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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Предлагам на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 4 от 2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители, издадена от
министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 16 от 2006 г.).
Мотивите за предлаганите изменения са следните:
На частните съдебни изпълнители са възложени публичните функции по
принудителното изпълнение на съдебните актове в Република България. Тази дейност е
изключително важна за осигуряване ефективността на съдебната система и върховенството
на закона. В съответствие с чл. 22, ал. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ)
частният съдебен изпълнител води самостоятелен служебен архив, а условията и редът за
водене на архива се определят с наредба, издадена от министъра на правосъдието, след
вземане мнението на камарата.
Издадената от министъра на правосъдието на основание чл. 22, ал. 1 от ЗЧСИ Наредба
№ 4 от 2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители (обн., ДВ, бр. 16 от 2006
г.) (Наредба № 4 от 2006 г.) не е изменяна и допълвана през продължителен период от време,
през който са настъпили значителни промени в обществените отношения и действащото
законодателство.
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за
служебния архив на частните съдебни изпълнители (НИД на Наредба № 4 от 2006 г. )
предвижда деловодните книги да се водят в електронна форма по начин и стандарт,
осигуряващи обмен на информация с държавната администрация, като за всяко вписване в
тях да се генерира уникален идентификатор. Воденето на деловодните книги в електронна
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форма до момента беше възможност, създадена с § 1, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г., която
на практика се използва от почти всички действащите частни съдебни. Въвеждането на
електронната форма като основно правило за водене на деловодните книги отразява
тенденциите в разширяване на кръга на административните услуги, предоставяни по
електронен път и обмена на електронни документи между административните органи,
включително и по отношение на лицата, осъществяващи публични функции по смисъла на §
1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление, каквито са
частните съдебни изпълнители. Предложеното изменение на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 4 от
2006 г. е предвидено да влезе в сила в едногодишен срок от обнародване на наредбата, за да
бъде осигурена възможност за съобразяването й от частните съдебни изпълнители, които не
ползват електронна система за водене на деловодните книги.
Съгласно действащата редакция на чл. 5, ал. 5 от Наредба № 4 от 2006 г., след
изтичане на сроковете по чл. 5, ал. 4, внесените в архива дела и други книжа, дневници на
извършените действия и регистри на заведените дела, подлежат на предаване за постоянно
съхранение в съответния държавен архив съгласно Закона за държавния архивен фонд.
Законът за държавния архивен фонд (ЗДАФ) е отменен с § 7 от Преходните и
заключителните разпоредби на Закона за Националния архивен фонд (обн., ДВ, бр. 57 от
2007 г.) (ЗНАФ). За разлика от отменения ЗДАФ, който предвиждаше съхранение на ценни
явни и поверителни документи, създадени от дейността на широк кръг правни субекти учреждения, научни, стопански, обществени и други организации (чл. 2, ал. 1 от ЗДАФ),
действащият ЗНАФ допуска постоянно запазване на документи, създадени от дейността на
държавните и общинските институции и други юридически и физически лица (чл. 4, ал. 1, т.
1 ЗНАФ). Частните съдебни изпълнители не са държавни институции по смисъла на § 1, т. 11
от Допълнителните разпоредби на ЗНАФ, поради което възможността за постоянно
запазване на техни документи в Националния архивен фонд е неприложима.
Установена е необходимост от изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. във
връзка с отмяната на задължението за предаване за постоянно съхранение в държавния архив
на документите с изтекъл срок за съхранение от частните съдебни изпълнители, както
създаване на възможност за съхраняване на делата и другите книжа в по-продължителен
период от време. В тази връзка проектът на НИД на Наредба № 4 от 2006 г. предвижда
изменение на чл. 5, ал. 7, съгласно което след изтичане на сроковете за съхранение,
внесените в архива дела и други книжа се унищожават. Създадени са някои нови правила,
осигуряващи възможност за по-продължително съхранение на внесените в архива дела и
други книжа. Съгласно измененията в чл. 5, ал. 5, се предвижда изпълнителните листове,
обезпечителните заповеди и постановленията за възлагане да бъдат съхранявани за срок от
100 години от внасянето им в архива на частните съдебни изпълнители. Посочените
документи имат важни правни последици, защото засягат съществено имуществената сфера
на длъжника и са основание за придобиване на права от трети лица върху неговото
имущество. Поради значението на обезпечителните заповеди и постановленията за възлагане
е предвидено съответно изменение на чл. 13, ал. 1 и 2, което уеднаквява режима за
предаването им обратно на взискателя и режима за унищожаването им с този на
изпълнителните листове. Чрез създаване на ал. 6 в чл. 5, е създадена възможност след
изтичане срока за съхранение на внесените в архива дела частният съдебен изпълнител да
запази електронно копие на съдържащите се в тях документи. Електронното копие,
удостоверено с електронен подпис на частния съдебен изпълнител към момента на неговото
запазване, се счита вярно с оригинала на документа.
Изменението на разпоредбата на чл. 21 изрично включва книгите за документи и
книжа по чл. 18, ал. 5 от ЗЧСИ, като част от другите документи в служебния архив на
частните съдебни изпълнители. Съобразено е изменението на чл. 18, ал. 5 от ЗЧСИ (обн., ДВ,
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бр. 86 от 2017 г.), чрез което законът оправомощи частните съдебни изпълнители да връчват
всякакви покани, съобщения и отговори във връзка с гражданскоправни отношения, наред с
връчването на съобщения и призовки по граждански дела. Книгата за документи и книжа по
чл. 18, ал. 5 от ЗЧСИ се образува от връчените покани, съобщения и отговори във връзка с
гражданскоправни отношения и връчените съобщения и призовки по граждански дела,
подредени хронологично.
Поради отмяната на Правилника за съдебната администрация в районните,
окръжните, военните и апелативните съдилища чрез приемането на Правилника за
администрацията в съдилищата (обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г.) е предвидено съответно
изменение в чл. 18, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. В случай на изнасяне на дела от
деловодството на частния съдебен изпълнител, това ще бъде отбелязвано в картон по образец
съгласно приложение № 6 от Правилника за администрацията в съдилищата.
За прилагането на разпоредбите на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители за годишните отчети на
частните съдебни изпълнители няма да са необходими финансови и други средства.
Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет.
Като резултат от прилагането на новата уредба в проекта на НИД на Наредба № 4 от
2006 г. се очаква да бъдат създадени предпоставки за законосъобразно и правилно водене и
съхраняване на делата, деловодните книги и другите книжа и документи, отразяващи
действията на частните съдебни изпълнители в кръга на техните правомощия. По този начин
се осигурява ефективност на правосъдието и върховенство на закона.
Предложеният проект не е свързан с правото на Европейския съюз.
С оглед на гореизложеното, предлагам да бъде издадена Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители
(обн., ДВ, бр. 16 от 2006 г.), целта на която е да осигури предпоставки за законосъобразно и
правилно водене и съхраняване на делата, деловодните книги и другите книжа и документи,
отразяващи действията на частните съдебни изпълнители в кръга на техните правомощия.
На основание 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове предлагам проектът на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за служебния архив на
частните съдебни изпълнители (обн., ДВ, бр. 16 от 2006 г.), да бъде публикуван на интернет
страницата на Министерството на правосъдието и на Портала за обществени консултации,
като на заинтересованите лица се предостави 30-дневен срок за предложения и становища по
проекта.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за нормативните актове проектът на наредбата е
съгласуван с Камарата на частните съдебни изпълнители.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от
2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители.
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