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АНАЛИЗ НА ЗАКОНОВАТА И ПОДЗАКОНОВА НОРМАТИВНО БАЗА В 

ОБЛАСТТА НА ЧАСТНОТО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 Състоянието на съдебното изпълнение в България след 1990 г. постепенно 

наложи изводите, че в този си вид то е неефективно и не отговаря на съществено 

изменените  обществени отношения в тази сфера. Негативните последици от това 

несъответствие се отразяваха демотивиращо на всички субекти на граждански оборот, 

включително и на чуждестранните инвеститори. Негативният ефект се проявяваше 

както върху доверието в правосъдната система като цяло, така и за икономическия 

растеж в страната. 

 За неработещото съдебно изпълнение съществуваха две основни причини- бавен 

изпълнителен процес като законодателна уредба от една страна и некачествено 

правоприлагане поради неадекватна на съвременните условия система и статут на 

съдебните изпълнители. 

 Цялостна реформа в областта на съдебното изпълнение би следвало да обхване и 

двете групи причини. 

 С приемането на Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ) на 10 май 

2005 г. (обн. ДВ, бр. 43 от 20. 05. 2005 г., в сила от 01. 09. 2005 г.) се създаде правна 

възможност да се премине към частно съдебно изпълнение в случаите, когато се 

прилагат способи за принудително изпълнение на частни вземания. С него бе поставено 

началото на осъществяване на реформа в областта на съдебното изпълнение. 

 В структурно отношение СЧСИ се състои от седем глави, с които 

последователно се регламентират общи разпоредби, придобиване и изгубване на 

правоспособност, основни изисквания към ЧСИ и организация на дейността му, 

устройство и функции на Камарата на ЧСИ, имуществена и дисциплинарна 

отговорност, административен контрол върху дейността на ЧСИ, както и такси и 

разноски по изпълнението. В допълнителните, преходни и заключителни разпоредби са 

предложени изменения и допълнения в други закони с оглед синхронизация на 

правната уредба. 

В гл. ПЪРВА са изведени общите разпоредби на закона. В чл. 2 е определено, че ЧСИ е 

лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни притезания. 

Същевременно е предвидено, че държавата може да възлага на ЧСИ и събирането на 

публични вземания. Предвидено е създаването на Камара на ЧСИ като юридическо 

лице. 
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 В гл. ВТОРА са регламентирани: предпоставките за придобиване на 

правоспособност на ЧСИ; права и задължения на ЧСИ; загубване и възстановяване на 

правоспособност; регламентирана е фигурата на помощник-изпълнителя; заместване на 

ЧСИ; служители на ЧСИ. 

ГЛАВА ВТОРА СЕ СЪСТОИ ОТ СЛЕДНИТЕ РАЗДЕЛИ: 

 В раздел І се регулира придобиването на правоспособност. Определени са 

изискванията за придобиването и: висше юридическо образование, юридическа 

правоспособност по ЗСВ,  тригодишен юридически стаж, липса на осъждания на 

лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, независимо от 

реабилитацията; да не е лишаван от правоспособност на ЧСИ; да не е лишаван от право 

да упражнява адвокатска професия или търговска дейност; да не е в производство по 

обявяване в несъстоятелност и да не е осъждано за банкрут; да е издържало конкурса за 

ЧСИ. 

 Предвиден е редът за кандидатстване, насрочването и провеждането на 

конкурса, които се регламентират с наредба на МП (Наредба № 1 от 06. 02. 2006 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурс за ЧСИ, обн. ДВ, бр. 16 от 21. 02. 2006 г.). 

След провеждане на конкурса резултатите се изпращат на Министъра на правосъдието, 

който преценява кои от класираните кандидати се ползват от необходимото обществено 

доверие и в едномесечен срок от получаване на резултата издава заповед за възлагане 

на правомощия по изпълнението. Встъпването в длъжност ЧСИ представя на 

Министъра на правосъдието чрез Съвета на камарата заявление с приложения към него.  

! В случая на Министъра на правосъдието е предоставена дискреция, която за намеса в 

назначаването на кандидат за съдия изпълнител, която не съдържа ясни критерии и 

противоречи на принципа за независимост на частното изпълнение. Не е ясно защо 

след като кандидата е преминал успешно конкурс, който от една страна включва и 

устно събеседване, а от друга в самата комисия има представител на МП, министърът, 

който очевидно няма никакви преки и конкретни впечатления от кандидата следва да 

преценява допълнителни обстоятелства за назначаването му, които обстоятелства няма 

как да са служебно известни на МП. Не е ясен и  опреледен редът, по който следва да 

става това, за критериите, които ще определят дали кандидата се ползва с 

необходимото обществено доверие. Тази възможност предоставя на МП сериозен лост 

за намеса и пряко кадруване в областта на назначаване на ЧСИ. Разпоредбата би 

следвало да бъде отменена. Действително ЧСИ изпълнява и функции, които биха могли 

да се определят като държавни. Но в случая държавата следва да се намесва по линия 

на участие в комисията по избор(което е предвидено), по линия на контрола и 

търсенето на отговорност при нарушения. 
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 Раздел ІІ определя правата и задълженията на ЧСИ. Същият е независим при 

изпълнение на своите функции. Не може да бъде задържан при и по повод изпълнение 

на служебните си задължения. ЧСИ може да иска съдействие от всички държавни 

органи, длъжностни лица и организации, като органите на полицията са длъжни 

незабавно да окажат съдействие на ЧСИ при възпрепятстване изпълнението на 

неговите функции. ЧСИ има достъп до данни за длъжника в съдебни и 

административни служби, в това число данъчни, НОИ, Централен депозитар и др. 

Служебният архив на ЧСИ е неприкосновен и никой няма право на достъп до него без 

съгласие на ЧСИ. Регламентират се задълженията на ЧСИ при управлението и 

разпореждането с парични средства. Предвиждат се задължения за застраховане, 

обществено и здравно осигуряване, вноски в камарата, счетоводство, сдружаване , 

професионална етика. 

 В раздел ІІІ се урежда загубването и възстановяването на правоспособността на 

ЧСИ- основания за загубване на правоспособност; запечатване и опис на служебния 

архив, прехвърляне и предаване на архива; възстановяване на правоспособността. 

 В раздел ІV е предвидена и регламентирана фигурата на  помощник-

изпълнителя, неговата компетентност и правомощия. 

 Радел V съдържа норми, уреждащи заместването на ЧСИ. То може да бъде от 

помощник-изпълнителя, от друг ЧСИ и заместване по назначение. 

 Глава ТРЕТА регламентира създаването, структурата, функциите и дейността на 

Камарата на ЧСИ. Тя е юридическо лице със свое имущество. В раздел ІІ се урежда 

състава, свикването и компетентността на Общото събрание. В раздел ІІІ- състава, 

мандата и компетентността на Съвет на камарата, който управлява дейността на 

камарата, Председателя и адм. секретар на камарата.В раздел ІV е предвиден контролен 

съвет. В раздел V- дисциплинарна комисия. 

 Гл. ЧЕТВЪРТА регулира дисциплинарната отговорност. Предвидено е, че ЧСИ 

носи дисциплинарна отговорност за виновно неизпълнение на задълженията си по 

закона и устава на камарата. Предвидени са дисциплинарни наказания- порицание, 

глоба, предупреждение за временно лишаване от правоспособност, лишаване от 

правоспособност до 5 г. Регламентирано е дисциплинарното производство. 

 В гл. ПЕТА се урежда въпроса за имуществената отговорност. Предвидено е, че 

отговорността е лична, като държавата не отговаря за дейността на ЧСИ. 

 Гл. ШЕСТА регламентира административния контрол върху дейността на ЧСИ. 

Контролни органи са Министъра на правосъдието, който упражнява контрола чрез 

инспектори към министерството. Предвидено е, че в срок от три месеца след края на 
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всяка година, ЧСИ представя в МП годишен отчет за дейността си. Изискванията за 

отчета се регламентират в наредба на МП. (Наредба № 3 от 06. 02. 2006 г. за годишните 

отчети на частните съдебни изпълнители, обн. ДВ, бр. 16 от 21. 02. 2006 г.). 

 В гл. СЕДМА се регулират таксите по изпълнението. Размерът на таксите се 

определя с тарифа на Министерския съвет по предложение на министъра на 

правосъдието след съгласуване с камарата. Предвидено е, че ЧСИ могат да договарят 

допълнителни възнаграждения, като изплатените в по-висок размер суми не се смятат 

за разноски по изпълнението. За всяко действие на ЧСИ се внася авансова такса 

съгласно тарифата. Авансовите такси за издръжки, предаване на дете и трудови 

възнаграждени се заплащат от бюджета на окръжния съд.Предвидени са както 

обикновени, така и пропорционални такси в зависимост дали интересът е материален 

или не. Предвидени са и допълнителни такси по изпълнението, за изпълнение в 

неработно време или почивни и празнични дни. 

 ! България е единствената страна в Европа със смесена система на принудително 

изпълнение, функционират държавни и частни съдебни изпълнители. Това 

законодателно решение е неуместно. То е резултат на компромис. Не демонстрира воля 

за радикална промяна на съдебното изпълнение. Не са ясни напълно критериите и 

съображенията, поради които се налага такава смесена система. Допълнително се 

натоварва републиканския бюджет с разходи, които са очевидно ненужни, след като се 

въвежда фигурата на частния съдебен изпълнител. Създават се предпоставки за 

неравноправно третиране на ЧСИ по отношение и в сравнение с държавните СИ. 

Такива констатации вече са налице. В редица отношения ДСИ са в привилегировано 

положение по отношение на ЧСИ.  

 Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) е създадена на 26.11.2005 г. 

по силата на Закона за частните съдебни изпълнители. Тя е професионална 

организация, в която задължително членуват всички частни съдебни изпълнители.  

След Закона за ЧСИ бяха приети и всички свързани с неговото прилагане подзаконови 

нормативни актове. Сформира се Камарата. Първите 85 частни съдебни изпълнители 

встъпиха в длъжност и започнаха дейността си.  

Приет е Устав на КЧСИ. 

Подзаконови нормативни актове: 

Наредба № 1 от 06. 02. 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс 

за ЧСИ, обн. ДВ, бр. 16 от 21. 02. 2006 г. 

Наредба № 2 от 06. 02. 2006 г. за задължителното застраховане на частните 

съдебни изпълнители, издадена от Министъра на правосъдието, обн. ДВ бр. 16/ 21. 

02. 2006 г. 
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Наредба № 3 от 06. 02. 2006 г. за годишните отчети на частните съдебни 

изпълнители, обн. ДВ, бр. 16 от 21. 02. 2006 г. 

Наредба № 4 от 06. 02. 2006 г. за служебните архиви на частните съдебни 

изпълнители, обн. ДВ, бр. 16 от 21. 02. 2006 г. 

С тази наредба се определят условията и редът за водене на служебния архив 

на частния съдебен изпълнител. Служебният архив на частния съдебен изпълнител 

съдържа: 

1. входящ и изходящ регистър; 

2. регистър на заведените дела; 

3. изпълнителни дела; 

4. дневник за извършените действия; 

5. платежни и други документи; 

6. печат на частния съдебен изпълнител. 

Справки по изпълнителни дела се дават на страните и техните 

представители, както и на лицата, които имат правен интерес. Тази разпоредба е в 

противоречие със действащия Закон за адвокатурата, съгласно който всеки адвокат 

може да прави справки единствено чрез удостоверяване качеството си на адвокат. 

 Все още не са направени необходимите промени в ГПК. Подготвя се 

създаването на изцяло нов ГПК. Това създава значителни пречки пред дейността на 

частните съдебни изпълнители. Настоящият изпълнителен процес е бавен и 

неефективен. Същият създава значителни възможности на длъжника по 

изпълнението да бави и шиканира процеса чрез злоупотреба с процесуални права. 

Пречка е и възможността изпълнението да се спира чрез съдебни обезпечения по 

симулирани процеси. 

!Пречките пред ЧСИ по линия на ГПК са няколко. Такива се съдържан в 

разпоредбите, регламентиращи обезпечителното производство –Част четвърта, глава 

тридесет и трета и тридесет и четвърта от ГПК. Чл. 316 от ГПК предвижда, че 

обезпечението се извършва включително и чрез спиране на изпълнението. Не са 

посочени хипотезите, в които това става. По принцип буди недеумение защо, 

особено ако изпълнителното основание е съдебно, следва да се спира изпълнението. 

Това би следвало да се допуска в редки, изключителни и конкретно посочени случаи. 

Чрез тази обща клауза се дава широка възможност за злоупотреба с процесуални 

права, което на практика се и прави и е често срещана практика на съдилищата. На 

следващо място при обезпечаването е предвидена изборна подсъдност (чл. 309 от 

ГПК), като то може да се иска и по местожителство на ищеца. По този начина при 
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изпълнение, образувано и започнало в определен район, може да се иска обезпечение 

от съвсем друг, произволен съд, като по този начин се блокира изпълнението. С това 

право също практически се злоупотребява. Следва законодателно да се премахне 

възможността за избиране от длъжника на съда по обезпечаване. 

! В глава Тридесет и шеста, раздел І се регламентират възможностите за 

обжалване действията на съдия-ипълнителя.Предвидена е възможност за 

неограничено обжалване от страните и от трети лица, на действията на СИ. Същите 

се разглеждат от компетентния окръжен съд, който може да спре изпълнението. Тази 

неограничена възможност за обжалване на практика често води до блокиране на 

изпълнителното производство чрез обжалване от страна на длъжника на всички 

възможни действия на СИ, като съдът обикновено спира изпълнението. Следва да се 

предвидят лимитативно кои дйствия на СИ могат да се обжалват. Възможно решение 

е и внасяне на гаранция от страна на длъжника. По този начин ще се гарантира 

вземането на кредитора, а от друга ще се демонстрира сериозността на обжалването 

и ще се ограничи възможността за злоупотреба с процесуални права. Изобщо следва 

драстично да се ограничат възможностите за непрестанно обжалване на всички 

дейсвия на СИ.  

! Съгласно чл. 353 от ГПК, държавата се счита винаги за присъединен 

взискател за дължимите и от длъжника данъци и други вземания, като СИ е длъжен 

да изпраща съобщение за всяко започната изпълнение и разпределение. От една 

страна очевидно държавана се поставя в привелигировано положени спрямо 

гражданите, като кредитора очевидно е в неравноправно положение. Същият е 

положил необходимите усилия. Заплатил е на държавата такса за съдебен процес. 

Положил е необходимите грижи да установи имуществото на длъжника. Започнал е 

съдебно изпъление. Независимо от средставата и усилията, които е положил, 

кредиторът може да не получи нищо от дължимото, независимо, че длъжникът има  

имущество, върху което може да се насочи изпълнението. Това е така защото 

държавата е привелигирована. Не е ясно защо съществува Агенцията за държавни 

вземания и каква е нейната роля. На практика същата чрез бездействие ще осигурява 

и отчита постъпления, на практика събирани от ЧСИ. От друга страна не е ясно защо 

в привелигировано положение са поставени не само данъчните зъдължения, но и 

всички вземания на държавата. Същата освен публични функции, влиза и в частни 

правоотношения с лица и граждани, сключва договори като равноправен стопански 

субект. Ако за данъчни задължения може да се намери известна правна логика да са 

привелигировани, то това е напълно неоправдано за непублични вземания на 

държавата.  
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Трудности създава и реда за изпълнение върху МПС. Към настоящия 

момент той е общия ред за изпълнение върху движима вещ. Т.е. става чрез опис на 

вещата. Това обаче създава сериозни трудности пред съответния ЧСИ предвид 

невъзможността да установи точното местонахождение на МПС. Възможно решение 

е да се предвиди, че налагенето запора да става с изпращане на съобщение до 

съответната служба на КАТ. 

!От друга страна чрез подобни разпоредби се създават значителни пречки и 

пред дейността на ЧСИ, който на практика винаги следва да следи за държавния 

интерес и да удовлетворява нейтите вземания пред тези на кредитора, който му е 

възложил събирането на вземанията си. Така се руши доверието и в ЧСИ и в 

държавата. 

!Не е развит въпроса за възлагане на ЧСИ събирането на публични вземания. За тази 

цел е необходима промяна в ДОПК, който засега не позволява такова възлагане дори 

при желание от страна на съответното учреждение. При приемането на закона не е 

извършена необходимата хармонизация с разпоредбите и законите, регламентиращи 

събирането на публични вземания, поради което към настоящия момент силно е 

ограничена, предвидената в ЗЧСИ възможност на ЧСИ да събира такива вземания. 

 

 Все още съществуват нормативни разпоредби, които създават 

неравнопоставеност между частното и държавното съдебно изпълнение. Пример за това 

е облагането с ДДС на дейността на ЧСИ .С въвеждането на ДДС за частното 

изпълнение, гражданите и фирмите ще заплащат с 20 % повече, отколкото плащат като 

страни по делата при държавен съдебен изпълнител. 

С извършените промени в ЗЧСИ бяха изравнени възможностите на ЧСИ за получаване 

на достъп до информация относно длъжника и неговите имущества. 

 !С изменения в НК са предвидени допълнителни гаранции за независимостта на 

ЧСИ, както се въвежда и засилена наказателна репресия в сравнение с досегашното 

състояние. ЧСИ е определен като длъжностно лице в чл. 93, б. “б” от НК. В 

разпоредбите на чл. 116, 131, 143, 269, 270, 275, 277 са въведени квалифицирани 

състави. По този начин се зъздава засилена защита за ЧСИ и допълнителна гаранция за 

независимост. 

 

Самите предложения за законодателни промени са следните : 

 

ЗДВД   

Настоящ текст: 
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Чл. 85. (Нов - ДВ, бр. 103 от 1999 г.) (1) (Обявена за противоконституционен относно 

израза "или определени със закон частни държавни вземания, чието принудително 

събиране се извършва по реда за публичните" с РКС № 2 от 2000 г. - ДВ, бр. 29 от 2000 

г.) Агенцията: 

1. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) 

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; 

 

Предложение за изменение/допълнение в т. 1: (доп. - ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. - 

ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) 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 ДОПК 

ред; 

 

 

 

ДОПК 

Настоящ текст 

Ред на събиране 

Чл. 163. (1) Публичните вземания се събират по реда на този кодекс, освен 

ако в закон е предвидено друго. 

(2) Частните държавни и общински вземания се събират по общия ред. 

(3) Публичните вземания се събират от публичните изпълнители при 

Агенцията за държавни вземания, освен ако в закон е предвидено друго. 

Предложение за изм./допълнение на ал. 3: Публичните вземания се събират 

от публичните изпълнители при Агенцията за държавни вземания или от частен 

съдебен изпълнител, освен ако в закон е предвидено друго. 

 

Настоящ текст: 

Принудително изпълнение от публични изпълнители на Националната 

агенция за приходите 
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Чл. 177. (1) Неплатените в срока за доброволно изпълнение задължения за 

данъци и задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции, 

установяването на които е възложено на Националната агенция за приходите, се 

събират чрез изпълнение върху паричните средства на длъжника, включително в 

банките, и паричните му вземания от трети лица. Събирането се извършва от 

публичните изпълнители на Националната агенция за приходите в 6-месечен срок от 

изтичането на срока за доброволно изпълнение по чл. 182, ал. 1. 

(2) При постъпващи плащания от страна на длъжника публичният 

изпълнител на Националната агенция за приходите може и след изтичането на срока 

по ал. 1 да продължи действията си до погасяване на задължението при условията и 

по реда на чл. 229. 

(3) 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. 

(4) Обезпечението на вземанията по ал. 1 може да се извършва от публичния 

изпълнител при Националната агенция за приходите до изпращането на 

изпълнителното дело на публичния изпълнител при Агенцията за държавни 

вземания за принудително изпълнение на вземането. 

(5) За публичните вземания, установявани от Националната агенция за 

приходите, публичният изпълнител на Националната агенция за приходите 

упражнява правата на публичния взискател по този кодекс. 

Предложение за изм. / доп. на ал. 3: 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. 

 

Настоящ текст: 

Чл. 178. (1) Публичните задължения се изпълняват доброволно чрез плащане 

в брой или безкасово по съответната сметка. Публичните задължения, установявани 

или събирани от Националната агенция за приходите, с изключение на задълженията 

по Закона за местните данъци и такси се плащат безкасово. 

(2) Националната агенция по приходите поема разноските по безкасовото 

плащане, когато: 
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1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) наредителят е 

физическо лице, което не е едноличен търговец, за данъци по Закона за данъците 

върху доходите на физическите лица, и 

2. се извършват в офисите на обслужващите Националната агенция по 

приходите банки, разкрити в съответната териториална дирекция. 

(3) Наказателните постановления, санкциите по които следва да постъпят в 

републиканския бюджет, се изпращат от съответния административно наказващ 

орган на публичния изпълнител в 7-дневен срок от изтичането на срока за 

доброволно плащане, като не се прилага чл. 182, ал. 1. 

(4) Номерата на сметките за плащане по безкасов начин се посочват от 

органите, установили задълженията, в издаваните от тях актове и съобщения. 

Сметките се разгласяват и чрез обявяването им по подходящ начин в банките и 

пощенските клонове. 

Предложение за изменение на ал. 3: Наказателните постановления, 

санкциите по които следва да постъпят в републиканския бюджет, се изпращат от 

съответния административно наказващ орган на публичния изпълнител или на 

частен съдебен изпълнител в 7-дневен срок от изтичането на срока за доброволно 

плащане, като не се прилага чл. 182, ал. 1. 

 

Настоящ текст: 

Покана за доброволно изпълнение 

Чл. 182. (1) 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, 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. 

Предложение за изм. доп. на ал. 1: Ако задължението не бъде изпълнено в 

законоустановения срок, преди да бъдат предприети действия за принудителното му 

събиране, органът, установил вземането, съответно публичният изпълнител при 
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Националната агенция за приходите или частния съдебен изпълнител, 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. 

 

Настоящ текст: 

Конкуренция между публично и изпълнително производство по реда на 

Гражданския процесуален кодекс 

Чл. 191. (1) 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 при условията и по реда на този дял. 

(2) Когато срещу имуществото на длъжника са започнали принудителни 

изпълнителни действия по реда на Гражданския процесуален кодекс, държавата се 

смята винаги като присъединен взискател за дължимите й от длъжника публични 

вземания, размерът на които е бил съобщен на съдия-изпълнителя до извършване на 

разпределението. За тази цел съдия-изпълнителят изпраща съобщение на 

Националната агенция за приходите и Агенцията за държавни вземания за всяко 

започнато от него изпълнение и за всяко разпределение. 

(3) Най-късно в 14-дневен срок от получаването на съобщението по ал. 2 

Националната агенция за приходите и Агенцията за държавни вземания издават 

удостоверения, които съдържат информация за размера на публичните задължения 

на длъжника, за наложените върху имуществото му мерки за обезпечаването им, ако 

има такива, както и за имуществото, срещу което е започнато принудително 

изпълнение. 

(4) Съдия-изпълнителят няма право да продължи производството преди 

изтичане на срока по ал. 3. 

Предложение за изм. доп: Чл. 191. (1) 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 частен съдебен изпълнител при условията 

и по реда на този дял. 

ал. 2, 3 и 4 се отменят 
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Настоящ текст:Действия след приключване на изпълнителното 

производство 

Чл. 192. В случаите по чл. 191, ал. 1, ако след осребряване на имуществото 

на длъжника и погасяване на задълженията и разноските по изпълнението останат 

парични средства, Агенцията за държавни вземания ги превежда по сметката на 

съдия-изпълнителя. 

Предложение: отмяна 

Настоящ текст: 

Присъединяване на обезпечени кредитори 

Чл. 194. (1) Кредитор, в чиято полза са учредени залог или ипотека или 

който е упражнил право на задържане по общия ред върху имущество, срещу което 

са започнали изпълнителни действия или са наложени обезпечения по този кодекс, 

се смята за присъединил се в производството пред публичния изпълнител. 

(2) Публичният изпълнител уведомява обезпечения кредитор за започнатото 

от него изпълнително производство. 

(3) Обезпеченият кредитор се удовлетворява преди другите кредитори от 

имуществото, обезпечаващо вземането му. Припадащата се на обезпечения кредитор 

сума се запазва по сметката на Агенцията за държавни вземания и му се предава, 

след като представи изпълнителен лист, или се внася в масата на несъстоятелността, 

при условие че вземането е прието и списъкът е окончателно одобрен от съда. 

(4) Ако обезпечението бъде отменено, сумата по ал. 3 се разпределя между 

останалите взискатели или остава в масата на несъстоятелността. 

(5) Ако събраната сума е недостатъчна за удовлетворяването на всички 

взискатели, публичният изпълнител извършва разпределение, като най-напред 

определя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на 

предпочтително удовлетворение. Остатъкът се разпределя между другите вземания 

по съразмерност. 

Предложение за изм. доп: в ал. 1, 2 и 5 да се добави и частен съдебен 

изпълнител. 

Настоящ текст 

Страни в производството за принудително изпълнение 
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Чл. 210. (1) Страни в производството за принудително изпълнение са: 

1. публичният взискател; 

2. длъжниците или техните наследници и правоприемници, както и третите 

лица, отговарящи за плащането на задължението на длъжника; 

3. третите лица със самостоятелни права върху обекти на изпълнението; 

4. обезпечените кредитори. 

(2) Обезпечението и принудителното изпълнение на публичните вземания се 

извършват от публичния изпълнител. 

(3) В производството по принудително изпълнение страните могат да 

ползват вещи лица, оценители, пазачи и преводачи. 

Предложение:Създава се нова т. 2. частният съдебен изпълнител. Съответно 

останалите точки променят номерацията си. 

Настоящ текст: 

Задължение за предоставяне на информация 

Чл. 212. (1) 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 да предоставят информацията или данните, с които 

разполагат, в 7-дневен срок от получаването му. 

Предложение: 

Да се добави “или на частния съдебен изпълнител” 

Работна група : 

 

адвокат Георгица Петкова  

 

адвокат Динко Кънчев 

 

адвокат Илия Павлов  

 

адвокат Николай Руневски  

 

адвокат София Разбойникова  

 


