Приложение № 1.3.
Код

Процесуално действие на съдията

Събитие в деловодния
модул

Допълнителни
коефициенти за
тежест

ЗАБЕЛЕЖКА

Произнасяне по молба с искане за спиране на
предварителното изпълнение допуснато по
силата на закона или с влязло в сила
разпореждане по чл. 60 АПК, както и по молба
1
за допускане на предварително изпълнение и
искане за отмяна на разпореждане по чл. 60
АПК, когато е направено с жалбата против
законосъобразност/валидност на АА.

Определение по чл. 60, ал. 7,
чл. 166, ал. 2 и ал. 4, чл. 167,
ал. 1, чл. 180, ал. 2 и чл. 190,
ал. 2 АПК и чл. 157 ДОПК

0,4

Коефициент за тежест като
този от група 24, шифър 910
от Приложение 1

2

Обезпечение на доказателствата по висящо
съдебно производство

Определение по чл. 208 ГПК,
вр. чл. 144 АПК

0,4

Коефициент за тежест като
този от група 24, шифър 910
от Приложение 1

3

Произнасяне по молба за освобождаване от
заплащане на държавна такса и разноски

Определение по чл. 83 ал. 2
ГПК, вр. чл.144 АПК

0,1

4

Произнасяне по молба за предоставяне на
правна помощ

Определение по чл. 95 ГПК,
вр. чл. 144 АПК

0,1

5 Производство по чл. 248 ГПК

Определение по чл. 248 ГПК,
вр. чл. 144 АПК

0,1

6 Производство по чл. 251 ГПК, вр. чл. 144 АПК

Решение по чл. 251 ГПК, вр.
чл. 144 АПК

0,1

7 Особено мнение

Създаване на събитие
„особено мнение“

0,1

Създаване на събитие
„Решение по чл. 176 АПК след
смяна на докладчика по
основното решение“

0,1

Определение за
конституиране/ отказ да
Произнасяне по искане за конституиране на
конституира, както
страна/заинтересовано лице, както и по
9
определение, с което се
искане за встъпване на страна чл. 182, ал. 2 и
допуска или отказва встъпване
чл. 189, ал. 2 АПК.
на страна чл. 182, ал. 2 и чл.
189, ал. 2 АПК.

0,1

8 Решение по чл. 176 ГПК

Съединени в едно производство жалба против
Административен акт и иск по Закона за
10
отговорността на държавата и общините за
вреди

0,8

Стр. 1

Този коефициент се получава
само в хипотеза, при която
решение по чл. 176 АПК не се
постановява от съдията,
който е постановил
основното решение.
В останалите случаи не се
получава доп.коефициент.

Коефициентът за тежест се
добавя към съответния от
Приложение 1, където попада
делото образувано по
жалбата против АА.

