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РАЙОНЕН / ОКРЪЖЕН  СЪД - І инстанция -  гр..       

 

НАЛИЧИЕ на ОСНОВАНИЯ 

за коригиране на първоначално определения коефициент за тежест в СИНС 

 

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

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

 

Увеличаващи коефициенти Намаляващи коефициенти 

 

В производството са приети за 

разглеждане три и повече обективно 

съединени искове и/или възражения 

по чл. 298, ал. 4 ГПК, както и/или 

три и повече субективно съединени 

искове, които имат отделен предмет 

на доказване (к.к. 1.5)  

Материалите по делото 

надвишават 1500 листа (к.к. 1.5)  

Делото е от група „Дела по 

Закона за отнемане в полза на 

държавата на незаконно придобито 

имущество” и има за предмет 

повече от 10 вещи или имуществени 

права (к.к. 2)  

По делото е изготвено 

преюдициално запитване (к.к. 3)  

 

При условията на чл. 130, изр. 1 ГПК (к.к. 0,3) 

Оттегляне и отказ от иска преди подготовката на 

делото в закрито заседание по чл. 140 ГПК (к.к. 0.1) 

Прекратяване на делото поради съединяване на 

искове по чл. 213 ГПК, преди подготовката на делото в 

закрито заседание по чл. 140 ГПК  (к.к. 0.1) 

Оттегляне и отказ от иска след подготовката на 

делото в закрито заседание по чл. 140 ГПК (к.к. 0.3) 

При условията на чл. 129, ал. 3 ГПК (к.к. 0.3) 

Одобряване на спогодба по чл. 234 ГПК (к.к. 0.5) 

Прекратяване на производството при условията на 

чл. 231 ГПК и 230, ал. 2 ГПК (к.к. 0,3) 

При условията на чл. 237 ГПК (решение при 

признание на иска) и на чл. 238 ГПК (неприсъствено 

решение) (к.к. 0,5) 

Прекратяване на делото и изпращането му по 

подсъдност (к.к. 0,3) 

Прекратяване на производство по развод, поради 

неявяване на молителите/ищеца (к.к. 0,3) 

Във връзка с чл. 57, ал. 2 от ПАС относно внасяне 

на делото за делба в архив (к.к. 0,3) 

Прекратяване на делото по реда на чл. 637 ТЗ (к.к. 

0,5) 

Във всички останали случаи на прекратяване на 
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производството (к.к.0,1) 

 

 

 

Статус на делото: 

 

РЕШЕНО 

 

ПРЕКРАТЕНО 

 

СПРЯНО на ..................................... 

       /дата на спиране/ 

 

 

 

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

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

 

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 

 

Да се коригира първоначално определеният коефициент за тежест на делото, 

съгласно основанието, посочено в настоящата бланка и при спазване разпоредбите на 

Правилата за оценка на натовареността на съдиите. 

 

 

.............................   Разпределящ съдия: 

Дата                                                                                      /………………………………………../ 


