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До  

ГС към ВСС  

Работна група по Наредба № 2 за вещите лица 

 

СТАНОВИЩЕ НА СНЦОП „ОБЕДИНЕНИЕ НА 
СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“, ЕИК 205846611,  

гр. София, бул. “Васил Левски“ № 38, ет. 2, представлявано 
от ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ – председател на 
УС 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

В определения срок представяме становище на тема Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за 
вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, както  и  
вижданията на работния екип от сдружението относно необходимостта от 
създаване на отделен Закон за вещите лица. 

 
I. Аргументи за необходимостта от създаване на отделен закон за вещите лица: 

Основните положения относно дейността на вещите лица са предвидени в Закона за 
съдебната власт в около десетина разпоредби. Пак там е предвидено, че с наредби 
на Министъра на правосъдието, съгласувано с ВСС, се определят условията, 
сроковете и изискването за включване на специалисти в списъците на вещите лица 
и преводачите. Има издадени две такива наредби – една обща за вещите лица и 
една за преводачите. Отделно от тях има издадени няколко други наредби, които се 
прилагат към дейността на вещите лица – една обща за съдебните и арбитражните 
експертизи и 3-4 за някои специфични видове експертизи.  

В голяма част от тези актове, се повтарят едни и същи положения, като наредбите за 
вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица и преводачите 
придават твърде малко добавена стойност към общите положения от Закона за 
съдебната власт и до голяма степен го преповтарят. Същевременно, при нужда да 
се оцени дейността на дадено вещо лице по конкретен повод, се налага да се 
проверяват  два или три отделни акта, без да се брои ЗСВ – общата Наредба за 
вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, общата Наредба 
за съдебните и арбитражните експертизи и евентуално специалната Наредба за 
конкретния вид експертизи, когато има такава. 

Въпреки, че е явна логиката на законодателя ЗСВ да служи като обща законова рамка на 
дейността на вещите лица, а всички специални правила да бъдат развити в 
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подзаконови нормативни актове, които да се подчиняват на законовата рамка, към 
настоящия момент цялостната нормативна уредба е твърде разхвърляна, чисто 
структурно усложнена и същевременно често повтаряща едни и същи положения, 
без да решава проблемите в дейността на вещите лица по същество. 

Материята изисква по-ясна и хармонизирана уредба, в която да има един общ Закон за 
вписването, квалификацията, контрола върху дейността и възнагражденията за 
вещите лица и преводачите, а с наредби да се уреждат специфични правила за 
отделните видове експертизи, като между двата вида актове да има препращащи 
норми, а не дословно повтаряне на едни и същи разпоредби на няколко места. 

На отделно основание, дейността на вещите лица е твърде важна и съществена, за да зависи 
от моментната изпълнителна власт. Приемането на Закон ще осигури стабилност 
на основните и общовалидни правила за всички вещи лица и преводачи и всички 
видове експертна дейност, които няма да могат да се променят конюнктурно 
толкова лесно. 

 
II. Проблеми в съществуващата Наредба № 2 за вписването, квалификацията 

и възнагражденията на вещите лица.  

 
1. Обстоятелства, които не се прилагат изцяло или в пълнота. 

След проведено от нас  допитване до адвокати относно проблемите, пред които са 
изправени във връзка с дейността на експертите по допуснатите експертизи в 
рамките на съдебните производства, представяме основните моменти, а именно: 

1.1. Компетентността и необходимостта от тясна специализация по възложената 
задача е първият проблем, за който бяхме сезирани с най-многобройни 
оплаквания.  Такива са:  

- психологически експертизи, по които са назначени вещи лица без компетентност да 
работят с такъв тип диагностицирани психологически заболявания;  

- оценители на земеделски земи, на които са възложени оценки на цели предприятия, в 
които са включени земеделски земи;  

- вещи лица със специалност "информатика", назначени по компютърно-софтуерна 
експертиза, която изисква специалност програмиране;  

- вещо лице-оценител на недвижими имоти със средно образование, от което се изисква да 
даде заключение по назначена геодезическа експертиза.  

 

Качеството на експертните заключения може да бъде повишено чрез въвеждане на 
рейтингова система за оценка работата на вещите лица или да се регламентира реда, 
при който, въз основана мотивирано оплакване да се прави проверка като форма 
на контрол в рамките на организацията на работа на вещите лица. 
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1.2. Да се предвиди възможност за предварителен, текущ и последващ контрол върху 
експертните познания на вещите лица.  

Като предпоставка за вписване на изпита да се посочи успешно положен теоретично-
практически изпит, ведно с надлежен документ, удостоверяващ специализация в 
дадена област.   

Да бъде утвърдена процедура по текущ контрол с възможност за изискване на второ 
независимо експертно мнение по изготвено заключение с оглед преценката за 
неговото приемане/оспорване и необходимостта от назначаване на допълнителна 
или повторна експертиза.  

Да се предвиди периодичен последващ контрол върху експертните познания и 
качеството на дейността на вещите лица по критериите срочност, брой 
изпълнени/отказани експертизи, брой оспорени експертизи, време на изготвяне на 
всяко експертно заключение; редом до изискване за продължаващо обучение за 
поддържане и повишаване на квалификацията, ведно с проверовъчен изпит; 

1.3. Адвокатите/страните нямат достъп до публичен регистър, в който са вписани 
дипломите, сертификатите и други квалификационно-удостоверителни 
документи за експертизата на вещите лица.  

Те се представят от вещите лица на органите и комисиите по Наредбата в съдилищата, 
когато се самономинират за включване в списъците. По този начин областите на 
компетентност на вещите лица и наличието на тясна специализация по определена 
материя са трудно проверими и на практика недоказуеми.   

Доказателства за съответната квалификация на вещите лица биха могли да достигнат до 
адвокатите единствено при отправяне на искане за отвод. Същевременно, такова 
искане за отвод, ако е основано на възражение за некомпетентност, не може да бъде 
подкрепено с каквито и да е доказателства. 

1.4. Неактуални или недостъпни данни за контакт с вещите лица.   

Получихме препоръка от колеги да изискваме в новата наредба да се регламентира ежегодна 
актуализация на списъците с телефонни номера и адреси на електронни пощи на 
вещите лица, като  и при определяне на вещото лице, в определението на съда 
задължително да се посочват координати за връзка. В базата данни да бъде обявена 
информация за ежегодно сключваната застраховка професионална отговорност, 
името на застрахователя и покритата застрахователна стойност 

1.5. Липса на прозрачност и ясен и ефективен механизъм при избора на вещи лица, 
който да минимизира риска от евентуални зависимости.  

1.6. Забава при изготвяне на експертните заключения, която се дължи на неотчетена от 
съда прекомерна натовареност на вещите лица, с които съдът обичайно работи 
/тесен кръг, липсва случаен подбор, не се следи за равномерност на 
натоварването/.  
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Считаме, че е удачно законово да се въведе срок (14 (?) дни след узнаване за назначаването 
на вещите лица), единствено в рамките на който срок, същите да могат да си 
направят обоснован отвод или да поискат обосновано по-дълъг срок за изготвяне 
на заключението и това искане, както и произнасянето на съда (също в срок от 7 (?) 
дни от депозирането му) да се доведат до знанието на адвокатите, за да се предвиди 
и необходимостта от последващи процесуални действия – посочване от страните. 
Липсата на предвидимост в кой точно момент ще се отведе или няма да изпълни 
задачата си вещото лице е сериозен процесуален проблем.  

Следва да се уеднакви режима при вещите лица и адвокатите по отношение възможността 
за отлагане на дело. Същото може да става само при наличието на сериозни 
причини, които следва да се докажат надлежно пред съда. При системно неспазване 
на предвидените срокове, за вещите лица следва да има законоворегламентирана 
санкция, в това число – при повече от три пъти нарушение, същите да се заличават 
от списъците.  

1.7. Да се въведе принципът на случайния подбор измежду вещите лица, вписани в 
списъка със съответната тясна специализация, както и принципът на равномерното 
разпределение на експертизите сред тях; 

1.8. При невъзможност за назначаване на вещо лице в съдебния район на съда, 
разглеждащ делото, да има възможност за посочване на вещо лице от друг съдебен 
район, при достъпни списъци в интернет. Същото следва да важи и в случай на 
установяване на конфликт на интереси. 

 1.9. Да се предвидят разумни срокове в закона за определяне на подходящо като 
квалификация вещо лице от страна на съда, след изтичането на които страните 
да могат да посочат вещо лице по тяхно предложение. 

 1.10. Да се разработят обективни критерии за оценка на труда, качеството  и 
разходваното време при определяне възнагражденията за изготвените експертни 
заключения. За критерии може да се ползват заложените в Наредба № 1 от 9 юли 
2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения 

 2. С оглед посочените по-горе основни проблеми, правим и следните предложения, 
които считаме, че следва и могат да бъдат въведени в изрично разписани 
норми, а именно: 

 2.1. Да се регламентира съдействието, което страните дължат на експертите по 
делата,  като предложенията ни в този смисъл са:  

- съдействието да  е опосредено и контролирано от съда, така че страните да не влизат 
в нерегламентирани контакти и да не оказват въздействие върху експертите. 
Например: насрочване на дата за оглед от съда, с възможност да присъстват 
представители на всички страни в процеса.  
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             - ако страните има нужда да представят на експерта някакви материали във 
връзка с експертизата, то те да имат срок да ги депозират в съда и опосредяването 
отново да се случва чрез съда. Така ще се избегне уговарянето на лични срещи 
между страните и вещите лица и по този начин би била избегната и посочената в 
т. 1.5. от колегите адвокати, „зависимост“ по делата.  

 

 2.2. По отношение въпроси които следва да се разрешават от експерти с много 
специфични, специални познания, които не са включени в списъците на 
вещите лица . 

Считаме, че при липса на лица със съответната специализация в списъка, може да се 
предвиди възможност за официално запитване до ръководствата на университети, 
които да бъдат  задължени да посочват такива експерти, след поискване от съда. И 
за двете действия следва да се определят срокове.  

 

 3. От гледна точка на адвокатурата, без никакво съмнение основният практически проблем, 

който Наредбата в настоящия ѝ вид не решава и не е в състояние да реши, е 
проблемът с квалификацията и компетентността на вещите лица.  

 Към настоящия момент Наредбата не съдържа ефективни правила и механизми, 
които да гарантират, че: 

- В списъците на вещите лица към съдилищата се включват експерти с висока 

квалификация, действителен практически опит и специфични познания, 

свързани с особените правила, на които се подчинява съдебната експертна 

дейност; 

- Вещите лица извършват дейността си добросъвестно, с висок 

професионализъм и при спазване на професионалната етика, и повишават 

квалификацията си; 

- Вещите лица носят реална отговорност за дейността си като такива. 

По-конкретно:  

3.1. Чл. 7 от Наредбата поставя общи минимални изисквания, които повече подхождат на 
заемане на длъжност, а не да осигурят реален подбор на най- или поне по-
квалифицираните и по-опитните експерти.  Изискването за 5 или 7 години стаж по 
специалността е твърде недостатъчен праг за експертност. За сравнение, едва след 
пет години стаж адвокатът получава право да се явява по дела пред ВКС и ВАС. 
Същевременно чл. 11, ал. 1, т. 5 предвижда, че в свободните професии стажът се 
доказва с документ, удостоверяващ дата на регистрация или вписване, което в 
никакъв случай не доказва реален стаж, още по-малко опит и компетентност.  
Следователно - би следвало да се предвидят завишени критерии за да се приеме, че 
е налице „експертност“.  

Чл. 17, ал. 1 от Наредбата изброява няколко обективни основания за отписване на вещо 
лице от списъка (т.1, 2, 3 и 4), както и такива, които би следвало да осигурят контрол 
върху компетентността на вещите лица и качеството на тяхната дейност, но на 
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практика  изброените критерии не гарантират подобен контрол,  доколкото 
липсват ясно регламентирани изисквания и механизми за контрол.  

А) Така например, няма механизъм, ред и правила за установяване на основанието по т. 5 – 
нарушение на принципите по чл. 2 или неспазването на етичните правила за 
вещи лица (които не намираме къде са разписани) Такива правила има в 
Българската асоциация на вещите лица и експертите - БА „ВЛЕК“, но доколкото 
ни  е известно, членуването в нея не е задължително (2). Не ни е известно, поради 
изключването на адвокатурата от процесите по вписване и отписване на вещи лица 
към списъците, да съществуват досиета, регистри или партиди на вещите лица, в 
които да има възможност директно да се докладват или вписват (след надлежно 
установяване) подобни обстоятелства, така че да се улесни идентифицирането им 
и съответно повиши контролът върху дейността.  

Б) В момента наблюдаваната практика е такава, че дори съдът да отхвърли експертиза 
поради очевидна некомпетентност, той назначава повторна експертиза, вещото 
лице получава своето възнаграждение за неприетата експертиза и за явяването си 
пред съда и няма други неблагоприятни последици за него. Тази практика следва 
напълно да се прекрати.  

В) Това, обаче, не е единствената хипотеза на нарушение на принципите по чл. 2, защото 
друга честа практика е съдът да не подлага под съмнение заключението на вещото 
лице, дори когато то е посочено и аргументирано от адвоката като необосновано 
и/или неправилно, поради това, че само едно единствено вещо лице, посочено в 
списъка, притежава съответната експертност.  

Тези несъвършенства в уредбата следва да се променят, като се предвиди ефективен 
механизъм за проверка на дейността на вещите лица. Право на инициатива за такава 
проверка да имат и кръг от заинтересовани лица, различни от тези, посочени в чл. 
9, ал. 1 от Наредбата /отношението на част от които към дейността на вещите лица, 
така или иначе е под  въпрос/. Критериите за проверка по този механизъм следва 
да са завишени, така че да не се допусне „саморазправа” с вещи лица от всяка 
недоволна страна по делото.  

 3.2. Няма механизъм и за констатиране на основанието по т. 6 – многократни 
безпричинни откази на вещото лице да му бъде възложена работа. Известно 
е, че в практиката тези откази не се документират. В досъдебното производството 
вещите лица обикновено се „преслушват” за съгласие, преди да им се възложи 
експертиза, особено когато се касае за сложни експертизи, при което отказите 
остават неформални. Същевременно, немалко органи на съдебното и досъдебното 
производство работят с ограничен кръг експерти от дадена област, за които знаят, 
че няма да откажат експертиза. Това препраща към друг проблем – липсата на 
прозрачност и неспазването на т.н. случаен принцип при назначаването на вещите 
лица. И двата проблема могат да се решат чрез въвеждането на наложения вече в 
разпределението на делата случаен принцип при назначаване на съдии, 
следователи и прокурори, при който ще може и да се проследят евентуални откази 
да се приеме възложена задача. 
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3.3. Основанието по чл. 17, ал. 1, т. 7 от Наредбата е практически неприложимо, защото в 
твърде малък процент от случаите вещите лица биват освобождавани поради 
неспазване на срока за изготвяне на експертното заключение.  

     “Натовареността“ на вещото лице масово се възприема като извиняващо обстоятелство 
за забавяне на съдебното производство, въпреки че би следвало да е основание за 
изначален отказ да се поеме възлагането. Пример от практиката: физико-
химичните експертизи за установяване на състава на предполагаеми наркотични 
вещества се бавят с месеци, поради „натовареност” на вещите лица, но последните 
не се освобождават от заданието, а експертизите се чакат, което води до забава от 
по две и повече години по наказателните дела с ниска степен на правна и 
фактическа сложност. 

4. Липсва статистика за дейността на вещите лица след вписването им като такива.  

За контрол на качеството би следвало да има партиди или досиета, в които да се вписват 
различни обстоятелства от значение за този контрол – натовареност, брой 
извършени експертизи, брой приети и неприети експертизи, област на 
експертизата (с оглед факта, че списъците са пълни с вещи лица, които са посочени 
като  експерти в няколко области, които нямат връзка помежду си), преминати 
квалификационни курсове, специфичен опит или постижения в съответната 
област и пр.. 

5. Други идентифицирани проблеми:  

5.1. Недостъпност на съществена информация за вещите лица.  

В  Наредбата липсва разпоредба, която да предвижда съдържанието на списъците, а то би 
следвало да е най-малко идентично на съдържанието на предложението по чл. 12, 
ал. 1.  

Чл. 9 – предложенията за вписване и отписване на специалисти в списъците на вещи лица 
да се правят освен от ръководителите на държавни органи и на техни структури, на 
органи на местно самоуправление, на съсловни и други организации и на научни 
институти, така и от местните адвокатски съвети. 

Чл. 13 – в комисията за утвърждаване на списъците на вещите лица да влиза член на ВАдвС 

Чл. 17 – да се предвиди изрично право на съответните адвокатски съвети да правят 
предложение за отписване на специалист от списъка на вещите лица. 

 

ІІІ. Считаме, че Наредба №2 следва да се приведе в съответствие с препоръките (или 
поне по-голямата част от тях), съдържащи се в Ръководството за добри 
практики в областта на съдебната експертиза в гражданското производство 
в Европейския съюз, респективно в съответния наръчник, публикуван от 
Европейската комисия за ефикасност на правосъдието.  

Според споменатите ръководства, изискванията за вписване в списъка на експертите (и 
поддържане на съответна регистрация) най-общо се свеждат до следното: 

1. По отношение на вписването в списъка, компетентната организация на европейско 
равнище, както и националните организации, доколкото това се отнася за тях, 

mailto:info@osabg.org
http://www.osabg.org/


 

 
Association of Independent Advocates, UIC: 205846611 

Tel. +359 887 678 190; E -mail: info@osabg.org; Web: http://www.osabg.org 
Floor 2 at 38 Vassil Levski Blvd., Sofia, 1142 

 

8 

 

трябва най-малкото да проверят техническата компетентност на вещото лице, 
получавайки доказателство за (i) квалификациите на Експерта, (ii) 
професионалната му автобиография, (iii) познаването на техниките за разследване, 
(iv) правните му познания относно стандартите, уреждащи упражняването на 
основната му дейност, както и правилата, отнасящи се до задълженията и правата 
на експертите, както и на водещите принципи за справедлив съдебен процес. Тези 
органи трябва също така да гарантират, че Експертът разполага с достатъчна 
застраховка гражданска отговорност, която покрива, без никакви териториални 
ограничения, неговата дейност като съдебен експерт. Тази застраховка трябва да се 
издава от кредитоспособна компания. 

2. Тъй като организацията, която е компетентна за съставяне на списъка, особено ако тя е 
съд, не може да замени университетите в преценката за квалификациите на 
Експерта, тя все пак може да пристъпи към проверка на знанията и уменията на 
Експерта, като се позовава по-специално на следните точки: 

- университетски дипломи 

- професионален опит, описан в неговата автобиография, 

- професионална репутация, 

- участие в професионални асоциации, 

- референции 

- професионалната квалификация на Експерта, заедно с началното и продължаващо 
обучение, 

- релевантни публикации, 

- получени награди, 

- курсове и преподавателски опит. 

3. Тези организации ще трябва редовно да проверяват,  

например на всеки пет години, дали регистрираният експерт продължава да отговаря на 
критериите, които му позволяват да се регистрира, и да проверяват, дали той е 
изпълнил задължението си за непрекъснато обучение, както в основната си 
професия, така и в работата си като експерт и по отношение на правните си 
познания по отношение на производствата. 

По-голямата част от допълнителните (новите) изисквания към експертите биха могли да се 
въведат чрез съответни изменения на наредбата.  

4. Двата документа въвеждат също изискване за представяне на подробна актуална 
професионална биография (ежегодно или с друга периодичност) и минимален 
актуален стаж в съответната област (напр. 3 години през последните 5 години), за 
надлежно документирано участие в продължаващо обучение в релевантната сфера 
(ежегодно или с друга периодичност), представяне на декларация за спазване на 
съответните етични правила (примерни правила са разработени от Европейския 
институт за експертизи и експерти), несъвместимост в случай на констатирано по 
надлежния ред плагиатство или друго нарушение, което сочи липсата на 
професионална компетентност или морални качества. Следва да се въведе и 
задължение за самодокладване, в случай че експертът не отговаря на изискванията 
(най-малко веднъж годишно ескпертът подава доклад за дейността си). 
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Предложението е изготвено от инцидентно сформирана работна група към СНЦОП 
„Обединение на свободните адвокати“, като практиката на сдружението 
предполага и допълнителна възможност за предоставяне на предложения и/или 
информация по темата.  

 

С уважение,  

членове на УС на СНЦОП „ОСА“  
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