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МИНИСТЕРСТВО  
НА ПРАВОСЪДИЕТО

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 2 от 2015 г. за вписването, квалифи
кацията и възнагражденията на вещите лица
(обн., ДВ, бр. 50 от 2015 г.; изм., бр. 28 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. А линея 1 се изменя така:
„(1) Вещото лице има свободен достъп и 

мож е да прави справки по делото, по което 
е назначено, вклю чително по електронното 
досие, да получава копия от книж а и сведения 
с предимство в съда, прокуратурата, органите 
на досъдебното производство, адм инистра
тивните органи и други служби и навсякъде, 
където е необходимо, като се легитим ира с 
удостоверение, издадено от органа, назначил 
експертизата. Вещото лице не дълж и такси за 
издаваните съдебни удостоверения във връзка 
с поставената задача.“

2. В ал. 2 след думите „вещ ите лица“ се 
добавя „съобразно поставената задача“.

§ 2. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) За вещо лице мож е да бъде ут

върдено дееспособно лице, което отговаря на 
едно от следните изисквания:

1. заема академ ична длъж ност -  „доцент“ 
или „професор“, във висши училищ а, научни 
организации или Българската академ ия на 
науките;

2. има висш е образование с придобита 
образователно-квалиф икационна степен „м а
гистър“ и има най-малко 5 години стаж  по 
специалността;

3. им а висш е образование с придобита 
образователно-квалиф икационна степен „ба
калавър“ и има най-малко 7 години стаж  по 
специалността;

4. има средно образование и най-малко 10 
години стаж  по специалността;

5. е служител на МВР и има завърш ено 
специално обучение в А кадем ията на МВР 
или Н аучноизследователския институт по 
крим иналистика на МВР;

6. e лекар с призната специалност по съдебна 
медицина, лекар без такава специалност, който 
работи в структура на лечебното заведение, 
осъщ ествяващ о дейност по съдебна медицина, 
лекар с друга медицинска специалност или 
лекар по дентална медицина.

(2) Лицето по ал. 1 трябва да отговаря и 
на следните условия:

1. да не е осъж дано за престъпление от 
общ характер;

2. да не е лиш ено от право да упраж нява 
проф есия или дейност;

3. да не осъщ ествява функции по п раво
раздаване в системата на съдебната власт;

4. да има разреш ение за постоянно п р е
биваване в Република България, ако лицето 
не е български граж данин или граж данин 
на Е вропейския съюз, на държ ава -  страна 
по С поразумението за Европейското иконо
мическо пространство, или на Конфедерация 
Ш вейцария;

5. да е вписано в съответния регистър на 
лицата, притеж аващ и определена професия, 
правоспособност или квалиф икация, когато 
такова вписване се изисква по закон;

6. да притеж ава диплома, свидетелство, 
удостоверение, сертификат, лиценз или друг 
документ, издаден от висше училище, професи
онална организация или учреждение по силата 
на закон, с който документ се удостоверява 
наличието на съответната квалиф икация или 
правоспособност.“

§ 3. В чл. 8, ал. 1 след думите „специ
ализирания наказателен  съд“ се добавя „и 
А генцията по вписванията“.

§ 4. Член 10 се отменя.
§ 5. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) К андидатите за вклю чване в 

списъка на вещ ите лица подават пред органа 
по чл. 9, ал. 3 и 4 заявление на хартиен и 
електронен носител, придружено от следните 
документи:

1. лична карта -  копие;
2. документ, удостоверяващ  заем ането на 

академ ичната длъж ност за лицата по чл. 7, 
ал. 1, т. 1;

3. заверено копие от диплома за завърш ено 
висше образование с придобита образовател
но-квалиф икационна степен „м агистър“, „ба
калавър“ или диплома за завърш ено средно 
образование;

4. за кандидати, които са служ ители на 
МВР -  документи за завърш ено специално 
обучение в А кадемията на МВР или Н аучноиз
следователския институт по крим иналистика 
на МВР;

5. документи, удостоверяващ и стаж а по 
специалността: нотариално заверено копие 
на трудова или служебна книж ка, а за лицата 
със свободни професии -  доказателство за 
регистрацията или за вписването им;

6. свидетелство за съдимост и декларация, 
че лицето не е поставено под запрещ ение;

7. декларация, удостоверяваща съответстви
ето с изискванията по чл. 7, ал. 2, т. 2 и 3;

8. декларация -  съгласие на кандидата за 
вписването му в списъците на вещи лица и 
документи, удостоверяващ и стаж а му и до
пълнителна квалификация, ако има такава;

9. разреш ение за постоянно пребиваване в 
Република България, ако лицето не е български 
граж данин или граж данин на Европейския 
съюз, на държава -  страна по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство, 
или на Конфедерация Ш вейцария;

10. удостоверение за достъп до класиф и
цирана информация;



Б Р О Й  82 Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К СТР. 39

11. заверено копие от сертификат, свидетел
ство, удостоверение, лиценз или друг документ, 
издаден от висше училищ е, професионална 
организация или учреждение по силата на 
закон, с който документ се удостоверява на
личието на съответната квалиф икация или 
правоспособност.

(2) От канди датите , завърш или  висш и 
учебни заведения в чуж бина, мож е да се 
поиска да представят удостоверение за при
знаване на висше образование, при условие 
че придобитата от него диплома се признава 
от Република България и е легализирана.“

§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:
„(4) К омисията разглеж да постъпилите за

явления и предлож ения заедно с приложените 
документи и преценява съответствието им  с 
изискванията на наредбата.“

2. Д осегаш ната ал. 4 става ал. 5.
§ 7. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) На вписаните и утвърдени в 

списъците вещ и лица органите по чл. 9, ал. 3 
и 4 издават „карта за вещо лице“ по образец, 
утвърден с реш ение на Висшия съдебен съвет.

(2) В картата се вписват трите имена на 
вещ ото лице и идентификационен номер.

(3) И дентиф икационният номер на вещото 
лице се генерира автоматично от специали
зиран софтуер за м ониторинг и контрол на 
дейността на вещ ите лица от поредния номер 
на вписването при първото въвеж дане на 
данните за това вещо лице по утвърден от 
съответен съдебен орган списък.

(4) О рганите по чл. 9, ал. 3 и 4 водят 
електронен регистър или хартиен регистър 
за издадените карти.“

§ 8. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) П редложения за изменение и 

допълнение на утвърдените списъци на вещи 
лица се правят до края на септември на съ 
ответната календарна година.

(2) До края на октом ври ком исиите по 
чл. 13, ал. 1 и 2 актуализират списъците.

(3) До 15 ноември списъците се изпращ ат 
на министъра на правосъдието за обнарод
ване в „Държавен вестник“ и за публикуване 
в интернет.

(4) П ромени в списъците могат да се правят 
и през текущ ата година.

(5) Когато настъпят промени в данните 
за вещ ото лице, вклю чено в списък на вещи 
лица, то е длъж но да уведоми ком исиите по 
чл. 13, ал. 1 и 2 в 7-дневен срок от настъп
ването им .“

§ 9. В чл. 16, ал. 1 след думата „отписване“ 
се добавя „на специалисти от списъците на 
вещ ите лица“.

§ 10. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Специалист, вклю чен в списъка 

на вещ ите лица, мож е да бъде отписан:
1. по негово искане;

2. ако настъпят обстоятелства, изклю чващ и 
съответствието с чл. 7, ал. 2, т. 1, 2 и 3;

3. при поставянето  му под запрещ ение 
или смърт;

4. при трайна невъзмож ност да изпълнява 
задълж енията си на вещо лице по конкретни 
задачи повече от една година;

5. при нарушение на принципите по чл. 2 
или неспазването на етичните правила за 
вещ и лица;

6. когато многократно безпричинно отказва 
да му бъде възложена работа;

7. при м н о го кр атн о  освоб ож д аван е на 
вещ ото лице от възлож ената задача поради 
несвоевременно изготвяне на заклю чението 
или забавянето му.

(2) О тписването се извърш ва с реш ение на 
ком исиите по чл. 13, ал. 1 и 2 при наличие на 
някое или на няколко от основанията по ал. 1.

(3) Реш ението на ком исията за отписване 
на вещ о лице от списъците се обнародва в 
„Д ърж авен вестн и к“ и се публикува в ин
тернет.

(4) След отписване на вещ ото лице то е 
длъжно да върне служебната си карта на ор 
ганите по чл. 9, ал. 3 и 4, което се отбелязва 
в съответния регистър. П ри уведомяване за 
възникването на някое от основанията по 
ал. 1 или постъпило предложение за отписване 
на вещо лице комисиите по чл. 13, ал. 1 и 2 
извърш ват проверка, като може да изискат 
допълнително представяне на документи и 
и нф орм ац ия , вклю чи телн о  и на писм ени  
обяснения от вещ ото лице.“

§ 11. В чл. 20, ал. 1 след думите „ служ и
тел на МВР,“ се добавя „или служ ител на 
П рокуратурата на Република България (ПРБ), 
назначен на експертна длъж ност“.

§ 12. В чл. 21, ал. 2 след думите „вещото 
лице“ се поставя запетая и се добавя „вклю чи
телно и когато е служител на П РБ, назначен 
на експертна длъжност,“.

§ 13. В чл. 22 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Д осегаш ният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) О п ред елен и те  в ъ зн агр аж д ен и я  по 

чл. 21, ал. 1 и 2 в случаите, когато вещото 
лице е служ ител на МВР, се заплащ ат на 
министерството.“

§ 14. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. Когато за извършването на експер

тиза е определено вещо лице, което е служител 
на П РБ, назначен на експертна длъжност, 
органите, назначили експертизата, заплащ ат 
на прокуратурата направените разходи за труд, 
консумативи и реж ийните разноски.“

§ 15. В чл. 23, ал. 2 се създава изречение 
второ: „При съобразяване и преценка на об
стоятелствата по ал. 1 справката-декларация 
не обвързва органа, назначил експертизата.“

§ 16. В чл. 24, ал. 1 цифрата „2,3“ се за 
меня с „3“.
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§ 17. В чл. 25 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато се налага експертизата да бъде 

извърш ена в почивни дни или през дните на 
оф ициални празници, това се посочва в акта 
за възлагане на експертизата.“

2. Д осегаш ната ал. 2 става ал. 3 и се из
меня така:

„(3) За експертизи, извърш ени в почивни 
дни, възнаграждението може да бъде увеличено 
от 75 % до 150 %, а през дните на официални 
празници -  от 100 % до 200 %.“

§ 18. В чл. 27, ал. 1 след думите „на вещото 
лице“ се добавя „по чл. 19“.

§ 19. Създава се чл. 37:
„Чл. 37. Вещото лице мож е да депозира 

писм ен  м оти виран  отказ за изготвяне на 
експертизата в 7-дневен срок от получаване 
на съобщ ението за конкретните задачи.“

§ 20. В приложение № 1 към  чл. 4 се правят 
следните изменения и допълнения:

1. Т очка 2. К лас „С ъдебном едицински  
експертизи“ се изменя така:

„ 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“.
Видове:
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп 

и трупни части.
2.2. С ъдебном едиц и нска експ ерти за  на 

ж иви лица.
2.3. С ъдебном едиц и нска експ ерти за  на 

вещ ествени доказателства.
2.4. С ъдебном едиц и нска експ ерти за по 

м атериали  на досъдебното и съдебното п ро
изводство.

2.5. С ъд еб н ом ед и ц и н ска  експ ер ти за  за 
телесно здраве.

2.6. С ъдебном едиц и нски  експ ерти зи  за 
идентиф икация на човека.

2.7. Съдебномедицинска експертиза за ус
тановяване на родителския произход.“

2. В т. 5. К лас „Съдебни инж енерно-техни
чески експертизи“ се създава т. 5.8:

„5.8. Съдебнооценителска-автотехническа 
експертиза.“

3. В т. 7. К лас „Експертизи на материали, 
вещ ества и изделия“ се създава т. 7.4:

„7.4. Съдебна химико-токсикологична (ток- 
сикохимична) експертизa.“

4. В т. 10. К лас „О ценителни експертизи“ 
се създават т. 10.1 -  10.9:

„10.1. О ценка на недвиж ими имоти.
10.2. О ц ен ка  на н ед ви ж и м и  културни  

ценности.
10.3. О ценка на м аш ини и съоръжения.
10.4. О ценка на права на интелектуалната 

и индустриалната собственост и други фак
тически отнош ения.

10.5. О ценка на търговски предприятия и 
вземания.

10.6. О ценка на финансови активи и фи
нансови институции.

10.7. О ценка на други активи, вклю чител
но произведения на изкуството, които не са 
движ ими културни ценности.

10.8. О ценка на земеделски земи и трайни 
насаждения.

10.9. О ценка на поземлени имоти в горски 
територии.“

Заключителна разпоредба
§ 21. П араграфи 16 и 17 влизат в сила от 

1 януари 2019 г.
М инистър: 

Цецка Цачева
8702

НАЦИОНАЛЕН  
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2007 г. 
за ползване и изплащане на паричните помощи 
за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, 
бр. 17 от 2007 г.; изм., бр. 6 от 2009 г. и бр. 2 
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2012 г., бр. 23 
от 2014 г.; изм., бр. 94 от 2014 г.; доп., бр. 4 
от 2015 г.; изм. и доп., бр. 7 и 103 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 2 се правят следните из
менения:

1. В т. 2 думите „от 2-“ се заличават.
2. В т. 4 думите „от 2-“ се заличават.

Заключителна разпоредба
§ 2. Н аредбата влиза в сила от 1 юли 2018 г.

Председател на Н адзорния съвет: 
Бисер Петков

8760

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ 

НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО 
ИМУЩЕСТВО

ПРОКУРАТУРА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № 2 
от 5 септември 2018 г.

за взаимодействие между Комисията за про
тиводействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество и Прокура
турата на Република България за изпълнение 
на дейностите по глава девета от органите по 
чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество
Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩ И П О Л О Ж ЕН И Я

Чл. 1. С тази инструкция се реглам ен ти 
рат редът и сроковете за осъщ ествяване на 
взаим одействието меж ду П рокуратурата на


