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ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Предлагам на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на
вещите лица.
Мотивите за предлаганите изменения са следните:
1. Във връзка с условията, на които трябва да отговарят специалистите,
утвърдени за вещи лица:
Едно от условията, на което трябва да отговарят специалистите, утвърдени за
вещи лица, за вписването им в списъка на вещите лица е да притежават
образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“. Високата
образователна степен е предпоставка за задълбочени знания в областта на науката,
изкуството или техниката. Не се лишават от възможността да бъдат вещи лица и
специалисти, които са със завършено средно образование, като изискването за тях е
обвързано с по-дълъг професионален стаж, което е гаранция за професионализъм в
конкретната област.
2. По отношение на списъците на специалистите, утвърдени за вещи
лица:
Предвижда се за Агенцията по вписванията да се съставя списък на
специалистите, утвърдени за вещи лица, с цел привеждане на Наредбата в
съответствие с чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, който регламентира изготвянето на
оценки за целите на апортните вноски, които се изготвят от три вещи лица.
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3. Във връзка с реда за отписване на вещите лица:
Посочват се критерии за контрол на дейността на вещите лица и възможност
за отписването им от списъците, в случай че не е налице добра организация на тяхната
работа и участието им в процеса не допринася за своевременното и качественото му
приключване.
4. Във връзка с възнагражденията на вещите лица:
Увеличава се размерът на почасовото възнаграждение на вещите лица, като
същото се определя като 3% от установената минимална работна заплата за страната
към датата на възлагане на експертизата.
Предлага се промяна на възнаграждението за експертизи, извършени в
почивни дни и през дните на официални празници – съответно от 75 % до 150 % и от
100% до 200%. Предвижда се, че когато се налага експертизата да бъде извършена в
такива дни, това изрично да се посочва в акта за възлагането ѝ.
5. Други предложения:
Разменя се систематичното място на разпоредбите на чл. 14 и чл. 15, с оглед
на спазването на последователността на процедурите.
На следващо място, с оглед на необходимостта редът за изплащане на
възнаграждение за изслушване на експертизата да бъде прецизиран, като изрично се
упоменат и служителите на Министерството на вътрешните работи и на
Прокуратурата на Република България, се предлагат изменения в чл. 21, ал. 2. Тези
плащания ще бъдат разграничени от тези, дължими за изготвянето на самата
експертиза, които се изплащат на министерството или на прокуратурата. В
структурата на Национална Следствена служба (НСлС) има отдел „Криминалистика“,
създаден съобразно чл. 149, ал. 2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Отделът
извършва криминалистически експертизи и подпомага работата на следователите при
извършване на действия по разследването. Отделът се състои от експерти и
специалисти със съответната квалификация, назначени на такива длъжности по
Единния класификатор, утвърден от Висшия съдебен съвет и се ръководи от началник,
пряко подчинен на директора на НСлС и заместник на главния прокурор по
разследването.
Експертите от отдела се вписват в списъците на вещи лица по чл. 398 от ЗСВ
и изготвят експертизи за нуждите на досъдебното и съдебното производство по
наказателни дела. Експертизите се назначават по реда, предвиден в НПК, с възлагане
на вещо лице- експерт-криминалист от отдела, който се определя от началника на
този отдел.
Служителите от отдел „Криминалистика“ работят по досъдебни производства,
по които разследването се провежда лично от прокурор или от следовател, като
подпомагат дейността на съответните прокурори и на следователите от Национална
следствена служба, следствените отдели при Софийска градска прокуратура и
Специализираната прокуратура и следствените отдели при окръжните прокуратури
в страната.
Със заповед № РД-04-05/12.01.2017г. на главния прокурор на Република
България, изменена и допълнена със заповед № РД-04-79/15.03.2017 г., шест мобилни
центрове за разследване са разпределени за нуждите на Окръжна прокуратура гр.
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Бургас, Окръжна прокуратура гр. Варна, Окръжна прокуратура гр. Велико Търново,
Окръжна прокуратура гр. Пловдив, Окръжна прокуратура гр. София и Софийска
градска прокуратура.
Със заповед № РД-02-13/11.07.2017г. на главния прокурор на Република
България са утвърдени правила по чл. 138 т. 6 от ЗСВ за организацията и работата на
отделите „Криминалистика“ и „Оперативен дежурен център“ в НСлС и на мобилните
центрове за разследване (Правилата).
В Правилата е предвидено, че по разпореждане на главния прокурор или на
директора на НСлС и заместник на главния прокурор по разследването, служителите
от отдела извършват експертизи и оказват техническа и методическа помощ и по
досъдебни производства, възложени на друг разследващ орган.
Съгласно чл. 22 от Наредбата, когато за извършването на експертиза е
определено вещо лице, което е служител на МВР органите, назначили експертизата,
заплащат на министерството и направените разходи за труд, консумативи и
режийните разноски.
В тази връзка, е необходимо да бъде предвиден ред, по който ще бъде
изплащано възнаграждение за извършена експертиза, когато за нейното извършване
е определено вещо лице, което е служител на Прокуратурата на Република България.
В този случай органите, назначили експертизата, следва да заплащат на
Прокуратурата направените разходи за труд, консумативи и режийните разноски,
аналогично на реда, предвиден за заплащането на извършени експертизи от вещи
лица - служители МВР.
С цел да се избегне предопределянето на размера на възнаграждението на
вещото лице, се предвижда, че при съобразяване и преценка на обстоятелствата по
чл. 23, ал. 1 справката-декларация не обвързва органа, назначил експертизата.
По отношение на Приложение № 1 към чл. 4 „Съдебни експертизи по класове
и видове“ се предвижда актуализиране, с оглед на практиката по изготвяне на
експертизи, както и уеднаквяването на терминологията с тази на Наредба № 1 от 19
юли 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества
или техни аналози.
Предлагам, в съответствие с изискванията на 26, ал. 3 от Закона за
нормативните актове, проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица да
бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието и на
Портала за обществени консултации, като на заинтересованите лица се предостави 30дневен срок за предложения и становища по проекта.
В съответствие с чл. 403, ал. 1 от ЗСВ, проектът на Наредба ще бъде изпратен
за съгласуване от пленума на Висшия съдебен съвет.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.
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