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УВАЖАЕМ ПРОФ. ЯНАКИЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ДЕМЕРДЖИЕВ,

Настоящото  ни  становище  е  във  връзка  с  обявения  Проект  на  Наредба  за
информационната  система  на  съдебното  изпълнение  /Проекта/  на  Портала  за
обществени  консултации  към  Министерския  съвет  на  РБ,  изготвена  на  основание
чл.360у, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Основната  легитимна  цел  на  проекта  за  подзаконов  нормативен  акт  е
осигуряване  на  централизиран  електронен  достъп  до  данни  по  образуването,
движението  и  приключването  на  изпълнителните  дела  в  Република  България  като
начало на процеса по изграждане на ефективна, сигурна и кохерентна електронна среда
на изпълнителния процес, а в мотивите на Наредбата са посочена и следните цели:

- оптимизиране  на  дейностите  по  предоставяне  на  електронни  услуги  чрез
осигуряване на достъп до изпълнителните дела за лицата, които имат правен
интерес;

- създаване  на  по-добри  възможности  за  контрол  върху  изпълнителните
производства

Считаме,  че  така  заложените  цели  не  биха  могли  да  бъдат  постигнати  без
активното  участие  и  на  адвокатите,  които  са  едни  от  основните  участници  в
изпълнителните производства.

До  момента  представляваното  от  мен  Сдружение  е  констатирало  множество
проблеми в работата на адвокатите по изпълнителните дела, като например:
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Често  срещан  проблем  в  хода  на  изпълнителния  процес  е  липсата  на
организация и/или липсата на капацитет /служители/ при частните съдебни изпълнители
да предоставят своевременен и пълен достъп до преписките по изпълнителните дела,
аналогично  на  организацията  на  деловодните  услуги,  извършвана  от  държавните
съдебни  изпълнители,  както  и  от  деловодствата  в   съдилищата.  При  държавните
съдебни  изпълнители  и  в  деловодствата  на  съдилищата  е  осигурен  незабавен  /в
момента на поискване/ и необезпокояван достъп до кориците на изпълнителните дела с
възможност за заснемане на материалите по делото чрез телефон или копирна техника.
Самите  изпълнителни  дела  са  прошнуровани  и  прономеровани,  всички  относими
документи са своевременно класирани в досиетата на делата, едновременно се водят
регистри на електронен и на хартиен носител, което препятства всякакви съмнения или
възможност  за  антидатиране  на  входящите документи  или  изгубване на  издадените
актове на ДСИ. При частните съдебни изпълнители нерядко изпълнителните дела не се
предоставят  незабавно  за  справка  в  деня  на  тяхното  поискване,  но  ЧСИ  изискват
подаване на молба/заявка за справка,  а самото изпълнително дело ни се представя
впоследствие,  след  2  или  повече  работни  дни.  Често  изпълнителните  дела  не  са
окомплектовани, подадените от страните заявления и издадените от ЧСИ актове не са
класирани в кориците на делата, поради което се създават предпоставки за грешки и
злоупотреби и се поставят неоправдани пречки пред нас в качеството ни на защитници
на законните права и интереси както на взискателите и длъжниците, така и на третите
неучастващи в изпълнителния процес лица, които обаче са засегнати от предприетите
изпълнителни действия, поради което защитата им предполага възможност за достъп
до  кориците  на  изпълнителните  дела  от  страна  на  адвокатите,  без  непременно
адвокатът да представляват пряко страна в изпълнителния процес. ЧСИ в нарушение на
закона  отказват  на  адвокатите  достъп  до  изпълнителните  дела  без  представяне  на
нарочно писмено пълномощно от името на страна в процеса, предявяват необосновани
изисквания относно формата и съдържанието на адвокатските пълномощни, отказват да
издадат на страните в процеса или на техните процесуални представители препис от
документи или от целите изпълнителни дела, не позволяват на адвокатите да заснемат
с телефон приложените документи по делата, и/или тарифират издадените преписи по
завишени цени, в нарушение на предвидените такси в Тарифата за таксите към ЗЧСИ, и
в  частност  на  т.8  от  Тарифата,  съобразно  която  :  "За  изготвяне  на  копие  от
изпълнително дело се събира такса 10 лв." 

За  тези  обстоятелства  многократно  сме  се  обръщали  за  съдействие  към
Камарата на частните съдебни изпълнители, но до момента не са предприети действия
за разрешаването на тези въпроси.

Удачно решение за част от проблемите би било разширяването и включването в
обхвата на Проекта на разпоредби, които да гарантират реалния и ефективен достъп на
адвокатите до предвидената ИССИ, както и предвиждането на механизъм за контрол
изпълнението  на  предвидените  с  проекта  на  Наредбата  задължения  за  съдебните
изпълнители.

В  така  изготвения  проект  липсват  разписани  последици  при  липсата  на
изпълнение от страна на ЧСИ на заложените в Наредбата задължения.

Считаме, че за целите на ефективния контрол върху работата на ЧСИ, каквато е
една от целите на Наредбата, следва изрично да бъде предвидено в същата, че при
липса  на  отразяване  на  данните  по  чл.3  от  Наредбата  в  предвидените  срокове,
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неотразените в ИССИ действия ще се считат за ненастъпили и непротивопоставими на
страните  в  производството  и  третите  лица,  като  при  разминаване  между  хартиения
носител на изпълнителното дело и данните, обявени в ИССИ, последните ще се ползват
с  обвързваща  доказателствена  сила  относно  липсата  или  наличието  им  към
съответната  дата  по  изпълнителното  дело.  Причинените  вреди  от  виновното
неизпълнение на ЧСИ на вменените му с Наредбата задължения да бъде основание за
търсене на отговорност по реда на чл.441 от ГПК.

Осигуряването  ефективността  на  така  предвидената  система  и  гаранция  за
осигуряване на заложените в нея цели би се постигнало чрез предвиждане на съдебен
контрол  върху  изричните  или  мълчаливи  откази  на  съдебните  изпълнители  за
предоставяне на достъп до електронните изпълнителни дела..

Считаме,  че  с  оглед  на  горното  и  осъществяването  на  контрол  върху
изпълнителните производства, право на достъп до ИССИ следва да бъде предвидено и
за  съдилищата  с  цел  установяване  извършването  на  съответните  действия  по
изпълнителния процес към релевантния за съответния спор период.

Намираме,  че целите на проекта няма да могат  да бъдат постигнати в пълен
обем,  ако  в  него не се извършат необходимите допълнения и  промени,  улесняващи
достъпа на адвокатите до справки чрез ИССИ, включително в случаите, когато не са
пълномощници на страните в изпълнителното производство, за целите на установяване
наличието или липсата на образувани изпълнителни дела от и срещу определени лица.
На адвокатите  следва да  бъде осигурен  достъп до  ИССИ само в  качеството  им на
адвокати  за  посочените  по-горе  обстоятелства  –  справка  за  наличие  или  липса  на
образувани изпълнителни дела от и срещу юридически и физически лица.

За  тази  цел  предлагаме  в  разпоредбата  на  чл.6  да  се  допълни  нова  т.8  от
Наредбата, която да предвижда: 

„Чл.6, т.8:  предоставяне на справка за заведени изпълнителни дела по име на
взискател и длъжник.“

Съответно  в  чл.9  ал.1  от  Проекта  да  се  добави  нова  т.5  със  следното
съдържание:

„т.5. адвокати, вписани в Единния регистър на адвокатите за справките по чл.6,
т.8.“

Горното  би  било  в  съответствие  с  разпоредбата  на  чл.31,  ал.1  от  Закона  за
адвокатурата, съгласно който:

Чл.31 (1) Адвокатът и трайно установеният адвокат от Европейския съюз имат
свободен достъп и могат да правят справки по дела, да получават копия от книжа и
сведения  с  предимство  в  съда,  органите  на  досъдебното  производство,
административните  органи  и  други  служби  в  страната  и  навсякъде,  където  е
необходимо,  само  въз  основа  на  качеството  си  на  адвокат  или  на  адвокат  от
Европейския съюз, което удостоверяват чрез представяне на карта, издадена от Висшия
адвокатски съвет.
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Изключването на адвокатите от гарантиран достъп до изграждащата се ИССИ би
довело до нарушаване правото на защита,  както и не би гарантирало заложените с
мотивите  на  Проекта  цели  за  оптимизиране  на  дейностите  по  предоставяне  на
електронни услуги чрез осигуряване на достъп до изпълнителните дела за лицата, които
имат правен интерес от  една страна,  така  и  заложеното разширяване на  обхвата  и
повишаване на бързината и ефективността на контрола върху дейността на съдебните
изпълнители  чрез  използване  на  данните  в  информационната  система  на
изпълнителните производства.

Считаме за базова необходимостта от предоставянето на посочения обем достъп
до  ИССИ  за  всеки  един  адвокат,  независимо  дали  същият  има  качеството  на
пълномощник в съответния изпълнителен процес.

Всъщност  съобразно  посочената  по-горе  разпоредба  и  аналогично  на
предвидената такава разпоредба в чл.77 ал.3 от Правилника за администрацията в
съдилищата,  съгласно  която  “адвокатите  осъществяват  правото  си  на
достъп до информация по делата съгласно чл. 31 от Закона за адвокатурата,
като  имат  право  на  свободен  достъп  и  могат  да  правят  справки  и  без
пълномощно  по  конкретното  дело,  само  въз  основа  на  качеството  си  на
адвокат,  което  удостоверяват  чрез  представяне  на  адвокатска  карта”,  в
Наредбата би следвало да бъде разработен механизъм и предвидена възможност
за  пълен  достъп  на  адвокатите  до  всички  данни,  съдържащи  се  в  ИССИ
единствено  и  само  в  качеството  им  на  адвокати,  като  се  разработят  и
техническите условия за  този достъп единствено за целите на извършването на
справки.

За неудачно намираме и предлагания механизъм за осигуряване на достъп до
пълния  обем  на  данните  в  ИССИ  на  адвокатите-пълномощници  на  страни  в
изпълнителния процес, изискващ изрична проверка и позволяваща тълкуване на обема
права от съдебните изпълнители, без да са ясни критериите за това.

Съгласно чл.9,  ал.  (5)  е предвидено ИССИ да адресира заявената услуга към
съответния  съдебен  изпълнител за  удостоверяване  качеството  на  лицето,  обема  на
представителната власт и заявения правен интерес.  Съгласно чл.9, ал.(7)  съдебният
изпълнител удостоверява обстоятелствата по ал. 5 в срок от три работни дни, като за
целта може да обменя данни с други информационни системи (чл.9,ал.8). 

Неизпълнението  или  недобросъвестното  изпълнение  на  така  вмененото
задължение от страна на ЧСИ не е скрепено с никаква санкция, като липсва предвиден
ефективен механизъм за контрол в тази насока. Това на практика означава, че достъпът
до ИССИ на адвокатите-процесуални представители на страните би зависило изцяло от
субективната преценка на съдебния изпълнител и след едва след 3 работни дни (който
срок по своята същност е инструктивен, а неспазването на такива срокове всъщност са
масова практика), адвокатът е много вероятно да получи и мълчалив отказ за достъп до
системата.

С цел осигуряването на ефективен контрол, предлагаме достъпът на адвокатите-
пълномощници на страни в изпълнителния процес да бъде предоставен автоматично от
ИССИ.
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За  тази  цел  предлагаме  в  разпоредбата  на  чл.3  сред  подаваните  към ИССИ
данни да бъдат посочени изрично и изискването за подаване на информация за имената
адвокатите-процесуални  представители  на  страни  в  производството,  както  и  техния
личния номер от Единния регистър на адвокатите.

Същото  може  да  бъде  предвидено  в  т.4  на  чл.3,  като  след  думите  „име
(наименования на взискателя, ЕГН или код по Булстат, име на длъжник, ЕГН или код
по Булстат“ да бъде добавено „и техните процесуални представители-адвокати с
посочване на име и личен номер от Единния регистър на адвокатите“.

В чл.9 ал.3 от Наредбата да бъде предвиден  автоматичен достъп до ИССИ на
лицата по ал.1, включително и на процесуалните представители-адвокати, като текстът
да придобие следната редакция:

(3)  Достъпът  на  лицата  по  ал.  1  се  осъществява  автоматично,  посредством
квалифициран електронен подпис и след проверка дали те са страна или процесуални
представители-адвокати по  делото.  Квалифицираният  електронен  подпис  на
физическите лица трябва да съдържа ЕГН.

Предвидените ал.5 от чл.9 да придобие следната редакция:

(5)  При  липса  на  въведени  данни  по  реда  на  чл.3,  т.4  за  лица  процесуални
представители-адвокати на страни в изпълнителния процес или постъпило искане от
пълномощници, които нямат качеството на адвокати, ИССИ адресира заявената услуга
към съответния съдебен изпълнител за удостоверяване качеството на лицето, обема на
представителната власт и заявения правен интерес.

Намираме за удачно в чл.9,  ал.8 да се допълни и обмен на данни с Единния
регистър  на  адвокатите,  воден  от  Висшия  адвокатски  съвет,  като  ал.8  да  придобие
следната редакция: 

(8) За установяване на обстоятелствата по ал. 1-6 ИССИ може да обменя данни с
други информационни системи, включително с Единния регистър на адвокатите, воден
от Висшия адвокатски съвет.

Предлаганите от нас допълнения и изменения на проекта на Наредбата всъщност
биха  увеличи  многократно  нейната  ефективност  и  биха  гарантирали  постигане  на
заложените с приемането й цели, като не на последно място биха гарантирали правата
и  законните  интереси  на  гражданите  и  стопанските  субекти  в  изпълнителните
производства.

С уважение Адв.  Емил  А.  Георгиев,  председател  на
УС  на  Обединението  на  свободните
адвокати
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