
Приложение № 3.4.

НАЧИН НА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ
ЕТАПИ ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ОТНОСИТЕЛНА 

ТЕЖЕСТ
ЗАБЕЛЕЖКА/СЪБИТИЯ

1.1.1.

Проверка за редовност, 

допустимост, подсъдност 

и подведомственост  

 - актове (определение/разпореждане) 

по чл. 131 ГПК и чл. 367 ГПК 

или

 - актове (определение/разпореждане) 

за прекратяване по чл.15, чл. 18, чл. 

19, чл. 118 , чл. 126, чл. 129, ал.3, чл. 

130, чл. 231, чл. 232, чл. 233 ГПК; чл. 

637 ТЗ 

или  

 - акт (определение/разпореждане)  за 

прекратяване на делото по други 

причини

или 

 - оставя без разглеждане

15%

Да се създадат по всеки текст 

събития в ЕИСС с вид на актовете 

разпореждане и определение и 

съответния текст от ГПК.

Да се създаде събитие „оставя без 

разглеждане“, „прекратяване на 

делото по други причини“,

При всички случаи на прекратяване 

да има възможност да се 

разграничават случаите на 

частично прекратяване на 

производството от случаите, в 

които се прекратява изцяло 

делото.

1.1.2. 

Насрочване на делото

Акт за насрочване на делото в първо 

открито съдебно заседание.

 - „определение/разпореждане по чл. 

140 ГПК“

и

 - „определение /разпореждане по чл. 

374 ГПК“ 

20%

Да се създадат събитие 

„определение/разпореждане по чл. 

140 ГПК“  и „определение 

/разпореждане по чл. 374 ГПК“ 

1.1.3.

Обявяване за 

решаване/прекратяване 

след насрочване на 

делото за разглеждане в 

открито заседание

 - Определение за приключване на 

устните състезания 

или 

 - Определение  за прекратяване на 

делото 

 - протокол  с резултат „обявено за 

решаване“  или  

приключването му със спогодба

 – протокол с резултат „прекратяване 

на делото поради одобряване на 

спогодба“ 

или 

 - акт (определение/разпореждане) за 

прекратяване по чл.15, чл. 18, чл. 19, 

чл. 118 , чл. 126, чл. 129, ал.3, чл. 130, 

чл. 231, чл. 232 и чл. 233 ГПК;

или 

- акт (определение/разпореждане)  за 

прекратяване на делото по други 

причини

25%

Да се създаде събитие „обявява 

за решаване“

По отношение на хипотезите за 

прекратяване след насрочване 

да се създадат отделни 

събития „прекратяване след 

насрочване на делото по всеки 

от текстовете“, както и 

„прекратяване след насрочване 

по други причини“

1.1.4.1.

 - Решение по чл. 237 ГПК 

или 

 - Решение по чл. 238 ГПК 

и 

 - Решение, с което се утвърждава 

споразумение в хипотезата на чл. 321, 

ал. 5 ГПК

10%

Да се създаде събитие

„решение по чл.237 ГПК“ и „решение 

по чл.238 ГПК“

1.1.4.2.

Решение по чл.235 ГПК (извън 

случаите на неприсъствено 

решение, решение при признание на 

иска и решение за утвърждаване на 

споразумение по чл. 321, ал. 5 ГПК)

40%

Да се създаде събитие „решение по 

чл. 235 ГПК“

Само при решение по същество и 

извън случаите на прекратяване 

1. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА – РС/ОС/АС

1.1.4. 

Обявяване на решение 

1.1. ОТКРИТО 

СЪДЕБНО 

ЗАСЕДАНИЕ
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НАЧИН НА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ
ЕТАПИ ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ОТНОСИТЕЛНА 

ТЕЖЕСТ
ЗАБЕЛЕЖКА/СЪБИТИЯ

1. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА – РС/ОС/АС

1.2.1.

Проверка за допустимост

 - акт за прекратяване на 

производството по чл.15, чл. 18, чл. 

19, чл. 118, чл. 126, чл. 129, ал. 3, чл. 

130, чл.231, чл.232 и чл. 233,  ГПК 

или 

 - акт за прекратяване на делото по 

други причини 

или

 - акт, с който 

молбата/заявлението/формуляра/жал

бата/искането се оставят без 

разглеждане

15%

Да се създадат по всеки текст 

събития в ЕИСС с вид на актовете 

подобно на т.1.1.1

1.2.2. 

 Акт по същество на 

искането

Решение от закрито заседание 

/определение/заповед за 

изпълнение/заповед за незабавна 

защита разпореждане/заповед за 

защита/европейско удостоверение за 

защита/разпореждане или друг акт по 

същество, с който приключва 

производството 

100%
Да се създадат събития за 

съответните актове

2.1.1.

Проверка за допустимост, 

редовност и 

администриране преди 

насрочване на делото

 - акт, с който делото се прекратява и 

връща за администриране на жалбата 

(чл. 80, ал. 9 ПАС) 

или 

 - прекратяване поради 

недопустимост/оттегляне/отказ от 

жалба – чл. 262, ал.2, чл. 264 ГПК

или

 - акт (определение/разпореждане)  за 

прекратяване на делото по други 

причини 

10%

Да се създадат събития: 

„разпореждане/определение по чл. 

80, ал. 9 ПАС“; 

„определение/разпореждане по чл. 

262, ал.2 и по чл. 264 ГПК“ и 

„определение/разпореждане за 

прекратяване/без разглеждане по 

други причини“

2.1.2.

Насрочване на делото

акт /определение, разпореждане/ за 

насрочване на делото в първо открито 

съдебно заседание

25%

Да се създаде събитие 

„разпореждане/определение по чл. 

267 ГПК“

2.1.3.

Обявяване за 

решаване/прекратяване 

след насрочване на 

делото за разглеждане в 

открито заседание

 - Определение за приключване на 

устните състезания 

или 

 - Определение за прекратяване на 

делото 

 - протокол  с резултат „обявено за 

решаване“ 

или

 - протокол с резултат „прекратяване 

на делото поради одобряване на 

спогодба“ 

или 

 - акт (определение/разпореждане) за 

прекратяване по чл. 15, чл.  18, чл.  19, 

чл.  118 , чл.  126, чл. 129, ал.3, чл. 

130, чл.231, чл. 232, чл.  233  ГПК 

или 

 - акт (определение/разпореждане) за 

прекратяване на делото по други 

причини

15%

Да се създаде събитие „обявява за 

решаване“

По отношение на хипотезите за 

прекратяване след насрочване да 

се създадат отделни събития 

„прекратяване след насрочване на 

делото по всеки от горните 

текстове“, както „прекратяване 

след насрочване по други причини“

В случаите на прекратяване на 

делото по чл. 80, ал. 9 ПАС след 

насрочване на делото в о.с.з. да 

се получава процента по т.2.1.1. – 

10 %, като отпада процента по 

т.2.1.2. и 2.1.3.

2.1.4.

Обявяване на решение 

Решение 
50%

Да се създаде събитие „въззивно 

решение“

1.2

ЗАКРИТО 

СЪДЕБНО 

ЗАСЕДАНИЕ

2. ВЪЗЗИВНИ ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА - ОС/АС

2.1 

ОТКРИТО 

СЪДЕБНО 

ЗАСЕДАНИЕ
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НАЧИН НА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ
ЕТАПИ ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ОТНОСИТЕЛНА 

ТЕЖЕСТ
ЗАБЕЛЕЖКА/СЪБИТИЯ

1. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА – РС/ОС/АС

2.2.1.

Проверка за допустимост

 - Акт, с който делото се прекратява и 

връща за администриране на жалбата 

(чл. 80, ал. 9 ПАС) 

или 

 - прекратяване поради 

недопустимост/оттегляне/отказ от 

жалба – чл. 262, ал.2, чл. 264 ГПК  или

 - акт (определение/разпореждане)  за 

прекратяване на делото по други 

причини

10%
Да се създадат същите съдития 

като по т.2.1.1.

2.2.2. 

Приключване с акт по 

същество

решение/определение/заповед или 

друг акт по същество, с който 

приключва производството 

100%

2.2

ЗАКРИТО 

СЪДЕБНО 

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: 

По едно дело, един и същи етап може да се отчита като натовареност на един и същи съдия само веднъж.

Към етапите на производството, относими към натовареността, се имат предвид случаите на прекратяване на цялото 

производство, но не и хипотези на частично прекратяване. Събития в деловодния модул на ЕИСС, които се отнасят до частично 

прекратяване на производство не генерират коефициент на натовареност.

Начина на разглеждане на делото да се отбелязва в деловодната система като елемент от общата информация за делото, 

включваща номер, входящ документ, дата на образуване, статистически шифър, страни. В общата информация за делото би 

следвало да се отбелязват и фактите относно увеличаващите коефициенти по граждански и търговски дела.

В ЕИСС следва да има функционалност разграничаваща първо открито съдебно заседание от останалите открити съдебни 

заседания.
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