Приложение № 2.5.
Код

Произнасяне по:

Допълнителни
коефициенти за тежест
РС

1 Изготвяне на съдебни поръчки

Изготвяне на Заповед за арест и
2 Заповед за разследване в
съдебното производство

ОС

0,1

0,1

0.1

1

1

1

1

Изготвяне на удостоверения по
РР 2008/947/ПВР;
Изготвяне на удостоверение по
други Рамкови решения

Провеждане на
видеоконференция на свидетели
и вещи лица в чужбина или в
4 страната по чл. 139, ал. 7 и ал. 8
от НПК, съответно по чл. 149, ал.
8 от НПК, в рамките на съдебното
производство

0,1

0,1

0,1

Произнасяне по искане за
налагане на обезпечителни мерки
по реда на чл. 72, чл. 73 и чл. 73а
НПК в съдебното производство;
Произнасяне по искане за замяна
5
или отмяна на наложени
обезпечителни мерки при наличие
на предпоставки за произнасяне
служебно, извън хипотезите на
чл. 309, ал. 5 НПК

0,3

0,3

0.3

Произнасяне по разноски по
решения на НБПП, както и по
допълнително претендирани
6
разноски от страни, както и когато
това се дължи на пропуск на
горна инстанция

0,6

Произнасяне по чл. 68 и чл. 70 НК
7 в рамките на
първоинстанционното дело

0,6

0.6

Стр. 1

за призоваване на участници в
производството пред съда, за
уведомление на лица съгласно
чл. 132 ал.3 от ПАС и др.

При изготвяне на
удостоверения по РР
2008/947/ПВР се има предвид
признаване на пробационни
мерки и алтернативни
санкции;
При изготвяне на
удостоверение по други
Рамкови решения
/неизчерпателно/ се има
предвид напр. във връзка с
изпълнение на присъди, мерки
за неотклонение и др.

Изготвяне на удостоверения за
наложени конфискация, глоба,
съдебни разноски по РР
2005/214/ПВР и РР 2006/783/ПВР;
3

ЗАБЕЛЕЖКА

АС

Доколкото са възможни
хипотези, в които съдът не е
имал налична информация за
приложението им към датата
на произнасяне на присъдата.

Приложение № 2.5.
Код

Произнасяне по:

Допълнителни
коефициенти за тежест
РС

ОС

Произнасяне по чл. 70, ал. 7
изр.1, пр. 2 НК, по което се дължи
произнасяне в рамките на
8 първоначално образуваното дело
по чл. 437 от НПК от окръжния
съд, съгласно чл. 306 ал. 1 т. 3
изр.последно НПК

АС

0,6

Искания от всякакъв характер
относно веществени
9 доказателства, извън дължимото
произнасяне на съда с присъдата
по чл. 301, ал. 1 т. 11 НПК

0,6

0.6

Прекратяване на наказателно
производство на основание по чл.
24, ал. 1 НПК и продължаване на
10
производство само в частта на
предявения граждански иск за
съвместно разглеждане

0,3

0,3

0.3

Всички произнасяния по мерки за
11 неотклонение в рамките на
съдебното производство

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

12

Изготвяне на особено мнение от
съдия, член на съдебния състав

Стр. 2

ЗАБЕЛЕЖКА

