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НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА 

ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК И В ЦЕНТРАЛНИЯ ИНТЕРФЕЙС 
ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ /ЦУБИПСА/

В сила от 05.12.2017 г.



Правилата за публикуване на съдебнитс актове на интернет страницата на Окръжен съд - 
Пазарджик се актуализират на основание Решение на комисия »Професионална квалификация и 
информационни технологии» към Пленума на Висш съдебен съвет по протокол №  28/01.11.2017 г., т. 
1.1 и т. 1.2 и протокол №  30/14.11.2017 г., т. 11.1 относно публикуване на съдебни актове на 
съдилищата в интернет и в Централния интерфейс за публикуване на съдебни актове (ЦУБИПСА) във 
връзка с промените в разпоредбите на чл. 64 от ЗСВ, влизащи в сила от 05.11.2017 г.

Цели
Чл. I. Целите на публикуването на съдебните актове в интернет са зависими от определени 

коне ги гуционно и законово признати права и задължения.

О сновни  полож симя

Чл. 2 Актовете на Окръжен съд-Пазарджик, включително първоиистаициониите присъди и 
въззнвни решения постановени по наказателни дела, които са обжалвани и протестираии, се 
иуб;и1куват незабавно след постановяването им иа интернет страницата на съда и ЦУБИПСА при 
спазване изискванията иа Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната 
информация.

Чл. 3 Актовете на Окръжен съд-Пазарджик по иаказател1Ш дела, с които подсъдимият е осъден 
да изтърпи съответно наказание, които са влезли в сила се публикуват слсд получаване иа 
увсдо»1лсппс от и ъ р и о н п стл п ц п о и п ат  прокуратура за предприети деПстппн по привс'^кдаис и 
изпълнение.

-^Нл.^^Публикуваието иа актове по чл. 2 и чл. 3 се извършва по начин, който не позволява
иденти(1ищирането на ( (ш з ц ^ к и тc'лицa,7 ^темнFraти=в^тe»и.aк^E0I^e==

Чл. 5 Актовете по дела, които засягат гражданския и здравния статус на лицата, се публикуват 
без мотивите им.

О рганизация па дсйността по публикуването на съдебните aicToiic.
Задълж спни, относно п р п с ъ е д п т т а и с  па ф айлове, обезлпчавапс и публикуване на 

съдебните аю о в е .

С ьднп:
Чл. 6 Всеки съдия присъединява написаните от него съдебни актове в деловодната система 

„Съдебно деловодство" веднага след изготвянето им, предава делото в съответното деловодство и се 
разпорежда относно публикуването на акта, с който се приключва производството по делото с 
П р и л о ж ете  № 1 към настоящите Правила.

Чл. 7 Съдиите, разглеждащи наказателни дела се произнасят относно публикуването на 
съдебния акт с разпореждане /Приложение № 1 към настоящите Правила/ при предаване на делото в 
съответното деловодство и съобразяване с чл. 2 и чл. 3 от настоящите Правила.

Чл. 8 След докладване на уведомлението по чл. 3 от настоящите Правила по наказателни дела, 
получено от първоинстанционния съд или от Окръжна прокуратура, съдията-докладчикът се 
разпоревда относно публикуването на акта с Приложение №  1 към настоящите П равила.

Чл. 9 В останалите случаи публикуването на съдебни актове по наказателни дела се извършв! 
след докладване на делото, върнато от ПАС или НКС на съдия-докладчика и разпореждане ш 
последния с Приложение № 1 към настоящите Правила.



Чл. 10 Обезличаването на съдебните aicTOoe по граждански и търговски дела се осъществява о г 
съдебните деловодители в гражданските деловодства.

Чл. 11 Обезличаването на мотивите по първоинстанционните наказателни дела и по съдебните 
актове по въззивни наказателни дела се осъществява от съдебните деловодители след разпореждане от 
съдия-докладчик /Приложение №  1 към настоящите Правила/.

Чл. 12 Обезличаването на диснозитивите на съдебни aicroBe по първоинстанцнонни наказателни 
дела и съдебните актове, с които се прекратяват първоинстанционни и въззивни наказателни дела сс 
осъщества от съдебните секретари след разпореждане от съдия-докладчик /Приложение №  1 ю»м 
настоящите Правила/.

Чл. 13 Съдебните деловодители и съдебните секретари задължително да проверяват опция»При 
редактиране на реш ение/определет1 е/присъда» дали не е отбелязана отметка «Подлежи иа 
публикуване», касаеща «Дела с ограничен достъп».

Чл. 14 Съдебният деловодител от наказателно деловодство изпраща екземпляр от 
уведомлението по чл. 3 от настоящите Правила, получено по първоинстанционни наказателни дела иа 
по-горните инстанции за публикуване на съдебните актове в интернет сайтовете и в ЦУБИПСЛ.

О безличаване па съдебни aicroBc:

Чл. 15 Подлежат на обезличане:
• Имената, адресите и ЕГН иа физическите л^щa-yчacтницн в производството, а именно: 

главните и подпомагащите страни, свидетелите, законните представители или 
пълномощниците, вещите лица, особените представители, служебните защитници и 
децата. Наименованията на контролиращите страни не се обезличават, тъй като същите 
са държавните органи.

• всички други лични дан1И1 на участниците, свързани с тяхиата етническа, расова, 
религиозна принадлежност, психическа, психологическа, икономическа, културна. 
социална или друга идентичност в случай, че биха разкрили самоличността им. В гази 
група данни се включват:

• данни за пола иа л 1шето, за физически или психически недъг или заболяване;
• данни за професия или заемана длъжност;
•  данни за членство в определена организация;
• данни за етническа, расова, религиозна принадлежност /напр. българин, цигаиии, 

християнин, мюсюлмаши!, бял, чериокож и пр./
• Подлежат на обезличаване номерата на всички банкови сметки, както и осигурителшпс 

номера.
• По преценка на съдия-докладчик се заличават и части от актове, съдържащи обидни, 

нецензурни или други неподходящи ш рази, чието публикуване е в разрез с общ оприети 
морален предел.

Чл. 16 Не подлежат на обезличаване:
• Данни на МПС, с изключение на регистрационния номер на автомобила и 

идентификаторите на недвиж им те имоти.
• Имената на магистрата, постановил съдебния акт и контролиращата страна.
• Номера на договори, освен ако самият договор не съставлява класифициран докумеп i .
• Данните на юридическите лица.

Съдебен деловодптсл/съдсбсп секретар;



Спстемси адм инистратор:

Чл. 17 Публикува незабавно обезличените съдебни актове на интернет страницата на съда при 
спазване на изискванията за обезличаване и публикуване.

ДоПЪЛИИТСЛПИ р!13п0рсдбп

§1. Актуализираните правила влизат в сила от датата па утвърждаването им от Административния 
ръководител -председател на ОС-Пазарджик, като отменят досега действащите, утвърдени със Заповед 
№ 782 от 23.11.2017 г.
§2. 0 рга1и1зацията и контрола по изпълнение на правилата да се извършва от съдебния администратор, 
системния администратор, а при отсъствието му от служителя на длъжност «Връзки с обществеността, 
гой и съдбен статистик».
§3 Обучение за работа с деловодна програма САС»Съдебно деловодство» се осъществява от 
системния администратор.

Приложения към правилата: 1бр .

Приложение №1 за разпореждане относно публикуване на съдебен акт от съдия-докладчик.

Дата иа утвърждаване: 05.12.2017 г.



Приложение № 1
Правила за публикуване на съдебни актове в Окръжен съд-Пазарджик

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

за ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБЕН АКТ, С КОЙТО СЕ ПРИКЛЮЧВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО 
ДЕЛОТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОКРЪЖЕН СЪД-ПАЗАРДЖИК И В ЦЕНТРАЛЕН 

ИНТЕРФЕЙС ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ /ЦУБИПСА/

п о ................................ ............................ ........д ел о № ................. / ...................... г.

съдия -  докладчик ............................ .......................................... /................ състав

f ДА СЕ ПУБЛИТСУВЛ:
^ Прксъда/'рсшение/определсн)1е ...... ........................... . Съдия;

/дата/ /

I’ .Мотиви ......................................  Съдия;.......

/дата/ /

^  ДА НЕ СЕ ПУБЛИ1СУВА...................................... Съдия:

/дата/ /

ДА СЕ ПУБЛИКУВА.

Получено уведомление на ...................................... от Окръжна прокуратура за

/дата/

предприети действия по привеадане в изпълнение на влязъл в сила съдебен акт

Съдия:



ПРИЛОЖЕНИЕ №21 ДЕЛА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ С 
ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА, С КОИТО

Код Предмет
100 ГЛ.1. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА
101 ГЛ.1. Тероризъм - чл.108а
200 ГЛИ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА
201 ГЛ.!!. Убийства довършени - чл. 115-118
202 ГЛ.!!. Убийства опити - чл. 115-118
203 ГЛ.!!. Причиняване на смърт по непредпазливост - чл. 123
204 ГЛ.!!. Отвличане на лица - чл. 142 НК
500 ГЛ.У. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА
504 ГЛ.У. Кражба - чл.196а
505 ГЛ.У. Грабеж - чл.199
507 ГЛ.У. Присвояване - чл.203, чл.206 ал.4 НК
511 ГЛ.У. Измама - чл.212, ал.5 НК
513 ГЛ.У. Изнудване /рекет/ - чл.213а,ал.3 й 4; чл.214,ал.2 НК
600 ГЛ. У!. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО
601 ГЛ. У!. Пасивен и активен подкуп - чл.224, чл.225б и 226в НК
602 ГЛ. У!. Контрабанда на наркотични вещества - чл.242, ал.З и 3 НК
603 Прест. п/в паричната и кредитната с-ма чл.243-252НК
700 ГЛ.У!!. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ФИПАНСОВАТА,ДАПЪЧПАТА И ОСИГУРИТЕЛНАТА
701 ГЛ.̂ УП. чл.253, ал.4 НК
702 ГЛ.УП. Нарушаване разпоредбите на ЗМСИП от дл.л. - чл.253б НК
703 ГЛ.У!!. Укриване и неплащане на данъчни задължения - чл.255-257 НК
800 ГЛ.УШ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИ 

ОРГАНИ И ОБ^^^ЕСТВЕНИ ОРГАНИЗА^ЦИИ
801 ГЛ.УШ. Престъпления по служба с цел облага - чл.282-283а НК
802 ГЛ.УШ. Пасивен подкуп на мест.дл.лице - чл.ЗО 1-303 НК
803 ГЛ.УШ. Активен подкуп на мест.дл.лице чл.304, ал. 1 и 2 НК
804 ГЛ.УШ. Активен подкуп на мест.дл.л.отг.служ.пол. - чл. 304а НК
805 ГЛ.УШ. Посредничество за подкуп - чл.305 б. "а" НК
806 ГЛ.УШ. Други подкупи по чл.ЗО 1-307 "а" НК
900 ГЛ.!Х. Документни престъплен. чл.308-319 НК
910 ГЛ.!Х.. Компютърни престъпления гл.ГХа чл.319а-чл.319е НК
1000 ГЛ.Х. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ
1100 ГЛХ!. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
1101 ГЛ.Х!.. Палеж - чл.ЗЗО, ал.2 и 3 НК
1102 ГЛ.Х!.. Причиняване на смърт и телесна повреда в транспорта - чл.342
1104 ЕЛ.Х!.. Причиняване на смърт в транспортта -чл.343 ал.1б."в" и
1105 Г.]̂ .̂}̂ .. Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние - 

чл.343, ал.3"б",ал.4
1106 ГЛ.Х!.. чл.354а,б и чл.354в ал.2-4 НК



1300 ГЛ.Х1У. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО
1400 Чл.70 и чл.71 НК - предсрочно освобождаване
1500 Чл.80-88 от НК - реабилитация
1600 Чл.36 ал.4 и 8 от ЗНЗ
1700 Чл.47, ал. 5 от ЗБ (частни производства)
1800 Чл.23, 25 и 27 от НК - комулации
1850 Други ЧНД
1851 Чл.444 НПК - отмяна зачитането на раб .дни при свобода
1852 Чл.4̂ а6) НПК - замяна на затворнически режим
1853 Чл. 448 НПК - прекъсване изпълнението на наказание
1854 Екстрадиция
1856 Чл.451 Н П К - замяна на наказанието пробация с свобода
1858 Чл.44 !3;ЕЕ - екстрадиция
1859 Ж алби по ЗИНЗС
1860 Ж алби по ЗИНЗС
200 Облигационни искове
210 Дела по гл. 8-ма от ЗЗППТ
220 Облигационни искове за непозволено увреждане
230 Дела от и срещу търговци
250 Дела по ЗОДВПГ
300 Вещни искове
400 Искове по КТ
410 Искове за обезщетение по чл.200 от КТ
420 Искове за обезщетение по ЗУКТС - колективни трудови спорове
500 Несъстоятелност
510 Възражения в производство по несъстоятелност
515 Възражения в производството по несъстоятелност (ЧТД)
520 Частни жалби в производство по несъстоятелност
600 Искове по ТЗ
610 Искове по чл.70 от ТЗ
620 Искове по чл.74 от ТЗ
640 Ликвидация - чл. 155 от ТЗ
650 Ж алби по чл.25 ЗТР
700 Искове по ЗЗК
800 Други дела
820 Искове за признаване на авторско право и право на изобретение
825 Искове на комисия КУИППД



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ДЕЛА, ПОДЛЕЖ АЩ И НА ПУБЛИКУВАН Е БЕЗ М ОТИВИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ 
НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА, С КОИТО Е НАЛОЖЕНО 
ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАКАЗАНИЯ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“

Код Предмет
206 Гл II Чл. 149, ал. 5 НПК
207 ГЛII Изнасилване-чл. 152, ал. 4
800 Запрещение



ДЕЛА, НЕПОДЛЕЖАЩ И НА ПУБЛИКУВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ №»3

1200 ГЛ.Х11. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОТБРАН. 
СПОСОБНОСТ НА РЕПУБ^ ЛИКАТА

1201 Гл.ХП. Разгласяване на сведения със секретна информация - чл.357-
1855 М^ждународна правна помощ по наказателни дела - чл.453 и сл.
1857 Чл.̂ 13 ЗЕЕЗА - вземане на МНО
1900 ЧНД от досъдебно производство
1905 Чл.243, ал.4 ал.5 НПК - прекратяване на НП
1910 Чл.64 НПК - вземане на МНО "Задържане под стража”
1911 Чл.62, ал.2 НПК - вземане на МНО "Домашен арест"
1912 Чл.67 НПК - забрана за доближаване до пострадалия
1920 Чл.222 НПК - разпит на обвиняем
1921 Чл.223 НПК - разпит на свидетел
1930 Чл.68, ал.З НПК - обжалване забрана за напускане на РБ
1931 Чл. 111, ал.З НПК- обжалване отказ за връщане на веществени док-
1932 Чл.65 НПК - изменение на МНО "Задържане под стража"
1933 Чл.244, ал.5 НПК - обжалване спиране на НП
1934 Чл. 368 НПК - искане от обв. за разглеждане на делото в съда
1940 Чл.61, ал.5 НПК - изменение на МНО "Парична гаранция"
1941 Чл. 6 1 ал. 3 НПК - обжалване на МНО "Парична гаранция"
1950 Чл.69, ал. 1 НПК - отстраняване от длъжност
1960 Чл.70, ал.1 НПК - настаняване в психиатрично заведение
1962 Чл.73 НПК - обезпечение на граждански иск
1963 Чл.72 НПК - обезпечение на глоба и конфискация
1980 Чл.161 НПК - претърсване, изземване
1981 Чл. 158, ал.З НПК - освидетелстване
1982 Чл. 164 НПК -обиск
1983 Чл. 165, ал.2 НПК - задържане изземването на кореспонденция
1985 Чл.368 НПК
1995 Искане по чл.75 ал. 1 от ДОПК
9000 Въззивни наказателни дела по по раздел VIII от Г лава IIНК
9200 ВЧНД от всички видове
100 Искове по СК
110 Искове за произход
120 Искове за прекратяване на осиновяване
130 Искове за издръжка
140 Искове за осиновяване
826 Искове за обезпечение на КУИППД
830 Жалби за бавност по чл.255 ГПК



809 П роцедура по реглам ент 2201/2003
810 Допускане на обезпечение
811 Процедура по регламент 805/2004
812 Процедура по регламент 44/2001
813 Процедура по регламент 1896/2006
814 Процедура за връщане на дете по Хагската конвенция
815 Частни граждански дела - други
809 Процедура по регламент 220 1 / 2003
810 Допускане на обезпечение
811 Процедура по регламент 805/2004
812 Процедура по регламент 44/2001
813 Процедура по регламент 1896/2006
815 Частни търговски дела - други
9001 Граждански дела по СК-разводи, родителски права и др.

9001 Въззивни граждански дела по реда на бързо 
производство - издръжки, дела по Закона за защита от
Въззивни частни граждански дела - обезпечително 
производство, заповедно производство по чл.413 и 
чл.418 ГПК, определения за прекратяване на дела с

4400 Пазарджик, ул. ”Хан Крум” № 3 
тел.: 034/409 500, факс: 034/409 501 

e-mail: pazardzhik-os@justice.bg, www.court-pz.info

mailto:pazardzhik-os@justice.bg
http://www.court-pz.info

