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АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД - ГР.       

 

НАЛИЧИЕ на ОСНОВАНИЯ 

за коригиране на първоначално определения коефициент за тежест в СИНС 

 

по …………………………….........................дело № …………. / ……………. г. 

 

съдия – докладчик ……………………………………………./………… състав 

 

Увеличаващи коефициенти Намаляващи коефициенти 

 

Делото съдържа над 500 листа материали /с 

изключение на делата от групи 1, 3, 4 и 19/ (к.к. 

1.3)  
 

Делото е от групи 1, 3, 4 и 19 и съдържа над 

2000 листа (к.к. 1.3)  

 

Делото е от групи 1, 3, 4 и 19 и съдържа над 

5000 листа (к.к. 1.4)  

 

В съдебното производство са упражнили 

правата си над пет страни (к.к. 1.3)  

 

По делото е изготвено преюдициално 

запитване (к.к. 3)  

 

В съдебното производство се обжалва 

ревизионен акт (РА) по три или повече 

различни фактически и правни основания (к.к. 

1.5) 
 

В съдебното производство се разглеждат 

искания за спиране на предварително 

изпълнение на административния акт или за 

допускане на такова от съда, коефициентът за 

сложност на делото се увеличава с коефициента 

за сложност на производството по група 24 

"Частни административни дела". 

 

В съдебното производство се разглеждат 

повече от един административни акта (к.к. 1.3)  

 

При оспорването на нормативни актове се 

присъединяват жалбоподатели (к.к. 1.1) 

 

 

 

Условията на чл.159 АПК: 

 

т. 1 и т. 4 (к.к. 0.5) 

 

т. 2, 3, 5, 6, 7, 8 /до І-во заседание/ 

(к.к. 0.2) 

 

т. 8 /след І-во заседание/ (к.к. 0.4) 

 

Условията на чл.158, ал. 3 АПК и 

всички други прекратявания на 

производството, непосочени в 

предходните групи; чл. 229, ал. 2 ГПК 

(к.к. 0.3) 
 

Прекратяване на производството 

при спор за подсъдност (к.к. 0.2) 

 

Прекратяване на касационното 

дело (к.к. 0.2) 

 

 

По чл.36 от ПОНС – неприключили в края на годината дела: 
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Делото е образувано през І-вото шестмесечие на годината – определеният основен 

коефициент се разпределя между текущата и следващата календарна година в 

съотношение 50:50 (коригира се с коефициент 0.5 за текущата година и коефициент 0.5 за 

следващата година). 

 

Делото е образувано през ІІ-рото шестмесечие на годината – определеният основен 

коефициент се разпределя между текущата и следващата календарна година в 

съотношение 25:75 (коригира се с коефициент 0.25 за текущата година и коефициент 0.75 

за следващата година). 

 

Делото е останало висящо и през третата година след образуването му – 

прехвърленият през втората година коригиран коефициент се поделя поравно между 

втората и третата година от образуването на делото. 

 

 

По чл.37 от ПОНС – при отвод на съдията по делото: 

 

Коефициентът за сложност на делото се отчита за съдията, който е приключил делото 

с краен съдебен акт. 

 

 

По чл.38 от ПОНС – при обединяване или разделяне на дела: 

 

При обединяване на дела – коефициентът за тежест на обединеното дело се определя 

според делото, което има най-висок коефициент, посочен в Приложение № 1 от ПОНС. 

 

При разделяне на дело – всяко от разделените дела получава коефициент за тежест 

според групите дела, посочени в Приложение № 1 от ПОНС. 
 

 

Съд. деловодител: …………………………… …..     Съдия:……………………………………. 

                             

                              /………………………………../                       /……..……………………………../

  

                                                                                                         

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 

 

Да се коригира първоначално определения коефициент за тежест на делото, 

съгласно основанието посочено в Бланката и при спазване разпоредбите на Правилата за 

оценка на натовареността на съдиите. 

 

 

                                                                   Председател: ………………………………………... 

 

                                                                                         /………………………………………../ 

                                        


