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Относно: Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт

Уважаеми Г-жо/Г-не,
Сдружение “Съдебно – счетоводни експерти на РБългария“/ССЕРБ/ е
неправителствена организация, която е създадено през 2001 година и утвърдило се като
стандарт в изготвяне на експертни становища и оценки. Вече 19-та година имаме за
цела да обединим в структурата си от професионални връзки действащи, признати и
доказани експерти, оценители, вещи лица и арбитражни експерти. До 2018 година
негови председатели са Професор Иван Душанов и Проф. Божанка Неделчева, като към
настоящия момент те са почетни пожизнени членове на Сдружението. През годините са
проведени множество обучения в прокуратура, следствие, съд, структури на МВР и
разследващи органи.
Ние от “Съдебно – счетоводни експерти на РБългария“/ССЕРБ/“ следим от близо
протичащите процеси свързани с дейността на съдебните експерти и изказваме своето
съмнение относно положителните резултати от така формулираните текстове в проекта на
Закона за допълнение на ЗСВ.
На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК възразяваме срещу приемането на заявения Проект на
Закон за допълнение на ЗСВ във така предложените законодателни изменения.
Членове на Сдружението бяха членове на работната група към Министерсто на правосъдието
- за разработване на вече влязлото в сила изменение на Наредба 2 за вписването, квалификацията и
възнагражденията на вещите лица.

Въпросът за регистър на вещите лица беше широко обсъждан на заседанията на работната
група. Считаме, че при разработване на регистъра следва да се вземат в предвид предложенията,
които постъпваха в работната група, както и становищата по тях.
Считаме, че информацията в списъците не е достатъчна, за да бъде разработен регистър.

Класовете експертизи са твърде широки. Считаме, че следва да бъдат разработени подетайлни подкласове. Съществено при разработване на регистъра е каква информация ще
съдържа и дали ще дава възможност за търсене по няколко критерия.
Предлагаме при разработване на регистъра да бъде сформирана работна група, в която
да бъдат поканени активните участници в предходната работна група, които да продължат
работата по съдържанието на регистъра.
Cъздaвaнeтo нa eлeĸтpoнeн peгиcтъp caмo пo ceбe cи e oтличнo нaчинaниe и сме
убедени, че е стъпка към подобряване на възлагането на съдебни експертизи. От друга
страна възниква въпросът защо единният регистър на вещите лица не се регламентира в
Закон за вещите лица и експертна дейност? Този така належащ въпрос се поставя от дълги
години и считаме, че именно сега е моментът за създаване на работна група, която да
изработи „Закон за вещите лица и експертната дейност“, който да регламентира всички
необходими етапи в назначаването на съдебните експертизи, статутът на вещите лица и
експертите в национален мащаб, както и да се отстранят недостатъците в практиката
относно назначаването на съдебни експертизи. Именно поради тази причина считаме, че е
кoнcтитyциoннo нeдoпycтимo peгиcтъpът на вещите лица дa фигypиpa в зaĸoн, a дaннитe,
ĸoитo ce cъдъpжaт в нeгo - в пoдзaĸoнoв нopмaтивeн aĸт.
Относно заложената идея за оценявана и рейтинг на вещите лица, считаме че ще се
създаде конфликт на интереси и налагане на порочни практики при възлагане на съдебните
експертизи. Недопустимо е съдът или страната, която изисква съдебната експертиза да дава
оценка и да формира рейтинг на вещи лица. Ще се допусне конфликт на интереси и
създаване на възможност за корупция и порочни практики от една страна, и от друга Съдът
или страната възложител нямaт cпeциaлни пoзнaния, зa дa oцeнявaт eĸcпepтитe, още повече
да определят „рейтинг“ на вещите лица. И не на проследно място, Съдът е дocтaтъчнo
нaтoвapeн, зa дa ce aнгaжиpa c изготвяне на рейтингови оценки.
Относно начинът на обсъждане на проектът считаме, че няма да бъде постигнат
търсеният и необходим резултат чрез провеждане на обсъждане в така състоящият се
формат по време на пандения. Срокът на публикуване на Проектът и предоставяне на
становища обхваща периодът на ИП от една страна, и от друга считаме, че следва да бъде
организирана публична дискусия и обсъждане в работна група. Назначаването на съдебни
експертизи касае ефективността на съдебната система, оптимизиране на съдебните процеси
и решаване на неотложни въпроси относно на съдебната система на Р България.
В обобщение на горното отправяме следното предложение:
1. Да бъде назначена работна група, в която да участват утвърдени вещи лица и/или
сдружения на вещи лица и експерти, които да разработят подробни критерии за
разработване на регистъра, като се вземат в предвид предложенията, които
постъпваха в работната група 2018г относно Наредба 2, както и становищата по
тях.
2. Да бъде назначена отделна работна група, която да изготви и предложи закон за
Вещите лица и експертната дейност, каквото е решението на Конституционния
Съд.

В тази връзка моля Сдружение „Съдебно – счетоводни експерти на Р България“ да
бъде включено като член чрез Председателя си Ева Марчева и/или други членове на
сдружението.
Като се надявам, че така представеното становище ще бъде прието вярвам, че ще е
начало на ползотворно сътрудничество, оставам

С уважение:
Председател на сдружение
„Съдебно – счетоводни експерти на РБългария“
/Ева Марчева/
12.05.2020
Гр. София

