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П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

 

за промени в някои закони, свързани с функциите и правомощията на 

частните съдебни изпълнители (ЧСИ)  

 

 

І. Обосновка. 

 

През м. юни 2007 г. Фондация “Български адвокати за правата на човека” 

(БАПЧ) приключи работата си по проекта “Мониторинг и сравнително-правен 

анализ на частното съдебно изпълнение”. Проектът бе осъществен с 

подкрепата на Американската агенция за международно развитие (USAID). 

Въз основа на извършената в рамките на проекта цялостна аналитична работа, 

една от целите му бе да се подготвят предложения за изменения на нормативни 

актове, за да се постигне оптимална ефективност  в работата на частното 

съдебно изпълнение (ЧСИ). 

 

Резултатите от анализите показаха, че действително има резерви за 

повишаването на ефективността на ЧСИ. Сравнително-правният анализ на 

нормативната уредба на ЧСИ в други правни системи, подобни на българската, 

даде възможност да се установи, че на частните съдебни изпълнители в 

изследваните страни са предоставени по закон по-широки правомощия, 

отколкото на българските им колеги. И тези правомощия реално се упражняват. 

В същото време сравнителният статистически и правен анализ на 

натовареността и ефективността на ЧСИ, съпоставени със съответните 

държавни служители в тази сфера, макар и при известната (но разбираема!) 

оскъдност откъм количествени показатели, даде основания да се направят 

изводи за наличието на значителен потенциал  у ЧСИ както от гледище на 

натовареността, така и на ефективността. 

 

Смятаме, че така получените резултати поставят на преден план най-вече 

въпроса за разширяването на кръга от правомощия на ЧСИ у нас. Не би било 

социално оправдано, при наличието на посочените твърде окуражаващи 

индикации за добрата ефективност на ЧСИ още в първата година на неговото 

съществуване, и при натрупания позитивен чуждестранен опит, потенциалът на 

ЧСИ практически да се ползва само при изпълнението на частните притезания. 

С цялата му сериозност следва да се постави въпросът за императивното 
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законодателно уреждане на правомощието на ЧСИ да събират и публични 

вземания от името на държавата. 

 

Законодателната основа за подобна стъпка и сега е налице. Тя е създадена от 

правилото на чл. 2, ал. 2 от Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ), 

според който държавата може да възлага на частния съдебен изпълнител и 

събирането на публични вземания. Екипът, работил по проекта, е на мнение, че 

най-ефикасно подобно възлагане може да се осъществи чрез промени в 

законодателството, свързано с публичните вземания и тяхното събиране. 

 

 

 

ІІ. Предложенията. 

 

В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс: 

Третата алинея на чл. 163 (“Ред на събиране”) да се допълни в следния смисъл: 

 

“Публичните вземания се събират от публичните изпълнители при Агенцията 

за държавни вземания или от частен съдебен изпълнител (допълнението е 

подчертаното), освен ако в закон е предвидено друго”. 

 

 

Третата алинея на чл. 177 (“Принудително изпълнение от публични 

изпълнители на Националната агенция за приходите”) да се допълни в следния 

смисъл: 

 

“Ако вземането не бъде събрано изцяло в срока по ал. 1 и не са налице 

условията по ал. 2, изпълнителното дело се изпраща на публичния изпълнител 

на Агенцията за държавни вземания или на частен съдебен изпълнител 

(допълнението е подчертаното)”. 

 

Третата алинея на чл. 178 да се допълни в следния смисъл: 

 

“Наказателните постановления, санкциите по които следва да постъпят в 

републиканския бюджет, се изпращат от съответния 

административнонаказващ орган на публичния изпълнител или на частен 

съдебен изпълнител (допълнението е подчертаното) в 7-дневен срок от 

изтичането на срока за доброволно плащане, като не се прилага чл. 182, ал. 1”. 
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Първата алинея на чл. 182 (“Покана за доброволно изпълнение”) да се допълни 

в следния смисъл: 

 

“Ако задължението не бъде изпълнено в законоустановения срок, преди да 

бъдат предприети действия за принудителното му събиране, органът, 

установил вземането, съответно публичният изпълнител при Националната 

агенция за приходите или частният съдебен изпълнител (допълнението е 

подчертаното), изпраща покана до длъжника да плати задължението си в 7-

дневен срок. За връчването на поканата от органа, установил вземането, се 

прилагат съответно разпоредбите на глава шеста”. 

Чл. 191 (“Конкуренция между публично и изпълнително производство по реда 

на Гражданския процесуален кодекс”) да се измени, както следва: 

 

Първата алинея да се допълни в следния смисъл: 

 

“Имущество, върху което преди образуването на изпълнително производство 

по реда на Гражданския процесуален кодекс са наложени мерки за  

 

обезпечаване на публични вземания или срещу което е започнато 

принудително изпълнение за събиране на публични вземания, се реализира от 

публичния изпълнител или от частния съдебен изпълнител (допълнението е 

подчертаното) при условията и по реда на този дял”. 

 

Алинеи 2, 3 и 4 се отменят. 

Да се отмени чл. 192 (“Действия след приключване на изпълнителното 

производство”).  

 

На съответните места в първата, втората и петата алинеи на чл. 194 

(“Присъединяване на обезпечени кредитори”) да се добави “или частният 

съдебен изпълнител”. 

 

Първата алинея на чл. 210 (“Страни в производството за принудително 

изпълнение”), да се допълни, като се създаде нова т. 2 със съдържание 

“частният съдебен изпълнител”. Съответно останалите точки ще променят 

номерацията си. 
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Първата алинея на чл. 212 (“Задължение за предоставяне на информация”) да 

се допълни в следния смисъл: 

 

“Всички лица, държавни и общински органи, които разполагат със сведения за 

доходи, имущество или активи на длъжника, са длъжни по писмено искане на 

публичния изпълнител, или на частния съдебен изпълнител (допълнението е 

подчертаното), да предоставят информацията или данните, с които разполагат, 

в 7-дневен срок от получаването му”. 
 

 

В Закона за събиране на държавните вземания:   

 

Правилото на чл. 85, ал.1, т. 1 да се допълни в следния смисъл: 

 

“Агенцията: 

 1. организира и ръководи дейността по обезпечаването и принудителното 

събиране на публичните вземания, освен в случаите, когато действията се 

извършват от публичните изпълнители на Националната агенция за 

приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от 

частен съдебен изпълнител, по предвидения в Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс ред (допълнението е подчертаното);” 

 

 Работна група : 

 

адвокат Георгица Петкова  

 

адвокат Динко Кънчев 

 

адвокат Илия Павлов  

 

адвокат Николай Руневски  

 

адвокат София Разбойникова  
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