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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Към настоящия момент извършването на експертизите и дейността на вещите
лица са нормативно уредени в ГПК, АПК, НПК, НК, Закона за съдебната власт и
Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите
лица.
За всеки съдебен район на окръжен и административен съд, както и за
специализирания наказателен съд се съставят списъци на вещи лица, а председателите
на ВАС, ВКС, ВКП, ВАП и НСлС могат да утвърждават отделни списъци за своите
нужди. Тази фрагментарност в уредбата затруднява значително досъдебното
производство и съдебния процес и често води до забавяне.
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Анализът на действащата нормативна уредба и практика, касаеща процедурите за
възлагане и извършване на експертизи и организацията на дейността на вещите лица,
показва също така, че не са предвидени индикатори за отчитане на качеството на
извършените експертизи, а формата за проверка и контрол по отношение на дейността
на вещите лица не е в достатъчна степен ефективна.

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.).

В рамките на проект „Обновени информационни системи за по-добро
обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие“, финансиран по
Оперативна програма „Административен капацитет“ и изпълняван от Висшия съдебен
съвет (ВСС), е разработен специализиран софтуер за мониторинг и контрол на вещите
лица. С него се систематизира и актуализира информацията за наличността,
специалността и дейността на вещите лица, проведените експертизи и резултатите от
тях. Този софтуер обаче се използва от съдилищата поотделно, без да има взаимна
свързаност между тях и единна база данни.
Отчитайки голямото значение на съдебната експертиза за информираното и
обосновано решение на съда, с настоящия законопроект се предлага създаването на
автоматизирана информационна система (АИС) „Единен регистър на вещите лица“,
като се надгради съществуващият до сега регистър, но се избегне фрагментарността
при избора на вещи лица. Това ще позволи органите на досъдебното и съдебното
производство да намират бързо и лесно вещи лица с подходяща специалност, които да
изготвят необходимите експертизи.
Регистърът ще се администрира и поддържа от Министерството на
правосъдието, като след въвеждането ѝ специализираният софтуер за мониторинг и
контрол на вещите лица на Висшия съдебен съвет ще престане да се използва, за да се
избегне паралелното поддържане на двата регистъра.
С Решение № 546 на Министерския съвет от 18 септември 2019 г. за изменение
и допълнение на Решение № 163 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на
Стратегия за развитие на електронното управление в Република България (2014-2020)
е приета Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в
Република България (2019-2023). Съгласно т. 5 от цитираното решение при
нормативното регламентиране, внедряване и надграждане на регистри
административните органи се съобразяват с принципите и мерките за реформа,
предвидени в Концепцията за регистрова реформа (Концепцията), Приложение 2 към
актуализираната стратегия.
В раздел V ,,Мерки за реформа на съществуващия модел на организация на
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регистрите‘‘, т. 5.3. ,,Отпадане на регистри без нормативно основание и уреждане със
закон на регистри, предвидени в подзаконов нормативен акт‘‘ от Концепцията, е
предвидено, че законодателно трябва да бъде закрепен принципът, че регистър може
да се създава само със закон. Създаването на регистрите със закон, според приетата
Концепция, ще осигурява повече възможности за контрол на процеса на създаване на
нови регистри.
Съгласно т. 5.6 ,,Нормативно регламентиране и унификация на структурата,
формата на данните и технологичните процеси‘‘ от Концепцията е необходимо
прецизиране на нормативната регламентация по отношение на регистрите, като се
установят ясни изисквания за обстоятелствата, подлежащи на вписване, които трябва
да бъдат уредени във всеки съответен закон, при създаването на нов регистър.
Гореизложеното води до извода, че са необходими законодателни изменения за
решаване на констатираните в т. 1.1 проблеми.
Не е възможно проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство или чрез промяна в организацията на работа.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт.
2. Цели:
За решаване на така дефинираните проблемие необходимо усъвършенстване на модела
на експертизите чрез изграждането и внедряването на единен национален регистър на
вещите лица, което ще доведе до използването на удобен интерфейс за избор на вещи
лица на база на зададени критерии по случаен принцип или чрез конкретен избор при
необходимост от специфични експертизи и ниво на познание. За всяко вещо лице
трябва да се поддържа електронно досие с история на изготвяните експертизи,
решението на органа (приема или не заключението на експерта, с включени мотиви,
дали е възложена допълнителна или повторна експертиза и с какви мотиви, в срок ли
са предоставени заключенията на експерта), както и броят откази за извършване на
експертиза по конкретно дело и съответните основания. По този начин ще се
осъществява и контрол върху качеството и дейността на вещите лица и по-специално
върху броя извършени експертизи и тяхното качество.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Министерството на правосъдието;
Висшият съдебен съвет;
Министерството на вътрешните работи;
Върховният касационен съд;
Върховният административен съд;
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Върховна касационна прокуратура;
Върховна административна прокуратура;
Националната следствена служба;
Окръжните съдилища, административните съдилища и Специализираният наказателен
съд;
Специалистите, утвърдени за вещи лица (в момента като вещи лица работят над 10 000
експерта, за които няма информация колко от тях са действащи, колко са включени в
списъците формално и колко са починали);
Сдружения на специалистите, утвърдени за вещи лица;
Гражданите.
4. Варианти на действие:
Вариант за действие 0 „Без действие“:
В момента за всеки съдебен район на окръжен и административен съд, както и за
специализирания наказателен съд се съставят списъци на вещи лица, а председателите
на ВАС, ВКС, ВКП, ВАП и НСлС могат да утвърждават отделни списъци за своите
нужди. Тази фрагментарност в уредбата затруднява значително досъдебното
производство и съдебния процес и често води до забавяне.
Анализът на действащата нормативна уредба и практика, касаеща процедурите за
възлагане и извършване на експертизи и организацията на дейността на вещите лица
показва също така, че не са предвидени индикатори за отчитане на качеството на
извършените експертизи, а формата за проверка и контрол по отношение на дейността
на вещите лица не е в достатъчна степен ефективна.При този вариант няма да:


бъде създаден Единен регистър на вещите лица;



бъде осъществен адекватен контрол върху качеството и дейността на вещите
лица и по-специално върху броя извършени експертизи и тяхното качество.

Вариант 0 не е приложим за решаване на идентифицираните проблеми, както и за
постигане на поставените цели.
Вариант за действие 1 „Приемане на предложения проект на акт“:
При реализиране на този вариант:


ще се изгради и внедри Единен национален регистър на вещите лица, което ще
доведе до използването на удобен интерфейс за избор на вещи лица на база на
зададени критерии по случаен принцип или чрез конкретен избор при
необходимост от специфични експертизи и ниво на познание. За всяко вещо
лице системата ще поддържа електронно досие с история на изготвяните
експертизи, решението на органа (приема или не заключението на експерта, с
включени мотиви, дали е възложена допълнителна или повторна експертиза и с
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какви мотиви, в срок ли са предоставени заключенията на експерта), както и
броят откази за извършване на експертиза по конкретно дело и съответните
основания. По този начин ще се осъществява и контрол върху качеството и
дейността на вещите лица и по-специално върху броя извършени експертизи и
тяхното качество;


ще функционира централизирана база данни и ще поддържа информация като
имена, адрес – постоянен и настоящ, електронни адреси за комуникация и
уведомяване, съдебни райони, образователен ценз, квалификация,
специализации, области, в които експертът притежава специални знания, и др.



ще се предоставят средства за генериране на справки, отчети и анализи за
изготвяне на прогнози, свързани с търсенето и предлагането на вещи лица със
специфични области на знание, свързани с географското разпределение на
вещите лица и нуждите на съответните райони.



заявителят ще има възможност да даде оценка на вещото лице за всяко
изготвено от него заключение, като по този начин ще се формира рейтингът на
вещото лице. Така ще бъде възможно да се извършва оценка на начина по
който е било избрано вещото лице, на ефективността на възлаганите
експертизи, по какъв начин и до колко те са били от полза за решаването на
конкретния случай и на възложителя на експертизата.



Автоматизираната информационна система „Единен регистър на вещите лица“
ще предоставя достатъчно сигурен механизъм за достъп на потребителите до
функциите на системата и информацията, която се съхранява в нея, като не
позволява нейното манипулиране.

За реализирането на Вариант 1 не са необходими допълнителни разходи/трансфери
или други плащания, които да бъдат одобрени по бюджета на Министерството на
правосъдието или по сметка за средства от ЕС, за сметка на бюджети по държавния
бюджет.
Вариант за действие 2 „Предприемане на организационни и други мерки без
нормативни промени“:
Извършването на експертизите и дейността на вещите лица са нормативно уредени в
ГПК, АПК, НПК, НК, Закона за съдебната власт и Наредба № 2 от 2015 г. за
вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.
В този смисъл не е възможно предприемането само на организационни и други мерки.
Необходимо е уреждането на проблема с нормативен акт.
Предлагаме да бъде избран Вариант 1 по съображенията, изложени в него.
5. Негативни въздействия:
Разгледаните варианти на въздействие са представени общо за заинтересованите
страни.
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Вариант за действие 0 „Без действие“:
При този вариант няма да:


бъде създаден Единен регистър на вещите лица;



бъде осъществен адекватен контрол върху качеството и дейността на вещите
лица и по-специално върху броя извършени експертизи и тяхното качество.

Вариант за действие 1 „Приемане на предложения проект на акт“:
Не се предвиждат негативни въздействия.
Вариант за действие 2 „Предприемане на организационни и други мерки без
нормативни промени“:
Не е възможно предприемането само на организационни мерки. Необходимо е
уреждането на проблема с нормативен акт.
За този вариант са присъщи всички негативни въздействия на Вариант 1.
6. Положителни въздействия:
Вариант за действие 0 „Без действие“:
При неприемане на проекта на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт
положителни въздействия върху заинтересованите страни не се очакват.
Вариант за действие 1 „Приемане на предложения проект на акт“:
При реализиране на този вариант:


ще се изгради и внедри Единен национален регистър на вещите лица, което ще
доведе до използването на удобен интерфейс за избор на вещи лица на база на
зададени критерии по случаен принцип или чрез конкретен избор при
необходимост от специфични експертизи и ниво на познание. За всяко вещо
лице системата ще поддържа електронно досие с история на изготвяните
експертизи, решението на органа (приема или не заключението на експерта, с
включени мотиви, дали е възложена допълнителна или повторна експертиза и с
какви мотиви, в срок ли са предоставени заключенията на експерта), както и
броят откази за извършване на експертиза по конкретно дело и съответните
основания. По този начин ще се осъществява и контрол върху качеството и
дейността на вещите лица и по-специално върху броя извършени експертизи и
тяхното качество;



ще функционира централизирана база данни и ще поддържа информация като
имена, адрес – постоянен и настоящ, електронни адреси за комуникация и
уведомяване, съдебни райони, образователен ценз, квалификация,
специализации, области, в които експертът притежава специални знания, и др.;



ще се предоставят средства за генериране на справки, отчети и анализи за
изготвяне на прогнози, свързани с търсенето и предлагането на вещи лица със
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специфични области на знание, свързани с географското разпределение на
вещите лица и нуждите на съответните райони;


заявителят ще има възможност да даде оценка на вещото лице за всяко
изготвено от него заключение, като по този начин ще се формира рейтингът на
вещото лице. Така ще бъде възможно да се извършва оценка на начина по
който е било избрано вещото лице, на ефективността на възлаганите
експертизи, по какъв начин и до колко те са били от полза за решаването на
конкретния случай и на възложителя на експертизата;



Автоматизираната информационна система „Единен регистър на вещите лица“
ще предоставя достатъчно сигурен механизъм за достъп на потребителите до
функциите на системата и информацията, която се съхранява в нея, като не
позволява нейното манипулиране.

Вариант за действие 2 „Предприемане на организационни и други мерки без
нормативни промени“:
При неприемане на законопроекта положителни въздействия върху заинтересованите
страни не се очакват.
Положителните въздействия са валидни за всички заинтересовани страни.

7. Потенциални рискове:
Не се идентифицират потенциални рискове при реализирането на Вариант 1 –
приемане на проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
X Няма ефект
Законопроектът не регулира предоставянето на административни услуги и не въвежда
нови задължения за физическите и юридическите лица и в този смисъл няма
отношение към административната тежест за физическите и юридическите лица.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Не

9. Създават ли се нови регистри?
Създава се Единен регистър на вещите лица.
В рамките на проект „Обновени информационни системи за по-добро обслужване.
Нормативна уредба на електронното правосъдие“, финансиран по ОПАК и изпълняван
от ВСС, е разработен специализиран софтуер за мониторинг и контрол на вещите
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лица. С него се систематизира и актуализира информация за наличността,
специалността и дейността на вещите лица, проведените експертизи и резултатите от
тях. По този начин се осъществява и контрол върху качеството и дейността на вещите
лица. Този софтуер се използва от съдилищата поотделно, без да има взаимна
свързаност между тях и единна база данни, като всеки съдебен район работи с
конкретни вещи лица, без да има възможност за използване на тяхната експертиза в
друг съдебен район при нужда. Изграждане само на сигурна връзка между отделните
райони няма да предостави възможност за търсене в единна база данни и оценка на
предоставяните експертизи. Създаването на АИС „Единен регистър на вещите лица“
ще позволи органите на досъдебното и съдебното производство да намират бързо и
лесно вещи лица с подходяща специалност, които да изготвят необходимите
експертизи.
АИС ще е уеб базирана с централизирана база данни. Ще поддържа като минимум
следните номенклатури, свързани със съдебни райони, структури в досъдебно и
съдебно производство, видове експертизи, образователен ценз, квалификация на вещи
лица, експертни познания, видове заявители на експертизи и др. Ще поддържа
информация, като имена, адрес-постоянен и настоящ, електронни адреси за
комуникация и уведомяване, съдебни райони, образователен ценз, квалификация,
специализации, области на експертиза и др. Системата ще предоставя лек и удобен
интерфейс за избор на вещи лица на база на зададени критерии по случаен принцип
или чрез конкретен избор при необходимост от специфични експертизи и ниво на
познание. За всяко вещо лице системата ще поддържа история на изготвяните
експертизи, решението на органа (приема или не заключението на експерта, с
включени мотиви, дали е възложена допълнителна или повторна експертиза – мотиви,
в срок ли са предоставени заключенията на експерта), както и броят откази за
извършване на експертиза по конкретно дело и съответните основания.
За всяка експертиза заявителят ще има възможност да даде оценка на вещото лице,
като по този начин ще се формира неговия рейтинг. Така ще е възможно да се
извършва оценка на ефективността на възлаганите експертизи, по какъв начин и до
колко са спомогнали решаването на конкретния случай, съдебния състав или
структурата заявител, начина по който е било избрано вещото лице. Предвижда се
разработване на средства за миграция на съществуващите бази данни към единна
такава.
Системата ще предоставя средства за генериране на справки, отчети и анализи за
изготвяне на прогнози, свързани с търсенето и предлагането на вещи лица със
специфични експертизи и области на познание, свързани с географското
разпределение на вещите лица и нуждите на съответните райони. Системата ще
предоставя достатъчно сигурен механизъм за достъп на потребителите до функциите
на системата и информацията, която се съхранява в нея, като по никакъв начин не
позволява нейното волно или неволно манипулиране. Системата ще предоставя
възможност за дефиниране на роли и групиране на потребителите по определени
функционални принципи. Архитектурата на системата ще гарантира достъп 24/7/365,
като позволява едновременна работа на не по-малко от 200 потребителя, ще позволява
мащабируемост на системата и базата данни, само чрез разширяване на
възможностите на хардуера. Ще се предвиди възможност за бъдеща миграция върху
ресурсите на Държавния хибриден частен облак.
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10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия
(МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
X Няма ефект
Законопроектът не регулира обществени отношения, свързани с дейността на МСП.
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
X Не
12. Обществени консултации:
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове
законопроектът, мотивите към него, Частичната предварителната оценка на
въздействието и становището на дирекция ,,Модернизация на администрацията‘‘ ще
бъдат публикувани на Портала за обществени консултации и на интернет страницата
на Министерство на правосъдието за становища и предложения.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☐ Да
X Не

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Любомир Талев – директор на дирекция ,,Съвет
законодателство‘‘
Дата: 03.04.2020 г.
Подпис:

по

