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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З  А  К  О  Н

за допълнение на Закона за съдебната власт 

(обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение 
№ 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 49 и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 19 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 29, 64 и 83 от 2019 г. и бр. 11 от 2020 г.)

§ 1. Създава се чл. 402а:
„Чл. 402а. Към Министерството на правосъдието се създава информационна система „Единен регистър на вещите лица“, която съдържа данните, вписани в списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398, ал. 1 и 2. Данните се въвеждат в регистъра по разпореждане на съответните административни ръководители в органите на съдебната власт незабавно след утвърждаването на списъците.“
§ 2. В чл. 403, ал. 1 се създава нова т. 4:
„4. правото на достъп до информационната система по чл. 402а и до данните, които се въвеждат в нея.“

преходни и заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата по чл. 403, ал. 1 се привежда в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
§ 4. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на …………………… 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цвета Караянчева)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на закон за допълнение на закона за съдебната власт


С предложения проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт се цели създаване на нормативна уредба на автоматизираната информационна система (АИС) „Единен регистър на вещите лица“, която ще съдържа данните, вписани в списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица.
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, 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, със законопроекта се предлага създаването на АИС „Единен регистър на вещите лица“, като се надгради съществуващият досега регистър, но се избегне фрагментарността при избора на вещи лица. Новата АИС „Единен регистър на вещите лица“ ще се администрира и поддържа от Министерството на правосъдието, като след въвеждането й 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.
Причината, която обосновава предложената промяна, е създаване на възможност за  органите на досъдебното и съдебното производство да намират бързо и лесно вещи лица с подходяща специалност, които да изготвят необходимите експертизи:
	Чрез изграждането и внедряването на единен национален регистър ще се създаде удобен интерфейс за избор на вещи лица на базата на зададени критерии 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 броя откази за извършване на експертиза по конкретно дело и съответните основания.

Автоматизираната информационна система „Единен регистър 
на вещите лица“ ще е с 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.
Правото на достъп до информационната система и данните, които се въвеждат в регистъра, ще се уредят детайлно с наредбата по чл. 403, ал. 1 от Закона за съдебната власт, която се издава от министъра на правосъдието съгласувано с пленума на Висшия съдебен съвет.
Системата ще предоставя средства за генериране на справки, отчети и анализи, за изготвяне на прогнози, свързани с търсенето и предлагането на вещи лица, включително със специфични области на знание, като ще може да се отчитат местожителството на вещите лица и нуждите на съответните съдебни райони. 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.
В резултат на предложените промени ще бъде усъвършенстван моделът на експертизите, като ще бъде създадена ефективна възможност за преценка на качеството и дейността на вещите лица и по-специално върху броя извършени експертизи и тяхното качество.
Проектът на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз.
Законопроектът не съдържа разпоредби, свързани с въвеждане на регулаторни режими.
Предложеният законопроект не оказва въздействие върху държавния бюджет.
Изграждането на АИС „Единен регистър на вещите лица“ се осъществява чрез Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“. Специфичните цели на проекта са подобряване на работата на вещите лица и качеството на експертизите чрез въвеждане на критерии и механизми за избор и последващ подбор, промени в системата за заплащане на труда и контрол върху дейността им, доразвиване на етичните правила и подобряване на контрола и наблюдението върху дейността на вещите лица чрез внедряване на единна централизирана и автоматизирана система. Бенефициент по проекта е Министерството на правосъдието, а партньор в изпълнението му е Висшият съдебен съвет.





МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)
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Ð å ï ó á ë è ê à   á ú ë ã à ð è ÿ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

……………………. 2020 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА






УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2020 г. проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  (Бойко Борисов)


