ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
На 05.12.2018 год. Сдружение Сефита успешно приключи изпълнението на проект
№ BG05SFOP001-3.003-0004-C01 “СЪДЕБНАТА ЕКСПЕРТИЗА В БЪЛГАРИЯ И В
СТРАНИТЕ ОТ ЕС /ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС/”. Проектът се осъществи с финансовата
подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейски социален фонд и от националния бюджет на
Република България.
Продължителността на проекта бе 15 месеца, а общата финансова стойност - 99
400.81 лева
Целите на проекта бяха насочени към изготвяне на предложения за подобрения в
съдебната система, в частност в елемента й съдебна експертиза.
В рамките на проекта успешно бяха изпълнени заложените шест дейности, както
следва:
 В рамките на Дейност 1.: „Проучване на националната нормативна
уредба, статистическа информация и публикации, касаещи съдебната
експертиза - като елемент от съдебната система и като част от съдебния
процес“ са осъществени анализи, проучвания и оценки, свързани с предишна и
настояща нормативна регулация на дейности по извършване на съдебни и други
експертизи, проучване на съдебна практика и на тълкователни съдебни решения,
публикации и общодостъпни източници относно становища на юридически
експерти, вещи лица, участници в съдебния процес, организации и граждани,
касаещи съдебната експертиза. Изготвен е аналитичен доклад, включващ
коментари по проблемни области (Междинен доклад 1.).
 В рамките на Дейност 2.: „Проучване на източници за данни и регулация
относно съдебната експертиза като елемент от съдебната система и като
част от съдебния процес в страните от ЕС“ са осъществени анализи, проучвания
и оценки, свързани с дейността по извършване на съдебни експертизи в страните
от Съвета на Европа и от ЕС, както и сравнения и съпоставки с аналогичната
дейност у нас, като е изготвен аналитичен доклад, включващ коментари по
проблемни области (Междинен доклад 2.).
 В рамките на Дейност 3.: „Статут и функция на лицата с отношение към
възлагането и извършването на съдебни експертизи у нас – вещи лица, страни в
процеса, органи на съдебната власт, институции и други. Възникващи
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взаимоотношения в процеса на възлагане и изпълнение на съдебната
експертиза. Алтернативни способи и форми на участие на вещи лица при
решаването на извънсъдебни спорове и в помирителни процеси.“ са осъществени
анализи, проучвания и оценки, свързани с дейността по извършване на съдебни
експертизи и възникващи взаимоотношения с други лица с отношение към
правосъдието, а също и ползването на експертизи при извънсъдебно решаване на
спорове и при помирителни процеси. Изготвен е аналитичен доклад, включващ
коментари по индикирните проблемни области (Междинен доклад 3.).
 В резултат от изпълнението на Дейност 4.: “Обобщаване на резултатите
от извършените проучвания, анализи и систематизиране на данни относно
характера на отношенията, възникващи във връзка с възлагане и извършване
на съдебни експертизи и експертната дейност при извънсъдебни спорове,
както и относно статута на съдебните експерти. Съдебната експертиза като
елемент от съдебната система и като средство за решаване на спорове“ е
изработен Окончателен доклад, в който са откроени 35 проблемни елемента при
прилагането на съдебни експертизи понастоящем (de lege lata) и са формулирани
12 предложения за оптимизация (de lege ferenda), като отчетливо са посочени
положителните ефекти от реализацията на всяко едно от предложенията.
Презентация, разработена въз основа на основните положения от
Окончателния доклад (със съкращения) беше представена на организирана
работна среща със съдебни експерти от различни специалности, които изразиха
свои мнения, становища и предложения.
 В резултат от изпълнението на Дейност 5.: “Подходи за постигане на
изменения в нормативната регулация на дейността по извършване на съдебни
експертизи, мерки за качествени подобрения и по-ефективно интегриране на
експертното заключени в правораздавателния процес, контролни механизми и
действия за повишаване на общественото доверие – при отчитане на
резултатите от извършените дейности по проектното предложение. “ е
изработен Заключителен доклад, в който са прецизирани адресатите и подходите
за решаване на съществуващите проблемни области в съдебното експертизиране,
оказващи задържащ или негативен ефект върху реформата на правосъдието, както
и водещи до неудовлетвореност на обществото от проявяващи се негативи при
правоприлагането.
Презентация на тема: „Проблемни области и предложения за подобряване на
съдебната експертиза“, разработена въз основа на основните положения от
Окончателния доклад по Дейност 4. (със съкращения) беше представена на
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редовно заседание на Гражданския съвет към ВСС, в което взеха участие и
представители на Министерството на правосъдието, членове на ВСС, служители на
Управителния орган на Оперативна програма „Добро управление“, журналисти и
други заинтересовани лица. По изложената проблематика, след обсъждания, беше
формулиран, гласуван и единодушно приет акт на Гражданския съвет.
Презентация на тема: „Сравнителен анализ на съвременни концепции за
съдебната експертиза в България“, разработена въз основа на основните
положения от Окончателния доклад по Дейност 4. (със съкращения) беше
представена на международна конференция „Строителство и инвестиции:
експертизи и оценки“, проведена в периода 28.11. – 01.12.2018 г. в гр. Прага,
Чехия. В конференцията взеха участие представители на камари и професионални
сдружения на съдебни експерти и оценители от европейските страни. В рамките на
конференцията се проведе работна среща на ЕвроЕксперт за уточняване на насоки
за съвместна дейност за по-нататъшна конвергенция на съдебното експертизиране
в страните от ЕС.
Изразените мнения, становища и направени предложения от участници по
време на представянето на съдържанието на Окончателния доклад и на
разработените на негова база презентации, след обсъждане от експертния екип,
бяха отразени в Заключителния доклад.
 В рамките на Дейност 6.: „Осигуряване на информация и комуникация по
проекта“ бяха изпълнени мерки за публичност и информираност съгласно
правилата на Приложение XII на Регламент(ЕС) № 1303/2013. Конкретните
резултати от изпълнението на тази дейност са следните:
 разпечатани и монтирани плакати;
 изработени и разпространени дипляни;
 изработени и прилагани форми - като част от въведения вътрешен
ред, при изпълнение на дейности по Проекта;
 включена нарочна рубрика за предоставяне на информация за
Проекта на интернет-страницата на Сдружение СЕФИТА;
 изработени и публикувани съобщения за характеристични данни и
текущо изпълнение на Проекта на уеб-сайта на Сдружение СЕФИТА;
 публикувани две прессъобщения (включително настоящото) в
началото и края на проекта;
 създадена база данни за отчитане и съхранение на информация за
изпълнение на мерките, свързани с комуникация и визуализация;
 визуализирани документи;
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 разпространени материали (дипляни) и съобщение за изпълнението
на Проекта от представителя на Сдружение СЕФИТА на годишната
международна конференция на тема: "Строителство и инвестиции:
експертизи и оценки", проведена м. Ноември 2017 г. в Прага, Чехия;
 разпространени материали (дипляни) и съобщение за изпълнението
на Проекта от представителя на Сдружение СЕФИТА на
международния симпозиум на тема: "Актуални проблеми на
съдебната експертиза и контролни процедури в строителството",
проведен през м. Май 2018 г. в гр. Воронеж, Русия;
 изпратена информация по електронен път на Европейския Институт за
Експертизи и Експерти (EEEI) за текущото изпълнение на Проекта - по
тяхно искане;
 разпространени брошури (дипляни) и информация относно
изпълнението на Проекта като част от материалите за участниците, в
т.ч. външни специалисти от различни научни области, в работната
среща (кръгла маса) за обсъждане на предложенията, съдържащи се в
Окончателния доклад по Дейност 4. от Проекта, проведена на
22.10.2018 г.;
 разпространени брошури (дипляни) и информация относно
изпълнението на Проекта като част от материалите за участниците, в
т.ч. представители на Министерството на правосъдието, членове на
ВСС, служители на Управляващия орган на ОПДУ, на заседание на
Гражданския съвет към ВСС, за обсъждане на предложенията,
съдържащи се в Окончателния доклад по Дейност 4. от Проекта,
проведена на 26.10.2018 г.;
 разпространени материали (дипляни) и съобщение за изпълнението
на Проекта от представители на Сдружение СЕФИТА на годишната
международна конференция на тема: "Строителство и инвестиции:
експертизи и оценки", проведена м. Ноември – м. Декември 2018 г. в
Прага, Чехия;
 разпространени материали (дипляни) и съобщение за изпълнявания
от Сдружение СЕФИТА Проект: „Съдебната експертиза в България и в
страните от ЕС /граждански процес/“ на проведена работна среща на
организации от ЕвроЕксперт в рамките на
международната
конференция на тема: "Строителство и инвестиции: експертизи и
оценки", проведена м. Ноември – м. Декември 2018 г. в Прага, Чехия;
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В резултат на успешното изпълнение на проекта бяха очертани основни
проблемни области и пътищата за преодоляване на констатирани слаби страни,
несъответствия и противоречия (de lege ferenda). Синтезът на резултатите предстви
общата концептуална рамка за подобряване на съдебната експертиза в България с
положителен ефект за правосъдието и повишаване на общественото доверие в
съдебната ни система.
Оценявайки положително получената подкрепа от Оперативна програма:
„Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски
социален фонд и от националния бюджет на Република България, имаща принос за
многопластовия анализ и систематизирането на дейности по извършвне на
съдебни експертизи, участващите в изпълнението на настоящия Проект и
регистрираните експерти към Сдружение „СЕФИТА“ изразяват категоричното си
намерение да продължат работа за подобряване на съдебната система в страната
ни и за постигането на по-бързо, по-справедливо, по-ефективно и по-ефикасно
правосъдие.
Информацията е публикувана съгласно точка 3.10 на Единен наръчник на
бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 20142020 година.

05.12.2018 г.
гр. София
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