
Решение от 06.10.2014 г. на ВАС / Петчленен състав 

(окончателно) относно отмяна на Наредба № 3/2012 г. на 

Министъра на правосъдието за вещите лица. 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 11727 

София, 06.10.2014 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА 

Върховният административен съд на Република България - Петчленен 

състав - I колегия, в съдебнозаседание на осемнадесети септември две хиляди 

и четиринадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ ПУНЕВА 

ЧЛЕНОВЕ: 

НИКОЛАЙ УРУМОВ 

ГАЛИНА ХРИСТОВА 

ЖАНЕТА ПЕТРОВА 

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА 

при секретар Светла Панева и с участието 

на прокурора Искренна Величкова изслуша докладваното 

от съдията ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА  

по адм. дело № 5210/2014.    

Производството е по чл. 208 и следващите от АПК.  

Образувано е по касационна жалба на министъра на правосъдието, чрез 

процесуални представители – Диляна Димитрова и Вера Домузчиева против 

решение № 2305 от 18.02.2014 г. на Върховния административен съд, осмо 

отделение, постановено по административно дело № 3367/2013 г. по описа на 

същия съд.  

С обжалваното решение е отменена изцяло Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за 

вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от 

министъра на правосъдието и обнародвана в ДВ, брой 98 от 11.12.2012 г. 

В касационната жалба са развити оплаквания за неправилност на решението, 

като постановено при нарушение на материалния закон и необоснованост – 

касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Касационният жалбоподател 

твърди, че съдът в противоречие с материалния закон е приел, че оспорения 



подзаконов нормативен акт е издаден в нарушение на чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 

от Закона за нормативните актове /ЗНА/. Освен това намира, че решаващият съд 

неправилно е приел за съществено нарушаване на административно 

производствените правила липсата в проекта на оспорения подзаконов 

нормативен акт на финансова обосновка и справка за съответствието с правото 

на ЕС, тъй като не влияе пряко или косвено върху държавния бюджет и 

съответно не се отнася за актове на ЕС. Иска от съда да отмени обжалваното 

решение и да постанови друго, с което да отхвърли жалбата срещу подзаконовия 

нормативен акт. В съдебно заседание, чрез юрисконсулт Игнатова поддържа 

жалбата, не представя нови писмени доказателства.  

Ответниците по касационната жалба – Сдружение с нестопанска цел „Сефита”, 

Сдружение „Евроцентър за повишаване квалификацията на експерти и 

оценители”, Любомир Петров Герджиков, Ангел Харизанов Ковачев, Емилия 

Антонова Петрова, Веселина Георгиева Попова, Стефан Николов Кънчев, Теси 

Ценов Беляшки, Стоян Делчев Гешев, Спас Георгиев Милчев, Меглена Петрова 

Желенска, Николай Стоянов Желенски, Николина Илиева Ножарова, Петра 

Володиева Иванова и Красимир Енчев Хаджиминчев, всички чрез адвокат 

Тодорова оспорват касационната жалба, поддържат представеният по нея 

отговор и искат от съда да остави в сила първоинстанционното съдебно 

решение.  

Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано 

заключение за неоснователност на жалбата. Намира решението на Върховния 

административен съд – тричленен състав на осмо отделение за правилно и 

законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.   

Настоящият състав на Върховния административен съд, петчленен състав на 

първа колегия, след като прецени доводите на страните в производството и 

събраните по делото доказателства в рамките на сочените касационни основания 

и с оглед правомощията си по чл. 218, ал. 2 от АПК, прие за установено от 

фактическа и правна страна:  

Решението е валидно и допустимо и е постановено в съответствие с 

материалния закон. Жалбата е подадена от надлежна по чл. 210 от АПК страна в 

преклузивния по чл. 211 от АПК срок, поради което е допустима.  

Разгледана по същество е неоснователна.  

С обжалваното решение тричленния състав на Върховния административен съд, 

осмо отделение е отменил изцяло Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, 

квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от министъра на 

правосъдието и обнародвана в ДВ, брой 98 от 11.12.2012 г. /Наредбата/. Съдът е 

приел, че оспорването е допустимо и основателно, като по въпроса за 

допустимостта няма спор между страните. По отношение на основателността е 

установил, че са допуснати съществени нарушения на административно 



производствените правила при издаване на Наредбата и я е отменил на това 

основание.   

Оспореният акт е подзаконов нормативен акт, който е издаден от компетентен 

орган – министъра на правосъдието въз основа на законова делегация и в 

рамките на предоставената му компетентност. Тези обстоятелства не са спорни 

между страните пред касационната инстанция. 

Решаващият съд е установил, че проект на Наредбата е публикуван на интернет 

страницата на Министерството на правосъдието на 22.11.2012 г., подписан е от 

неговия издател – министъра на правосъдието на 30.11.2012 г. и е изпратена за 

обнародване в Държавен вестник, което е станало на 11.12.2012 г. в брой 98. 

Предвид на тези обстоятелства, съдът е обосновал извод, че са допуснати 

съществени нарушения на административнопроизводствените правила, а 

именно на чл. 26, ал. 2 от ЗНА, съгласно който преди внасянето на проект на 

нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят 

на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция 

заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се 

предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. 

Предвиденият 14-дневен срок не е спазен и на заинтересованите лица не е 

предоставена възможност в този срок да представят своите становища. Съдът е 

установил, че на седмия ден от публикуване на проекта на Наредбата на 

интернет страница на МП той е изпратен на ДВ за обнародване. Като не е спазил 

този срок, издателят на подзаконовия нормативен акт не е създал никакви 

условия за спазване на принципите за съгласуваност и откритост при 

изработване на проекта за нормативен акт. Съдът е приел, че е допуснато 

нарушение и на чл. 28, ал. 2 от ЗНА, според който мотивите, съответно 

докладът, съдържат: 1. причините, които налагат приемането; 2. целите, които 

се поставят; 3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на 

новата уредба; 4. очакваните резултати от прилагането, включително 

финансовите, ако има такива; 5. анализ за съответствие с правото на 

Европейския съюз. Установено е по делото, че в докладите липсват мотиви 

относно необходимостта от издаването на Наредбата, както и не е направен 

анализ по точки 3, 4 и 5.   

Като е установил тези обстоятелства и е обсъдил подробно и задълбочено 

събраните по делото доказателства, решаващият съд е приел, че допуснатите 

нарушения на административнопроизводствените правила са съществени и 

представляват основание за отмяна на целия нормативен административен акт. 

Отменяйки на процесуално основание акта, съдът правилно не е разгледал 

оспорването по същество на отделни разпоредби от Наредбата.  

Обжалваното решение е правилно.   

Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗНА, приложим субсидиарно по силата на 



препращащата норма на чл. 80 от АПК, преди внасянето на проект на 

нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган, съставителят 

на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция 

заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се 

предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. 

Анализът на цитираната правна норма сочи на извод, че изброените задължения 

на съставителя на проекта са императивно предвидени, с оглед гарантиране 

принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. 

Неизпълнението на което и да е от тях води до процесуално нарушение, 

опорочаващо акта до степен, налагаща неговата отмяна. В конкретния случай не 

е изпълнено задължението за обявяване на проекта за нормативен акт, ведно с 

неговите мотиви.   

Неоснователно е твърдението в касационната жалба, че не е допуснато 

нарушение на чл. 26, ал. 2 от ЗНА и този срок е спазен, след като Наредбата е 

публикувана на интернет страницата на МП на 22.11.2012 г., а обнародването е 

в ДВ на 11.12.2012 г. Проектът на Наредбата се установи, че е подписан от 

министъра на 30.11.2012 г., когато е и изпратен за обнародване. 

Обстоятелството, че в редакцията на Държавен вестник е изминало едно 

технологично време до обнародването не означава, че това е времето, в което 

тече даденият и гарантиран от закона 14-дневен срок за заинтересованите лица, 

които могат да се запознаят с проекта и да изпратят на издателя своите 

становища. Обстоятелството, че в този срок не са постъпили становища, не 

игнорира задължението на издателя по чл. 26, ал. 2 от ЗНА. Доводите, че 

продължавало да се работи по проблемите с вещите лица, че е отговорено на 

становището на МВР са неотносими към установеното неспазване на 14-

дневният срок от публикуване за предложения и становища по проекта. 

Нарушението на изискването на чл. 26, ал. 2 от ЗНА съставлява самостоятелно 

основание за отмяна на акта като незаконосъобразен.   

Разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗНА, приложима по силата на чл. 80 от АПК, 

изрично и изчерпателно сочи съдържанието на мотивите към проекта за 

нормативен акт. По делото не са представени доказателства, от които да е видно 

изпълнението на това императивно законово изискване за приемане на 

нормативен акт. Обявяването на проекта на Наредбата, без същият да е 

придружаван от законоустановените мотиви към него, е довело до ограничаване 

на възможностите за отправяне на предложения и становища от страна на 

заинтересованите лица.  

Освен това, настоящият касационен състав намира за неоснователни 

твърденията на касатора, че Наредбата няма да окаже пряко и косвено 

въздействие върху държавния бюджет, поради което за проекта не е необходимо 

да се изработва финансова обосновка. Известно е, че бюджетът на съдебната 



власт е част от държавния бюджет. Възнагражденията на вещите лица по 

наказателните дела се заплащат от бюджета на съответния орган на съдебната 

власт, като това се налага в определени случаи и по дела от граждански и 

административен характер, което налага извод, че възнагражденията на вещите 

лица и изобщо уреждане на въпросите по тяхното определяне и изплащане са 

все въпроси, които трябва да са съпроводени с финансова обосновка на 

предложението. Независимо от това във всички случаи финансова обосновка се 

изисква, съгласно императивната разпоредба на чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 26, 

ал. 2 от ЗНА.  

За съответствието с правото на Европейския съюз, настоящият състав намира, 

че следва винаги да се прави анализ и да се имат предвид съответните 

разпоредби на Общностното право. Има се предвид съответствие с 

Общностното право, а не връзката на нормативния акт с актове на ЕС, както се 

твърди от касатора. В случая не са представени данни изобщо да са правени 

такива анализи.   

Тричленният състав на Върховния административен съд е постановил решение, 

което е съобразено с материалния закон, обосновано е и не са допуснати 

нарушения на съдопроизводствените правила. Като правилно, решението следва 

да се остави в сила, а касаторът осъден, да заплати от бюджета на органа, който 

представлява, направените по делото разноски.  

При тези съображения и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Върховният 

административен съд, петчленен състав, първа колегия 

РЕШИ: 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2305 от 18.02.2014 г., постановено по 

административно дело № 3367/2013 г. по описа на Върховния административен 

съд, осмо отделение.  

ОСЪЖДА министъра на правосъдието да заплати от бюджета на МП на 

Сдружение с нестопанска цел „Сефита”, направените разноски за касационната 

инстанция в размер на 500 /петстотин/ лева.  

Решението е окончателно. 

Вярно с оригинала,  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Ваня Пунева 

секретар:  ЧЛЕНОВЕ: 

/п/Николай Урумов Wрумов 

/п/ГалинаХристова 

/п/Жанета Петрова Петрова 

/п/ Емилия Георгиева 

 

 



Решение № 2305 от 18.02.2014 г. на ВАС / Осмо отделение относно отмяна на 

Наредба № 3/2012 г. на Министъра на правосъдието за вписването, квалифика-

цията и възнагражденията на вещите лица. 

РЕШЕНИЕ 

№ 2305 

София, 18.02.2014 

В ИМЕТО НА НАРОДА 

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в 

съдебно заседание на пети февруари две хиляди и четиринадесета година в 

състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНКА ЧАКЪРОВА  

ЧЛЕНОВЕ: МИРА РАЙЧЕВA  

КАЛИН КУМАНОВ 

при секретар Антоанета Иванова и с участието  

на прокурора Искренна Величкова изслуша докладваното  

от председателя ДОНКА ЧАКЪРОВА   

по адм. дело № 3367/2013.   

Производството е по реда на чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния 

кодекс (АПК).   

Образувано е по жалба на Сдружение с нестопанска цел "СЕФИТА", Сдружение 

"Евроцентър за повишаване квалификацията на експерти и оценители", 

Любомир Петров Герджиков, Емилия Антова Петрова, Веселина Георгиева 

Попова, Стефан Николов Кънчев, Таси Ценов Беляшки, Стоян Делчев Гешев, 

Спас Георгиев Милчев, Меглена Петрова Желенска, Николай Стоянов 

Желенски, Ангел Харизанов Ковачев, Николина Илиева Ножарова, Петра 

Володиева Иванова и Красимир Енчев Хаджиминчев против Наредба № 

3/30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите 

лица, издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г. 

(Наредбата).  

Оспорващите твърдят незаконосъобразност на цялата Наредба, за липса на 

компетентност и фактически грешки в отделни нейни части, непълнота на 

текстове и противоречие с европейски правни норми и добри практики. Искат да 

бъде отменена изцяло оспорената Наредба, като евентуално се поддържа искане 

да бъдат отменени конкретни разпоредби, а именно на: чл. 4, 5, 6, 7, 27 и цялата 

глава пета, чл. 14, ал.1, 17, 19, ал.1 и 2, 23, 25, 21, 27, 28, 29, 31, 33, ал.2, 34 и 35 



от Наредбата. Подробни съображения в подкрепа на твърденията и исканията са 

изложени в жалбата и писмени бележки. Претендират разноски.  

Ответникът министърът на правосъдието взема становище за неоснователност 

на жалбата и моли да бъде отхвърлена. Обосновава законосъобразност на 

Наредбата по подробни съображения в писмено становище от 21.02.2013 г.  

Представителят на Върховната административна прокуратура взема становище 

за допустимост и основателност на жалбата поради допуснати процедурни 

нарушения и липса на обосновка на определените възнаграждения.  

Върховният административен съд, осмо отделение, след като прецени 

доказателствата по делото и доводите на страните, намира следното:  

По отношение приложимия закон:   

Дял втори „Производство пред административни органи” на АПК е приложим 

по отношение производството по издаване на Наредба № 3/30.11.2012 г. за 

вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от 

министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г. (Наредбата). 

За настоящото съдебно производство е приложима процедурата по дял трети 

"Производства пред съд" на Административнопроцесуалния кодекс, глава 

десета, раздел III "Оспорване на подзаконови нормативни актове" на АПК. 

Съгласно чл. 142, ал. 1 от АПК съответствието на административния акт с 

материалния закон се преценява към момента на издаването му, като моментът 

на издаване на нормативния административен акт представлява сложен 

фактически състав, в който освен всички действия по неговото приемане се 

включва и обнародването му в ДВ и влизането му в сила. Съгласно чл. 5, ал. 5 от 

Конституцията на Република България (Конституцията) всички нормативни 

актове се публикуват, което като принцип определя обнародването в ДВ като 

задължителен елемент от фактическия състав по издаване на нормативния акт, 

включващ процедура по изготвяне на проект, оповестяване, съгласуване, 

внасяне на предложение за приемане, вземане на решение за приемане, 

удостоверяване на съдържанието, обнародване и влизане в сила.  

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове следва да се 

извърши по реда на АПК преценка за съответствието на оспорения нормативен 

акт с Конституцията и с другите нормативни актове от по-висока степен 

(закони), включително и Договора за функциониране на Европейския съюз (ЕС) 

и актовете, приети от институциите на ЕС, ако е налице регламентация на 

същите отношения, които са предмет на оспорения акт.  

По отношение допустимостта на жалбата:   

Жалбата е процесуално допустима като подадена срещу нормативен 

административен акт без ограничение във времето и при наличието на пряк и 



непосредствен личен интерес.   

Съгласно чл. 186, ал. 1 АПК право да оспорват подзаконов нормативен акт имат 

гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни 

интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той 

поражда задължения. Наредбата е издадена от министъра на правосъдието като 

орган на изпълнителната власт и съдържа административноправни норми, които 

се отнасят за определен, но неограничен брой адресати и имат многократно 

правно действие, което я дефинира като нормативен административен акт по 

смисъла на чл. 75, ал.1 от АПК. Оспорването е направено срещу Наредбата, като 

са обосновани противоречия с нормативни актове от по-висока степен на 

Наредбата и е подадено от физически лица, които са представили писмени 

доказателства, че са от кръга на лицата, чиято дейност се регламентира с 

оспорения акт. Разпоредбите на Наредбата пораждат пряко права и задължения 

за всички вещи лица, но рефлектират и върху правната сфера на всички 

потенциални участници в съдебни производства. Съгласно Тълкувателно 

решение № 2/12.02.2010 г. на Върховния административен съд по т.д. № 4/2009 

г. юридически лица с нестопанска цел могат да оспорват подзаконови 

нормативни актове при наличието на правен интерес, обоснован от предмета на 

дейност и целите, за които са създадени. Оспорващите сдружения с нестопанска 

цел притежават обща процесуална дееспособност, за което следва да имат и 

правна възможност да реализират признатите им права в защита на общите 

интереси на своите членове и по съдебен ред чрез подаване на жалби срещу 

актове, които засягат общи права и интереси на своите членове. В тази правна 

възможност за реализиране на обща позиция на засегнатите лица се изразява и 

правният интерес от обжалване на административни нормативни актове по 

смисъла на чл. 186, ал. 1 от АПК. От приетите по делото съдебни решения и 

удостоверения за съдебна регистрация на Сдружение с нестопанска цел 

"СЕФИТА" и Сдружение "Евроцентър за повишаване квалификацията на 

експерти и оценители" следва да се приеме, че и жалбоподателите юридически 

лица имат правен интерес от оспорването.   

По изложените съображения настоящият съдебен състав на Върховния 

административен съд намира жалбата, подадена от всички оспорващи 

физически и юридически лица, за процесуално допустима.  

По отношение основателността на жалбата:   

Според чл. 168, ал. 1 от АПК, съдържащ се в общите разпореди на дял „Трети” 

от АПК и приложим към настоящото производство, съдът не се ограничава само 

с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на 

представените от страните доказателства да провери законосъобразността на 

оспорения административен акт на всички основания по чл. 146, а именно: 



липса на компетентност, неспазване на установената форма; наличието на 

съществено нарушение на административнопроизводствени правила; 

противоречие с материалноправни разпоредби; несъответствие с целта на 

закона.  

Съгласно чл. 403 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) министърът на 

правосъдието, съгласувано с Висшия съдебен съвет, издава наредба за: 1. реда и 

сроковете за предложения за включване и промени на списъците на 

специалистите, утвърдени за вещи лица; 2. условията, на които трябва да 

отговарят специалистите, утвърдени за вещи лица; 3. условията и реда за 

определяне възнагражденията на вещите лица.   

Наредбата съдържа норми, които регламентира вписването, квалификацията и 

възнагражденията на вещите лица, поради което следва да се приеме, че не 

излиза извън кръга на регулацията по чл. 403 от ЗСВ.   

Тази делегация е съобразена с разпоредбата на чл. 115 от Конституцията на 

Република България, поради което делегираното правомощие на министъра на 

правосъдието не противоречи на Конституцията на Република България.  

Следователно министърът на правосъдието е издал обжалвания подзаконов 

нормативен акт въз основа на законова делегация и в рамките на предоставената 

му компетентност, поради което е действителен нормативен акт.   

Оспореният пред настоящия съдебен състав административен нормативен акт не 

регулира първично обществените отношения, свързани с вещите лица, поради 

което и съдът намира, че липсва противоречие с чл. 398, ал. 1 от ЗСВ, чл. 401 от 

ЗСВ или регулиране на отношения без законова делегация, както се твърди в 

раздел ІІ от жалбата.   

Въпрос на нормотворческа практика и преценка от страна на издателя на акта е 

степента на конкретизация и детайлизиране при регулиране на отношенията, за 

които му е предоставено правомощие да урежда чрез издаване на общи правила 

за поведение. В този смисъл неоснователни са оплакванията в жалбата, че 

министърът на правосъдието няма правомощие за издаване на Наредбата. 

От събраните по делото писмени доказателства, представляващи преписката по 

издаване на оспорената Наредба, се установява, че проект на Наредбата е 

публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието на 

22.11.2012 г. (л. 62 от делото). Видно от номера и датата на Наредбата тя е 

подписана от нейния издател- министъра на правосъдието на 30.11.2012 г. и 

заведена с номер 3 от тази дата. На същата дата 30.11.2012 г. според писмо № 

11-04-72/12 от 30.11.2012 г., изготвено на 26.11.2012 г., съгласувано на 

27.11.2012г. и 28.11.2012 г. (л. 149 от делото) Наредбата е изпратена за 

обнародване в "Държавен вестник". Обнародването е в ДВ, бр. 98/11.12.2012 г.  

Чл. 77 от АПК дефинира общо изискването за обсъждане на проекта на 

нормативен административен акт с представени становища, предложения и 



възражения, което намира конкретно изражение както в разпоредбата на чл. 26 

от Закона за нормативните актове (ЗНА), така и в чл. 2, ал. 7 от Закона за 

администрацията (ЗА), според който органите на държавната власт координират 

дейността си за осъществяване на единна държавна политика и извършват 

консултации със социални партньори, с представители на частния сектор и с 

представители на гражданското общество.   

Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗНА преди внасянето на проект на нормативен акт за 

издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го 

публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с 

мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-

малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. В случая по 

отношение на приетия проект на Наредбата това законово изискване не е 

спазено – публикуван е само проектът на Наредбата без мотивите, съответно 

доклада. На заинтересованите лица не е предоставен 14-дневен срок за 

предложения и становища по проекта, който е изпратен за обнародване в ДВ на 

седмия ден от публикуването му на интернет страницата на Министерството на 

правосъдието. Дори в по-ранен момент е изготвено писмото за изпращане на 

проекта за обнародване в ДВ, което отразява категоричната липса на намерение 

за съобразяване с евентуално постъпили предложения и становища за проекта.  

Срокът, предвиден в чл. 26, ал. 2 от ЗНА, не е формално изискване, а израз на 

минимална гаранция за спазване на принципите за откритост и съгласуваност. 

Заинтересованите страни не са могли да представят своите предложения и 

становища, доколкото не им е предоставен достатъчен срок, а и не са 

публикувани мотивите на проекта, но още по-малко е имало възможност те да 

бъдат разгледани, обсъдени и взети предвид, с което е нарушен редът за 

издаване на акта по чл. 77 от АПК.   

В подкрепа на този извод е и обстоятелството, че зам.-министърът на 

вътрешните работи е изразил подробно становище с предложения и възражения, 

които са изпратени с писмо изх.н. 31493/10.12.2012 г. (датата на обнародване на 

Наредбата в ДВ), получени са в Министерството на правосъдието на 11.12.2012 

г., разпределени са на съответния зам.-министър на 18.12.2012 г., той го е 

разгледал чак на 20.12.2012 г., а отговорът до МВР е изготвен и изпратен на 

14.01.2013 г., съответно 15.01.2013 г. (л. 161 – 166 от делото). Очевидно 

технологичното време за възприемане и разглеждане на постъпили предложения 

и становища от заинтересовани лица от издателя на нормативния акт (в случая 

със закъснялото писмо на МВР то е почти един месец) въобще не е съобразено 

при публикуване на проекта на 22.11.2012 г. и изпращането му за обнародване 

на 30.11.2012 г.   

Следователно не само не е спазен формалният минимален 14-дневен срок, 

предвиден в чл. 26, ал. 2 от ЗНА, но не са създадени никакви условия за 



спазване на принципите за съгласуваност и откритост при изработване на 

проекта за нормативен акт. Не са положени минимални усилия за спазване на 

изискванията на чл.2, ал. 7 от ЗА дори по отношение на другите държавни 

органи за координиране на обща държавна политика в регулираната сфера. 

В подкрепа на този извод е и дискусията, отразена в Протокол № 44 от 

заседанието на Висшия съдебен съвет, проведено на 18.10.2012 г., по време на 

която издателят на Наредбата изразява готовност за създаване на съвместна 

работна група, която да работи по темата „вещи лица”, включително да се 

обсъжда „чуждестранен опит” и „с експертиза, и с колеги, които да участват”. 

Този протокол е публично достъпен за всички заинтересовани лица и неговото 

съдържание създава впечатление, че предстои анализ и работа по проблема с 

участието на различни лица, което противоречи с предприетите впоследствие 

действия: съобразяване в изготвения проект само на една от конкретните 

забележки на проф. Лазар Груев, но не и принципните му искания за 

професионално обсъждане на темата. Този подход отразява формалистично 

възприемане на решението по т. 3.1. от Протокол № 44/18.10.2012 г. на ВСС за 

даване на положително становище по проекта на Наредбата, без да се отчита 

т.3.2. от същото решение, съдържащо искане за продължително и принципно 

дискутиране на материята, обект на регулация с Наредбата.  

Оспореният подзаконов нормативен акт е издаден и в нарушение на чл. 28, ал. 2 

от ЗНА, според който мотивите, съответно докладът към проект за нормативен 

акт съдържат: 1. причините, които налагат приемането; 2. целите, които се 

поставят; 3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на 

новата уредба; 4. очакваните резултати от прилагането, включително 

финансовите, ако има такива; 5. анализ за съответствие с правото на 

Европейския съюз.   

Видно от приложените по делото доклади № 11-04-72/01.11.2012 г. (л. 107) и № 

11-04-72/22.11.2012 г. (л.136), той не съдържа задължителните реквизити на 

цитираната норма. В докладите липсват мотиви по принцип относно 

необходимостта от издаване на Наредбата, а само конкретни редакции на 

отделни текстове по повод становището на ВСС и проф. Лазар Груев. Липсва 

анализ на причините за приемане на този нормативен акт, обосновка на 

неговото съдържание и как ще се отрази върху обществото и заинтересованите 

лица неговото прилагане. В този смисъл не са отразени очакваните резултати от 

прилагането, включително финансовите. Не е направен анализ за съответствие с 

правото на Европейския съюз. Според чл. 28, ал. 3 от ЗНА проект на нормативен 

акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно 

изискванията по ал. 2, не се обсъжда от компетентният орган. В случая, 

независимо че докладът не отговаря на законовите изисквания, проектът за 

нормативен акт е приет от министъра на правосъдието. Посоченото нарушение е 



самостоятелно основание за незаконосъобразност на оспорената наредба. 

Липсата на доказателства за спазване на тези императивни правни норми е 

основание да бъде направен извод, че административният нормативен акт 

противоречи на нормативни актове от по-висока степен по смисъла на чл. 15, ал. 

2 от ЗНА и подлежи на отмяна на основание чл. 193, ал. 1 от АПК във връзка с 

чл. 146, т. 4 от АПК.   

Допуснатите нарушения на административнопроизводствените правила също са 

съществени и представляват основание за отмяна на нормативния 

административен акт по смисъла на чл. 193, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 146, т. 

3 от АПК.   

По изложените съображения настоящият съдебен състав намира, че цялата 

обжалвана Наредба следва да бъде отменена, поради което не са налице 

предпоставките за разглеждане на евентуалните искания за отмяна на отделни 

нейни разпоредби, за които са събирани и други доказателства по делото, но 

явяващи се неотносими към спора при основателност на главното оспорване.  

По водене на делото жалбоподателите са направили общо разноски в размер на 

1177 лв. (190 лв. – държавна такса, 20 лв. - такса за ДВ, 300 лв. – депозит за 

вещо лице и 667 лв. – адвокатско възнаграждение), поради което с оглед изхода 

на спора и направеното искане им се дължат разноски в този размер, а не както е 

претендирана сумата 1496 лв., според списъка по чл. 80 от ГПК. По делото няма 

доказателства, че е заплатено възнаграждение за адвокат в размер на 996 лв., а 

само в размер на 667 лв. (обратната страна на л. 66).   

По изложените съображения и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК Върховният 

административен съд, осмо отделение,  

РЕШИ: 

ОТМЕНЯ по жалбата на Сдружение с нестопанска цел "СЕФИТА", Сдружение 

"Евроцентър за повишаване квалификацията на експерти и оценители", 

Любомир Петров Герджиков, Емилия Антова Петрова, Веселина Георгиева 

Попова, Стефан Николов Кънчев, Таси Ценов Беляшки, Стоян Делчев Гешев, 

Спас Георгиев Милчев, Меглена Петрова Желенска, Николай Стоянов 

Желенски, Ангел Харизанов Ковачев, Николина Илиева Ножарова, Петра 

Володиева Иванова и Красимир Енчев Хаджиминчев, съдебен адрес: гр. София, 

жк”Красно село”, бл. 189, вх. Б, ет. 3, ап. 11, адв. Йорданка Тодорова, изцяло 

Наредба № 3/30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията 

на вещите лица, издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 98 от 

11.12.2012 г.   

ОСЪЖДА Министерството на правосъдието да заплати общо на Сдружение с 

нестопанска цел "СЕФИТА", Сдружение "Евроцентър за повишаване 

квалификацията на експерти и оценители", Любомир Петров Герджиков, 



Емилия Антова Петрова, Веселина Георгиева Попова, Стефан Николов Кънчев, 

Таси Ценов Беляшки, Стоян Делчев Гешев, Спас Георгиев Милчев, Меглена 

Петрова Желенска, Николай Стоянов Желенски, Ангел Харизанов Ковачев, 

Николина Илиева Ножарова, Петра Володиева Иванова и Красимир Енчев 

Хаджиминчев, съдебен адрес: гр. София, жк”Красно село”, бл. 189, вх. Б, ет. 3, 

ап. 11, адв. Йорданка Тодорова, сумата 1177 (хиляда сто седемдесет и седем) лв., 

разноски по делото за първа инстанция.   

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред петчленен състав на Върховния 

административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от 

съобщението до страните, че е обявено. 

  

Съдът безпрецедентно отчете липсата на обществено обсъждане 

Наредбата за вещите лица падна във ВАС – нарушава редица 

закони 

Може да се стигне до хаос в съдебната експертиза  

15:54 | 28.02.2014 | 5484 прочитания | Красен Николов  

Размер на текста  

 

 

 

Тричленен състав на Върховният административен съд (ВАС) излезе с 

безпрецедентно решение за отмяна на цялата наредба, която регулира 

назначаването на вещите лица за нуждите на съда и разследването. Причината е, 

че правосъдният министър не е провел общество обсъждане, което за първи път 

става причина да падне нормативен акт, засягащ съдебната система. 

http://www.mediapool.bg/news/user/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/bfbf4f26ef48c5cac2257c82002f1d86?OpenDocument


Ако решението бъде потвърдено и на втора инстанция, може да се стигне до 

хаос със съдебната експертиза и дори блокиране на дела. Наред с това обаче 

решението на ВАС има и силно положителен ефект – да се въведе по-добър 

регламент, както и властите да бъдат принудени да провеждат много по-

прозрачни процедури при приемането на подобни важни документи. 

Наредбата за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица е 

важна, защото тя указва как да се управлява експертизата за нуждите на 

съдебната власт. По тази наредба се правят списъците с вещи лица, които се 

явяват по делата. Тя създава и критериите, на които експертите трябва да 

отговарят, за да влязат във въпросните списъци. 

"Отмяната на наредбата наистина може да доведе до хаос", коментира пред 

Mediapool членът на Висшия съдебен съвет Калин Калпакчиев (преди това 

съдия в Софийския апелативен съд -бел.авт.). Според него в краткосрочен план 

може да се избегне блокирането на съдебни процеси, защото съдиите могат да 

посочват експерти и извън списъците. 

"Ако обаче останем без наредба за 5-6 месеца, то хаосът ще се увеличи и може 

да се стигне до блокиране на дела заради липсата на списъци и критерии за 

подбор на вещите лица", коментира Калпакчиев. 

Делото се води от две професионални сдружения на съдебните експерти – 

СЕФИТА и Евроцентър за повишаване квалификацията на експерти и 

оценители. Те настояват съдът да отмени нормативният акт, защото той не 

отговаря на редица европейски изисквания. При служебната проверка 

върховните магистрати откриват, че наредбата не отговаря и на елементарни 

изисквания на българското законодателство. Отговорността е на бившия 

правосъден министър Диана Ковачева (ГЕРБ). 

Проектът на наредбата е публикуван за първи път на интернет страницата на 

Министерството на правосъдието на 22 ноември 2012 година. Само 8 дни по-

късно Ковачева подписва документа и го изпраща за обнародване в Държавен 

вестник. Така министърът погазва три закона – Законът за нормативните актове 

(ЗНА), Административнопроцесуалният кодекс (АПК) и Законът за 

администрацията (ЗА). 

Законовото изискване е да има обществено обсъждане от поне 14 дни. Ковачева 

е свършила работата за осем. Министерството не е поискало мнения от никого. 

В същото време Законът за администрацията задължава властите да извършват 

консултации със "социални партньори, с представители на частния сектор и с 



представители на гражданското общество". Наредбата е публикувана на сайта на 

министерство дори без мотиви. 

Правосъдното министерство толкова е бързало с нормативния акт, че не е 

дочакало отговор и от МВР, което е една от основните заинтересувани страни. 

Вътрешното министерство е изпратило своето мнение на 10 декември, което е 

близо 2 седмици, след като актът вече е приет. 

Месец преди приемането на наредбата министър Диана Ковачева обеща във 

Висшия съдебен съвет, че по темата ще бъде създадена съвместна работна 

група, включително, че ще се обсъди и чуждестранният опит. Нищо подобно не 

се случва. 

ВАС излиза и с други изключително важни аргументи. Правосъдното 

министерство е погазило Закона за нормативните актове (ЗНА), който задължава 

да се посочват причините, които налагат приемането на тази нова наредба. ЗНА 

задължава наредбата да има конкретни цели, както и да се приложи анализ на 

парите, които ще струва прилагането й. Нужен е и анализ за съответствие с 

правото на ЕС. Нищо от това не е било направено. От правосъдното 

министерство коментираха единствено, че ще обжалват решението в срок. 

Казусът с наредбата за вещите лица е от времето на Диана Ковачева, но той 

досущ прилична на начина, по който бе внесен в парламента новият 

Наказателен кодекс (НК). Законът, който определя наказателната политика на 

държава, бе поставен на обществено обсъждане за 20 дни по Коледа и Нова 

година. Проектът за НК няма конкретни цели, анализ на съответствие с правото 

на ЕС, нито анализ колко ще струва прилагането му. За капак Върховният 

касационен съд го обяви за безсмислен, защото много наподобява на сега 

действащия закон. 
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Регулиране на счетоводители и одитори в ЕС 

Автор: Невена Пенчева, Калин Бочуков / 30.06.2007 

  

Ситуацията в Холандия е следната-там има два вида счетоводители 

“REGISTERACCOUNTANTS”и“ACCOUNTANTS-

ADMINISTRATIECONSULENTEN”. И двата вида имат свои професионални 

организации, които ги регулират. Образованието е задължително и за двата вида 

счетоводители. То продължава средно седем години, след което за да започнат 

да практикуват своята професия, кандидат-нотариусите трябва да положат 

изпит. В Холандия няма минимални или фиксирани цени на услугите на 

счетоводителите, тъй като те се определят на базата на свободното договаряне 

между клиента и счетоводителя. Не съществуват също и специфични 

ограничения за реклама. В допълнение счетоводителите могат да работят 

самостоятелно или и в корпорации защото, това не е регулирано чрез закон. 

Като цяло счетоводителите в Холандия могат да бъдат добър пример за страна в 

която правото за достъп за практикуване, покрива минималните изисквания на 

Европейската директива номер 8 за счетоводителите. Останалите регулации 

също са сравнително свободни и позволяват свободна конкуренция. 

Счетоводителите и одиторите в Германия са задължени да се регистрират в 

Камарата на счетоводителите, която е държавна.Отделно съществуват две 

частни сдружения на счетоводители и одитори в които те могат да членуват по 

избор. Ограниченията за навлизане в професията са следните,(1) кандидатите 

трябва да притежават магистърска степен по икономика, право или инженерно 

образование;(2) трябва да докажат тригодишен стаж в сферата на 

счетоводството и одита. Изискванията за стаж са били ограничени наскоро, 

преди това са изисквани пет години стаж две от които да се под наблюдението 

на експерт счетоводител или одит, след което кандидатите преминават 

конкурсен изпит, всичко това се определя от Камарата на счетоводителите. В 

Германия не съществуват минимални или фиксирани цени на услугите за 

счетоводители и одит , които да се определят от Камарата или от 

професионалните организации. Цените на таксите се определят свободно между 

клиентите и специалистите. Съществуват съществени ограничения за реклама 

на дейността на счетоводителите и одиторите. Според Камарата рекламата 

противоречи на етичните норми на професията. Въпреки това счетоводителите и 

одиторите имат ограничени права за реклама, тоест имат право да се рекламират 

без да прилагат комерсиални методи в своята реклама. За да могат да 



практикуват своята професия счетоводителите и одиторите трябва 

задължително да застраховат своята дейност, минималната застраховка е от 

един милион евро. 

Като цяло професиите на счетоводителите и одиторите в Германия имат средно 

ниво на регулация. 

Във Франция счетоводителите и одиторите са две напълно различни професии, 

които са регулирани от правителството. Френският закон забранява 

счетоводител и одитор да работят за един и същ клиент. Одиторската професия 

се регулира от “La compagnienationale des commissaries aux comptes” , а 

счетоводителската професия се регулира от “L`ordre des experts-comptables”, 

които е професионална организация регулираща и експерт счетоводителите. 

Одиторите се под контрола на Министерството на правосъдието, а 

счетоводителите са под контрола на Министерството на икономиката и 

финансите. И двете професионални организации могат да работят заедно, когато 

имат общ интерес, като и двете са членове на Европейската федерация на 

експерт счетоводителите. Френския закон позволява на счетоводителите да 

дават правни и данъчни съвети, само когато са ангажирани предварително като 

счетоводни съветници от даден клиент.  

За да бъдеш чл. на една от двете професионални организации, се изисква 

диплома за завършено висше образование. Изискванията за експерт 

счетоводител включват и задължителен стаж в сферата на счетоводството, като 

периодът трябва да е минимум от седем години.След това кандидатът за 

експерт-счетоводител преминава конкурс организиран от Министерството на 

образованието. Членството в професионалните организации след преминаването 

на конкурса е задължително, през целия период на практикуване.Дори когато 

счетоводителят или одиторът решат да се преориентират или да се пенсионират 

трябва официално да предупредят своята професионална организация. 

Като цяло във Франция не съществуват минимални или фиксирани цени на 

услугите за счетоводители или одитори, но в същото време те се задължават 

чрез закон да бъдат неутрални в отношенията си с клиентите. Лицензираните 

одитори имат забрана да получават възнаграждения за други услуги освен 

определените им. 

Забраната за реклама съществува във Франция, като това включва почти 

всякаква форма на реклама. Въпреки това в момента се предприемат мерки за 

либерализиране на рекламата за счетоводители и одитори. Счетоводителите и 



одиторите във Франция имат право да се сдружават. Не съществуват 

ограничения по демографски или географски принцип. Застраховането на 

работата на счетоводителите и одиторите във Франция е задължително,като 

минималната застраховка е 500 000 евро.  

Като цяло нивото на регулация на счетоводителите и одиторите във Франция е 

средно в сравнение с останалите европейски страни.Можем да подчертаем също 

че е възможна по- голяма либерализация на сектора. 

В много европейски страни нивото на регулация е много ниско или почти не 

съществува, като например страни като Ирландия, Испания, Дания, Финландия 

и Швеция, изследванията показват че колкото по-малки са регулациите в 

сектора, толкова по-благоприятно е това за потребителите. 

В България има (1) минимални цени на услугите на счетоводителите и 

одиторите(Професионално етичен кодекс), (2) членството в Института за 

дипломирани експерт-счетоводители (ИДЕС) е (3) задължително, има частични 

ограничения за реклама(Професионално етичен кодекс), (4) задължителен стаж 

(чл. 16), (5) задължителна отчетност пред ИДЕС (чл.33).  

Според устава на ИДЕС, този институт е създаден да ръководи и регулира 

дейността на своите членове и упражняването на професията в интерес на 

обществото като независима и само-регулираща се национална професионална 

институция, съгласно Закона за счетоводството. 

Както сами виждаме, счетоводителите и одиторите в България са строго 

регулирани и това нарушава принципите на свободната конкуренция. Сам по 

себе си уставът на ИДЕС е противоречив, защото той не работи в интерес на 

обществото, а в интерес на представителите на тази професия. Всичките 

ограничения защитават само счетоводителите и минималните цени защитават 

главно тяхната печалба, а не гарантират някакво минимално качество на 

предлаганата услуга. Същото е положението и за независимия финансов одит, 

той също се регулира от ИДЕС, и трябва да спазват етичен кодекс. Друг е 

проблемът с етичния кодекс на ИДЕС, които е “публично” достъпен, но се 

печатат точно определени бройки за годината и не се преиздава. Което ни 

навежда на мисълта, че липсва прозрачност. 

Следвайки примерите от другите европейските държави България попада сред 

страните с най високо ниво на регулация за професиите на счетоводителите и 

независимите финансови одитори. За да бъде нашата страна сред бързо 

развиващите се страни на стария континент,нивото на регулация от страна на 



държавата и от страна на професионалните организации трябва да бъде сведено 

до минимум, ако не даже да отпадне. Не трябва да се следва примерът на 

стагниращи икономики като Франция и Германия където видяхме че има средно 

ниво на регулация в сферата на счетоводството и независимия финансов одит. 

Необходимо е да приравним нашата законодателна политика към страни като 

Ирландия,Холандия, Испания и т.н, защото доброто развитие на България 

зависи от това до каква степен държавата ще продължава да регулира 

определени отрасли, като така ограничава свободната конкуренция. Ако има 

свободна конкуренция, ще има и само-регулираща се икономика, което би 

довело до едно по благоприятно развитие на страната. 

 

Прочетете повече на: http://ime.bg/bg/articles/regulirane-na-schetowoditeli-i-oditori-

w-es/#ixzz3G6iHi000 
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