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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Предлагам на Вашето внимание проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 от
2006 г. за годишните отчети 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.
На основание чл. 372, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, Инспекторатът към
министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт проверява дейността на частните
съдебни изпълнители, включително дейността по образуването, движението и
приключването на изпълнителните дела и обобщава и анализира практиката по тези дела.
В съответствие с чл. 75, ал. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ)
министърът на правосъдието упражнява контрол върху дейността на всеки частен съдебен
изпълнител чрез инспектори от Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за
съдебната власт и финансови инспектори от Министерството на правосъдието.
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Съгласно действащата редакция на чл. 77, ал. 1 от ЗЧСИ, частните съдебни
изпълнители представят в Министерството на правосъдието шестмесечен и годишен отчет за
дейността си, изискванията към които се определят с наредба на министъра на правосъдието.
В ал. 2 е предвидено, че шестмесечните отчети се представят в Министерството на
правосъдието в едномесечен срок от изтичане на 6-месечието, а годишните отчети - в
двумесечен срок след края на годината.
Издадената от министъра на правосъдието на основание чл. 77, ал. 1 от ЗЧСИ Наредба
№ 3 от 2006 г. за годишните отчети на частните съдебни изпълнители (обн., ДВ, бр. 16 от
2006 г.) (Наредба № 3 от 2006 г.) е в съответствие с редакцията на чл. 77, ал. 1 от ЗЧСИ
преди изменението му със Закона за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни
изпълнители (ДВ, бр. 31 от 2007 г.) и урежда изискванията, на които трябва да отговаря
годишният отчет, но не и шестмесечният отчет на частните съдебни изпълнители.
Установена е необходимост от привеждането на Наредба № 3 от 2006 г. за годишните
отчети на частните съдебни изпълнители, издадена от министъра на правосъдието (обн., ДВ,
бр. 16 от 2006 г.). в съответствие с актуалната редакция на чл. 77, ал. 1 от ЗСЧИ, както и
необходимост от поддържане и отчитане на синтезирана информация по различните
направления на дейността на частните съдебни изпълнители.
Проектът на Наредбата за изменение на Наредба № 3 от 2006 г. предвижда изменения
на наименованието, както и на разпоредбите на чл. 1 – чл. 4, съгласно които изискванията
към годишния отчет ще се прилагат и към шестмесечния отчет.
Предлагат се изменения и в Приложението към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 3 от 2006 г.
„Отчет за дейността на частен съдебен изпълнител в окръжните съдилища за периода ….. …… г.“, относно съдържащата се в отчетите информация. Въвежда се диференцирано
отчитане на дейността по изпълнителни дела за събиране на публични и частни вземания на
държавата и общините – в полза на държавни органи, в полза на общините и в полза на
съдилищата. Изменението е насочено към създаване на предпоставки за осъществяване на
засилен контрол при събирането на публичните вземания към бюджета. Премахнати са
определени категории информация - връчени призовки и книжа, събрани такси и разноски,
доброволно платени суми, които нямат отношение към контролните правомощия на
Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт и финансовите
инспектори от Министерството на правосъдието.
Целта на Наредбата за изменение на Наредба № 3 от 2006 г. за годишните отчети на
частните съдебни изпълнители е осигуряването на пълна и точна информация за дейността
на частните съдебни изпълнители за целите на административния и финансов контрол,
упражняван от министъра на правосъдието на основание чл. 75, ал. 1 от Закона за частните
съдебни изпълнители чрез инспекторите от Инспектората на министъра на правосъдието по
Закона за съдебната власт и чрез финансовите инспектори от Министерството на
правосъдието.
За прилагането на разпоредбите на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2006 г. 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, съдържаща се в проекта, се очаква
създаване на предпоставки за упражняване на пълноценен административен и финансов
контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители, чрез която се осигурява
ефективност на правосъдието и върховенство на закона. Предложеният проект не е свързан с
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правото на Европейския съюз.
С оглед на гореизложеното, предлагам да бъде издадена Наредба за изменение на
Наредба № 3 от 2006 г. за годишните отчети на частните съдебни изпълнители, издадена от
министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 16 от 2006 г.), целта на която е да осигури
предпоставки за упражняване на пълноценен административен и финансов контрол върху
дейността на частните съдебни изпълнители.
На основание 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове предлагам проектът на
Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2006 г. за годишните отчети 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 на Наредба № 3 от 2006 г. за
годишните отчети на частните съдебни изпълнители.
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