домашното насилие

ЗЗДН

В група „17. Производство по Закона за закрила на детето” се включват делата
по:
Забележка: От шифър 0112 в тази група влизат само делата по Закона за закрила на детето.

5

0112-1

0112-2

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето,
чл. 530 – 607 ГПК; чл.26 ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване чл.30 ЗЗДетето; чл.3, ал.
на съдействие по упражняване на права.
2 ЗБЖИРБ, чл. 16в ЗСП

В група „18. Приемане и отказ от наследство, производство по открито
наследство - чл. 47 ЗН; искания по чл. 65, чл. 66 и чл. 67 ЗН; искания по чл. 45 и
чл. 46 ЗН; предоставяне на срок по чл. 51 ЗН.” се включват делата по:
1016-1

1016-2

Производство по приемане на наследство
по опис и др.

чл. 45, чл. 46, чл. 47 ЗН;
чл. 61, чл. 65, чл. 66 и чл.
67 ЗН и др.

1017-1

1017-2

Предоставяне на срок за приемане или
отказ от наследство по искане на
заинтересовано лице

чл. 51 ЗН

В група „18а. Приемане на наследство по чл. 49 ЗН; отказ от наследство по чл.
52 ЗН” се включват делата по:
1006-1

1006-2

Приемане на наследство и отказ от
наследство

чл. 49 ЗН и чл. 52 ЗН

В група „19. Производство по установяване на факти (чл. 542 ГПК)” се включват
делата по:
Забележка: От шифър 0112 в тази група влизат само делата по Закона за лицата и
семейството.

0112-1

0112-2

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето,
чл. 530 – 607 ГПК; чл.26 ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване чл.30 ЗЗДетето; чл.3, ал.
на съдействие по упражняване на права.
2 ЗБЖИРБ, чл. 16в ЗСП

1003-1

1003-2

Обжалване на разпределение по чл. 41
ЗОЗ

чл. 41 ЗОЗ

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.
0103-1
0103-2 Искове по СК - развод по взаимно съгласие чл. 50 СК
0112-1

0112-2

0116-1

0116-2

0118-1

0118-2

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето,
чл. 530 – 607 ГПК; чл.26 ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване чл.30 ЗЗДетето; чл.3, ал.
на съдействие по упражняване на права.
2 ЗБЖИРБ, чл. 16в ЗСП
Утвърждаване на споразумение за
родителски права
Искове по СК - прекратяване на
осиновяване, вкл. международно
осиновяване (по взаимно съгласие)

чл. 127, ал. 1 СК
чл. 106, ал. 8 СК
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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.

1005-1

1005-2

Назначаване особен представител

1014-1

1014-2

Други частни производства

1201-1

x

Процедура по Регламент 1393/2007 г

1202-1

x

Прицедура по Регламент 1206/2001 г.

чл. 617, ал. 1 ГПК
чл. 103 ГПК, чл. 624, ал. 4
във вр.с чл.23 от Регл.
861/2007 г.

1203-1

x

Процедура по Регламент 861/2007 г.

1205-1

х

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска
конвенция от 1965 г. за връчване на книжа

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;

чл. 29 ГПК, чл. 430 ГПК,
чл. 11 ДОПК
чл. 448 от ГПК, чл. 93 ГПК
и др.
чл. 611, ал. 3 ГПК

В група „20а. Други граждански дела” се включват делата по:
1300-1

1300-2

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

В група „21. Даване на разрешение по чл. 130, ал. 3 от СК” се включват делата
по:
Забележка: От шифър 1004 в тази група влизат само делата по чл. 130 СК.

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;

В група „22. Заповедни производства” се включват делата по:
1101-1

1101-2

Заявления по чл. 410 ГПК

1102-1

1102-2

Заявления по чл. 417 ГПК

1103-1

1103-2

Спиране - чл. 420 ГПК

x

1104-2

Възражения - чл. 423 ГПК

В група „23. Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за
отмяна на обезпечение” се включват делата по:
0901-1

0901-2

Обезпечаване на бъдещ иск; частна жалба
срещу актове на съда в производството по
чл. 389 и сл. от ГПК
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0902-1

x

Обезпечаване на доказателства

1001-1

x

Разкриване на банкова тайна

чл. 52, ал. 6 ЗКИ

В група „23а. Производство по чл. 524, във вр. чл. 523, ал. 2 ГПК” се включват
делата по:
1002-1

1002-2

Производства за спиране на въвод

чл. 524 ГПК, във вр.чл.
523, ал. 2 ГПК

В група „24. Частни жалби срещу действия на съдебните изпълнители /
определения свързани с действия на съдебни изпълнители” се включват делата
по:
x

1600-2

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:
x

1700-2

ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ДЕЛА - Обжалване на чл. 577 ГПК
отказ за вписване
чл. 32а ПВ

В група „26. Производство по чл. 463 ГПК и чл. 521, ал. 3 ГПК” се включват
делата по:
x

1600-2

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията
на съдебните изпълнители

чл. 435 и сл. ГПК

x

1900-2

Обжалване на постановление за
определяне равностойност на вещ

чл. 521, ал. 3 ГПК

В група „27. Молби по чл. 255 ГПК” се включват делата по:
x

1013-1

Молба за определяне на срок при бавност

чл. 255 ГПК

В група „28. Други въззивни частни производства” се включват делата по:
x

1400-2

ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ
ПРОИЗВОДСТВА

чл. 274, ал.1 ГПК

x

1500-2

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА- Отмяна на
неприсъствено решение

чл. 240, ал. 1 ГПК

22870-1

22870-2 Други частни търговски дела

В група „29. Производства по Регламент (ЕС) № 655/2014; Процедура по
Регламент № 650/2012” се включват делата по:
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1015-1

1015-2

1204-1

x

Частни производства по Регламент (ЕС) №
655/2014
Процедура по Регламент 650/2012 г.

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.
чл. 26 – 33 ЗЗД, чл. 42,
Искове за недействителност на
ал. 2 ЗЗД и др., чл. 7
0209-1
0209-2
гражданско-правни сделки
ЗВСОНИ
0210-1

0210-2

Косвен иск

0211-1

0211-2

Павлов иск

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

0213-1

0213-2

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. лихва,
неустойка, задатък
Иск за изкупуване на част от съсобствен
имот

чл. 134 ЗЗД
чл. 135 ЗЗД, чл. 216
ДОПК

чл. 79 ЗЗД, чл. 82 ЗЗД, чл.
86 ЗЗД, чл. 92 ЗЗД, чл. 93
ЗЗД и др.

0215-1

0215-2

0303-1

0303-2

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.

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.

0603-1

0603-2

Иск за недействителност на завещателни
чл. 42 - 43 ЗН
разпореждания; недействителност на отказ чл. 56 ЗН
от наследство

0604-1

0604-2

Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за
изпълнение

чл. 33, ал. 2 ЗС

чл. 422 ГПК
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В група „2. Облигационни искове за вземания, произтичащи от неоснователно
обогатяване и гесция” се включват делата, както следва:
чл. 30, ал. 3 ЗС, чл. 31,
ал. 2 ЗС, чл. 59 ЗЗД, чл.
61 ЗЗД, чл. 41 ЗС

0201-1

0201-2

Облигационни искове между
съсобственици

0202-1

0202-2

Облигационни искове от/срещу владелец

чл. 72, чл. 73, чл. 74 ЗС

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

0207-1

0207-2

Искове, свързани с водене на чужда
работа без пълномощие

чл. 60 - чл. 62 ЗЗД

0306-1

0306-2

Искове по ЗУЕС

чл. 38 ЗУЕС, чл. 48-51
ЗУЕС, чл. 6 ЗУЕС

0604-1

0604-2

Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за
изпълнение

чл. 422 ГПК

В група „3. Облигационни искове за права или правоотношения, произтичащи от
деликт, нарушение на права на интелектуална собственост, конкуренция” се
включват делата, както следва:

0203-1

0203-2

Искове за обезщетение от деликт; иск за
вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС)
655/2014

чл. 45 – 54 ЗЗД, чл. 12
ЗЗД, чл. 403 ГПК,
имуществена отговорност
по ЗДФИ, чл. 74 ЗЧСИ, чл.
79 ЗЛОД, чл. 73 от ЗННД,
чл. 13 от Регламент (ЕС)
№ 655/2014, чл. 631а от
ТЗ и други искове.

0604-1

0604-2

Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за
изпълнение

чл. 422 ГПК

2300-1

2900-1
22110-1

Искове за права или правоотношения,
породени или отнасящи се до картелни
споразумения, решения и съгласувани
2300-2 практики, концентрация на стопанска
дейност, нелоялна конкуренция и
злоупотреба с монополно или
господстващо положение
Иск за обезщетение за вреди, причинени от чл. 142 ТЗ, чл. 145 ТЗ, чл.
2900-2
членове на органи на ТД или други ЮЛ
240 ТЗ и чл. 240а ТЗ и др.
Искове по Закона за авторското право и
чл. 94 - чл. 95 ЗАПСП
22110-2
сродните му права
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22120-1

22120-2 Искове по Закон за патентите и
регистрацията на полезните модели

чл. 60 - чл. 66 ЗПРПМ

22130-1

22130-2 Искове по Закон за промишления дизайн

чл. 29, чл. 54в и чл. 57
ЗПД

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

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.

0215-1

0215-2

0604-1

0604-2

2100-1

2200-1

21120-1

2100-2

Искове за реално изпълнение на
гражданско-правна сделка; иск за
обезщетение за вреди от неизпълнение на
гражданско-правна сделка вкл. лихва,
неустойка, задатък
Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за
изпълнение

Искове за права или правоотношения,
породени или отнасящи се до търговска
сделка /обективна и субективна/.

Искове за права или
2200-2 правоотношения,породени или отнасящи
се до концесия, обществена поръчка или
приватизационен договор
Искове за прогласяване /обявяване на
нищожност/ недействителност на действия
21120-2
и сделки по отношение на кредиторите на
несъстоятелността

21130-1

Иск за установяване съществуване на
21130-2 неприето или несъществуване на прието
вземане, възражения по ЗБН

22900-1

22900-2 Други търговски дела

чл. 79 ЗЗД, чл. 82 ЗЗД, чл.
86 ЗЗД, чл. 92 ЗЗД, чл. 93
ЗЗД и др.

чл. 422 ГПК
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,
чл. 534 ТЗ, чл. 216 ДОПК
и др.

чл. 645, ал. 3 ал. 4, чл.
646 ТЗ, чл. 647 ТЗ, чл.
135 ЗЗД и ЗБН
чл. 694 ТЗ, ЗБН

В група „5. Облигационни искове за вземания, произтичащи от застрахователни
правоотношения” се включват делата, както следва:
Забележка: От шифър 2100 в тази група влиза само КЗ.
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0604-1

2100-1

0604-2

2100-2

Искове за установяване съществуване на
вземане по издадена заповед за
изпълнение

чл. 422 ГПК

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,
чл. 534 ТЗ, чл. 216 ДОПК
и др.

В група „6. Искове по ЗОДОВ” се включват делата, както следва:
0204-1

0204-2

Искове по ЗОДОВ

В група „6а. Искове за обезщетение от неприлагане на право на ЕС” се включват
делата, както следва:
0219-1

0219-2

Искове за обезщетение от неприлагане на
право на ЕС

В група „7. Вещни искове - установителен, ревандикационен, негаторен, за
определяне на граници, искове по ЗКИР” се включват делата, както следва:
0101-1

0301-1

0101-2

0301-2

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.

В група „8. Искове за защита на членствени правоотношения” се включват
делата, както следва:
2400-1

2400-2

Иск за недействителност на ТД

чл. 70 ТЗ

2500-1

2500-2

Иск за защита на членствени права на
членове на ТД

чл. 71 ТЗ

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

2700-1

2700-2

Иск за установяване допуснато нарушение
при преобразуване на ТД

чл. 263о, ал. 1 ТЗ
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чл. 95 ТЗ, чл. 155 ТЗ, чл.
252 ТЗ, чл. 517 ГПК и др.
чл.125, ал.3 ТЗ, чл. 247а
ТЗ

2800-1

2800-2

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

21000-1

21000-2

Иск за заплащане на дивидент и
равностойността на дружествен дял

21200-1

Иск за установяване нищожност или
чл. 29 ЗТР
21200-2 недопустимост на вписването, или
несъществуване на вписано обстоятелство

21400-1

Иск за отмяна или изменение на
21400-2 охранителен акт, засягащ права на трети
лица, извън исковете по чл. 29 ЗТР

чл. 537 ГПК

21500-1

21500-2 Иск за отмяна на решение на общото
събрание на сдружение

чл. 25 ЗЮЛНЦ

21800-1

Иск за отмяна на решение на общото
21800-2 събрание на народно читалище или
прекратяване на читалището

чл. 15 ЗНЧ

22850-1

x

Отмяна на решение на събрание на
кредиторите

чл. 679 ТЗ

В група „9. Производство по несъстоятелност” се включват делата, както
следва:
21110-1

21110-2 Молба за откриване на производство по
несъстоятелност

х

Други решения на окръжен съд в
21140-2 производство по несъстоятелност, извън
решенията по молбата по чл. 625 ТЗ

чл. 625 ТЗ

В група „10. Дела по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество” се включват делата, както следва:
0218-1

0218-2

Искове по ЗОПДНПИ

Чл. 74 ЗОПДНПИ

В група „11. Искове за произход и запрещение” се включват делата, както следва:
0106-1

0106-2

Искове по СК - за произход

чл. 60 – чл. 73 СК

0110-1

0110-2

Запрещение

чл. 5 ЗЛС

В група „12. Искове за осиновяване (за осиновяване, прекратяване и разкриване на
тайната на осиновяването)" се включват делата, както следва:
0107-1

0107-2

Искове по СК - допускане на осиновяване

чл. 96 – чл.104 СК

0108-1

0108-2

Искове по СК - допускане на международно чл. 118 СК
осиновяване
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0109-1

0109-2

Искове по СК - прекратяване на
осиновяване, вкл. международно
осиновяване

чл. 106 (без ал.8) – чл.
109 СК, чл. 119 СК

В група „13. Производство по ЗПП” се включват делата, както следва:
22000-1

x

22700-1

x

Иск за разпускане на политическа партия
Регистрация и промени на политическа
партия

чл. 40 ЗПП
чл. 15 ЗПП

В група „14. Производство по ЗЮЛНЦ” се включват делата, както следва:
22200-1
х
22300-1

Регистрация на сдружение, фондация,
читалище
Отказ за вписване на промени на
22210-2
сдружение, фондация, читалище

22200-2

чл. 17 ЗЮЛНЦ, чл. 9 ЗНЧ

22300-2 Регистрация на ЖСК

чл. 8 ЗЖСК

х

22310-2 Отказ за вписване на промени на ЖСК

22400-1

22400-2 Регистрации на адвокатско дружество

х

22500-1

23000-1

22410-2

x

чл. 62 ЗА

Отказ за вписване на промени на
адвокатско дружество
Регистрация на пенсионен фонд /фондове
за допълнително задължително пенсионно
чл. 148 и чл. 221 КСО
осигуряване и фондове за допълнително
доброволно пенсионни осигуряване вкл. по
професионални схеми/

23000-2 Други фирмени дела

В група „15. Производство относно религиозните вероизповедания” се включват
делата, както следва:
22600-1
х

22600-2 Регистрация на религиозни институции и
местните им поделения
Отказ за вписване на промени на
22610-2 религиозни институции и местните им
поделения

чл. 18 и чл. 20 ЗВ

В група „16. Обезпечение; частни жалби при обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за
отмяна на обезпечение” се включват делата, както следва:
0903-1

0903-2

Молба за обезпечаване на бъдещ иск;
частна жалба срещу актове на съда в
производството по чл. 389 и сл. от ГПК

чл. 390 ГПК

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
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22840-1
не

22840-2 Молба за спиране на охранително
производство

чл. 536 ГПК

Молба за допускане на обезпечителни
22860-2 мерки по дела за несъстоятелност и
отмяната им

чл.629а ТЗ, чл.642 ТЗ,
чл.402 ГПК във вр.с
чл.621 ТЗ

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

1007-1

1007-2

22830-1

Молба за издаване на изпълнителен лист
22830-2 по решение или спогодба на местен
арбитражен съд (само за СГС)

22900-1

22900-2 Други търговски дела

чл. 405, ал. 3 ГПК,
чл. 405 ГПК

В
група
„18.
Частни
жалби
срещу
действия
на
съдебните
изпълнители/определения свързани с действия на съдебните изпълнители” се
включват делата, както следва:
x

1600-2

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:
x

1600-2

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията
на съдебните изпълнители

х

1800-2

ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ДЕЛА - Обжалване на
сметка за разпределение в производство
чл. 729, ал.3 ТЗ
по несъстоятелност

x

1900-2

Обжалване на постановление за
определяне равностойност на вещ

чл. 435 и сл. ГПК

чл. 521, ал. 3 ГПК

В група „20. Производство по регламенти” се включват делата, както следва:

1008-1

1009-1

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

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
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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.

x

Молба за издаване на удостоверение; молба
чл. 620 ГПК;
за издаване на изпълнителен лист въз
основа на европейско изпълнително
чл. 624, ал. 1 ГПК
основание по Регламент /ЕО/ № 805/2004 г.

1012-1

x

Молба за признаване или отказ признаване
решението по чл. 623 ГПК (Р-2201/2001г.,Р44/2001) и за допускане изпълнението на
чл. 622, 623 ГПК
съдебно решение или друг акт постановен в
ДЧ съгласно Регламент /ЕО/ № 1215/2012 г.
по чл. 623, ал. 1 ГПК;

1015-1

1015-2

1010-1

1011-1

чл. 617, ал. 2 ГПК

Частни производства по Регламент (ЕС) №
655/2014

В група „21. Производство по чл.25, ал.4 ЗТР” се включват делата, както следва:
21300-1

21300-2 Обжалване отказ на длъжностното лице по чл. 25 ЗТР
ЗТР за вписване/обявяване

В група „22. Молби по чл.255 ГПК” се включват делата, както следва:
x

1013-1

Молба 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:
21600-1

21600-2

21700-1

21700-2 Иск за прекратяване на кооперация по
съдебен ред

чл. 40 ЗК

21900-1

21900-2 Иск за прекратяване на читалище по
съдебен ред

чл. 27 ЗНЧ

22810-1

x

Иск за прекратяване по ЮЛНЦ

Молба за свикване на общо събрание на АД

22820-1

22820-2 Молба за назначаване или освобождаване
на ликвидатор

22870-1

22870-2 Други частни търговски дела

чл. 13 ЗЮЛНЦ

чл. 223 ТЗ
чл. 266 ТЗ
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В група „24. Други въззивни частни производства” се включват делата, както
следва:
1300-1

1300-2

x

1400-2

x

1500-2

x

1600-2

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията
на съдебните изпълнители

x

1700-2

ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ДЕЛА - Обжалване на чл. 577 ГПК
отказ за вписване
чл. 32а ПВ

22870-1

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ
ПРОИЗВОДСТВА
ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА- Отмяна на
неприсъствено решение

чл. 274, ал.1 ГПК
чл. 240, ал. 1 ГПК
чл. 435 и сл. ГПК

22870-2 Други частни търговски дела

В група „25. Искове по КМПЧ и хагска конвенция за гражданските аспекти на
международното отвличане на деца” се включват делата, както следва:
0113-1

0113-2

Иск за връщане на дете – Хагска конвенция чл. 22а ЗЗД
/само СГС/

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
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