Проект „Разработване и внедряване на електронна информационна система
„Национален регистър на запорите““
Информация за извършените дейности към 30.04.2018 г.
за напредъка по изпълнение на Дейност 1
„Анализ на нормативна база и съществуващите практики, свързани със запори върху
движими вещи и електронна публична продан и информационни системи, които ги
обслужват. Изготвяне на проекти за изменение и допълнение на законови и подзаконови
нормативни актове, препоръки за необходимите функционалности и технологични процеси,
и изготвяне на техническа спецификация и тръжна документация по Дейност 2“
След представянето от изпълнителя по договора за реализиране на дейност 1 от проекта
„Риал Системс“ ООД на Министерство на правосъдието Окончателен доклад , включващ
приложенията:
1. Приложение 1: Анализ на съществуващите практики и нормативната база, свързани със
запори върху движими вещи и електронна публична продан и информационните
системи, които ги обслужват;
2. Приложение 2: Доклад с препоръки за необходимите промени в нормативната уредба и
функционалности, които да се предоставят от информационна система Национален
регистър на запорите и система за електронна публична продан;
3. Приложение 3: Техническо задание за обществена поръчка с предмет: „Разработване и
пускане в експлоатация на информационна система „Национален регистър на запорите“,
включваща модул за електронна публична продан“;
4. Приложение 4: Документация за обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:
„Разработване и пускане в експлоатация на информационна система обслужваща
„Национален регистър на запорите“, включваща модул за електронна публична продан“,
Ръководителят на проекта запозна министъра на правосъдието с обособен важен момент от
процеса на изпълнение на проекта по отношение на разработването и внедряването на
Националния регистър на запорите относно действието, което би имало вписването на запор на
движими вещи с регистрационен режим, и предложените от Изпълнителят по Дейност 1 3 (три)
варианта:
Вариант № 1: Оповестителното действие на вписването в регистъра на запорите на
движими вещи, т.е. запорът следва да се счита наложен с получаване на съобщението за описа или
запора от длъжника, в случаите в които изпълнението е насочено върху движимата вещ и тази вещ
е посочена в документа. В останалите случаи запорът следва да се счита наложен с извършване на
описа от съдебния изпълнител. Срокът за обжалване за страната по изпълнителното дело ще тече
от датата на получаване на съобщението, съответно – от датата на описа, а не от вписването на
запора в регистъра. По отношение на третите лица също следва да се запази принципното
положение в чл. 436, ал. 1 ГПК и срокът за обжалване да започва да тече от узнаването.
Вариант № 2: Конститутивно действие на вписването в регистъра на запорите на движими
вещи. Процедурата по налагане на запора вече няма да бъде зависима от изпращането на
съобщение до длъжника, от надлежното връчване на съобщението, или от извършването на опис
на вещта, а запорът ще се счита наложен с вписването му в регистъра на запорите.
Конститутивното действие на вписването на запора в регистъра на запорите, ще доведе до
съществена промяна в правния режим на движимите вещи и в естеството на института на запора,
като това ще осигури бързина и ефективност в изпълнителното производство. С цел запазване на

баланса между правата и интересите на кредитори/взискатели и длъжници, следва да се запази
правилото на чл. 436, ал.1 ГПК, според което срокът за обжалване за страната по изпълнителното
дело ще тече от датата на получаване на съобщението/поканата, а не от вписването на запора в
регистъра.
Към този вариант е ориентиран проекта като се има предвид, че е необходимо да бъде
проведена по-значителна реформа на принудителното изпълнение, като се предвиди запорът да се
счита наложен с вписването му в Националния регистър на запорите. В настоящия проект е
анализирана нормативната уредба, която следва да бъде променена.
Вариант № 3: Запорът да се счита наложен с вписването на запорното съобщение в
съответния първичен регистър на движимите вещи. Цялата информация относно движимата вещ
ще бъде централизирана в съответния регистър, който се води за тази категория вещи по силата на
закон, което ще улесни проучването на имуществото. С този вариант обаче не може да се проследи
надлежно процеса по незабавното вписване на запора от служителите в съответния първичен
регистър. Цялата информация относно движимата вещ ще бъде централизирана в съответния
регистър, който се води за тази категория вещи по силата на закон, а регистърът на запорите ще
има само информативно действие, т. е. – няма да е първичен.
Представеното от изпълнителя техническото задание бе изпратено на Държавна агенция
„Електронно управление“ за одобрение, в съответствие с правилата за предварително съгласуване
на технически задания за разработка, надграждане или поддръжка на информационни системи.
С писмо до Изпълнителя е изпратен Констативен протокол с който е уведомен, че след
одобрението на Приложение 3 и Приложение 4 от Държавна агенция „Електронно
управление“ и МП ще бъдат предприети действия по чл. 28, ал.2 от сключения Договор №
93-00-409/21.12.2017 г. - окончателно приемане на изпълнението на услугите, с окончателен
Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните. При необходимост от допълнителни
корекции в изготвените Приложение 3 и Приложение 4, констатирани от посочените по-горе
органи/институции, своевременно ще бъде уведомен Изпълнителя за отстраняването им.
Изпълнението на договора ще приключи след одобрението на техническата спецификация
от ДАЕУ и съгласуване на тръжната документация от МП, и окончателното приемане дейността
на Изпълнителя.
С писмо рег. № 12-00-117/25.04.2018г. ДАЕУ потвърди съответствието на Техническото
задание с чл.58а от ЗЕУ. От страна на МП е одобрена и изработената тръжна документация за
стартиране на процедура по ЗОП за избор на изпълнител по Дейност 2 на проекта. Изпълнителят е
уведомен и в следствие на 08.05.2018 г. е подписан окончателен приемо-предавателен протокол по
сключения Договор № 93-00-409/21.12.2017г.
С оглед на изпълнения качествено и в срок договор, предстои плащане на договорената
цена. Плащането е еднократно и окончателно, в размер на 29 796,00 лв. с ДДС, на база
представени окончателен приемо-предавателен протокол за изпълнените дейности, и надлежно
оформена фактура.

