До
Министерство на правосъдието
До
Министерски съвет
Портал за обществени консултации
До
Висш съдебен съвет

СТАНОВИЩЕ
от служители на МВР, явяващи се в съдебни заседания като вещи лица,
във връзка с обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и
възнагражденията на вещите лица
Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за
вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, обявен за обществена
консултация на 27.04.2018г.
Уважаеми г-жи и г-да,

Във връзка със стартиралите нови обществени консултации по проекта на Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и
възнагражденията на вещите лица, считаме, че следва да се измени и коригира § 13 на
представения проект за Наредба, тъй като с него се поставят в неравностойно и
дискриминационно положение служителите на МВР, притежаващи специални знания и
явяващи се като вещи лица в съдебни заседания.
В предложеният текст е посочено, че определените възнаграждения по чл. 21, ал.1 при явяване на вещо лице и отлагане на делото, по независещи от него причини на същото,
освен разходите, се заплаща и възнаграждение в размер не по-малко от 20 лв. и ал. 2 на
същата разпоредба - при явяване на вещото лице пред съда за изслушване по изготвена в
досъдебната фаза на наказателния процес експертиза, освен посочените в чл. 20, ал. 2
разноски, се заплаща възнаграждение не по-малко от 20 лв., в случаите когато вещото лице
е служител на МВР, „тези възнаграждения се заплащат на министерството“.

За предложеното законодателно изменение не са посочени мотивите, породили този
ограничителен и дискриминационен за служителите на МВР режим. В доклада на зам.министър Десислава Ахладова е посочено, че „са предложени редакции на текстове с оглед
преодоляване на съществуващата неяснота на разпоредбите относно явяването на
служители на Министерството на вътрешните работи (МВР) за изслушване на изготвената
експертиза“. Така предвидената промяна на този текст, поставя следните въпроси:
1. Защо зам.-министър Ахладова предлага този текст, касаещ възнаграждения само
на една от категориите вещи лица, който напълно противоречи на текста, предложен в
предишния проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за
вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, обявен за обществена
консултация на 05.12.2017 г. и докладван от нея на г-жа Цецка Цачева по следния начин:
„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 ще се изплащат на министерството или на
прокуратурата“?
Предложеният, тогава текст, който е плод на труда на работна група от специалисти
и представители на заинтересовани от наредбата страни се казва: „§ 12. В чл. 21, ал. 2 след
думите ,,вещото лице“ се поставя запетая и се добавя ,,включително и когато е служител на
МВР, назначен на експертна длъжност, или служител на ПРБ, назначен на експертна
длъжност,“.
2. Има ли договорка между зам.-министър Ахладова и зам.-министъра на
вътрешните работи г-н Красимир Ципов за промяна на текста, касаещ изплащането на
възнагражденията, присъдени на вещото лице, служител на МВР, за явяване и защита на
експертиза в съдебно заседание?
По наша информация предложените промени са направени едностранно, без да се
вземе мнението на работната група по Наредбата, в следствие на писмо с рег. № 8121001950/31.01.2018г. на зам.-министър Красимир Ципов до зам.-министъра на правосъдието
Десислава Ахладова.
3. Запозната ли е зам.-министър Ахладова със заповед на Министъра на вътрешните
работи с рег. № 8121з-319/23.03.2018г., в която т.11а гласи следното „При определяне на
възнаграждение за явяването му пред съда за изслушване, включително в случаите на
отлагане на делото, определеният за вещо лице служител на МВР задължително да
уведомява съда, че сумата трябва да се изплати на министерството“?
Стр. 2
Становище от служители на МВР, явяващи се в съдебни заседания като вещи лица, във връзка с обществено обсъждане
на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и
възнагражденията на вещите лица

Горе цитираната заповед създава сериозни трудности пред служителите на МВР,
явяващи се като вещи лица в съдебни заседания. В повечето случай в председателите на
съдебните състави буди недоумение как министерска заповед може да нарежда на съдия,
още повече, че същата противоречи на НПК и ЗМВР.
В чл. 60, ал. 3 от ЗМВР е казано, че „когато за извършването на експертиза е
определен служител на МВР, ведомствата и органите, назначили експертизата, заплащат на
МВР направените разходи за труд и консумативи и режийните разноски”. В закона изрично
не се коментира възнаграждението, присъдено на вещото лице за явяване и защита на
изготвената от него експертиза в съдебно заседание, което според нас се явява
допълнителен труд и упражняване на авторски права. В съдебно заседание много често се
налага вещото лице да отговаря на редица допълнителни въпроси, които не са били
зададени в постановлението на органа, назначил експертизата. Съгласно чл. 150, ал.1 от
НПК, вещото лице има право да получи възнаграждение за положения труд, като
служителите на МВР не са разграничени изрично от останалите вещи лица.
4. С какво служителите на МВР, които са в служебни правоотношения по ЗМВР и
ЗДСл и се явяват като вещи лица пред съд, се различават от други вещи лица, които имат
служебни правоотношения по специални закони (например служители на Прокуратурата на
Република България, Агенцията по вписванията, Агенция Митници, Министерство на
отбраната и др.)?
5. Вещото лице носи персонална наказателна отговорност за дадените от него
заключения, съгласно чл. 291 от НК. МВР не носи споделена отговорност и не осигурява на
вещите лица, служители на министерството правна помощ при водени срещу тях дела по
текстовете на ал. 1 и ал. 2 от чл. 291 от НК.
МВР не покрива наложени глоби на негови служители, явяващи се като вещи лица,
съгласно чл. 149, ал. 5 от НПК, дори и в случаи, когато неявяването им е поради служебна
ангажираност във връзка с работата им по ЗМВР.
6. За да се явят в съдебни заседания вещите лица, служители на МВР, заплащат
авансово разходите си за явяване (пътни, дневни и квартирни) за своя сметка. В повечето
случаи тези средства им се възстановяват от съответния съд, съгласно заложеното в чл. 20,
ал. 2 Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите
лица, по банков път след повече от месец, като съответното съдебно счетоводство се
позовава на чл.27, ал.1 от Наредбата. По този начин, при участие на вещо лице, служител
на МВР, в едно или повече съдебни заседания за месец, извън града на неговото
местоживеене, служителят лишава себе си и семейството си от средствата, предвидени за
тяхната месечна издръжка (битови сметки, храна, лекарства и др.).
Стр. 3
Становище от служители на МВР, явяващи се в съдебни заседания като вещи лица, във връзка с обществено обсъждане
на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и
възнагражденията на вещите лица

7. Служителите на МВР, които се явяват като вещи лица в съдебни заседания не се
компенсират по никакъв начин от МВР в следните случаи:
- При явяване в съд, който се намира извън мястото им на местоживеене, когато на
служителите им отнема повече от 8 работни часа.
- За явяване в насрочено за първи работен ден от седмицата съдебно заседание, се
налага пътуването да се осъществи в почивен или празничен ден.
- При явяване в съдебно заседание по време на платен годишен отпуск.
Така предложената законова разпоредба създава асоциации за неоснователно
обогатяване в полза на МВР за сметка на служителите си и ще доведе до отлив на
служители, които да желаят да се явяват по дела.
Освен това поставянето на служителите на МВР, които се явяват като вещи лица в
съдебни заседания, в неравностойно и дискриминационно положение, представлява
основание за атакуване на Наредбата за изменение на за изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица,
като подзаконов нормативен акт, поради противоречието му със Закона, което отново ще
постави статута на тези служители извън правна рамка.
Уважаеми г-жи и г-да,
Моля да вземете предвид изложените от нас съображения и да не позволите един
подзаконов нормативен акт да се яви инструмент за поставяне в дискриминационно
положение на високообразовани и компетентни граждани.

Към становището са приложени над 200 подписа на засегнати служители на МВР от
цялата страна.

Стр. 4
Становище от служители на МВР, явяващи се в съдебни заседания като вещи лица, във връзка с обществено обсъждане
на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и
възнагражденията на вещите лица

