МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА
СЪДЕБНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Причините, които налагат приемането на предложения проект на Наредба за
информационната система на съдебното изпълнение, са свързани с необходимостта от
създаване на правна възможност за използване на изградената единна информационна
система на съдебното изпълнение (ИССИ) в Република България.
Наредбата се издава на основание чл. 360у, ал. 1 от Закона за съдебната власт и съгласно
делегацията на този текст урежда:
- данните, които се събират и въвеждат в ИССИ;
- електронните административни услуги за участниците в изпълнителните производства
и правото на достъп до тях;
- електронните административни услуги във връзка с контролната дейност на
министъра на правосъдието и правото на достъп до тях.
Основната цел на предложения проект на наредба 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. Тази цел
съответства на заложеното в Актуализираната пътна карта за изпълнение на
Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България
2019 - 2023 г., стратегическа цел 2: Електронно административно обслужване, ориентирано
към потребителя, специфична цел 2.1. Улесняване на взаимодействието и изграждане на
доверие между потребителя и администрациите, публичните институции, лица,
осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги Мярка 80 „Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства
чрез изграждане на информационна система“.
Специфичните цели са свързани:
• с повишаване на гаранциите за справедлив изпълнителен процес;
• с оптимизиране на дейностите по предоставяне на електронни услуги чрез
осигуряване на достъп до изпълнителните дела за лицата, които имат правен интерес;
• с 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;
• със създаване на по-добри възможности за контрол върху изпълнителните
производства;
• с постигане на единна и кохерентна електронна среда между информационните
системи на съдебните изпълнители и ИССИ;
• с подобряване в значителна степен на ефективността и прозрачността в работата на
органите по принудително изпълнение.
Принудителното изпълнение засяга интересите на широк кръг лица и институции:
кредитори, длъжници, трети лица, държавни и частни съдебни изпълнители, осъществяващи
функции по принудително изпълнение, контролни органи по Закона за съдебната власт и
Закона за частните съдебни изпълнители и др. С оглед на големия брой потенциални
потребители, внедряването на информационната система на съдебното изпълнение ще има
значителен ефект в съответствие с поставените цели.
Резултатите, които ще се очаква да се постигнат с въвеждане на предвидената
нормативна уредба, са следните:

• ще се улеснят оперативните процеси, ще се повиши административният капацитет за
извършване на по-голям обем услуги;
• ще се повишат аналитичните възможности и информационната обезпеченост на
контролните органи, ще се улеснят управленските решения;
• ще се подобри в значителна степен ефективността и прозрачността в работата на
органите по принудително изпълнение и ще се отговори на нарастващия интерес към
достъпа до електронни услуги;
• ще се дисциплинира изпълнителният процес чрез създаването и използването на
единни номенклатури от понятия, видове документи, електронни форми и др.;
• ще се намалят разходите за консумативи и комуникация;
• ще се автоматизират процесите и ще се улеснят страните по делата, като им се даде
възможност максимално бързо и опростено да следят движението на документи по делата и
да проследяват статуса на дадено изпълнително дело от всяка точка на територията на
Република България или извън нея;
• ще се постигне ефективен контрол върху съдебното изпълнение в резултат на
свързването на съществуващите информационни системи на съдебните изпълнители с
централизирана информационна система;
• ще се осигури по-добро обслужване на гражданите и бизнеса от страна на органите
на съдебната власт.
Създаването на информационната система е важен стадий в процеса по изграждане на
електронно съдебно изпълнение.
Изграждането на информационната система на съдебното изпълнение е осъществено чрез
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро
управление“ по проект „Повишаване на гаранциите за справедлив процес в изпълнителните
производства чрез изграждане на информационна система“.
Проектът на наредба не е свързан с актове на Европейския съюз.
За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/
други плащания по бюджета на Министерството на правосъдието.

