3030

Законов текст

Разпит пред съдия в досъдебното производство –
чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице - чл.
149, ал. 8 от НПК

Извадка от Приложение 2.2. към ПОНС

№
по
ред

Групи наказателни дела по законово основание

28

ЧНД по чл. 222, чл. 223 НПК, ЧНД по делегация на
български и чуждестранни съдилища по
наказателни дела, ЗСРС, чл. 149, ал. 8 НПК

ОС
І инстанция

приложение
2.3.

Описание

приложение
2.2.

код

№ група от
Приложения 2 по
натовареност
приложение
2.1.

Извадка от НОМЕНКЛАТУРА на статистически кодове по наказателни дела

27

28

3

АС

кодове в
групата

Коеф
ицие
нти
за
теже
ст

кодове в
групата

Коеф
ицие
нти
за
теже
ст

2520,
3030,
3141

0,1

3141

0,1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 3
от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и
съдебна статистика” към Съдийската колегия на ВСС
7 февруари 2018 г.

5.ОТНОСНО: Обсъждане на писмо вх. № ВСС-859/23.01.2018 г. от
съдия Иваничка Славкова – зам. Председател на Наказателно отделение,
Окръжен съд – Варна относно Правила за оценка на натовареността на
съдиите, приети с Решение на ВСС, по протокол № 62/15.12.2015 г.,
промени в НПК и необходимост от допълване на описание на кодове.
Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика"
към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
РЕШИ:
5.1. Допълва предмета на статистическия код по наказателни
дела 3030 и описанието на група 28 от Приложение 2.2 към Правилата за
оценка на натовареността на съдиите, с текста „чл. 149, ал. 8 НПК“.
5.2. За горното решение да бъдат уведомени съдилищата и
разработчиците на системите за управление на съдебните дела, както и
разработчика на ЦСРД и СИНС, за съответното актуализиране в
системите.
5.3. Горната промяна да бъде отразена в съответните материали,
публикувани в раздела на комисията на интернет сайта на ВСС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КСКНСС:
/п/
ДАНИЕЛА МАРЧЕВА
Вярно с оригинала.
Емилия Петкова:...................................
гл. експерт в отдел САОД,
дирекция ИТСС, АВСС
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