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мб-НИ		002-01-60
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители
(Обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2006 г., бр. 31, 59 и 64 от 2007 г. и бр. 69 от 2008 г.)



§ 1. В чл. 16 ал. 2 се изменя така:
„(2) За получаване на писмени справки и сведения, на копия и извлечения от документи, съдържащи информация за длъжника по ал. 1 и по чл. 431, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс, както и за вписване на обезпечителни мерки се дължат държавни и местни такси. Държавните и местните такси се заплащат от взискателя и са за сметка на длъжника.”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”. 

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………………… 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)
3





МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители


С Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ) е регламентирано започването, спирането и прекратяването на изпълнението и са определени лицата, на които са възложени функциите по принудителното изпълнение, като са определени техните правомощия и задължения.
С чл. 431, ал. 3 от ГПК е уредено, че съдебният изпълнител има право на достъп до информация в съдебните и административните служби, в т. ч. органите на Националната агенция за приходите, поделенията на Националния осигурителен институт, на Централния депозитар, на лицата, водещи регистър на държавни ценни книжа, на контролните органи по Закона за движението по пътищата и на други лица, които водят регистри за имущество или разполагат с данни за неговото имущество. Той може да прави справки и да получава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи.
С чл. 16, ал. 2 от ЗЧСИ е предвидено, че частните съдебни изпълнители не дължат заплащане на държавни и местни такси за справки, сведения и извлечения от документи за длъжника по чл. 16, ал. 1 от ЗЧСИ и по чл. 431, ал. 3 от ГПК, както и за вписване на обезпечителни мерки.
В процеса на принудително изпълнение с цел удовлетворяване на взискателите се търси и получава информация от редица институции, включително от Агенцията по вписванията, която е изпълнителна агенция към министъра на правосъдието, юридическо лице със седалище в София и със служби по вписванията в седалищата на районните съдилища.
По данни на Агенцията по вписванията през периода 
от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. в 113 служби по вписванията са направени 422 000 безплатни справки. Един от най-ниските размери на таксите по Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, е 3 лв. – за справка, предоставена присъствено. На базата на тази минимална такса изчислената обща стойност на безплатните справки възлиза на 1 266 000 лв.
Отделно от справките се издават и безплатни удостоверения и преписи. На частните съдебни изпълнители са издадени безплатно 8257 удостоверения, 31 237 преписа и са направени 28 048 справки. По-голяма част от исканията за издаване на справки, удостоверения и преписи постъпват по пощата и след изготвянето им се изпращат съответно по пощата, като писмата се подписват от служител на службата по вписванията и се заверяват от съдия по вписванията. Тези допълнителни действия водят до увеличаване на разходите по безплатно предоставяните услуги, тъй като към направените материално-технически разходи по изработването и разпечатването на съответния документ се добавят и пощенските разходи по изпращането му.
Същевременно в чл. 79 от ГПК е регламентирано, че разноските по изпълнението са за сметка на длъжника, с изключение на случаите, когато делото се прекрати съгласно чл. 433, освен поради плащане, направено след започване на изпълнителното производство, или изпълнителните действия бъдат изоставени от взискателя или бъдат отменени от съда.
При съществуващата уредба в чл. 16, ал. 2 от ЗЧСИ от заплащане на дължимите държавни и местни такси по същество се освобождават длъжниците, които са нарушили установения в страната правов ред за плащане на поетите задължения.

Със законопроекта се предлага за получаването на писмени справки и сведения, за копия и извлечения от документи за длъжника, както и за вписване на обезпечителни мерки да се заплащат дължимите държавни и местни такси, като по този начин се преустанови необоснованото предоставяне за сметка на всички данъкоплатци на безплатни услуги на лицата длъжници, които не спазват установения в страната правов ред и не изпълняват в срок задълженията си.
Предлага се Законът за изменение на ЗЧСИ да влезе в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)
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