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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Предлагам на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 2006 г. за задължителното застраховане 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, като в същото време при нейното упражняване се навлиза в имуществената и
личната сфера на длъжниците.
Съгласно чл. 74 от Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ) и чл. 441 от
Гражданския процесуален кодекс, частният съдебен изпълнител отговаря за вредите, които
неправомерно е причинил при изпълнение на своята дейност, включително от процесуално
незаконосъобразно принудително изпълнение. За обезщетяване на вредите, които могат да
настъпят, частният съдебен изпълнител сключва договор за задължителна застраховка,
минималната застрахователна сума по която се определя с наредба на министъра на
правосъдието, издадена на основание чл. 25, ал. 2 от ЗЧСИ.
В чл. 12, ал. 1 от Наредба № 2 от 2006 г. за задължителното застраховане на частните
съдебни изпълнители, издадена от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 16 от 2006 г.)
(Наредба № 2 от 2006 г.), е предвидено, че минималната годишна застрахователна сума, за
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която частният съдебен изпълнител сключва договор за застраховка, се определя на базата
на сумата на начислените такси за предходната година, посочени в годишен отчет съгласно
приложената Таблица за минималните годишни застрахователни суми и е в размери от
90 000 лв. до 1 200 000 лв.
Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители е отправил мотивирано
предложение до министъра на правосъдието за актуализиране на размера на минималната
годишна застрахователна сума и определянето й като абсолютна стойност в по-висок размер.
Изложени са аргументи, че при действащия модел на застраховане е възможно част от
претърпените вреди да не бъдат обезщетени в пълен размер чрез плащане по договора за
задължителна застраховка. Потенциалният размер на вредите, които могат да се причинят от
процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение, често надхвърля размера на
застрахователните суми, определени в действащата Наредба № 2 от 2006 г. Налице е
необходимост от установяване на минимална годишна застрахователна сума, която да
съответства на стойността на потенциалните вреди, за да бъде осигурено адекватно
обезщетение на претърпелите вреди граждани и юридически лица. Наред с това, сумата на
начислените такси не може да бъде точен измерител на потенциалните вреди от дейността на
частния съдебен изпълнител. Голяма част от частните съдебни изпълнители са застраховани
за суми около предложения нов размер на минималната годишна застрахователна сума, но
има и такива, при които сумите са в пъти по-ниски, а това създава риск за страните,
участниците и третите лица в изпълнителния процес.
С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. се
предвижда изменение на разпоредбата на чл. 12 от Наредба № 2 от 2006 г., съгласно което
минималната годишна застрахователна сума, за която частният съдебен изпълнител сключва
договор за застраховка, е в размер на 1 200 000 лв., без това да ограничава сключването на
договори за застраховка и за по-голяма сума. Приложението към чл. 12, ал. 1 - Таблица за
минималните годишни застрахователни суми, съответно се отменя, с оглед отпадането на
стойността на начислените такси като критерии за определяне на минималните годишни
застрахователни суми.
В чл. 12 се създава ал. 2, която предвижда, че минималната годишна застрахователна
сума, за която частният съдебен изпълнител сключва договор за задължителна застраховка
при встъпването му в длъжност, е в размер на една втора от 1 200 000 лв.
В предложеното изменение на параграф 1 от Заключителните разпоредби се
предвижда, че договорите за задължителна застраховка, които частните съдебни
изпълнители ще сключват или подновяват след 01.01.2020 г., следва да бъдат съобразени с
новите изисквания на чл. 12, ал. 1 и ал. 2.
Чрез създаването на ал. 2 в чл. 3 от Наредба № 2 от 2006 г. се цели постигането на
яснота относно действието на задължителната застраховка на частния съдебен изпълнител,
когато същият действа и като депозитар по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ).
Предвижда се, че задължителната застраховка по ал. 1 покрива и отговорността за вредите,
които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на задълженията по чл. 18, ал.
4 от ЗЧСИ, когато частният съдебен изпълнител извършва действия по възлагане от
пристъпилия към изпълнение обезпечен кредитор по реда на Закона за особените залози. По
този начин е съобразено изменението на чл. 18, ал. 4 от ЗЧСИ (обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.),
чрез което законът оправомощи частния съдебен изпълнител по възлагане от пристъпилия
към изпълнение обезпечен кредитор да може да продаде заложеното имущество по реда на
ЗОЗ, като има правата и задълженията на депозитар.
Целта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за
задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители е осигуряването на
адекватно обезщетение на претърпелите вреди граждани и юридически лица, чрез

2

установяване на минимална годишна застрахователна сума, която да съответства на
стойността на потенциалните вреди.
За прилагането на разпоредбите на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2006 г. за задължителното застраховане 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 Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. се очаква осигуряване на по-висока степен на защита
на правата на гражданите и юридическите лица, претърпели вреди в резултат от процесуално
незаконосъобразно принудително изпълнение, чрез осигуряване на по-висок размер на
застрахователно обезщетение.
Предложеният проект не е свързан с правото на Европейския съюз.
С оглед на гореизложеното, предлагам да бъде издадена Наредба за изменение и
допълнение Наредба № 2 от 2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни
изпълнители, издадена от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 16 от 2006 г.), целта на
която е да осигури по-висока степен на защита на правата на гражданите и юридическите
лица, претърпели вредите в резултат от процесуално незаконосъобразно принудително
изпълнение.
На основание 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове предлагам проектът на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за задължителното
застраховане на частните съдебни изпълнители, издадена от министъра на правосъдието
(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 за
изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за задължителното застраховане на
частните съдебни изпълнители.
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