РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 16
от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и
съдебна статистика” към Съдийската колегия на ВСС,
проведено на 15 май 2017 г.

5.2. Да се коригират текстовете, посочени в колоната „Законов текст“ в
Номенклатура на статистическите кодове по граждански, търговски и фирмени дела,
както следва:
- за кодове 1007-1 и 1007-2 законовият текст е чл. 405 ГПК;
- за кодове 22830-1 и 22830-2 законовият текст е чл. 405, ал. 3 ГПК;
- код 1013-1 се вписва в колоната за ОС първа инстанция, вместо за ОС
въззивна инстанция.
5.3. В приложение 3.1 се премахва група 27 „Молби по чл. 255 ГПК“.
5.4. В приложение 3.2, група 22 „Молби по чл. 255 ГПК“ в колоната за
ОС-І инстанция вместо тиретата се вписват съответно код 1013-1 и коефициент за
тежест 0,1.
5.5. За решенията по точки 5.2, 5.3 и 5.4 да бъдат уведомени съдилищата,
фирмите-разработчици на деловодните системи в съдилищата и фирматаразработчик на ЦСРД и на СИНС, за актуализиране на съответните системи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА:
/п/
КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ
Вярно с оригинала,
Емилия Петкова: ......../п/....................
експертен сътрудник към комисията

Изменения от 15.05.2017 г. в номенклатурата на статистическите кодове по
граждански, търговски и фирмени дела:
1007-1

x
1013-1

Молба за издаване на
изпълнителен лист,
1007-2
когато се образува
отделно производство

1013-1

чл. 405, ал. 3
ГПК

Молба за определяне
на срок при бавност

чл. 255 ГПК

Молба за издаване на
изпълнителен лист по
22830-1 22830-2 решение или спогодба
на местен арбитражен
съд

чл. 405, ал. 3
ГПК

17

уточнява се законовият
текст

27

22

вместо хиксче се
вписва кодът за ОС-1 и
се премахва
разпределянето на
кода в група 27 на
приложение 3.1

-

17

уточнява се законовият
текст

-

Изменения от 15.05.2017 г. в Приложение 3.1 към ПОНС:
27

Молби по чл.255 ГПК

-

-

1013-1

0,1

премахва се групата, като кодът
и коеф.се преместват в пр.3.2
за ОС-Іинст-я.

Изменения от 15.05.2017 г. в Приложение 3.2 към ПОНС:

22

Молби по чл.255 ГПК

1013-1

0,1

1013-1

0,3

вместо тирета в колоните за
ОС-І инст-я се поставят кодът и
коеф.от пр.3.1.

