
Шифри - наказателни дела

код Описание Законов текст

303

1730
Лека телесна повреда чл.130 ал. 1 НК

променя се кодът и 

отива в ЧХ

304

1740
Лека телесна повреда без разстройство на здравето чл.130 ал. 2 НК

променя се кодът и 

отива в ЧХ

419
Закана с убийство или с друго престъпление против личността 

и имота на другиго
чл.144 (без ал.1) НК допълва се зак.текст

422 Обида и квалифицирана обида чл.146 НК и чл.148, ал. 1 НК
премахва се, има го 

като ЧХ

423 Клевета и квалифицирана клевета чл.147 НК и чл.148, ал. 2 НК
премахва се, има го 

като ЧХ

1750
Закана с убийство или с друго престъпление против личността 

и имота на другиго
чл.144, ал.1 НК нов код

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

НПК

премахва се кодът и 

редът, делата влизат 

в код 2300

2300
Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, 

чл. 447-452 от НПК)

допълва се 

описанието

2590 Производство по искания по ЗПИИАНМППРМИЗ нов код

3130 Производство по чл. 73  и чл. 73а НПК
допълва се 

описанието

4320
РДВ 

КЕВР

променя се 

съдържанието на кода

6050
Закана с убийство или с друго престъпление против личността 

и имота на другиго
чл.144, ал.1 НК нов код

7170 Производство по чл. 249 от НПК
премахва се кодът и 

редът, делата влизат 

в новия код 7210

7210 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПК нов код

7220 Производство по чл. 323 от НПК нов код

7230 Производство по искания по ЗПИИАНМППРМИЗ нов код

8080 Производство по чл. 73 и чл. 73а от НПК допълване описанието

50303

6030
Лека телесна повреда чл.130 ал. 1 НК

променя се кодът и 

отива във ВЧХ

50304

6040
Лека телесна повреда без разстройство на здравето чл.130 ал. 2 НК

променя се кодът и 

отива във ВЧХ

50419
Закана с убийство или с друго престъпление против 

личността и имота на другиго
чл.144 (без ал.1) НК допълва се зак.текст

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

НК

премахва се кодът и 

редът, има го като 

ВЧХ

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

НК

премахва се кодът и 

редът, има го като 

ВЧХ

Изменения в номенклатурата

на статистически кодове по наказателни дела

/редакция  12.07. 20.12.2016 г./
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код І инст.

РС и ОС-І

код ІІ 

инст.

ОС-възз. 

и АС

ВИД НА ГРАЖДАНСКИЯ СПОР законов текст

0102-1 0102-2
Искове по СК - развод по чл. 49 СК за развод и 

недействителност на брака
чл. 49 СК 318 ГПК

променя се описанието и 

зак.текст

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

променя се зак. текст

0107-1 0107-2 Искове по СК - допускане на осиновяване чл. 96 – чл.104 105 СК промяна в зак.текст

0109-1 0109-2
Искове по СК - прекратяване на осиновяване, 

вкл. международно осиновяване

чл. 106 (без ал.8) – чл. 109 

СК 

чл. 119 СК

промяна в зак текст

0111-1 0111-2
Производства по Закона за защита от 

домашното насилие
ЗЗДН

вписва се зак.текст, беше 

празно полето

0112-1 0112-2

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, и 

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

допълване на описанието и 

зак.текст

0115-1 0115-2
Производства по ограничаване и лишаване от 

родителски права
чл. 131 - 135 СК нов код

0116-1 0116-2
Утвърждаване на споразумение за родителски 

права
чл. 127, ал. 1 СК нов код

0117-1 0117-2 Искове по СК - информация за осиновяване чл. 105 СК нов код

0118-1 0118-2

Искове по СК - прекратяване на осиновяване, 

вкл. международно осиновяване (по взаимно 

съгласие)
чл. 106, ал. 8 СК нов код

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.

разширяване на описанието и 

законовия текст

0219-1 0219-2
Искове за обезщетение от неприлагане на 

право на ЕС
нов код

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.

промяна в зак.текст

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.

допълване на описанието и 

законовия текст

0306-1 0306-2 Искове по ЗУЕС
чл. 38 ЗУЕС, чл. 48-51 

ЗУЕС, чл. 6 ЗУЕС

вписва се зак.текст, беше 

празно полето

0501-1 0501-2 Делба - първа фаза чл. 34 ЗС, чл. 69 ЗН
шифърът се видоизменя като 

става само за делба І фаза

0800-1 0800-2 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА
премахва се код излишен за ІІ 

инст-я

0901-1 0901-2

Обезпечаване на бъдещ иск; частна жалба 

срещу актове на съда в производството по чл. 

389 и сл. от ГПК

допълва се описанието

ИИЗМЕНЕНИЯ в номенклатурата

на статистически кодове по граждански, търговски и фирмени дела

/редакция 12.07  20.12.2016 г./
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код І инст.

РС и ОС-І

код ІІ 

инст.

ОС-възз. 

и АС

ВИД НА ГРАЖДАНСКИЯ СПОР законов текст

ИИЗМЕНЕНИЯ в номенклатурата

на статистически кодове по граждански, търговски и фирмени дела

/редакция 12.07  20.12.2016 г./

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 допълва се описанието

1002-1 1002-2 Производства за спиране на въвод
чл. 524, във вр.чл. 523, ал. 2 

ГПК
допълва се зак.текст

1005-1 1005-2 Назначаване особен представител
чл. 29 ГПК, чл. 430 ГПК,  чл. 

11 ДОПК
допълва се законовият текст

1006-1
x

1006-2

Приемане на наследство и  отказ от 

наследство

чл. 49 ЗН и чл. 52 ЗН, чл. 61-

66 ЗН

добавен и за ІІ инст;  промяна в 

описанието и зак.текст

1014-1 1014-2
Други частни производства, вкл. съдебни 

поръчки по чл. 25 ГПК

чл. 448 от ГПК, чл. 93 ГПК и 

др.

изважда се текст и отива в нов 

код 1205; вписва се зак.текст за 

др.ч.пр-ва

1015-1 1015-2
Частни производства по Регламент (ЕС) № 

655/2014 нов код

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.

нов код

1017-1 1017-2

Предоставяне на срок за приемане или отказ 

от наследство по искане на заинтересовано 

лице

чл. 51 ЗН нов код

x 1104-2 Възражения - чл. 423 ГПК
кодът е само в колоната на ОС-

въззивна инст.

1204-1 x
Процедура по Регламент 805/2007 г. 650/2012 

г.
чл. 619, ал. 1 и ал. 4 ГПК

променя се описанието , маха 

се зак.текст

1205-1
Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска 

конвенция от 1965 г. за връчване на книжа
нов код

1300-1 1300-2 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА добавя се и за РС и ОС-възз

x 1500-2
ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА- Отмяна на 

неприсъствено решение
чл. 240, ал. 1 ГПК добавя се и за ОС-възз

х 1800-2

ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ДЕЛА - Обжалване на 

сметка за разпределение в производство по 

несъстоятелност

чл. 729, ал.3 ТЗ нов код, само за АС

x 1900-2
Обжалване на постановление за определяне 

равностойност на вещ
чл. 521, ал. 3 ГПК нов код за ОС-вз и АС

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, чл. 534 ТЗ, 

чл. 216 ДОПК и др.

допълване на законовия текст

2900-1 2900-2

Иск за обезщетение за вреди, причинени от 

членове на управителен орган органи на ТД 

или други ЮЛ

чл. 142 ТЗ, чл. 145 ТЗ, чл. 

240 ТЗ и чл. 240а ТЗ и др.

допълване на описанието и 

законовия текст с "и др."

21000-1 21000-2
Иск за заплащане на дивидент и 

равностойността на дружествен дял
чл.125, ал.3 ТЗ, чл. 247а ТЗ

допълване описанието и 

зак.текст

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 и 

чл. 647 ТЗ, чл. 135 ЗЗД и 

ЗБН

допълва се законовият текст

21130-1 21130-2

Иск за установяване съществуване на 

неприето или несъществуване на прието 

вземане, възражения по ЗБН
чл. 694 ТЗ, ЗБН

допълване на описанието и 

законовия текст

22870-1 22870-2        Други частни търговски дела
добавя се и за ОС-І и ІІ
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код І инст.

РС и ОС-І

код ІІ 

инст.

ОС-възз. 

и АС

ВИД НА ГРАЖДАНСКИЯ СПОР законов текст

ИИЗМЕНЕНИЯ в номенклатурата

на статистически кодове по граждански, търговски и фирмени дела

/редакция 12.07  20.12.2016 г./

променя се текстът на 

забележката

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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код Описание

5394 ЗАНН: КЕВР
нов код, техн.пропуск в 

измененията на 08.11.2016

Допълнение на номенклатурата

на статистически кодове по административни дела

/редакция 08.11. 20.12.2016 г./


