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  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

В И С Ш    С Ъ Д Е Б Е Н    С Ъ В Е Т 

 

   Администрация: тел.: 02/930 49 57; факс: 02/980 76 32  

 1000 София,  

 ул. „Екзарх Йосиф”, № 12 

        П  Р  О  Е  К  Т 
 

 

ПРАВИЛА 

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА 

ИНДЕКСИ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ИНСТАНЦИОННАТА ПРОВЕРКА 

И ОТ ПРОИЗВОДСТВАТА ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ 

ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Настоящите правила уреждат реда и предпоставките за определяне и 

поставяне на индекси на съдебните актове за резултатите от инстанционния 

съдебен контрол по граждански, търговски, фирмени, наказателни и 

административни дела, включително и актовете от производства за 

възобновяване по наказателни дела.  

2. Индексите имат за цел да подпомогнат дейностите по атестиране на 

съдиите и тяхното кариерно развитие като цяло- конкурси за преместване и 

повишаване, избор на административен ръководител, командироване, 

повишаване в ранг, дисциплинарни производства и други подобни случаи, 

както и за целите на съдебната статистика.  

3. Индексите отразяват резултатите от инстанционната въззивна и 

касационната проверка на съдебните актове по всички видове дела, както и 

резултатите от производството по възобновяване по наказателни дела и се 

отчитат след окончателно приключване на инстанционния контрол на 

съответния съдебен акт.  

4. Индекс следва да получат всички актове, по отношение на които е 

проведен инстанционен контрол, както и при извънреден контрол за 

наказателните дела, независимо дали с тях приключва съответното съдебно 

производство. 
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5. Когато по едно дело има няколко акта, които са били предмет на 

проверка, всеки акт получава отделен индекс, определен по настоящите 

правила.  

6. Всеки индекс съставлява цифрово-буквено означение на резултата от 

инстанционния съдебен контрол и се поставя след връщането на делото в 

съответния съд, чийто акт е бил предмет на проверката. 

7. За означаване на вида на делата се поставя едноцифрен индекс, свързан 

с тире със съответен цифров и в определени случаи и буквен индекс, отразяващ 

резултата от осъществения съдебен контрол, определен както следва: 

„1“- за граждански, търговски и фирмени дела; 

„2“ – за административни дела;  

„3“ - за наказателни дела. 

8. Индексът се поставя от съдия или съдебен служител, определен от 

председателя на съда и в зависимост от вътрешната организация на дейността 

на съответния съд.  

9. Определеният по реда на тези правила индекс на съответния съдебен 

акт се отразява в съответната информационна система, както и на подходящо 

място в конкретното дело. 

10.1. След поставяне на индекса с резултата от проверката делото се 

предоставя на съдията-докладчик, за сведение и съгласуване с него.  

10.2.В случай на несъгласие с поставения индекс съдията-докладчик има 

право да възрази, като в този случай председателят на съда следва да определи 

съответният на резултата от инстанционния контрол и съобразно настоящите 

правила индекс, включително и след обсъждане или съгласуване със съдебния 

състав, осъществил инстанционната проверка.  

11. За гражданските, търговските, фирмените и административните дела 

се използват едни и същи индекси, независимо от вида на проверявания акт - 

решение, определение или разпореждане, а за наказателните дела индексите се 

различават в зависимост от вида на актовете и са разделени в три групи. 

 

 

II. ИНДЕКСИ ЗА ГРАЖДАНСКИ, ТЪРГОВСКИ И ФИРМЕНИ ДЕЛА  

 

            Съобразно резултата от проведения инстанционен контрол по всички 

граждански, търговски и фирмени дела, се определят следните индекси: 

           

а/ ИНДЕКС  „1-1“ - ИЗЦЯЛО ПОТВЪРДЕН СЪДЕБЕН АКТ 

 

Този индекс се поставя, когато съдебният акт подлежи на обжалване, 

обжалван е изцяло или отчасти и горната инстанция не е уважила жалбата.  

Индексът не се поставя в случаите, при които горната инстанция е 

прекратила делото без да се произнесе по жалбата. 
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Индексът не се поставя и на актовете, които не подлежат на обжалване, 

актовете,  при които е върната касационната жалба в хипотезите на чл. 286 ГПК, 

актовете при оттегляне или отказ от въззивната (касационна) жалба или 

протест и останалите случаи, когато горната инстанция оставя без разглеждане 

жалбата, не се отразяват. 

 

б/ ИНДЕКС „1-2“ - СЪДЕБЕН АКТ, КОЙТО НЕ Е ДОПУСНАТ до 

касационно обжалване 

 

Този индекс се поставя, когато ВКС е направил преценка при условията 

на чл. 280 ГПК и не е допуснал касационно обжалване на съдебния акт.  

 

в/ ИНДЕКСИ група 3 - ИЗЦЯЛО ОТМЕНЕН, ОБЕЗСИЛЕН или 

НИЩОЖЕН СЪДЕБЕН АКТ по причини допуснати от съда нарушения на 

материалния и/или процесуален закон: 

 

 

Индекс „1-3а“ - съдебен акт, който е изцяло отменен от горната 

инстанция и е постановен акт по същество или актът е изцяло отменен и делото 

е върнато за разглеждане; 

 

Индекс „1-3б“ - съдебен акт, който е изцяло обезсилен, без значение дали 

делото е върнато за ново разглеждане или не е; 

 

Индекс „1-3в“ - съдебен акт, който е прогласен изцяло за нищожен, без 

значение дели делото е върнато за ново разглеждане или не е; 

 

Индекс „1-3г“ - съдебен акт, който е отменен в едната част и е обезсилен в 

другата част. 

 

 

г/ ИНДЕКСИ група 4 - ИЗЦЯЛО ОТМЕНЕН или ИЗЦЯЛО 

ОБЕЗСИЛЕН СЪДЕБЕН АКТ  по обективни причини: 

 

Индекс „1-4а“ - съдебен акт, който е изцяло отменен или изцяло 

обезсилен, поради допуснати нови доказателства пред въззивната инстанция. 

В този случай въззивната инстанция не връща делото на първата 

инстанция за ново разглеждане, а се произнася по същество, като преценява и 

тези нови доказателства  при постановяване на съдебния акт. 

Този индекс се поставя, когато отмяната от въззивната инстанция е 

обусловена от представяне пред нея на нови доказателства, които са допуснати 

по арг. за противното от чл. 266, ал. 1 ГПК и в хипотезата на чл. 266, ал. 2 ГПК. 

Индексът не се прилага при допуснати нови доказателства от въззивната 
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инстанция в хипотезата на чл. 266, ал. 3 ГПК, поради допуснати от 

първоинстанционния съд процесуални нарушения. 

Индекс 1-4а се прилага и при настъпила в хода на производството смърт 

на страна, за която съдът не е бил уведомен, поради което е последвало 

обезсилване на съдебния акт. 

  

Индекс „1-4б“ - съдебен акт, който е изцяло отменен или изцяло 

обезсилен поради отказ или оттегляне пред въззивна (касационна) инстанция 

на исковата молба или постигане на спогодба, евентуално споразумение след 

медиация пред въззивна (касационна) инстанция, или изтекъл 

правнорелевантен срок, който не е бил налице към момента на постановяване 

на първоинстанционното решение, включително и в др. подобни хипотези; 

Този индекс се поставя, когато отмяната или обезсилването е обусловено 

от процесуалното поведение на страните или други настъпили обективни 

обстоятелства, които не са по причина на съда.  

Индексът се прилага и спрямо обезсилено решение в случаите, в които 

първоинстанционният съд с предходно определение е прекратил делото 

поради недопустимост на иска, което е било отменено, а постановеното 

впоследствие решение по същество е обезсилено именно поради 

недопустимостта на иска. 

 

Индекс „1-4в“ - съдебен акт, който е изцяло отменен или изцяло 

обезсилен,  поради заличаване от търговския регистър или приемане на 

вземането изцяло на ищеца, когато срещу ответника е открито производство по 

несъстоятелност и вземането на ищеца е прието изцяло; 

 

Индекс „1-4г“ - съдебен акт, който е изцяло отменен или изцяло 

обезсиленпоради промени в законодателството, най-често обратно действие на 

закон, както и поради новоприето тълкувателно решение или обявяване на 

предходно тълкувателно решение за изгубило значението си, включително 

решение по преюдициално запитване или решение на Съда на Европейския 

съюз. 

 

д/ ИНДЕКСИ група 5 – СЪДЕБЕН АКТ, който НЕ Е ОБЖАЛВАН, 

който Е ПОТВЪРДЕН или който НЕ Е ДОПУСНАТ до касационно 

обжалване в едната част, а в другата част е ОТМЕНЕН, ОБЕЗСИЛЕН или 

обявен за НИЩОЖЕН: 

 

Индексите от тази група се поставят, когато решението в едната си част 

не е обжалвано, потвърдено е, или не е допуснато до касационно обжалване, а в 

другата част е отменено, обезсилено или обявено за нищожно, поради 

нарушения, допуснати от съда, без значение дали делото е върнато или не за 

ново разглеждане. Съответните индекси се поставят при наличие на посочените 
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обстоятелства, като едновременно се отчитат както частичното необжалване, 

потвърждаване или недопускането до касационно обжалване, така и отмяната, 

обезсилването или нищожността поради нарушения, допуснати от съда. 

Индексите от тази група са разграничени с оглед резултата от 

инстанционния контрол на акта в отменената (обезсилена или обявена за 

нищожна) част, като във всички случаи в едната част съдебният акт не е 

обжалван или е потвърден, или не е допуснат до касационен контрол. 

 

Индекс „1-5а“ - съдебен акт, който не е обжалван, потвърден е или не е 

допуснат до касационно обжалване в едната част, а в другата част е отменен от 

по-горната инстанция и е постановен акт по същество или е отменен и делото е 

върнато за разглеждане; 

 

Индекс „1-5б“ - съдебен акт, който не е обжалван, потвърден е или не е 

допуснат до касационно обжалване в едната част, а в другата част е обезсилен и 

делото е върнато или не за ново разглеждане; 

 

Индекс „1-5в“ - съдебен акт, който не е обжалван, потвърден е или не е 

допуснат до касационно обжалване в едната част, в другата част е прогласен за 

нищожен и делото е върнато  за ново разглеждане;  

 

Индекс „1-5г“ – съдебен акт, който не е обжалван, потвърден е или не е 

допуснат до касационно обжалване в едната част, в друга част е отменен, а в 

трета част е обезсилен. 

 

е/ ИНДЕКСИ група 6 - СЪДЕБЕН АКТ, КОЙТО НЕ Е ОБЖАЛВАН, 

ПОТВЪРДЕН Е ИЛИ НЕ Е ДОПУСНАТ ДО КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ в 

едната част, а в другата част е ОТМЕНЕН или ОБЕЗСИЛЕН по обективни 

причини: 

 

Индексите от тази група се поставят, когато съдебният акт в една част не е 

обжалван, потвърден е или не е допуснат до касационно обжалване, а в друга 

част е отменен или обезсилен, поради обстоятелства извън поведението на съда. 

В случая се отразява не-обжалването, съответно потвърждаването или 

недопускането до касационно обжалване, както и резултата от инстанционния 

контрол от горната инстанция въз основа на едно от посочените по-долу 

обстоятелства.  

 

Индекс „1-6а“ - съдебен акт, който не е обжалван, потвърден е или не е 

допуснат до касационно обжалване в едната част, а в другата част е отменен или 

обезсилен, поради представяне на нови доказателства пред въззивната 

инстанция, които са обусловили отмяната или обезсилването; 
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Този индекс касае отмяната от въззивната инстанция, поради 

представени пред нея нови доказателства, които са допуснати по арг. за 

противното от чл. 266, ал. 1 ГПК и в хипотезата на чл. 266, ал. 2 ГПК, обсъдени 

от нея при произнасяне на съдебния акт. Индекс  6а не се прилага при 

допуснати нови доказателства от въззивната инстанция в хипотезата на чл. 266, 

ал. 3 ГПК поради допуснати от първоинстанционния съд процесуални 

нарушения, в който случай индексът следва да е 1-5а - поради допуснати 

грешки от съда. 

 

Индекс „1-6б“ - съдебен акт, който не е обжалван, потвърден е или не е 

допуснат до касационно обжалване в едната част, а в другата част е отменен или 

обезсилен, поради отказ или оттегляне пред въззивна (касационна)   инстанция 

на исковата молба или постигане на спогодба, евентуално медиация пред 

въззивна (касационна) инстанция или изтекъл правнорелевантен срок, който не 

е бил налице към момента на постановяване на първоинстанционния акт или 

др.; 

Този индекс се поставя в случаи на ново процесуалното действие на 

страните или при настъпване на други обективни обстоятелства. Индексът се 

поставя и при частично обезсилено решение в случаите, в които 

първоинстанционният съд с предходно определение е прекратил частично 

делото поради недопустимост на иск, което е било отменено, а впоследствие 

постановеното решение е обезсилено в същата част именно поради 

недопустимост на иска.  

 

Индекс „1-6в“ - съдебен акт, който не е обжалван, потвърден е или не е 

допуснат до касационно обжалване в едната част, а в другата част е отменен или 

обезсилен, поради заличаване от търговския регистър или приемане на 

вземането изцяло на ищеца, когато срещу ответника е открито производство по 

несъстоятелност и вземането на ищеца е прието изцяло; 

 

Индекс „1-6г“ - съдебен акт, който не е обжалван, потвърден е или не е 

допуснат до касационно обжалване в едната част, а в другата част е отменен или 

обезсилен, поради промени в законодателството, най-често обратно действие на 

закон, както и в случаите поради новоприето тълкувателно решение, или 

решение на Съда на Европейския съюз, или обявяване на предходно 

тълкувателно решение за изгубило значението си. 

 

Индекс „1-6д“ - съдебен акт, който не е обжалван, потвърден е или не е 

допуснат до касационно обжалване в едната част, а в другата част е отменен или 

обезсилен, поради различно определяне на: 

- размер на обезщетение при прилагане на критерия за справедливост 

(напр. чл. 52 ЗЗД, чл. 95а от Закона за авторското право и сродните му права, чл. 

28 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, чл. 57а от 
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Закона за промишления дизайн, чл. 118 от Закона за марките и географските 

означения, чл. 7 и чл. 11 ТЗ и др. подобни);  

- издръжка;  

- режим на лични отношения с дете;  

- глоба;  

- срок на разрешение по чл. 127а СК; 

- размер на адвокатско/юрисконсултско възнаграждение при прилагане 

на критерия за прекомерност. 

 Индекс „1-6д“ се прилага само в случаите, в които от горната инстанция 

не са приети нови фактически положения. 

 

 

ж/ ИНДЕКСИ група 7 - СЪДЕБЕН АКТ, КОЙТО Е ОТМЕНЕН, 

ОБЕЗСИЛЕН или ОБЯВЕН ЗА НИЩОЖЕН поради нарушения, допуснати 

от съда - в едната част, а в другата част - ОТМЕНЕН или ОБЕЗСИЛЕН по 

обективни причини. 

 

Индексите от тази група се поставят, когато съдебният акт е обжалван 

изцяло и горната инстанция изцяло е уважила жалбата,  отменяйки решението 

в едната част поради нарушения, допуснати от съда, а в другата част - поради 

обективни причини. 

 

Индекс „1-7а“ - съдебен акт, който е отменен, обезсилен или обявен за 

нищожен от горната инстанция - в едната част, а в другата част - отменен или 

обезсилен, поради представяне на нови доказателства пред въззивната 

инстанция, обусловили отмяната или обезсилването; 

Този индекс касае отмяната от въззивната инстанция, поради 

представени пред нея нови доказателства, които са допуснати по арг. за 

противното от чл. 266, ал. 1 ГПК и в хипотезата на чл. 266, ал. 2 ГПК, обсъдени 

от нея при произнасяне на съдебния акт.  

Индекс  1-7а не се прилага при допуснати нови доказателства от 

въззивната инстанция в хипотезата на чл. 266, ал. 3 ГПК поради допуснати от 

първоинстанционния съд процесуални нарушения.  

 

Индекс „1-7б“ - съдебен акт, който е отменен, обезсилен или обявен за 

нищожен от горната инстанция в едната част, а в другата - отменен или 

обезсилен, поради: отказ или оттегляне пред въззивна (касационна) инстанция 

на исковата молба, постигане на спогодба, изтекъл правнорелевантен срок, 

който не е бил налице към момента на постановяване на обжалвания акт и др.; 

Този индекс се прилага и спрямо частично обезсилено решение в 

случаите, в които първоинстанционният съд с предходно определение е 

прекратил частично делото поради недопустимост на иска, което е било 
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отменено, а впоследствие постановеното решение е обезсилено в същата част 

именно поради недопустимост на иска. 

 

Индекс „1-7в“ - съдебен акт, който е отменен, обезсилен или обявен за 

нищожен от горната инстанция в едната част, а в другата е отменен или 

обезсилен, поради заличаване от търговския регистър или приемане  на 

вземането на ищеца, когато срещу ответника е открито производство по 

несъстоятелност и вземането на ищеца е прието; 

 

Индекс „1-7г“ - съдебен акт, който е отменен, обезсилен или обявен за 

нищожен от горната инстанция в едната част, а в другата е отменен или 

обезсилен, поради промени в законодателството,  най-често обратно действие 

на закон, както и поради новоприето тълкувателно решение, или решение на 

Съда на Европейския съюз, или обявяване на предходно тълкувателно решение 

за изгубило значението си; 

 

 

з/ ИНДЕКСИ група 8 - СЪДЕБЕН АКТ, КОЙТО НЕ Е ОБЖАЛВАН, 

ПОТВЪРДЕН Е ИЛИ НЕ Е ДОПУСНАТ ДО КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ в 

едната част, в друга част е ОТМЕНЕН, ОБЕЗСИЛЕН или ОБЯВЕН ЗА 

НИЩОЖЕН, а в трета част е ОТМЕНЕН или ОБЕЗСИЛЕН, по обективни 

причини:  

 

Индекс „1-8а“ - съдебен акт, който не е обжалван, потвърден е или не е 

допуснат до касационно обжалване в едната част, в друга част е отменен и 

делото е решено по същество от горната инстанция, актът е обезсилен или е 

обявен за нищожен, а в трета част - актът е отменен или е обезсилен, поради 

представяне на нови доказателства, които са допуснати по арг. за противното от 

чл. 266, ал. 1 ГПК и в хипотезата на чл. 266, ал. 2 ГПК, обусловили отмяната или 

обезсилването.  

Индекс „1-8а“ не се прилага при допуснати нови доказателства от 

въззивната инстанция в хипотезата на чл. 266, ал. 3 ГПК поради допуснати от 

първоинстанционния съд процесуални нарушения. 

 

Индекс „1-8б“ - съдебен акт, който не е обжалван, потвърден е или не е 

допуснат до касационно обжалване в едната част, в друга част е отменен и 

делото е решено по същество от горната инстанция, актът е обезсилен или 

обявен за нищожен, а в трета част е отменен или е обезсилен, поради: отказ или 

оттегляне пред въззивна (касационна) инстанция на исковата молба, постигане 

на спогодба пред въззивна (касационна) инстанция, изтекъл правнорелевантен 

срок, който не е бил налице към момента на постановяване на обжалвания акт 

или др.; 
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Този индекс се прилага и спрямо частично обезсилено решение в 

случаите, в които първоинстанционният съд с предходно определение е 

прекратил частично делото поради недопустимост на иска, което е било 

отменено, а впоследствие постановеното решение е обезсилено в същата част 

именно поради недопустимост на иска. 

 

Индекс „1-8в“ - съдебен акт, който не е обжалван, потвърден е  или не е 

допуснат до касационно обжалване в едната част, в друга част е отменен и 

делото е решено по същество от горната инстанция, актът е обезсилен или 

обявен за нищожен, а в трета част е отменен или обезсилен, поради: заличаване 

от търговския регистър или приемане изцяло на вземането на ищеца, когато 

срещу ответника е открито производство по несъстоятелност и вземането на 

ищеца е прието изцяло; 

 

Индекс „1-8г“ - съдебен акт, който не е обжалван, потвърден е или не е 

допуснат до касационно обжалване в едната част, в друга част е отменен и 

делото е решено по същество от горната инстанция, актът е обезсилен или 

обявен за нищожен, а в трета част е отменен или обезсилен, поради промени в 

законодателството, най-често обратно действие на закон, както и поради 

новоприето тълкувателно решение, или решение на Съда на Европейския съюз, 

или обявяване на предходно тълкувателно решение за изгубило значението си; 

 

Индекс „1-8д“ - съдебен акт, който не е обжалван, потвърден е или не е 

допуснат до касационно обжалване в едната част, в друга част е отменен и 

делото е решено по същество от горната инстанция, актът е обезсилен или 

обявен за нищожен, а в трета част е отменен, поради различно определяне на:  

- размер на обезщетение при прилагане на критерия за справедливост 

/напр. чл. 52 ЗЗД, чл. 95а от Закона за авторското право и сродните му права, чл. 

28 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, чл. 57а от 

Закона за промишления дизайн, чл. 118 от Закона за марките и географските 

означения, чл. 7 и чл. 11 ТЗ и др./;  

- издръжка;  

- режим на лични отношения с дете;  

- глоба;  

- срок на разрешение по чл. 127а СК;  

- размер на адвокатско/юрисконсултско възнаграждение при прилагане 

на критерия за прекомерност. 

Индекс 1-8д се прилага само в случаите, в които от горната инстанция не 

е приела различни изводи за релевантните по делото факти. 
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II. ИНДЕКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА  

 

1. Тези индекси се прилагат за съдебните актове по всички 

административни дела, подсъдни на административните съдилища, 

включително и за съдебните актове, постановени в производствата по глава ХІ 

от АПК.  

2. Индексите се прилагат и за административните дела, които са 

подсъдни на районните съдилища (напр. ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ, ЗМВР и др.). 

3. Когато съдебният акт е оспорен изцяло, включително и в частта за 

разноските, индекс се поставя само за резултата от касационната проверка на 

акта по съществото на спора (т.е. не се поставя отделен индекс за резултата от 

проверката на акта в частта за разноските). 

4. Когато съдебният акт е оспорен само в частта за разноските, индексът 

за резултата от проверката следва да се отрази в таблицата за определения 

(поради това, че актът има характер на определение, както и че по същия начин 

се процедира когато определението за разноските е отделен съдебен акт). 

5. Не се поставят индекси на съдебните актовете, които не подлежат на 

обжалване или протестиране,  както и на тези, по отношение на които 

подадените жалби или протести са оставени без разглеждане от касационната 

инстанция. 

5. В правилата по-долу е използвано общото понятие „оспорване на 

съдебен акт“, в което се включва както обжалване, така и протестиране. 

 

 

а/ ИНДЕКСИ група 1 - ОСТАВЕН В СИЛА СЪДЕБЕН АКТ 

                

Индексите от тази група се поставят  когато съдебният акт подлежи на  

оспорване; оспорен е изцяло или отчасти и касационната инстанция не е 

уважила жалбата /протеста/. 

 

Индекс „2-1“ -  Изцяло оставен в сила съдебен акт; 

 

Индекс „2-1а“ - оставен в сила съдебен акт, с изключение на частта за 

размера на присъденото обезщетение. 

Този индекс се поставя, в случаите на отмяна/изменение на съдебния акт 

само частта относно размера на присъденото обезщетение в резултат на 

различното прилагане на критерия „по справедливост“, без да са приети нови 

фактически положения. 

 

Индекс „2-1б“ - оставен в сила съдебен акт, с изключение на частта за 

съдебните разноски. 

Този индекс се поставя в случаите на отмяна или изменение на съдебното 

решение само в частта за разноските.   
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б/ ИНДЕКСИ група 2 - не се поставят по административни дела. 

  

 

в/ ИНДЕКСИ група 3 - ИЗЦЯЛО ОТМЕНЕН, ОБЕЗСИЛЕН ИЛИ 

ОБЯВЕН ЗА НИЩОЖЕН СЪДЕБЕН АКТ ПОРАДИ НАРУШЕНИЯ, 

ДОПУСНАТИ ОТ СЪДА. 

 

Индексите от тази група се поставят, когато съдебният акт е изцяло  или 

отчасти оспорен и касационната инстанция е уважила изцяло жалбата или 

протеста, поради нарушения, допуснати от съда. 

 

Индекс „2-3а“ - съдебен акт, който е изцяло отменен с постановен акт по 

същество; 

 

Индекс „2-3б“ - съдебен акт, който е изцяло отменен и делото е върнато 

за ново разглеждане или за продължаване на съдопроизводствените действия; 

 

Индекс „2-3в“ - съдебен акт, който е изцяло обезсилен като недопустим 

по чл. 221, ал. 3 АПК; 

 

Индекс „2-3г“ - съдебен акт, който е изцяло обявен за нищожен; 

 

Индекс „2-3д“ - съдебен акт, който е изцяло отменен и обезсилен в 

комбинация на случаите по индекси 1-3а, 1-3б, 1-3в, 1-3г; 

 

 

г/ ИНДЕКСИ група 4 - ОТЧАСТИ ОТМЕНЕН, ОБЕЗСИЛЕН ИЛИ 

ОБЯВЕН ЗА НИЩОЖЕН СЪДЕБЕН АКТ ПОРАДИ НАРУШЕНИЯ, 

ДОПУСНАТИ ОТ СЪДА.  

 

Индексите от тази група се поставят, когато съдебният акт е изцяло или 

отчасти оспорен и е оставен в сила в едната си част, а в другата част е отменен, 

обезсилен или обявен за нищожен или едновременно е отменен и обезсилен, 

поради нарушения, допуснати от съда.  

 

Индекс „2-4а“ - съдебен акт, който в другата част е отменен на основание 

чл. 209, т. 3 АПК и е постановен акт по същество; 

 

Индекс „2-4б“ - съдебен акт, който в друга част е отменен и делото е 

върнато за ново разглеждане;  

 



 12 

Индекс „2-4в“ - съдебен акт, който в другата част е обезсилен на 

основание чл. 221, ал. 3 АПК, върнат или не за ново разглеждане; 

 

Индекс „2-4г“ - съдебен акт, който в другата част е обявен за нищожен, 

без значение дали делото е върнато за ново разглеждане или не /чл. 221, ал. 5 

АПК/; 

 

Индекс „2-4е“ – съдебен акт, който съдържа комбинация от резултати по 

индекси 1-4а, 1-4б, 1-4в, 1-4г; 

 

 

д/ ИНДЕКСИ група 5 - ИЗЦЯЛО ОТМЕНЕН, ОБЕЗСИЛЕН ИЛИ 

ОБЯВЕН ЗА НИЩОЖЕН СЪДЕБЕН АКТ ПО ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ.  

 

Индексите от тази група се поставят при наличие на обективни причини 

за отмяната, обезсилването или обявяването за нищожен на съдебния акт. 

 

Индекс „2-5а“ - съдебен акт, който е изцяло отменен, поради представяне 

на писмени доказателства за първи път пред касационната инстанция или 

поради изтичане на правнорелевантен срок; 

  

Индекс „2-5б“ - съдебен акт, който е изцяло отменен, поради промени в 

законодателството; постановяване на тълкувателно решение; обявяване на 

тълкувателно решение за загубило значението си; постановяване на решение на 

СЕС, включително по преюдициално запитване, както и други подобни; 

  

Индекс „2-5в“ - съдебен акт, който е изцяло обезсилен, поради: оттегляне 

на жалбата или исковата молба или на административния акт или сключване 

на споразумение или при наличие на предходни указания на касационната 

инстанция за разглеждане на оспорването по същество; 

 

Индекс „2-5г“ - съдебен акт, който е изцяло отменен, обезсилен или 

обявен за нищожен в комбинация от резултати по индекси 1-5а,1-5б,1-5в; 

 

 

е/ ИНДЕКСИ група 6 - ОТЧАСТИ ОТМЕНЕН, ОБЕЗСИЛЕН ИЛИ 

ОБЯВЕН ЗА НИЩОЖЕН СЪДЕБЕН АКТ ПО ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ. 

 

Индексите от тази група се поставят, когато съдебният акт е изцяло или 

отчасти оспорен и касационната инстанция го е оставила в сила в едната част, а 

в другата го е отменила, обезсилила или обявила за нищожен, поради 

обективни причини.  
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Индекс „2-6а“ - съдебен акт, който в другата част е отменен, поради 

представяне на писмени доказателства пред касационната инстанция или 

поради изтичане на правнорелевантен срок; 

 

Индекс „2-6б“ - съдебен акт, който в другата част е отменен, поради 

промени в законодателството; постановяване на тълкувателно решение; 

обявяване на тълкувателно решение за загубило значението си; постановяване 

на решение на СЕС, включително по преюдициално запитване, както и други 

подобни; 

 

Индекс „2-6в“ - съдебен акт, който в другата част е обезсилен, поради: 

оттегляне на част от жалбата или част от исковата молба, оттегляне на 

административния акт или сключване на споразумение при наличие на 

предходни указания на касационната инстанция за разглеждане на оспорването 

по същество; 

 

Индекс „2-6г“ - съдебен акт, който в другата част е обявен за нищожен, 

без значение дали делото е върнато за ново разглеждане или не /чл. 221, ал. 5 

АПК/. 

 

Индекс „2-6д“ - съдебен акт, който в другата част е отменен и обезсилен в 

комбинация от резултати по индекси  1-6а,1-6б, 1-6в, 1-6г; 

 

 

 

 

 

 

III. ИНДЕКСИ ЗА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА  

 

1. В съдилищата видовете наказателни дела са: наказателни дела от общ 

характер, наказателни дела от частен характер, частни наказателни дела и 

административно наказателни дела. Въззивните дела са от същия характер, 

какъвто е характерът на делото, по което е постановен контролираният съдебен 

акт.  

2. На проверка пред Върховен касационен съд или апелативен съд 

подлежат и влезлите в сила присъди, решения, определения и разпореждания. 

Проверката по тези дела следва да се зачете, независимо че след възобновяване 

делото приключва с нов съдебен акт, но от друг съдия/докладчик и при 

обжалване/протестиране подлежи на индексиране по общия ред.  

3. Индексите са обособени в три групи. Първите две групи обхващат 

наказателни дела: НОХД, НЧХ и ЧНД, а третата група - само наказателни дела 

от административен характер (НАХД).   
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а/ Индекси на актове /присъди, решения, определения/, които се 

разглеждат от проверяващия съд по реда на Глава 21 НПК /присъди, 

решения, определения по чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК/, като въззивна инстанция. 

 

Не се включват актовете по чл. 243 НПК, освен когато са потвърдени. В 

тези случаи се поставя ИНДЕКС 3-1 

 

Индекс 3-1 – ПОТВЪРДЕНИ, ОСТАВЕНИ в сила РЕШЕНИЕТО, 

ПРИСЪДАТА, ОПРЕДЕЛЕНИЕТО 

 

Този индекс се поставя, когато е протестиран/обжалван изцяло или в 

отделни части съдебния акт и горната инстанция не е уважила протеста или 

жалбата. Този индекс се поставя по всички категории актове, в случаите когато 

са потвърдени. 

Тази хипотеза е извън случаите, при които горната инстанция е 

прекратила делото без да се произнесе по протеста/жалбата. Това са случаите, 

при които не е осъществен въззивен контрол, тъй като протестът/ жалбата, 

поради недопустимост или оттегляне са оставени без разглеждане  (чл. 324 

НПК) и те не се отразяват. 

За окръжен съд с индекс „3-1“ - потвърдени, се отразяват определенията 

по чл. 437 НПК, когато горната инстанция е потвърдила, но е изменила по 

обективни причини само относно срока на определения изпитателен срок. 

 

 

в/ ИНДЕКСИ група 2 - ОТМЕНЕН И ВЪРНАТ ЗА НОВО 

РАЗГЛЕЖДАНЕ на ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД, на ВЪЗЗИВНИЯ СЪД  

или ИЗПРАТЕН на ПРОКУРОРА; ОТМЕНЕН с ПОСТАНОВЯВАНЕ НА 

НОВА ПРИСЪДА 

 

Индексите от тази група се поставят, когато съдебният акт е 

протестиран или обжалван и горната инстанция го е отменила изцяло или 

отчасти, поради нарушения, допуснати от съда, постановил акта. Резултатът от 

отменената част е водещият при отразяването на тази категория дела. 

 

Индекс „3-2а“ - ИЗЦЯЛО отменен и върнат за ново разглеждане на 

първоинстанционния съд; 

 

Индекс „3-2б“ - ИЗЦЯЛО  отменен и върнат за ново разглеждане на 

въззивния съд; 

 

Индекс „3-2в“ - ОТЧАСТИ отменен и върнат за ново разглеждане на 

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ  съд; 
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Индекс „3-2г“ - ОТЧАСТИ отменен и върнат за ново разглеждане на 

въззивния съд; 

  

Индекс „3-2д“ - ИЗЦЯЛО отменен и изпратен на прокурора; 

 

Индекс „3-2е“ - ИЗЦЯЛО отменен акт с постановяване на нова присъда; 

изцяло отменен акт с оправдаване на подсъдим от ВКС; 

 

Индекс „3-2ж“ - ОТЧАСТИ отменен акт с постановяване на нова присъда;  

частично отменен акт  с оправдаване на подсъдим от ВКС;  

 

Индекс „3-2з“ - ОТМЕНЕНА присъда и постановяване на 

административно наказание по чл. 336, ал. 1, т. 4 НПК; 

 

Индекс „3-2и“ - ОТМЕНЕН изцяло, с връщане на делото за ново 

разглеждане на въззивната инстанция за увеличение на наказанието; 

 

Индекс „3-2к“ - ОТМЕНЕН ОТЧАСТИ, с връщане на делото за ново 

разглеждане на въззивната инстанция за увеличение на наказанието 

 

 

г/ ИНДЕКСИ група 3 - ОТМЕНЕНИ актове с ПРЕКРАТЯВАНЕ на 

НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО, поради обективни причини:  

 

Индексите от тази група се поставят за отразяване на случаите, когато 

съдебният акт е отменен изцяло поради причини извън поведението на съда.  

Отмяната е свързана с прекратяване наказателното производство в случаите на 

чл. 334, ал. 4 НПК.  

Различните случаи на отмяна се диференцират в отделните подточки: 

 

Индекс „3-3а“ - отменен на основание чл. 24, ал. 5 НПК  

 

Индекс  „3-3б“ - отменен поради амнистия, давност, починал деец или 

изпадането му в продължително разстройство на здравето, настъпили след 

постановяване на присъдата; поради  условията на чл. 24, ал. 1, т. 6, 7, 8, 8а и 10 

НПК. 

 

д/ ИНДЕКСИ група 4 - ИЗМЕНЕНИ актове в едната (наказателната 

и/или гражданско-осъдителната) част, ПОТВЪРДЕНИ в другата част: 

 

Индексите от тази група се поставят, когато изцяло или в отделни части 

е протестиран или обжалван съдебният акт, като в една част е потвърден, а в 
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другата си част, поради нарушения на съда е изменен: в наказателната част 

и/или в гражданско-осъдителната част. Резултатът от изменената част е 

водещият при отразяването на тази категория дела.  

 

Индекс „3-4а“ - изменен в наказателната част по приложението на 

закона; 

 

Индекс „3-4б“ - изменен в наказателната част по отношение на 

наказанието и приложението на чл. 53 НК; 

 

Индекс „3-4в“ - изменен в гражданската част; 

 

Индекс „3-4г“ - изменен в наказателната и гражданската част 

едновременно; 

 

Индекс „3-4д“ - изменен относно режима на изтърпяване, веществените 

доказателства и разноските; 

 

Индекс „3-4e“ - изменен в наказателната част по приложението на 

закона и по отношение на наказанието;  

 

Индекс „3-4ж“ - изменен с налагане на административно наказание по 

чл. 78а НК, с увеличаване на административното наказание, с намаляване или 

отмяна на административното наказание. 

 

 

е/ ИНДЕКСИ група 5 - ИЗМЕНЕНИ в едната (наказателната и/или 

гражданската) част, ПОТВЪРДЕНИ в другата част: 

 

Индексите от тази група се поставят, когато изцяло или в отделни части 

е  протестиран  или обжалван съдебният акт и в едната част е потвърден, а в 

другата си част, поради представяне на нови доказателства и установяване нови 

обстоятелства пред въззивния съд, е изменен. Изменението в наказателната част 

е по приложението на закона и/или в гражданската част е поради обективни 

причини, извън поведението на съда. 

 

Индекс „3-5а“ - изменен в наказателната част; 

 

Индекс „3-5б“ - изменен в гражданската част с определяне на различен 

размер на обезщетението по ЗЗД, без да са приети нови фактически 

положения; 
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Индекс „3-5в“ - изменен в наказателната и гражданската част 

едновременно, в гражданската част с определяне на различен размер на 

обезщетението по ЗЗД, без да са приети нови фактически положения; 

 

 Индекс „3-5г“ - изменен поради промени в законодателството, поради 

новоприето тълкувателно решение или обявяване на предходно тълкувателно 

решение за изгубило значението си, решение на СЕС, включително решение по 

преюдициално запитване;  

 

 

ж/ ИНДЕКСИ група 6 - ВЪЗОБНОВЕНИ ДЕЛА от Върховния 

касационен съд и апелативен съд: 

 

Индексите от тази група се поставят за отчитане  резултатите  по влезли 

в сила съдебни актове по наказателните дела, по които са постъпили искания за 

възобновяване. Молбата за отмяна се изпраща заедно с делото от съответния 

първоинстанционен съд във ВКС или Апелативен съд, който се произнася по 

съществото на делото. Конкретните подточки касаят случаите на 

отмяната/изменението в хипотезите на чл. 425, ал. 1 НПК. 

 

Индекс „3-6а“ - отменен акт и делото върнато за ново разглеждане на 

първоинстанционния съд; 

 

Индекс „3-6б“ - отменен акт и делото върнато за ново разглеждане на 

въззивния съд; 

 

Индекс „3-6в“ - отменен акт с прекратяване на наказателното 

производство или постановяване на оправдателна присъда; 

 

Индекс „3-6г“ - отменен частично; 

 

Индекс „3-6д“ - изменен; 

 

Индекс „3-6е“ - оставено без уважение искане за възобновяване. 

Тази хипотеза е налице, когато Върховния касационен съд или 

апелативния съд, при условията на чл. 419 и сл. НПК, е разгледал искането по 

същество и го е оставил без уважение. Не се включат случаите, когато е отказано 

образуване на наказателно дело за възобновяване. 

 

Индекс „3-6ж“ - отменен акт и делото върнато за ново разглеждане 

поради приложение на чл. 423, ал. 1 НПК или чл. 422, ал. 1, т. 4 НПК; 

 



 18 

Индекс „3-6з“ - отменен акт с признаване на подсъдимия за невинен и 

налагане на административно наказание по чл. 425, ал. 1, т. 3 НПК. 

 

 

з/ Индекси на актове /решения, определения, разпореждания/, 

които се разглеждат от проверяващия съд с постановяване на акт, в който 

се решават поставените в жалбата/протест въпроси /глава 22 НПК, чл. 243 

НПК, особени производства и други/ 

 

На всички актове от посочените по-долу категории се поставя индекс 3-1 

когато са потвърдени. В останалите случаи се поставят следните индекси: 

 

 Актове по реда на Глава 22 НПК, както и такива, които са 

окончателни, и следва да се  разрешат поставените в жалбата/протест въпроси  

/например по УБДХ, ЗООРПСМ, ЗБППМН, ЗЗдр. – за РС;  или по ЗЕЗЗ, 

ЗПИИРКОРНФС, ЗПИНЛСв, ЗПМППрНЛСв., ЗОбезпИ, ЗПИИСРРПроб./ и 

всички останали особени производства разглеждани от Окръжния съд и 

Софийски градски съд. 

 

Тук се включват и индекси на актове, постановени като междинни от 

съответната инстанция, за разрешаване на различни въпроси по висящото 

съдебно производство – например произнасяне по въпросите за мерките за 

неотклонение, обжалване по чл. 249, ал. 3 НПК, чл. 266 НПК, чл. 271, ал. 11 

НПК, чл. 309 НПК, по наложени глоби на страни и други подобни. 

 

и/ ИНДЕКСИ група 7 - ИЗМЕНЕНИ и ОТМЕНЕНИ 

 

Индексите от тази група отразяват инстанционната проверка, в 

случаите, когато  е протестиран/обжалван съдебният акт, изцяло или в отделни 

негови части и горната инстанция го е изменила изцяло, отчасти или е 

постановила  нов акт. 

 

Индекс „3-7а“ - отменен с постановяване на различен резултат; 

Този индекс се прилага по отношение на производствата, свързани с 

мерки за неотклонение в случаите, когато първоинстанционният съд не е взел 

никаква мярка за неотклонение, респективно не е уважил искането по реда на 

чл. 65 или чл. 66 НПК за изменение на мярката за неотклонение, а въззивният 

съд е определил такава, съответно е уважил направеното искане, по реда на чл. 

65 или чл. 66 НПК, и е изменил мярката за неотклонение, както и в обратната 

хипотеза. Този индекс се прилага и по отношение на обезпечителните мерки. 

 

Индекс „3-7б“ - отменен акт и делото върнато за продължаване на 

съдопроизводствените действия; 
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Индекс „3-7в“ - изменен акт; 

Този индекс се поставя в случаите, в които е променен вида на взетата 

мярка за неотклонение, частично е изменена наложена обезпечителна мярка, 

размера на гаранцията, срока на лечение и други подобни. 

 

 Актове по чл. 243, ал. 8 НПК. Отнася се само за отменителни или 

изменителни решения на горната инстанция. В останалите случаи се поставя 

ИНДЕКС 3-1, за потвърдени актове. 

 

й/ ИНДЕКСИ група 8 - ОТМЕНЕНИ и ВЪРНАТИ за НОВО 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА  ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД или ВЪРНАТИ на 

ПРОКУРОРА, ОТМЕНЕНИ с ПОСТАНОВЯВАНЕ НА НОВ АКТ  

 

С индексите от тази група се отразява резултата от инстанционна 

проверка, когато изцяло е протестиран или  обжалван  съдебният акт и горната 

инстанция го е отменила, поради нарушения допуснати от съда, постановил 

акта. 

Индекси 3-8а, 3-8б и 3-8в се отнасят само за производствата  по чл. 243, 

ал. 8 НПК, в които е възможна тази хипотеза. 

 

Индекс „3-8а“ - отменен акт и делото е върнато за ново разглеждане на 

първоинстанционния съд; 

 

Индекс „3-8б“ - отменен акт на първоинстанционния съд и върнат на 

прокурора със задължителни указания относно прилагане на закона; 

Този индекс се поставя, когато горната инстанция отменя 

потвърдително определение и връща делото на прокурора; 

 

Индекс „3-8в“ - отменен, с постановяване на нов акт /когато се 

потвърждава окончателно постановлението на прокурора/ или изменен 

относно основанието за прекратяване; 

 

Индекс „3-8г“ - отменен акт на първоинстанционния съд и оставена без 

разглеждане жалбата по същество  

Този индекс се поставя в случаите на липса на процесуална 

легитимация на страна.  

 

 

к/ ИНДЕКСИ за административно-наказателни дела, които се 

разглеждат като касационна инстанция от административни съдилища. 
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Индексите са за административно наказателни дела, с предмет 

обжалвани наказателни постановления пред районен съд, не се прилагат за 

административнонаказателни дела по приложението на чл. 78а НК, УБДХ, 

ЗООРПСМ, както и за дела, разглеждани от окръжен съд по реда на чл. 83а и сл. 

ЗАНН. 

 

ИНДЕКС „3-9“  - ОСТАВЕН В СИЛА съдебен акт по АНД 

 

Този индекс се поставя, когато изцяло или в отделни части е обжалван 

съдебният акт и жалбата не е уважена от административния  съд. 

Случаите, при които административният съд е прекратил делото, без да 

се произнесе по жалбата срещу решението на районния съд, не се отразяват.  

 

л/ ИНДЕКСИ група 10 - ОТМЕНЕН съдебен акт по АНД 

 

Индексите от тази група се прилагат, когато административният съд е 

уважил изцяло жалбата и е отменил решението, поради допуснати нарушения 

от съда, който е постановил акта. 

 

Индекс „3-10а“ - отменен съдебен акт и постановен друг по същество; 

 

Индекс „3-10б“ - отменен съдебен акт и делото е върнато за ново 

разглеждане; 

 

м/ ИНДЕКСИ група-11 - ИЗМЕНЕНО РЕШЕНИЕ по АНД 

 

Индексите от тази група се прилагат, когато решението на районния съд  

в едната  част е отменено, поради нарушение допуснато от съда,  а в другата 

част е потвърдено или изменено. Индексът се поставя, когато изцяло или в 

отделни части е обжалван съдебният акт, като се отчита както потвърдената 

част, така и резултата от отменената/ изменената част.  

 

Индекс „3-11а“ - отменено решение в една част и оставено в сила в 

другата част; 

 

Индекс „3-11б“ - изменено решение само по отношение на санкцията, 

отнемането на средството или предмета на нарушението и оставено в сила в 

останалата част; 

 

Индекс „3-11в“ - изменено решение чрез прилагане на закон за същото, 

еднакво или по-леко наказуемо нарушение; 
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Индекс „3-11г“ - отменено решение в една част и изменено в другата 

част; 

 

Индекс „3-11д“ - изменен съдебен акт само в  частта за разноските; 

 

Индекс „3-11е“ - изменено решение в частта за разпореждането с 

веществените доказателства; 

 

  

н/ ИНДЕКСИ група 12 - ОТМЕНЕНИ АДМИНИСТРАТИВНО 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА, ПОРАДИ ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ: 

 

Индексите от тази група се прилагат за отразяване на случаите, когато 

съдебният акт е отменен изцяло, поради причини извън поведението на съда. 

Различните случаи на отмяна се диференцират в отделните  подточки. 

 

Индекс „3-12а“ - отменени решения по АНД поради изтекъл 

правнорелевантен срок, прилагане на настъпил междувременно по - 

благоприятен закон, смърт на нарушителя или изпадането му в 

продължително разстройство на здравето, настъпили след постановяване на 

решението, прекратяване на юридическо лице. 

 

Индекс „3-12б“ - отменени решения по АНД поради условията на чл. 

24, ал. 1, т. 6 НПК. 

 

 

 

IV.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

1.Настоящите правила са приети с решение по т… протокол №…/2021г. 

на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.  

2. Настоящите правила влизат в сила, считано от 1 януари 2021година.  


