19.06.2017
В Номенклатурата на кодовете по административните дела:

НОМЕНКЛАТУРА
на статистически кодове по административни дела
/актуализация 20.12.2016 19.06.2017 г./
код

493

610
2400
4500

№ група от Приложение 1 към
Правилата

Описание

ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без
исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл.
285 и чл. 286)
Закон за изпълнение на наказанията и
задържането под стража, част VII - чл. 284, чл.
285 и чл. 286
Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193
чл. 281 от ЗИНЗС

18

допълване описанието на кода

20

нов код

30
46

допълване описанието на
нов код

В Приложение № 1 към ПОНС:
№
по
ред

Групи административни дела по законово основание

Кодове в
групата

Коефициент за
тежест

18

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия, Закон за движението по
пътищата, Закон за частната охранителна дейност, ЗИНЗС
/без принудителни административни мерки, без чл. 111, чл.
122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част
VІІ/

490, 491, 492,
493

0,6

допълване на
описанието

20

Закон за отговорността на държавата и общините за
вреди; Закон за изпълнение на наказанията и задържането
под стража, част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286.

600, 610

1,7

допълване на
описанието и
добавяне на нов код

30

Закон за автомобилните превози, Закон за водите, Закон за
измерванията, Закон за пътищата, Закон за рибарството и
аквакултурите, Закон за юридическите лица с нестопанска
1500, 1510, 1520,
цел, Закон за лекарствените продукти в хуманната
1530, 1540, 1550,
медицина – всички лицензи, регистрации и разрешителни,
1560, 2400
ПАМ по всички закони,производствата по чл. 111, чл. 122 и
чл. 193 от ЗИНЗС, както и всички други дела, които не са
посочени изрично в други групи

0,9

допълване на
описанието на
групата

46

ЗАНН: ДИТ; ДКСБТ; ИААА; БАБХ; МВР; Общини; ИАРА;
МОСВ; Сметна палата; РИОСВ; РДГ; Здравна инспекция;
чл. 281 ЗИНЗС, и други КАНД, които не са изрично
посочени в други групи

0,5

допълване на
описанието на
групата и добавяне
на нов код

19.06.2017

4500, 5400, 5410,
5420, 5430, 5440,
5450, 5460, 5461,
5462, 5464, 5470,
5480, 5500

