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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Изпращам Ви извлечение от протокол № 16, т. 17 от заседание на
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 19 май 2020 г.,
за сведение и изпълнение.
Приложение: Съгласно текста.

И. Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ СЪД Е Б Е Н СЪВЕТ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от протокол № 16
от дистанционното заседанието чрез видеоконферентна връзка на
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,
проведено на 19 май 2020 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
17. ОТНОСНО: Проект на решение относно допълване предмета
на статистически кодове (шифри) за районните и окръжните съдилища в
Номенклатурата по наказателни дела
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

17.1. ДОПЪЛВА предмета на статистическите кодове (шифри)
1326 за районните съдилища и 51326 за въззивни дела в окръжните съдилища,
и двата с описание „Престъпления против народното здраве“, като в
колоната „Законов текст“ след „чл. 350, ал. 2 НК“ се добави текстът „и чл. 355
НК“.
17.2. ВЪЗЛАГА на отдел „Статистически анализ и обработка на
данни“ в АВСС допълнението да бъде отразено в съответните материали и
публикувани на интернет страницата на ВСС в раздел Комисия „Съдебна карта,
натовареност и съдебна статистика“.
17.3. ДА СЕ УВЕДОМЯТ районните и окръжните съдилища за
решението по т. 17.1.
17.4.

ДА СЕ УВЕДОМЯТ

разработчиците

на системите

за

управление на съдебните дела за отразяване на промяната в предмета на
статистическите кодовете в съответните системи.
17.5. Решението по т. 17.1 да се изпрати на работната група по
наказателни дела сформирана към КСКНСС, с оглед преценка на коефициента
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за тежест в Приложение № 2 към Правилата за оценка на натовареността на
съдиите.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: /п/ Лозан Панов

Вярно с оригинала,
Ст. специалист'^ 0
.Стоева
МС/
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