Приложение № 2.4.

наказателни дела - първа инстанция
ИНСТАНЦИЯ
И ВИД ДЕЛО

НОХД

НАЧИН НА
РАЗГЛЕЖДАНЕ

ЕТАПИ

1.1. Разпореждане в закрито
заседание за насрочване на
разпоредителното заседание по
чл. 247а НПК
1.2. Разпореждане по чл. 358 НПК
по бързо производство в закрито
заседание
открито заседание 2. Определение по чл. 248 НПК
открито разпоредителното
заседание
/образувано по
внесен
3. Обявяване на делото за решаване:
обвинителен акт/

чл. 78а НК

10%

открито съдебно 2. Съдебно заседание и
заседание
обявяване на делото за решаване

НАХД
по реда на
ЗАНН, вкл. и по
чл. 83а от ЗАНН

НЧХД

ЧНД

20%
За споразумения остава общо 40%
от общия коефициент за тежест
на делото

20%

40%

20%

40%

1. Разпореждане за насрочване

10%

25%

3. Решение и мотиви

65%

1. Разпореждане за насрочване

20%

2. Съдебно заседание, обявяване
на делото за решаване и присъда

30%

3. Мотиви към присъдата

50%

1. Образуване на делото

40%

2. Краен финализиращ акт по
същество

60%

закрити заседания
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Присъда постановена по реда на чл.
58а НК

40%

3. Изготвяне на мотиви

открито съдебно 2. Съдебно заседание и
заседание
обявяване на делото за решаване

открито
заседание

35%

3.2. Обявено за решаване по
по чл. 371, т. 2 НПК

1. Разпореждане за насрочване
чл.376, ал. 1 НПК

НАХД

40%

20%

открито съдебно
1. Разпореждане в закрито
заседание
заседание по чл. 382, ал. 2 НПК
/образувано по
внесено
споразумение от 2. Съдебно заседание и
прокурора по
обявяване на делото за решаване
Глава 29 от НПК/

ЗАБЕЛЕЖКА

5%

3.1. Обявено за решаване по
общия ред

4. Изготвяне на мотиви

НОХД

ОТНОСИТЕЛНА
ТЕЖЕСТ

Приложение № 2.4.

наказателни дела - първа инстанция
ИНСТАНЦИЯ
И ВИД ДЕЛО

НАЧИН НА
РАЗГЛЕЖДАНЕ

ЕТАПИ

1. Насрочване

ЧНД

ОТНОСИТЕЛНА
ТЕЖЕСТ

ЗАБЕЛЕЖКА

40%

открити заседания 2. Съдебно заседание

20%

3. Обявяване на определението
открито заседание по същество

40%

/образувано по
НОХД НОХД са разделени
ЗАБЕЛЕЖКА:
на три подгрупи, добавено е и БП по Глава 24 от НПК, при което липсва р.з. в открито
внесен
по чл. 248 НПК.
обвинителен акт/
В първата група влизат дела по внесен обвинителен акт, като:
- По БП по Глава 24 от НПК – 100 % от общия коефициент за тежест - 40% р.з в закрито, тъй като не се провежда р.з.
в открито.
- При нормално развитие на делото се получават пълни 100% от коефициента за тежест;
- При съкратено съдебно следствие, но само по реда на чл. 371, т. 2 от НПК - 90%;
- Когато се постигне споразумение, може да се постигне само 60% от коефициента за тежест, защото не се
изготвят мотиви към него.
- При внесено споразумение по реда на Глава 29 от НПК има само два етапа, а общия възможен достигнат коефициент
е 40 %.
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Приложение № 2.4.

наказателни дела - втора инстанция
ИНСТАНЦИЯ
И ВИД ДЕЛО

НАЧИН НА
РАЗГЛЕЖДАНЕ

ВНОХД

ВНАХД
чл. 78а НК

ВНАХД
/само за АпС/ по реда на
ЗАНН, вкл. и при ОС и АС
няма такива по чл. 83
ЗАНН, дела за
възобновяване за АС

ВНЧХД

ВЧНД

ЧНД

ЕТАПИ

ОТНОСИТЕЛНА
ТЕЖЕСТ

1.Определение за насрочване по чл.
327 НПК

30%

2. Съдебно заседание и обявяване
на делото за решаване/обявяване на
нова присъда

20%

3. Изготвяне на мотиви към
присъдата или решението

50%

1. Разпореждане за насрочване

40%

2. Съдебно заседание и обявяване
на делото за решаване

20%

3.Съдебен акт и мотиви

40%

1. Разпореждане за насрочване

10%

2. Съдебно заседание и обявяване
на делото за решаване

25%

3. Решение и мотиви

65%

1. Разпореждане - насрочване

20%

2. Съдебно заседание, обявяване на
делото за решаване и присъда

30%

3. Изготвяне на мотиви към
присъдата

50%

1. Образуване на делото

40%

2. Краен финализиращ акт по
същество

60%

1. Насрочване

40%

закрити заседания

открити заседания 2. Съдебно заседание
3.Обявяване на определението по
същество

20%

40%

ЗАБЕЛЕЖКА: При всички видове дела следва да се добави алтернативно, преди насрочване на
делото за разглеждане в з.з. или в о.с.з – прекратяване и връщане на делото на долната
инстанция за администриране на жалба/протест. При този акт, с който се връща вече
образуваното въззивно дело, следва да се получи 10% от коефициента за тежест на делото.
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