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До

Министерски съвет
Портал за обществени консултации

Становище
От

сдружение Камара на вещите лица в
България,
представлявано
от
Мариана Станева – председател,
адрес за кореспонденция: гр. Варна,
ул. „Ат. Томов“ 9 ап.5

Относно: Проект за Закон за допълнение на Закона за съдебната власт
Подкрепяме създаването на регистър на вещите лица.
Сдружение "Камара на вещите лица в България" беше член на работната група към
Министерство на правосъдието - за разработване на вече влязлото в сила изменение на
Наредба 2 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.
Настоявахме за създаване на Регистър на вещите лица, като депозирахме конкретни
предложения в тази насока. При последвалите обсъждания поставихме въпроси, които сме
разисквали на заседания на КВЛБ:
1. Класовете експертизи са твърде широки. Считаме, че следва да бъдат разработени подетайлни подкласове
Към съдебно-счетоводните експертизи попадат и експертизи, изискващи специални
знания в областта на банковото дело, кредитния анализ, митническо законодателство и
тарифиране и др., което създава затруднения за съдиите при избора на вещи лица с тясна
специализация. Аналогично: при съдебно-техническите и други класове експертизи
2. Не е застъпен въпросът с Агенция по вписванията, която също ползва вещи лица
Кой регистър ще ползва Агенция по вписванията - Регистъра към Министерство на
правосъдието или собствен (какъвто и до момента няма, въпреки вмененото й с Наредба 2
задължение). Към момента ползва оценители, част от които не са вещи лица - в нарушение
на Търговския закон
3. Следва да се определи кръга от ползватели на регистъра и информацията, до която ще
имат достъп - предвид защита на личните данни на вещите лица
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4. Съществено при разработване на регистъра е каква информация ще съдържа регистъра
и дали ще дава възможност за търсене едновременно по няколко критерия

Информацията в списъците към съдилищата не е достатъчна, за да бъде разработен
регистър. В списъците има 'мъртви души' и вещи лица, които системно стават причина за
отлагане на дела: не изготвят експертизи в срок или избират делата, по които да изготвят
експертизи.
В практиката има ситуации, в които вещо лице приема част от задачите по допусната
ССЕ. Депозира молба, в която сочи, че за останалите няма нужната квалификация и моли
съда да назначи за изготвянето им друго вещо лице. Визираме изготвяне на ССЕ по дело с
банка и задачи, предполагащи наличие на компетентност в областта на кредитния анализ –
област извън компетентността на счетоводител
Възниква въпросът дали едно вещо лице може да има частична компетентност за
съответния клас експертизи и дали частичната компетентност е достатъчна, за да бъде
вещо лице в съответната област.
Въпросът за регистър на вещите лица беше широко обсъждан на заседанията на
работната група. Срещна подкрепа от представителите на различни институции.
Ние от КВЛБ подкрепяме създаването на регистър на вещите лица като считаме, че
Закона за съдебната власт следва да защитава правовия ред, а не да обслужва интересите на
определени вещи лица.
Настояваме при разработване на регистъра да се вземат в предвид предложенията, които
постъпваха в работната група, както и становищата по тях.
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
Не подкрепяме идеята за оценка на вещото лице от страна на заявителя – в съдебния
процес винаги има две страни с противоположни позиции и е съвсем резонно една от страните
да не е доволна от заключението. Оценката на тази страна нито ще е обективна, нито ще е
безпристрастна.
Настояваме да бъде запазена възможността на съдиите да избират и назначават вещи
лица по своя преценка и вътрешно убеждение. Те най-добре познават работата на вещите лица.

12.05.2020г.

Председател:
/М. Станева/
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