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РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. Тези правила определят реда, начина за публикуване и сроковете за 

съхранението на съдебните актове на интернет страницата на съда, спазвайки 

разпоредбата на чл.64 от ЗСВ, решение по Протокол № 42/29.10.2009г. на ВСС 

и т.3 от Тълкувателно решение №4/03.12.2014г. по т.д.№ 4/2014г. ОСНК на 

ВКС  

 

Чл. 2. Цели на публикуването: 

1. Осигуряване на прозрачност относно работата на съдилищата, чрез 

публикуване на постановените съдебни актове; 

2. Публикуване на създаваната съдебна практика с оглед повишаване на 

ефективността на съдебната система; 

3. Обезпечаване приложението на чл.280, ал. 1, т. 2 от ГПК;  

4. Улеснение на гражданите. 

 

Чл. 3. Ограничения, отнасящи се до публикуването: 

1. ограничения зададени в разпоредбите на чл. 64, ал. 2 и ал.3 от ЗСВ; 

2. ограничения по Закона за защита на личните данни; 

3. ограничения от Закона за защита на класифицираната информация. 

4. актове, засягащи следствена или банкова тайна; 

5.  актове в обезпечителния процес; 

6. разпорежданията за издаване на заповеди по чл.417 от ГПК и по чл. 410 от 

ГПК; 

7. актове свързани с произнасяне по доказателствени искания или по 

движението на делата; 

8. актове, постановявани в рамките на охранителните производства. 

 

 

РАЗДЕЛ   ВТОРИ 

 

ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ АКТОВЕ  

 

/ Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5 и 

Приложение 6. / 

 

Чл. 4.(1) Актове, които подлежат на публикуване: 

 

1. Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване, постановени в 

защита и санкция на спорни граждански и наказателни отношения, както и 

онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на 

производството, независимо от вида на съдебния акт - присъда, решение, 

определение или разпореждане, ОСВЕН АКО не са от категорията актове, по 

които публикуване не се допуска. 



 
 

 

2. Публикуват се пълните съдебни актове - мотиви и диспозитив, освен в 

случаите на чл.64, ал.3 от ЗСВ и в случаите, когато присъдата е постановена за 

престъпление по раздел осми от Глава втора на НК, при които се публикуват 

само диспозитивите на съдебните актове, след съответно обезличаване на 

физическите лица, техните имена и адреси. 

 

(2) Съдебните актове по делата, по които са приложени веществени 

доказателствени средства, получени чрез използване на специални 

разузнавателни средства, се публикуват изцяло / диспозитив и мотиви /. В 

случаите, когато съдебното производство изцяло или част от него е протекло 

при закрити врати на основание чл.263, ал.1 от НПК задължително се 

публикува диспозитива, а мотивите само в онази част, в която не се коментира 

информация, представляваща държавна тайна по преценка на съдията-

докладчик. 

 

(3) Актовете, попадащи в хипотезата на чл.64, ал.3 от ЗСВ, на които се 

публикуват само диспозитивите, са: 

 по дела за установяване или оспорване на произход; 

 за осиновяване или прекратяване на осиновяване; 

 по дела за поставяне под запрещение или отменянето му; 

 по дела за издръжка или изменение на издръжка; 

 по дела за нищожност на брака или за прекратяването му поради 

унищожаемост или развод; 

 по дела за установяване на факта на раждането или смъртта; 

 по други дела. 

 

(4) Актове, извън хипотезата на чл.64, ал.3 от ЗСВ, на които също се 

публикуват само диспозитивите, са: 

 присъдите, постановени по производства, разглеждани при закрити врати 

– чл. 263, ал. 1 и 2 от НПК. Предвид особеностите на съдържащата се в 

тези актове информация е важно внимателно да се следи за обезличаване 

на съответните данни от диспозитива на тези актове; 

 съдебни актове, постановени по производства, разглеждани при 

изключване на публичността - чл. 136, ал. 1 от ГПК; 

 

Чл.5. Актовете се публикуват незабавно след постановяването им, при 

съблюдаване на технологичен срок за обработката им не повече от два работни 

дни. Публикуването на диспозитива на присъдата става незабавно след 

обявяването й, а мотивите към нея – след изготвянето им. 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

 

НЕПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ АКТОВЕ 

 

Чл.6. Не подлежат на публикуване следните съдебни актове: 

1. Актовете, постановени в охранителни производства.  



 

  

2. Всички актове, произнасяни по частни граждански или частни наказателни 

дела , като например: 

 разпорежданията за издаване на заповеди по чл.410 и чл.417 от 

ГПК, както и самите заповеди за изпълнение; 

 актовете по съдебни поръчки; 

 обезпечения; 

  актове по разрешаване и/или одобряване на обиск, претърсване 

и изземване; 

 актове по мерки за неотклонение; 

 актове по чл.73 от СК; 

  разпити пред съдия; 

  актове по искания за разкриване на банкова тайна и пр. 

 

3. Актовете, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по 

движението на делата., например 

 за назначаване на вещи лица, особени представители, служебни  

защитници, както и за допускане на правна помощ; 

 за насрочване, пренасрочване или отлагане на делата; 

 за даване на указания на страните; 

 актове за конституиране на страни,  

 актове, с които се допуска или не изменение на иска, или се приемат или 

не възражения, насрещни, обратни и инцидентни установителни искове; 

 за допускане или недопускане на доказателства; 

 за издаване на изпълнителен лист; 

 

4. Разпорежданията за прекратяване на съдебното производство по наказателни 

дела и връщането им на прокурора. 

 

5. Актове, на които е поставен гриф за сигурност (класифицирани съдебни 

актове). 

 

6. Актове, постановени по охранителни, частни граждански и частни 

наказателни производства, с изключение на тези, които слагат край или 

препятстват по-нататъшното развитие на производството (например: 

определение по чл.243 и чл. 244 от НПК – се публикуват). 

 

Чл.7. Съдът има задължение да публикува само  собствените си съдебни 

актове. 

 

Чл.8. При нужда от конкретна преценка относно публикуване на съдебен акт 

(актове), съдията-докладчик или Председателят на съответното отделение дава 

становище относно необходимостта от публикуване и съдържанието на 

публикувания съдебен акт. 

 



 

  

РАЗДЕЛ   ЧЕТВЪРТИ 

 

ОБЕЗЛИЧАВАНЕ НА АКТОВЕТЕ ПРЕДИ ПУБЛИКУВАНЕ 

. 

Чл.9.(1) Дейността по обезличаването на самите актове, с оглед  спазване на 

посочените по-горе ограничения се извършва от съответният съдебен секретар 

– за актовете, постановени в открито съдебно заседание – и от съдебните 

деловодители – за актовете, постановени в закрито съдебно заседание.  

(2) След проверката и обезличаването на подлежащите на публикуване актове 

лицето по ал.1 вписва във съответните прикачени файлове номера на акта, 

генериран автоматично от системата. 

(3) При нужда от конкретна преценка относно обезличаване на определени 

данни по конкретен съдебен акт (актове), съдията-докладчик или 

Председателят на съответното отделение дава становище относно 

необходимостта от обезличаването на данните.   

 

Чл.10. Данни, подлежащи на обезличаване, преди публикуването на съдебните 

актове: 

1. От подлежащите на публикуване съдебни актове се обезличават 

задължително имената, адресите и ЕГН на физическите лица - участници в 

производството. Участници в производството са както главните и 

подпомагащите страни, така и свидетелите, законните представители или 

пълномощниците, вещите лица, особените представители, служебните 

защитници и децата. Наименованията на контролиращите страни не се 

обезличават, тъй като същите са държавни органи. 

 

2. Освен посочените в т.1 лични данни, обезличават се и всички други лични 

данни на участниците, свързани с тяхната етническа, расова, религиозна 

принадлежност, физическа, физиологична, генетична, психическа, 

психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност, ако 

тези данни биха разкрили самоличността им. В тази група данни се включват, 

например: 

 данни за пола на лицето, за физически или психически особености или 

заболяване; 

 данни за професия или за заемана длъжност; 

 данни за членство в определена организация; 

 данни за етническа, расова, религиозна принадлежност  

 ЕИК на юридически лица и ЕТ 

 данни на ЕТ 

 

3. Подлежат на обезличаване номерата на всички банкови сметки, както и 

осигурителните номера. 

 

Чл.11. Не подлежат на обезличаване: 

 данните на МПС и идентификаторите на недвижимите имоти; 



 

  

 имената на магистрата, постановил съдебния акт; 

 номера на договори, освен ако самият договор не съставлява 

класифициран документ; 

 наименованието и седалището  на юридическите лица; 

 

Чл. 12. Като техническо изпълнение, публикуването се извършва от системния 

администратор, а при отсъствие - от служител, определен с нарочна заповед на 

административния ръководител-председател на съда 

Чл.13. В началото на всеки месец Началник служба „АТОЧРС” извършва 

контрол на публикуваните през предходния месец на интернет страницата на 

съда документи като се проверяват  на случаен принцип по три акта на съдебен 

секретар и деловодител. Резултатите от проверката се оформят в протокол, 

който се предоставя на председателя на съда за запознаване.  

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ 

 

АЛГОРИТЪМ  ЗА “ОБЕЗЛИЧАВАНЕ” НА ТЕКСТОВИ ОРИГИНАЛИ 

 

Чл.14(1) Процедурата за “обезличаване” включва: 

 замяна ЕГН на физически лица със символи "*********"; 

 заличаване имена на физически лица – страни по съответното дело с 

инициали. Например: текстът от решението "Петър Иванов Петров " се 

заменя с текст "П.И.П."; 

 заличаване адреси на физически лица – страни по делото със символи 

"***". 

(2) Алгоритмът за "обезличаване" текста на съдебен акт се основава на 

сравняване на налични в базата данни структурирани данни за физически лица 

(страни по съответното дело) с текста в "присъединения" документ. Т.е. ако в 

Word документът има цитирани име и фамилия на физическо лице, което не е 

въведено в системата като страна в съдебния спор, алгоритъмът за заличаване 

няма да замени имената на това физическо лице с инициали. Аналогично е и по 

отношение на адресите на физическите лица. 

 

(3) За осигуряване коректност на алгоритъма за автоматично "обезличаване", 

при изготвяне на съдебния акт следва да бъдат взети под внимание следните 

изисквания: 

 при изписване вида на делото да не се използват съкращения, особено за 

граждански дела. Например: вместо “гр.д.” да се въведе “гражданско 

дело”, вместо “ч.гр.дело” – “частно гражданско дело”; 

 да не се използват съкращенията “гр.” и “с.” освен в случаите на 

изписване на адрес; 

 по възможност адрес на физическо лице да се изписва максимално близо 

след имената на лицето. Например: “Иван Илиев Иванов с постоянен 

адрес гр.Варна, ул.Мир №1, ет.1, ап.1”. 

 



 

  

(4) Освен посочените в ал.1 лични данни, със символи "***" се обезличават и 

всички други лични данни по чл.9, т.2 на участниците в процеса. 

 

 (5) Обезличават се със символ звезди  "***" и номерата на всички банкови 

сметки, както и осигурителните номера. 

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ 

 

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

Чл.15. На интернет страницата на ЯРС се публикуват и съхраняват актове 

постановени през текущата  и предходната година . 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
Приложение 1 

 

Публикуване на граждански дела 

 

Код Предмет 

Публикува 

се целият 

акт 

 

Публикуват 

се само 

диспозитив

ите 

 

    

100 Искове по СК Да     

110 Развод и недейств. на брака Не Да    

120 Развод по взаимно съгласие Не Да    

130 Издръжка Не Да    

140 Изменение на издръжка Не Да    

200 Облигационни искове Да     

201 Облигационни искове - търговски спорове Да     

210 Облиг.искове - дела по гл.8-ма от ЗЗППТ Да     

220 
Облиг. искове за непозволено увреждане и 

дела от с/у търговци 
Да  

   

300 Вещни искове Да     

310 Вещни искове по ЗСПЗЗ Да     

320 Вещни искове по чл.7 от ЗС Да     

400 Делби Да     

500 Искове по КТ Да     

510 Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ Да     

520 Искове по КТ за отмяна на уволнение Да     

600 Финансови начети 

Не се 

образуват в 

РС 

Не се 

образуват в 

РС 

   

700 Осиновявания 

Не се 

образуват в 

РС 

Не се 

образуват в 

РС 

   

800 Други дела 

По указание 

на съдията-

докладчик 

По указание 

на съдията-

докладчик 

   

801 Дела по ЗЗДН Да     

802 
Дела по Закона за защита срещу 

дискриминацията 

По указание 

на съдията-

докладчик 

По указание 

на съдията-

докладчик 

   

803 Дела по чл.26 от Закона на защита на детето Не Да    

804 Дела по чл.30 от Закона на защита на детето Не Да    

850 Чл. 19 ЗГР Не Да    

860 Чл. 126 "Ж" ГПК (отм.) 
Не се 

образуват 

Не се 

образуват 

   

900 Дела от административен характер Да     

910 Дела от адм характер по ЗТСУ 
Не се 

образуват 

Не се 

образуват 

   

1000 
Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за 

кредитните и-ии 

Не се 

образуват 

Не се 

образуват 

   



 

  

 

1010 Дела по чл.237 (отм.) и Закона за банките 
Не се 

образуват 

Не се 

образуват 

   

1050 Дела по чл.252,254,255 ГПК (отм.) 
Не се 

образуват 

Не се 

образуват 

   

806 Процедура по регламент 1393/2007 Не Не     

807 Процедура по регламент 1206/2001 Не Не     

 

 

 

Приложение 2 

 

Публикуване на частни граждански дела 

 

Код Предмет 

Публикув

а се 

целият 

акт 

 

Публикуват 

се само 

диспозитивит

е 

 

    

808 Процедура по регламент 861/2007 Да      

809 Процедура по регламент 2201/2003 Не Да     

840 Съдебни поръчки Не Не     

870 Жалби с-у действия на СИ 

Не се 

образуват 

в РС 

Не се 

образуват в 

РС 

    

880 
Обезпечения,опис наследство,връщане дете и 

други 
Не Не 

    

881 Приемане по наследство Не Не     

882 Отказ от наследство Не Не     

885 Други ЧГД Не Не     

1061 Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК Не Не     

1062 Заявления по чл.417 от ГПК Не Не     

 

 

 

Приложение 3 

 

 

Публикуване на НОХД 

 

Код Предмет 

Публикува 

се целият 

акт с 

мотивите 

Публикуват се 

само 

диспозитивите 

200 
ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТТА 
Да 

 

201 По чл.159 ал.2, 3 и 5 от НК Да  

202 Гл.II. Трафик на хора - чл.159а-159в НК Да  

204 Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК Да  

205 
Гл.II. Противозак. лиш. от свобода чл.142а от 

НК 
Да 

 



 

  

206 
Гл.II. Блудство - чл.149 и 150 НК /без чл.149, 

ал.5 НК/ 
Не 

Да 

207 
Гл.II. Изнасилване - чл.152 НК /без чл.152, ал.4 

НК/ 
Не 

Да 

208 Гл.II. Склоняване към проституция - чл.155 Не Да 

209 
Гл.II. Отвличане на лице от женски пол - 

чл.156 НК 
Не 

Да 

300 
ГЛ.III. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ПРАВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ 
Да 

 

301 
Гл.III. Против интелект. собственост-чл.172а и 

173,ал.1 НК 
Да 

 

302 Чл.173, ал.2 и чл.174 от НК Да  

400 
ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В 

БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА 
Да 

 

401 Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК Да  

500 
ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ 

СОБСТВЕНОСТТА 
Да 

 

501 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ Да  

505 Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК Да  

506 
Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 

и чл.206, ал.4/ 
Да 

 

507 Гл.V. Документна измама - чл.209-211 Да  

511 
Гл.V. Документна измама - чл.212 /без чл.212, 

ал.5/, 212а НК, 212б НК 
Да 

 

512 Гл.V. Застрахователна измама - чл.213 НК Да  

514 
Гл.V. Изнудване (рекет) - чл.213 "а", 214, 214 

"а" НК 
Да 

 

600 
ГЛ.VI.ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ 

СТОПАНСТВОТО 
Да 

 

601 
Гл.VI.Пасивен и активен подкуп - чл.225 "в" 

НК 
Да 

 

602 Гл.VI.Контрабанда - чл.242 НК (без ал.2 и ал.3) Да  

603 
Гл.VI.Контрабанда на нарк. в-ва - чл.242, ал.2 и 

ал.3 НК 
Да 

 

604 
Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-

чл.228-чл.240 НК 
Да 

 

605 
Гл.VI.Престъпл-я п-в паричната и 

кред.система-чл.243-252 НК 
Да 

 

606 Гл.VI.Чл.227 и чл.227 "а" НК Да  

700 
ГЛ.VII.ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ ФИН., ДАН. И 

ОСИГ. СИСТЕМА 
Да 

 

800 
ГЛ.VIII.ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ДЪРЖ.ОРГАНИ И 

ОБЩ.ОРГ-ИИ 
Да 

 

802 
Гл.VIII.Превишаване на власт - чл.282 и 283 

НК 
Да 

 

803 Гл.VIII. Превеждане през границата лица и Да  



 

  

групи - чл.280 НК 

804 
Гл.VIII.Чл.304, ал.3 - подкуп на чуждо 

длъжн.лице 
Да 

 

807 Гл.VIII.Други подкупи по чл.304-307 НК Да  

900 ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Да  

910 
Гл.IX. Компютърни престъпления гл.IXа 

чл.319а-е НК 
Да 

 

1000 
ГЛ.X. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. 

СПОКОЙСТВИЕ 
Да 

 

1002 
Гл.X. Незаконно преминаване през границата - 

чл.279 НК 
Да 

 

1003 
Гл.X. Превеждане през границата на лица и 

групи - чл.280 НК 
Да 

 

1004 Гл.X. Хазарт - чл.327 НК Да  

1005 Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК Да  

1100 ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Да  

1103 
Гл.XI.В транспорта - чл.343 НК, ал.1, б."Б", 

ал.3 б."А" НК 
Да 

 

1106 Гл.XI.Отнемане на МПС - чл.346 НК Да  

1107 
Гл.XI.Нарк.в-ва - чл.354, 354а,ал.5, 354в, ал.1, 

356 НК 
Да 

 

1110 
Споразумение за прекратяване на НП - чл.414 

З НПК 
Да 

 

1111 
Постановление за освобожд.от 

наказ.отговорност - чл.414 А НПК 
Да 

 

1200 
ГЛ.XII.ПРЕСТЪПЛ-Я П-В 

ОТБР.СПОСОБНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА 
Да 

 

1300 
ГЛ.XIV.ПРЕСТЪПЛ-Я П-В МИРА И 

ЧОВЕЧЕСТВОТО 
Да 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Публикуване на НАХД 

 

Код Предмет 

Публикува се 

целият акт с 

мотивите 

Публикуват се 

само 

диспозитивите 

1410 Чл.78а НК Да  

2000 Административни дела Да  

2001 По ЗГ и ЗЛОД Да  

2002 По ЗА, ЗДДС и ДОПК Да  

2003 По ЗД по пътищата Да  

2004 По ЗТСУ Да  

2005 По закона за стандартизацията Да  



 

  

2006 По закона за митниците Да  

2007 По закона за конкуренцията Да  

2008 
По закона за опазване на селскост.имущество и 

ЗОЗЗ 

Да  

2009 По закона за наркотичните в-ва Да  

2010 
По закона за опазване на околната среда 

(ЗОВВПЗ) 

Да  

2011 По закона за авторското право Да  

2012 По закона за мерките с/у изп. на пари Да  

2013 По закон за защита на потребителите - ЗЗППТ Да  

2014 По закона за местните данъци и такси - ЗМДТ Да  

2015 По УБДХ Да  

2016 
По чл.26 ЗЗД - настаняване на дете в приемно 

семейство – образува се в ГД 

Не Да 

2017 
По чл.30 ЗЗД - прекратяване престоя на дете в 

приемно семейство – образува се в ГД 

Не Да 

2018 
По Закона за защита срещу дискриминацията – 

образува се в ГД 

По указание 

на съдията- 

докладчик 

По указание на 

съдията- 

докладчик 

 

 

 

Приложение 5 

 

Публикуване на НЧХД 

 

Код Предмет 

Публикува 

се целият 

акт с 

мотивите 

Публикуват се 

само 

диспозитивите 

1400 НЧХД Да  

 

 

Приложение 6 

 

Публикуване на ЧНД 

 

Код Предмет 

Публикува 

се целият 

акт с 

мотивите 

Публикуват се 

само 

диспозитивите 

1430 ЗБППНМ Не Не 

1435 ЗБКД Не Не 

1439 Чл.70-72 НК - предсрочно освобождаване Не Не 

1440 Чл.80-84 НК - давност и амнистия Не Не 

1450 Чл.85-88а НК - давност и реабилитация Не Не 

1460 Принуд. медицински мерки - ЗНЗ чл.429 и сл. Не Не 



 

  

1470 Комулации - чл.23, 25, 27 от НК Не Не 

1480 ЧНД от досъдебното производство –   

Да - за 

чл.243 и 

чл.244 НК 

 

1481 
Вземане на МНО "Задържане под стража" - 

чл.64 НПК 

Не Не 

1482 
Изменение на МНО "Задържане под стража" - 

чл.65 НПК 

Не Не 

1483 Вземане, изменение на МНО - други Не Не 

1484 Претърсване, изземване - чл.161, ал.1 ал.2 НПК Не Не 

1485 Обиск - чл.164 НПК Не Не 

1486 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК Не Не 

1487 Разпит на свидетел - чл.223 НПК Не Не 

1488 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Да Не 

1489 
Разглеждане по искане на обвиняемия - чл.368, 

ал.2 НПК  

Не  Не 

1490 Други дела Не Не 

1491 Съдебни поръчки Не Не 

1495 Връщане на веществено доказателство Не Не 

1565 
Връщане на веществено доказателство - чл.111, 

ал.3 НПК 

Не Не 

 

 

 

 

      Изготвил : 

        / Яна Мечева / 


