СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ
ПО ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО И ДОСТЪПА
ДО ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ
Портал за
обществени
консултации и
интернет страница
на Министерството
на правосъдието
Камара на частните
съдебни
изпълнители

Предложение

Приема/
не приема
предложението

Мотиви

В чл. 24, ал. 2, изр. 2 накрая да се добави
„или от частния съдебен изпълнител в
случаите по чл. 18, ал. 4 от Закона за
частните съдебни изпълнители“.
Мотиви:
Съгласно чл. 18, ал. 4 от Закона за частните
съдебни изпълнители (ЗЧСИ) по възлагане
от пристъпилия към изпълнение обезпечен
кредитор частният съдебен изпълнител
може да продаде заложеното имущество по
реда на Закона за особените залози, като в
този случай частният съдебен изпълнител
има правата и задълженията на депозитар.
Тази възможност по ЗЧСИ представлява
изключение от общия принцип за
продажба на заложено имущество от
заложния кредитор и следва изрично да се
уреди и в наредбата, за да може лицето,
извършващо продажбата, да заяви
самостоятелно обявлението за продажба.

Не се приема.

Разпоредбите на чл. 26, ал. 4, т. 4 и чл. 37, ал. 3 от Закона за
особените залози (ЗОЗ) предвиждат задължението на заложния
кредитор да обяви в съответния регистър, че продава заложеното
имущество, както и условията за извършване на продажбата му.
Разпоредбата на чл. 18, ал. ЗЧСИ дава правото на частния съдебен
изпълнител по възлагане от пристъпилия към изпълнение
обезпечен кредитор да извърши всички действия по изпълнението
по реда на ЗОЗ, включително да извърши продажба на заложеното
имущество. В този смисъл частният съдебен изпълнител има
правата на заложния кредитор, включително да подпише
обявлението за продажба.
Текстът на чл. 24, ал. 2 от проекта на Наредба за воденето,
съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените
залози (проекта на Наредба) е изцяло в съответствие със ЗОЗ и не
се нуждае от допълване.

В чл. 39, ал. 3 след думата „закон“ да се
добави „и на лицата, на които е възложено
упражняването на публична функция“.
Мотиви:

Не се приема.

Разпоредбата на чл. 39, ал. 3 от проекта на Наредба е изцяло в
съответствие с чл. 25, ал. 6 ЗОЗ и не се нуждае от допълване.
Съгласно чл. 431, ал. 4 ГПК за информацията, необходима за
съответното за съответното изпълнително производство, както и за

Съгласно чл. 431, ал. 3 от Гражданския
процесуален кодекс (ГПК) и чл. 16 ЗЧСИ
съдебният изпълнител има право на достъп
до информация в административните
служби и на лицата, водещи регистри за
имуществото или разполагат с данни за
такова имущество.
Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за
електронното управление (ЗЕУ), който е
специален и водещ по отношение на
електронните
регистри,
лицата,
осъществяващи
публични
функции,
каквито са частните съдебни изпълнители,
съгласно § 11 от допълнителните
разпоредби (ДР) на ЗЕУ, не могат да
изискват от гражданите и организациите
представянето или доказването на вече
събрани или създадени данни, а са длъжни
да ги съберат служебно от първичния
администратор на данните.
Съгласно чл. 3 ЗЕУ първичният
администратор на данни, в случая
Централния регистър на особените залози
(ЦРОЗ), изпраща служебно и безплатно
данните на лицата, осъществяващи
публични функции, които въз основа на
закон също обработват тези данни и са
заявили желание да ги получават.
Съгласно § 1 от ДР на Административно
процесуалния кодекс (АПК) лицата,
осъществяващи публични функции, са
административни органи. В АПК също е
предвидено, че обменът на документи и
удостоверения между административни
органи,
включително
и
лицата,
осъществяващи публични функции, ще се
осъществява електронно.

вписване на обезпечителни мерки по него се дължи съответната
държавна или местна такса, освен в случаите по чл. 83, ал. 1 и чл.
84 ГПК. Таксата се заплаща от взискателя и е за сметка на
длъжника. В тази връзка ЦРОЗ, който ще се води от Агенцията по
вписванията (АВ), ще бъде публичен. Всички трети лица, в т. ч. и
частните съдебни изпълнители, ще имат право на свободен и
безплатен достъп до базата данни, съставляваща регистъра, и до
електронния образ на документите, въз основа на които са
извършени вписванията, заличаванията и обявяванията. Агенцията
по вписванията ще осигури възможност за подаване по електронен
път на всички видове заявления, предвидени в проекта на Наредба,
като за вписването в регистъра, за извършване на писмени справки
и за издаването на удостоверения ще се събира държавна такса,
чиито размер ще бъде определен с тарифа, одобрена от
Министерския съвет съгласно чл. 25, ал. 2 ЗОЗ.
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Асоциация на
банките в България

В чл. 48, ал. 3 след думата
„самоуправление“ да се добави „и на
лицата,
на
които
е
възложено
упражняването на публична функция“.

Не се приема.

Предложението за допълване на разпоредбата на чл. 48, ал. 3 от
проекта на Наредба е необосновано и не е мотивирана
необходимостта АВ да изпраща електронни изявления, записани
на външен носител, на частните съдебни изпълнители като лица,
осъществяващи публични функции. На второ място считаме и, че
предложението не е относимо към посочения текст от проекта на
Наредба.

В чл. 6, ал. 2, т. 2, б. „а“, чл. 6, ал. 4 и 6 и
чл. 25 относно поле „допълнително
заявление“ се предлага при утвърждаване
на образеца от изпълнителния директор на
АВ да се вземе предвид досегашната
практика на ЦРОЗ, а именно, когато
информацията е по-голяма като обем, към
съответното
поле
се
подписва
Продължение. В продължението може да
се включва неограничена по обем
информация и едновременно с това не се
нарушава интегритета на документа и
лесно се проследява и установява, в коя
част е продължено заявлението за
вписване.

Приема се.

Предложението ще бъде взето предвид при изготвяне на образците
на заявления, които съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОЗ подлежат на
утвърждаване от изпълнителния директор на АВ.

В чл. 6, ал. 2, т. 4 - препратката „по чл.8б
от Закона за особените залози“ и следва да
се замени с „по чл. 28б от Закона за
особените залози“.

Приема се.

Отразено в текста.

В чл. 7, ал. 3 - следва да се прецизира, тъй
като разпоредбите на чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от
Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа,
уреждащи наличието на поддържан при
Министерството на външните работи
(МВнР) списък на преводачи, е отменен с
решение № 15844 от 2018 г. на Върховния
административен съд.

Приема се.

Отразено в текста.
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В чл. 7, ал. 4 - в края на алинеята да се
добави текста: „включително и препис от
електронен документ.“ Така несъмнено
ще е ясно, че ще се приема и принтиран
електронен
документ,
заверен
от
заявителя, както се приемат документи по
ГПК.

Не се приема.

Съгласно чл. 33 от проекта на Наредба заявленията, жалбите,
исканията и приложенията към тях, както и актовете на съда, на
друг държавен орган и на лице, осъществяващо публични
функции, се подават на хартиен носител или по електронен път. В
чл. 40 от проекта на Наредба са посочени изискванията към
електронните документи.

Чл. 8 - да се подобри разпоредбата, тъй
като предложеното разрешение въвежда
правила за индивидуализация при
описанието
на
заложеното,
респ.
продадено със запазване на собствеността,
предоставено на лизинг или запорирано
имущество,
които
биха
създали
затруднения и дори невъзможност за
вписване на залога, ако се окаже, че
описанието на заложеното имущество не
отговаря на изискванията на Наредбата,
съответно, това обстоятелство се поставя
на
субективната
преценка
на
длъжностното лице по вписванията,
например:

Не се приема.

Въвеждането на правила за индивидуализация на имуществото,
предмет на договорите за особен залог, продажба със запазване на
собствеността и лизинг (чл. 26, ал. 1, т. 3 ЗОЗ), като обстоятелство,
подлежащо на вписване в ЦРОЗ, е с оглед необходимостта от
безспорното му идентифициране както предвид разпоредбата на
чл. 14, ал. 1 ЗОЗ, така и за определяне противопоставимостта на
вписаните права, изискуемото съгласие по чл. 32, ал. 5 ЗОЗ,
определяне на поредността на удовлетворяване (чл. 39, ал. 1),
присъединените кредитори по закон (чл. 40, ал. 1 ЗОЗ) и др.
Предложените правила относно индивидуализацията на
имуществото са и във връзка с поддържането на бъдещия ЦРОЗ в
структуриран вид.
Следва да се има предвид, че Наредбата регламентира подробно
изискванията за вписване, въведени от законодателя в ЗОЗ.
Респективно, не могат да се регламентират условия за регистрация,
които не са въведени от законодателя, защото в такъв случай, без
да е бил оправомощен от закона за това, министърът на
правосъдието ще излезе извън компетентността си и тези условия
ще са незаконосъобразни. В този смисъл, тъй като ЗОЗ не урежда
правила за индивидуализация на имуществото, а от друга
имуществото следва да бъде индивидуализирано максимално
пълно и точно, за да се отграничи от останалото имущество на
залогодателя, предложените по проекта индивидуализиращи
признаци са оптимално необходимите стандарти (индикатори) за
идентификация с цел да се осигури точното и ясно прилагане на
закона.

- не става ясно дали посочените
индивидуализиращи
признаци
са
кумулативно или алтернативно дадени;

4

- необходимо
е
уеднаквяване
на
използваната терминология, така че да не
се пораждат основания за спорове и опити
за тълкуване, например: „място на
съхранение“ (чл. 8, ал. 1, т. 4) и
„местонахождение“ (чл. 8, ал. 1, т. 6);
„обща цена“ (чл. 8, ал. 1, т. 4) и обща
стойност (например, в чл. 8, ал. 3). Следва
да се прецизира вложения смисъл в
понятието „цена“. В случай че се има
предвид „обща цена“ по смисъла на чл. 11,
ал. 3, т. 6, доколкото такава е посочена в
договора за залог, то това обстоятелство
следва да бъде посочено изрично в
проекта на Наредба. Навсякъде в текста на
чл. 8, където стойността се посочва като
задължителен реквизит в описанието на
заложеното имущество би довело до
ограничаване на заложното право на
заложния кредитор. В този смисъл се
предлага този реквизит да остане като
опция в описанието.
Конкретни предложения в чл. 8:
В чл. 8, ал. 1, т. 1 - при описание на
движимите вещи – машини и съоръжения
има случаи, в които е невъзможно да се
посочи сериен/фабричен номер на вещта,
защото тя няма такъв, фабричните номера
често не могат да бъдат разчетени, поради
замърсяване и избледняване.
За разпореждането с тези активи няма
установена в закона специална форма и
съдържание
на сделката. Обичайно
фактурата е единствения документ,
удостоверяващ придобиването на правото
на собственост върху тях, в чието
основание рядко може да бъде срещнато
кумулативното наличие на посочените

Приема се.

Не се приема.

Отразено в текста.

Съгласно ЗОЗ предмет на особен залог могат да бъдат всички
движими вещи и от това идват затрудненията. От една страна,
невъзможно е в нормативен акт да бъдат посочени
индивидуализиращи признаци за всички движими вещи. От друга,
отговорност на заложния кредитор е по безспорен и категоричен
начин да индивидуализира имуществото, с което ще удовлетворява
(евентуално) вземането си. Посочените идентификатори са
алтернативни, изброяването е примерно.
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индивидуализиращи признаци.
Чести са случаите, при които правото на
собственост може да бъде удостоверено
само въз основа на извлечение от
инвентарната книга на търговеца, където
не винаги или не всички активи са описани
така подробно. Инвентарният номер, от
своя страна, е номерът, с който
търговецът-залогодател е заприходил
актива, който номер може да бъде сменен
без особени условности и затруднения, а с
прехвърлянето на актива, номерът губи
всякакво значение, в качеството си на
индивидуализиращ
признак.
При
описание на бъдещи вещи вещта няма как
да има инвентарен номер.
Включването на местонахождението като
задължителен
индивидуализиращ
признак, каквото би могло да бъде
разбирането, не е удачно, защото по този
начин се ограничава заложното право на
заложния кредитор при евентуално
преместване на вещта на друго място.
Също така в ЗОЗ изрично се казва, че цена
се вписва, само ако е посочена.
Пълната индивидуализация на заложеното
имущество трябва да бъде извършена в
група „Заложено имущество“, поле
„Описание“ (чл. 11, ал. 3, т. 6, б. “а“).
В чл. 8, ал. 1, т. 3 - често в търговския
оборот залогодателят не желае да се
оповестява размерът на вземането му по
съответния договор. Не винаги този
размер е известен, а и често се променя без
участието
на
заложния
кредитор,
например: при залог на вземания от наеми
или продажби на апартаменти в
конкретна, индивидуално определена
сграда.

Приема се по
принцип.

Нова редакция в основния текст на чл. 8, ал. 1.
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В чл. 4, ал. 2 ЗОЗ изрично се допуска
заложеното имущество да е родово
определено или бъдещо. Ако се въведе
задължително изискване за посочване на
размер, валута, трето задължено лице към
момента на вписване, има риск за
кредитора, доколкото промяната в тези
параметри не може да се контролира от
кредитора, а вписването на последващи
промени от залогодателя (след като вече
кредитът е отпуснат) не може да бъде
сигурно.
Предлага се в чл. 8, ал. 1, т. 3 изрично да
се отбележи, че посочването на размер и
валута, съответно, общ размер и валута на
заложеното вземане е опционално.
Относно частта „залог върху съвкупност
от вземания“ предвид динамичния
характер на съвкупността е много трудно
при учредяването на залога в заявлението
да се посочи какъв е общият размер (не е
константна величина, а варира в
зависимост от броя вземания в
съвкупността),
както
и
валутата
(различните вземания от съвкупността
може да са в различна валута), а също и
данни за третото задължено лице (по
различните вземания в съвкупността
задължените лица са различни).
Предлага се липсата на посочени размер
и/или валута да не се счита за основание
за отказ от вписване на залога.
В чл. 8, ал. 1, т. 4 - следва да е ясно, че
изброяването
на
признаците
на
заложеното имущество е примерно,
защото за бъдеща реколта трудно може да
се посочи количество, качество и цена, а
за селскостопанска продукция, суровини,
стоки и материали не винаги е възможно

Приема се по
принцип.

Нова редакция в основния текст на чл. 8, ал. 1.
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да се посочи произход.
От уточнение се нуждае и въпросът за
наличието на изискване за това какъв
критерий следва да се използва при
определянето на „обща цена“ за обекта на
залога, посочен в чл. 8, ал.1, т. 4, както и
задължително ли трябва да се посочва
обща цена или само доколко такава е
посочена в договора за залог (чл. 11, ал. 3,
т. 6).
В чл. 8, ал. 1, т. 5 - изброяването на
признаците следва да бъде дадено
примерно, както и да не е кумулативно. По
отношение на този текст важи и
коментарът относно местонахождението
по-горе. Изискването за посочване на
стойност на заложената съвкупност от
машини и съоръжения, от една страна,
ограничава обхвата на залога, а от друга,
внася неясноти относно самия обект на
залог (следващ по ред кредитор може да
иска да приеме залог върху същата
съвкупност от машини, но с различна
стойност, като по този начин претендира,
че това е залог с различен обект от този,
учреден в полза на първия кредитор).
Неясен
е
мотивът,
обуславящ
необходимостта
от
посочване
на
предназначение на съвкупността на
машини и съоръжения, тъй като могат да
се залагат машини и съоръжения на
определено място, без те да имат някакво
общо предназначение.
По отношение на залога върху
съвкупност, наложената понастоящем
практика е да се обхване както
имуществото, което в бъдещ момент ще
бъде част от динамичната съвкупност,
така и онова, което към момента на

Не се приема.

Във връзка с неяснотата по отношение индивидуализиращите
белези по чл. 4, ал. 1, т. 8 на съвкупността следва да се уточни, че в
хипотезата на чл. 4, ал. 1 т. 8 ЗОЗ законодателят е имал предвид
възможността да се заложи фактическа съвкупност, която сама по
себе си представлява една сложна (съставна) вещ, изградена от
отделни съставни части, и именно поради това и само по ЗОЗ тя
има юридическа самостоятелност и е годен обект на самостоятелни
правни отношения като заложено имущество. Това е и мотивът,
обуславящ необходимостта от посочване на предназначението на
съвкупността като индивидуализиращ белег (както и останалите
белези, принципно индивидуализиращи съвкупността като
предмет на залог). За разлика от машините и съоръженията на
определено място, без да имат някакво общо предназначение, което
не представлява съвкупност по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 8 ЗОЗ, а
същите са движими вещи - машини и съоръжения по смисъла на чл.
4, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОЗ.
Особеното при съставната вещ е, че всички нейни части в
своята съвкупност и установен начин на взаимодействие правят
последната годна да изпълнява своите функции. Сами по себе си
(извън съставната вещ) тези части нямат свое предназначение,
поради което и не представляват самостоятелни вещи. Например:
съвкупност от повдигателни машини и съоръжения, съвкупност от
строителни машини и съоръжения (строителни съоръжения с
производствено предназначение за добивната промишленост и
преработката на минерални суровини), съвкупност от строителни
съоръжения за подземен добив на въглища, рудни и нерудни
изкопаеми; съвкупност от съоръжения и инсталации за
8

учредяването на залога е било част от
съвкупността, чрез включване на текст
"включително, но не само", като се
описват
известните
машини
и
съоръжения.

В чл. 8, ал. 1, т. 6 - не е ясно какво налага
посочването и на количество, което не
съответства на динамичния характер на
съвкупността.

производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и
пр. Едни такива съвкупности може достатъчно ясно и точно да се
индивидуализират. Докато описанието на машини и съоръжения
като предмет на залог по чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗОЗ е, например:
„производствени машини за: ...“, „съоръжения за ...“, „оборудване
за ...“, „транспортни средства ...“, „стопански инвентар за ...“, като
всяка машина, съоръжение или транспортно средство се
индивидуализира с данни за неговите индивидуални технически
характеристики (марка, модел, сериен номер и др.). Информацията
в новия ЦРОЗ към АВ ще бъде структурирана, което ще даде
възможност за предоставянето на различни по вид справки по
вписаните обстоятелства. Липсата на вписване в регистъра на
максимално точни и по своему уникални идентификатори на
имуществото, по които идентификатори биха могли да се правят
съответните търсения и справки, не би могло да бъде заместено с
функционалност на софтуера, колкото и съвършен да е той.
Направеното по-горе уточнение по отношение съвкупността
на машини и съоръжения се отнася и за съвкупността от вземания.
В практиката в много от случаите се заявява за вписване
„съвкупност от всички вземания“. Липсва количествена
характеристика и правно индивидуализиращи белези за
съвкупността (правно основание, третото лице, цена). По смисъла
на чл. 4, ал. 1, т. 8 ЗОЗ правилното е, напр.: „особен залог върху
всички настоящи и бъдещи вземания от Държавен фонд
„Земеделие“ по всички схеми и мерки на Общата селскостопанска
политика“, или „особен залог на съвкупността от вземанията по
всички сметки на залогодателя в Банка Х“, или „особен залог на
съвкупност от вземания по договори за наем (или продажби на
апартаменти в конкретна, индивидуално определена сграда) по
банкова сметка в банка „Х“ и пр. В този смисъл посочените в
проекта белези на съвкупност на вземане като основание и трето
лице, считаме, че не би следвало да отпадат.

Приема се по
принцип.

Нова редакция в основния текст на чл. 8, ал. 1.
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Чл. 8, ал. 2 - да отпадне разпоредбата, тъй
като липсват мотиви за включването ѝ в
проекта на Наредба. Оставането ѝ би
довело
до
колизия
в
противопоставимостта между два залога
върху едно и също имущество, при
условие че в единия има посочени
индивидуализиращи белези, а при другия
е посочено липса на такива.
Ако бъде преценено редакцията да се
запази, трябва да се изясни категорично и
кои
индивидуализиращи
признаци
задължително трябва да присъстват и за
кои може да се приложи разпоредбата на
чл. 8, ал. 2.
Чл. 8, ал. 3 - следва да отпадне или да е
опционално изискването за посочване на
рода и качеството на родово определените
вещи. След като е посочен видът на такава
вещ, посочването и на рода считаме за
излишно, а качеството на родово
определената вещ не винаги е възможно
да се установи при сключването на
договора за залог.
В чл. 8, ал. 4 - да се заличи думата
„задължително“, тъй като е възможно
посочената вещ да няма нарочен
регистров номер, а ако такива вещи са част
от съвкупност или се залагат като родово
определени, което предполага по-малка
степен на индивидуализация, би могло да
се тълкува, че винаги трябва да се сочи
регистровият номер, което би затруднило
търговския оборот. Така например честа
банкова практика е при кредитиране на
търговец на автомобили той да дава в
залог търгуваните автомобили, но не като

Не се приема.

Отнася се само за признаци, които липсват.

Не се приема.

Посочването на индивидуализиращи белези е примерно.

Приема се.

Отразено в текста.
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индивидуализирани
вещи,
а
като
съвкупност, от която непрекъснато някои
вещи я напускат, а други се добавят.
Наличието на думата „задължително“ в
настоящата ал. 4 може да доведе до
тълкуване, че регистровите номера на
автомобили, залагани като съвкупност,
също следва да се посочат при
първоначалното вписване на залога. Да се
уточни какъв тип регистър се има предвид
за
примерно
посочените
активи.
Предложената редакция на разпоредбата
по този начин създава несигурност и може
да възпрепятства извършване на вписване,
без да е ясен истинския принос за
индивидуализирането на вещите.
В чл. 8, ал. 5 – предлага се възможност
заложният кредитор също да поиска
вписване на промени относно заложеното
имущество с оглед защита на интересите
му в случаите, когато такова вписване не
бъде заявено от залогодателя.
Не са ясни последиците, ако такова
вписване не бъде заявено и по-скоро каква
е санкцията от неспазване на това
задължение на залогодателя. В случай на
пристъпване към изпълнение, именно
заложният
кредитор
ще
бъде
заинтересован
от
коректната
индивидуализация на заложените активи,
както и в случаите, когато има
разпореждане със заложено имущество.
В чл. 9, ал. 3 - препоръчва се да отпадне
разпоредбата, тъй като въведената
възможност за едновременно заличаване
на обстоятелства и вписване на нови
обстоятелства не е предвидена в ЗОЗ, а

Не се приема.

Не се приема.

Изискването в проекта залогодателят при промени в
идентификационните признаци, посочени при вписването на
залога, незабавно да поиска вписване на промените в регистъра, е
в съответствие с разпоредбата на чл. 9, ал. 3, във връзка с чл. 9, ал.
1, т. 4 ЗОЗ. Правната възможност заложният кредитор сам да заяви
вписване на промени в заложеното имущество, каквото е
предложението на Асоциацията на банките в България, не е
уредена в ЗОЗ, съответно не може да бъде регламентирано в
подзаконовия нормативен акт.

В чл. 9 от проекта на Наредба е регламентирано заявяването на
промени във вписани обстоятелства. Разпоредбата е насочена към
заявителите и съдържа обяснения как да се попълват полетата,
когато се иска вписване на съответната промяна. Възможността да
се вписват промени в обстоятелствата е предвидена в чл. 26, ал. 3,
11

освен това
вписването на ново
обстоятелство
относно
заложеното
имущество на практика е равнозначно на
учредяване на нов залог. Такива
комбинирани вписвания на едновременно
заличаване и ново вписване не са
препоръчителни с оглед избягване на
спорове
относно
поредността
на
обезпечението и въобще неговото
надлежно учредяване и различния правен
режим за първоначално вписване на нов
залог и извършване на промяна на
вписването. Разпоредбата би създала
усложнения и спорове между кредитори и
може да се стигне до злоупотреба, като
към направено вече вписване със задна
дата се впише нов залог чрез изменение на
първоначалното вписване.
В чл. 11, ал. 2, т. 4, поле „Заличаване на
залогодателя“ - предлага се разпоредбата
да отпадне. Такава хипотеза не е уредена в
ЗОЗ, тъй като на вписване подлежи
заличаването на вписания договор или
вписаното обстоятелство. Разпоредбата не
кореспондира и с чл. 26 и чл. 27 ЗОЗ и не
е ясно при наличието на какви
предпоставки може да бъде упражнена,
поради е неприемлива и застрашава
интересите на кредиторите.

т. 12 ЗОЗ и опасенията, че ще се допусне вписване на нов залог
чрез изменение на първоначалното вписване са неоснователни,
тъй като заявените обстоятелства ще бъдат проверявани за
законосъобразност от длъжностните лица по вписванията.

Не се приема.

Всяко вписване, заличаване или обявяване се извършва по
персонална партида на залогодателя. Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗОЗ
залогодателят трябва да е търговец или лице по чл. 2 от Търговския
закон, а в ал. 3 и 4 от същата разпоредба са посочени и други лица,
които могат да бъдат залогодатели. Заличаването на юридическото
лице - залогодател, съответно смъртта на физическото лице залогодател, следва да бъде отразено в ЦРОЗ, като съответната
партида бъде закрита. В случай че заличеният залогодател има
правоприемник, вписаните обстоятелства относно учредените
залози би следвало да се отразят по персоналната партида на
правоприемника. Полето „Заличаване на залогодателя" е въведено
с оглед възможността да се отрази в регистъра, че залогодателят
вече не съществува, но преценката относно законосъобразността на
заявеното заличаване ще се извърши от длъжностното лице по
вписванията.
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В чл. 11, ал. 3, т. 1, поле „Вид на залога“
- не е ясно какво се има предвид под „Вид
на залога“. Не считат, че в чл. 4 ЗОЗ се
съдържат видове залози, а по-скоро
описанието на имуществото, което може
да бъде обект на залог. В чл. 8 от Закона за
ипотечните облигации също няма описани
видове залози. Като вид залог всички са
особени залози, а видът на имуществото се
посочва в полето с описание на
заложеното имущество.
В чл. 11, ал. 3, т. 3, респ. чл. 29, ал. 7 - не
става ясно как ще се идентифицират
чуждестранните кредитори, които нямат
ЕИК и нямат номер от друг регистър,
например
правни
образувания,
регистрирани в САЩ. Предлага се да се
запази
досегашният
ред
съгласно
Правилника за устройството и дейността
на ЦРОЗ (§ 1 ДП, т. 5, буква б), съгласно
който чуждестранни юридически лица и
други
правни
образувания
се
идентифицират посредством трицифрен
код в зависимост от държавата, в която са
учредени, или изрично да се посочи, че
такова образувание може да се
идентифицира
само
посредством
наименование и адрес на управление.
чл. 11, ал. 3, т. 5 и т. 9, б. "б“, поле
„Парична сума“ – предлага се да се
посочи, както в сега действащия
Правилник за устройството и дейността на
ЦРОЗ (чл. 9, ал. 1. т. 6), че полето
„Парична сума“, за която е учреден
залогът, се попълва само, когато залогът за
обезпечаване на парично вземане е
учреден за част от вземането или когато е
учреден
залог
за
обезпечаване

Приема се.

Думите „вид на залога“ са заменени с „предмет на залога“ в
следните разпоредби: чл. 11, ал. 3, т. 1, чл. 28, ал. 3, т. 2, б. „а и чл.
29, ал. 5.

Не се приема.

Не е необходимо на правните образувания, които нямат уникален
идентификатор, да се дава трицифрен код в зависимост от
държавата, в която са учредени, тъй като този код по никакъв начин
няма да ги индивидуализира. Разпоредбите на чл. 11, ал. 3, т. 3,
респ. чл. 29, ал. 7 от проекта на Наредба напълно съответстват на
чл. 26, ал. 1, т. 1 ЗОЗ.

Приема се.

Отразено в текста.
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изпълнението на непарично вземане.
Също така се предлага в това поле да се
сочи само главницата - или частта от нея,
по отношение на която се пристъпва, без
да се включват акцесорните й вземания за
лихви, неустойки, разноски, доколкото
към момента на учредяването не може да
бъде предвиден точния максимален
размер
на
обезпеченото
вземане,
включващо главница и сумата от
евентуално начислените допълнително
лихви, неустойки и допълнителни
разноски.
Друга възможност е, по аналогия от чл. 29,
ал. 34 от проекта на Наредба и за
пристъпващия към изпълнение кредитор
да се създаде възможност в отделни
полета да посочи следните обстоятелства:
размер на главница, лихви, лихви за
забава, разноски, като се открие
допълнително поле, в което да се посочи
вида и размера на текущо начисляваната
лихва, а също и да има отметка, съгласно
която кредиторът да избере и уточни дали
вземането, за удовлетворяването на което
пристъпва към изпълнение, е за част или
за цялото обезпечено вземане по главница.
Също така би могло в електронното поле
„размер“ да се предостави възможност да
се изписват и букви, освен цифри,
например „съгласно приложение“.
По предложените начини може да бъде
преодоляна съществуващата опасност за
превратно тълкуване досежно обема на
правата на вписалия пристъпване заложен
кредитор, общият размер на чийто
вземания нараства със сумата на текущо
начисляваната лихва и извършваните
разноски пропорционално на периода от
време, в рамките на който не може да се
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удовлетвори
чрез
реализация
на
обезпеченията си и/или чрез други правни
действия, които е предприел в защита на
интереса си като кредитор.
В чл. 11, ал. 3, т. 6, б. „в“ - да се направи
уточнението, както в сега действащия
Правилник за устройството и дейността на
ЦРОЗ (чл. 9, ал. 1, т. 7, б. "в"), че поле
„Лице, на което заложеното вземане
следва да се изпълни до пристъпването
към изпълнение“, се попълва само в
случаите на залог на вземане.
В чл. 11, ал. 3, т. 8, група „Съгласия на
заложния кредитор“ - предлага се да се
включи и съгласието за вписване на всеки
следващ залог върху същото имущество
по чл. 14, ал. 1 ЗОЗ.
Също така съгласието може да бъде
дадено под условие. В такъв случай не е
ясно как ще се описва условието – като се
прилага документа или по друг начин.

В чл. 11, ал. 3, т. 9, буква „в“ – предлага
се в съответствие с чл. 46, ал. 1 ЗОЗ да се
добави накрая: "Когато предмет на залога
е търговско предприятие, се посочва дали
изпълнението
се
насочва
върху
предприятието, като съвкупност или
върху отделни активи на предприятието,
като във втория случай кредиторът

Не се приема.

Текстът е ясен и не се нуждае от допълнително уточнение, че
следва да се попълва само в случаите на залог на вземане. Това е
видно от самото наименование на полето.

Не се приема.

В чл. 26, ал. 1, т. 6 ЗОЗ е регламентирано, че на вписване в
регистъра подлежи съгласието на заложния кредитор по чл. 8, ал.
3, чл. 21, ал. 5 и чл. 32, ал. 5, поради което и чл. 11, ал. 3, т. 8 от
проекта на Наредба съдържа само посочените съгласия. В чл. 11,
ал. 3, т. 8 от проекта на Наредба не следва да се включва и
съгласието по чл. 14, ал. 1 ЗОЗ, тъй като същото не подлежи на
вписване съгласно закона, а се прилага като изискуем документ към
заявлението за вписване на всеки следващ залог върху същото
имущество.
В проекта на Наредба не е предвидена възможност за вписване на
условия относно съгласието на заложния кредитор, тъй като в ЗОЗ
не е уредена такава възможност. Всички съгласия на заложния
кредитор, които според изискванията на закона следва да са с
нотариална заверка на подписа, се прилагат като документи към
заявлението за съответното вписване.

Не се приема.

Полето „Имущество, върху което се насочва изпълнението“, ще се
попълва не само при залог на търговско предприятие, а и за всички
залози, предвидени в ЗОЗ. В образеца на заявлението ще се осигури
възможност да се посочи имуществото, върху което се насочва
изпълнението.
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посочва и елементите, от които ще се
удовлетворява”.
Чл. 11, ал. 3, т. 10, б. „б“, поле „Размер“
- предлага се вписването на това
обстоятелство да отпадне и съответно
текстът на полето „Размер“ да бъде
заличен.
Мотиви: в това поле се посочва размерът
на частта от вземането, за което се
изоставя изпълнението. Вписването на
това обстоятелство не е предвидено в чл.
26 ЗОЗ. Трудно може да се определи
частта от вземането, за която се изоставя
изпълнението, и това обстоятелство е
ирелевантно за целите на пристъпването
към изпълнение, тъй като се вписва по
отношение на заложено имущество,
срещу
което
кредиторът
насочва
изпълнение по реда на ЗОЗ. Кредиторът не
би се отказал от изпълнение, за която и да
е непогасена част от своите вземания, а
изпълнението по ЗОЗ може да бъде
изоставено по много различни причини,
никоя от които да не е свързана с
погашение на целия дълг или част от него.

Не се приема.

В чл. 26, ал. 3, т. 5 ЗОЗ е предвидено, че в ЦРОЗ подлежи на
вписване изоставяне на изпълнението. Изоставяне на
изпълнението може да бъде и частично и в тази връзка е
предвидено в заявлението и поле „Размер“, в което да се посочва
частта от вземането, за което се изоставя изпълнението.

В чл. 12, ал. 1 – предлага се относно
формата на съгласието с нотариална
заверка на подписа на лицето на заложния
кредитор да се предвиди кратък образец,
като приложение към проекта на
Наредбата, с оглед улесняване на
вписванията и избягване на различна
практика. Този коментар важи за всички
случаи, когато се изисква съгласие на
заложния кредитор, заложния длъжник и
на която и да е от страните по съответния
договор, подлежащ на вписване.

Не се приема.

В Закона за особените залози не се предвиждат образци на
документи като приложения към Наредбата. Съгласно чл. 27, ал. 1
ЗОЗ образците на заявления се утвърждават от изпълнителния
директор на Агенция по вписванията, като на последващ етап може
да се помисли и за изготвяне на образци на документи за улеснение
на заявителите.
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Чл. 12, ал. 2 – предлага се допълване на
разпоредбата: „При вписване на залога и
срещу приобретател на заложеното
имущество при хипотезата на чл. 10, ал. 5
от Закона за особените залози и при
хипотезата на чл. 9, ал. 3 от Закона за
особените залози…“
Мотиви:
Правилата за вписване на залог срещу
приобретател трябва да важат, не само при
хипотезата на 10, ал. 5 ЗОЗ, но и при
хипотезата на чл. 9, ал. 3 ЗОЗ - по
инициатива на залогодателя. Това е така,
защото залогът се вписва и срещу
приобретателя, тоест залогът остава
вписан по партидата на залогодателяотчуждител и бива вписан по партидата на
приобретателя (придобиващи качеството
„съзалогодатели“).

Не се приема.

- Предлага се да се включи съответна
редакция за допълване на разпоредбата на
чл. 12, ал. 2, в смисъл на „ако има такова
вписване“.
Мотиви:
В хипотеза на учреден залог върху
индивидуално определена машина и
последващото й отчуждаване, без
съгласие
на
заложния
кредитор,
разпоредителното действие не подлежи на
вписване в друг регистър, респективно,
заложният кредитор ще бъде
в
невъзможност да изпълни ангажимента да
представи извлечение от такъв. За целите
на вписване на залога срещу приобретател
на заложено имущество, заложният
кредитор следва да представи извлечение
от съответния друг регистър, но само,
доколкото залогът е подлежал на вписване

Приема се.

По отношение на предложението правилата за вписване на залог
срещу приобретател на заложеното имущество в хипотезата на чл.
10, ал. 5 ЗОЗ да важат и в случаите по чл. 9, ал. 3 ЗОЗ, Агенция по
вписванията не приема направеното предложение. Чл. 9, ал. 3 ЗОЗ
вменява задължение на залогодателя в изпълнение на грижата му
на добър търговец писмено да уведомява заложния кредитор за
всички правни и фактически действия, водещи до прехвърляне или
възникване на права на трети лица върху заложеното имущество
или до промяна в неговата идентичност, и да го снабдява с копия
от документите, установяващи прехвърлянето или учредяването на
правата. В случай че идеята на Асоциацията на банките в България
е да се създаде правна възможност приобретателят на заложеното
имущество да е активно легитимиран да заяви сам съответното
вписване по смисъла на чл. 10, ал. 5 ЗОЗ, то това следва да се уреди
в закона, а не в подзаконовия нормативен акт, какъвто е Наредбата.

Отразено в текста.
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в съответен друг регистър.
- Също така с цел прецизност и яснота
текстът на чл. 12, ал. 2 от Наредбата следва
да бъде приведен в съответствие с
правилото на чл. 10, ал. 5 от ЗОЗ, като се
добави съюза „и“ след думите „При
вписване на залог“.

Приема се.

- Обръща се внимание в тази връзка и на
чл. 77 от проекта на Наредба. Според
досегашната техническа обезпеченост на
регистъра, при вписване на залога и срещу
приобретателя се създава връзка с
идентификатора
на
партидата
на
отчуждителя, но от партидата на
приобретателя не са видими извършените
към залога допълнителни вписвания
преди вписването по чл. 10, ал. 5 ЗОЗ.
Последното създава неудобства и
практически проблеми, поради което се
препоръчва да се обезпечи техническа
възможност връзката между двете
партиди да бъде не само за в бъдеще, но
да обхваща всички вече извършени
допълнителни вписвания към залога
върху прехвърленото имущество, считано
от датата на неговото учредяване.

Не се приема.

Чрез връзката между идентификатора на партидата на отчуждителя
на заложеното имущество и новосъздадената партида ще се
осигури възможност за извършване на справка за всички вписани
обстоятелства по партидата на отчуждителя.

В чл. 12, ал. 4, изр. последно, чл. 15, ал.
2, изр. последно и чл. 18, ал. 2, изр.
последно – предлага се да отпаднат.
Мотиви:
Предвидената възможност за заличаване
на залога, на договора за продажба със
запазване на собствеността до изплащане
на цената, съответно на договора за
лизинг, без съгласие на заложния
кредитор, продавача, лизингодателя, ако
вписването не е подновено преди

Не се приема.

Както е посочено и в писмото на Асоциация на банките в България,
аналогични текстове са предвидени и в чл. 22 от Правилника за
вписванията относно възможността за заличаване на вписана
ипотека след изтичане на 10-годишен срок от вписването,
съответно подновяването ѝ. В интерес на заложния кредитор е да
следи сроковете на вписаните в негова полза залози, респективно
ипотеки, доколкото същите обезпечават вземанията му срещу
заложния длъжник. Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 2 ЗОЗ
действието на вписването трае 5 години от деня, в който е
извършено първоначалното вписване на обстоятелството по чл. 26,

Отразено в текста.
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изтичане на срока по чл. 30, ал. 2 ЗОЗ, не
е уредена в ЗОЗ. Напротив, в чл. 30, ал. 3
ЗОЗ се предвижда обратната възможност,
а именно, когато срокът изтече без да се
извърши подновяване, залогът може да се
впише наново. В такъв случай той има ред
от неговото вписване. В същия смисъл е и
разпоредбата на чл. 172, ал. 2 от Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД) относно
ипотеките, която по аналогия беше
възприета и от ЗОЗ с измененията от
30.12.2016 г. Вероятно с предвиждането
на възможност за заличаване на
вписването без съгласие на лицето, в
чиято полза е направено вписването, е
възприето по аналогия с разпоредбата на
чл. 22 от Правилника за вписванията
(ПВ), която предвижда възможност за
заличаване на ипотеки без съгласие на
заложния кредитор. Не е необходимо
обаче тази възможност да се включва в
Наредбата по чл. 23 ЗОЗ, тъй като срокът
на залога е много по-кратък от този на
ипотеката, а текстът на чл. 22 от ПВ не е
най-добрият пример за нормативно
решение.
Въвеждането
на
възможност
за
заличаване на вписването без съгласие на
кредитора, в чиято полза е направено,
след изтичане на срока по чл. 30, ал. 2 ЗОЗ
обезсмисля
възможността
лицето,
ползващо права от вписването, да го
впише наново съгласно чл. 30, ал. 3 ЗОЗ,
което има своето законово основание и
произтича от и доразвива правилото, че
заличаване на обезпечението се извършва
само по съгласие на кредитора или въз
основа на съдебен акт. Въвеждането на
правилото съгласно чл. 12, ал. 4, изр.
последно, чл. 15, ал. 2, изр. последно и чл.

ал. 1 и ал. 3, т. 1 от закона. То може да бъде продължено, ако
вписването се поднови, преди този срок да е изтекъл. Ал. 3 на чл.
30 ЗОЗ позволява на заложния кредитор да иска ново вписване на
залога на първоначалното му основание, като правната санкция за
кредитора е, че залогът ще има ред на ново вписване.
Обстоятелството дали залогът е заличен по инициатива на
залогодателя след изтичането на 5-годишния срок не влияе върху
правното му значение, доколкото за погасяването му в
поредността, в която е съществувал, е достатъчно изтичането на
срока, но не и формалното му заличаване от съответния регистър.
Следва да се отчита и правният ефект на вписания залог спрямо
третите добросъвестни лица.
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18, ал. 2, изр. последно от проекта на
Наредба ще създаде една конкуренция
между кредитор и длъжник за заличаване
или вписване наново. Такава конкуренция
няма своето основание в закона, а освен
това кредиторът, пропуснал срока за
подновяване и вписал наново, търпи
санкция за пропуска си да поднови, след
като вписаното наново обезпечение ще
има нов ред от вписването.
В чл. 13, ал. 1 - да се изяснят следните
въпроси:
- Частта на разпоредбата „или в чието лице
се е подновило задължението“, извършена
пасивна субективна новация по чл. 107 ЗЗД
ли визира?
- Какво се разбира под „лицето, което е
зачестило длъжника по обезпеченото
вземане“ - лице, заместило главния
длъжник или обхваща и такова, заместило
съдлъжник, и какво налага изискването за
даване на съгласие от това лице?
Мотиви:
Съгласно чл. 102, ал. 2 ЗЗД такова
съгласие се изисква, ако залогодателят е
трето лице.
В чл. 13, ал. 2 - предлага се, ако промяната
е
в
резултат
на
универсално
правоприемство, същата да се отразява без
да има допълнителни изисквания като
подаване на нарочно заявление или
заплащане на такса, тъй като законът не
поставя
такива.
Правоприемството
настъпва с вписване на преобразуването,
т. е. при следващо преобразуване
вписването на промяната да се прави
служебно от длъжностното лице на база
проверка в търговския регистър.

Не се приема.

Група „Длъжник по обезпеченото вземане" по чл.11, ал. 3, т. 2 от
проекта съдържа единствено поле „Длъжник/длъжници по
обезпеченото вземане". Полето се попълва само когато
залогодателят е различен от лицето, задължено по обезпеченото
вземане. При промяна в първоначално вписаните обстоятелства, за
да има действие за залога, в това поле се посочва информацията за
лицето, заместило длъжника по обезпеченото вземане или в чието
лице се е подновило задължението. Документът за извършената
сделка, който се представя към заявлението, удостоверява волята и
на новия длъжник, че се задължава към кредитора за задължението,
и на заложния кредитор, че приема новия длъжник на мястото на
стария. Писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на
лицето, вписано в регистъра в група "Залогодател" се изисква на
основание чл. 27, ал. 5, т. 1 ЗОЗ във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 2 ЗОЗ.

Не се приема.

Съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОЗ вписване и заличаване се извършват въз
основа на заявление по образец. В ал. 3 на същата разпоредба са
посочени лицата, които могат да бъдат заявители пред ЦРОЗ.
При промяна в резултат на универсално правоприемство от
вписване на преобразуването в търговския регистър в съответните
регистри следва да се заявят за вписване и всички подлежащи на
вписване новонастъпили обстоятелства
В нормативната уредба не е предвидено служебно вписване от
страна на длъжностното лице по вписванията.
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В чл. 14, ал. 3, т. 3, буква „а“ и чл. 17, ал.
3, т. 3, буква „а“ - след думите: „в което
се отбелязва номер“ се предлага да се
добави: „ако има такъв“, тъй като не
винаги договорите са номерирани.

Приема се.

В раздел III, чл. 14, ал. 2, в раздел IV, чл.
17, ал. 2, в раздел V, чл. 20, ал. 2 и в
раздел VI, чл. 22, ал. 2 - в раздел „Общ
статус“:
- тези данни са неотносими към
посочените раздели, тъй като те
регламентират вписване на обстоятелства,
които не се отнасят за особен залог, а за
Договор за продажба със запазване на
собствеността до изплащане на цената,
Договор за лизинг, обстоятелства относно
запор,
обстоятелства
относно
несъстоятелност. Тези текстове трябва да
отпаднат или да се коригират съответно на
договора или обстоятелството, вписването
на които се регламентира от съответния
раздел. Във връзка с горепосоченото с цел
яснота препоръчваме навсякъде в раздел
„Общ
статус“,
група
„Основни
обстоятелства“ да бъде преименувана на
„Основни обстоятелства за залогодателя“
съответно, за купувача, ползвателя или
длъжника. Изхождайки от текстовете на
проекта на наредба, се констатира
неяснота за кое лице се отнасят тези
„основни обстоятелства“, която се
преодолява едва когато станат ясни
останалите групи и полета, подлежащи на
попълване в образците на заявления,
които предстои да бъдат утвърдени.
- текстът на проекта на Наредбата трябва
да се прецизира и навсякъде където
„залогодател“ е използвано като родово

Не се приема.

Отразено в текста.

В чл. 22, ал. 2 ЗОЗ е посочено, че всяко вписване, заличаване и
обявяване се извършва в ЦРОЗ по персонална партида на
залогодателя в електронна форма, по която се прилагат заявленията
и приложените към тях документи. В този смисъл в посочените
разпоредби от проекта на Наредба думата „залогодател“ е
използвана като родово понятие.
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понятие и включва разбиране, както за
залогодател, така и за купувач или
лизингополучател.
- в проекта на Наредба не се провежда
ясно разграничение между понятията:
залогодател /купувач/ползвател/длъжник.
В този смисъл считаме, че и текстовете на
следните разпоредби: чл. 14, ал. 2, чл. 17,
ал. 2, чл. 20, ал. 2, чл. 22, ал. 2, чл. 26 и чл.
27 от проекта на Наредба се нуждаят от
съответни корекции.
В чл. 20, ал. 3, т. 2, б. „а“, поле
„Основание“ и чл. 28, ал. 33 (вероятно
чл. 29, ал. 33), поле 403 - във връзка с
вписване на обстоятелства относно запор
в текста се предвижда посочване на код на
съда,
съдебният
или
публичният
изпълнител. В проекта на Наредба не е
посочено как се определя този код, дали
този код се създава за целите на
вписването в ЦРОЗ или се определя по
реда на друг нормативен акт. Необходимо
е прецизиране на текста или създаване на
друг текст в този смисъл.
В чл. 20, ал. 3, т. 2, б. „б“, поле „Вид на
запора“ и чл. 28, ал. 33 (вероятно чл. 29,
ал. 33), поле 404 – предлага се да се
прецизира и уточни за запор при
условията на чл. 40, ал. 2 от ЗОЗ ли става
въпрос и ако е така, какви други видове
запори могат да се дефинират за целите на
вписването на запор в ЦРОЗ. Запорите
биват обезпечителни и изпълнителни.
Видно от текста на цитираната разпоредба
не това разграничение се има предвид. С
цел
преодоляване
посочената
терминологична
неточност
и
в
съответствие с вложения смисъл се

Не се приема.

Приема се.

Кодовете на съдилищата са посочени в Приложение № 9 към чл. 80,
ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата, издаден от
Висшия съдебен съвет (обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г.). Държавните
съдебни изпълнители образуват делата си, използвайки от
приложението кода на районния съд, в чийто район действат, а
кодовете на частните съдебни изпълнители са номерата, с които
същите са вписани в регистъра на Камарата на частните съдебни
изпълнители.

Отразено в текста.
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предлага наименованието на полето да
бъде „Предмет на запора“. С цел опазване
правата на кредиторите и правилната
оценка на конкуренцията помежду им се
предлага при вписването на запор да бъде
предвидена
отметка
с
оглед
обозначаването и на неговия вид - дали е
обезпечителен
или
изпълнителен.
Предлага се да се уточни и дали
технически ще има достъп до документа,
въз основа на който е наложен запора.
В чл. 22, ал. 3, т. 1 и т. 2 - предлага се в
ЦРОЗ да се сочи и номера, вида и годината
на делото, по което е постановен
съответният акт на съда. Също така да се
посочи, че в ЦРОЗ се предоставя и
съответен акт на съда или на друг
компетентен орган за откриване на
производство по несъстоятелност, респ. за
обявяване в несъстоятелност, когато става
дума за чуждестранно юридическо или
физическо лице.
В чл. 24, ал. 1 - предлага се да се добави,
че
към
заявлението се
прилага
подлежащият на обявяване акт в
оригинал, нотариално удостоверен препис
или в заверен от заявителя препис,
„включително и препис от електронен
документ“. Да се приеме принтиран
електронен
документ,
заверен
от
заявителя, както се приемат документи по
ГПК.
В чл. 31, ал. 2 - предлага се текстът да се
прецизира. Не е ясно какво означава
„обстоятелството не се визуализира“.
Тълкувано заедно със следващата алинея
3, че ЦРОЗ осигурява възможност за

Не се приема.

Текстът е ясен по отношение данните и информацията, която се
посочва относно несъстоятелност на чуждестранно юридическо
или физическо лице.

Не се приема.

В чл. 24, ал. 1 от проекта на Наредба е въведено изискване към
заявлението да се приложи подлежащият на обявяване акт в
оригинал, нотариално удостоверен препис или в заверен от
заявителя препис. Съгласно чл. 33 от проекта на Наредба
заявленията, жалбите, исканията и приложенията към тях, както и
актовете на съда, на друг държавен орган и на лице, осъществяващо
публични функции, се подават на хартиен носител или по
електронен път, като в чл. 40 са посочени изискванията към
електронните документи.

Не се приема.

Текстът на разпоредбата на чл. 31 от проекта на Наредба е пределно
ясен – визуализира се информацията, формираща актуалното
състояние на партидата на залогодателя (съответно купувача по
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проследяване в хронологичен ред на
вписванията и заличаванията по партидата
на залогодателя към определена дата и
назад във времето, възниква въпросът как
ще се обезпечи прилагането на ал. 3 на чл.
31.

В чл. 38 - предлага се текстът да се
прецизира и да се посочи видът
електронен подпис, съгласно чл. 13 от
Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги.
В чл. 45, ал. 4 - да се предвиди изключение
за чуждестранните правни образувания,
доколкото за тях отделно се предвижда
представяне на удостоверение за актуално
състояние, издадено от съответния орган в
държавата по учредяване.
В чл. 66, ал. 1 - да се посочи срок за
съхранение на документите така, както е
предвидено в Наредба № 1 за водене,
съхраняване и достъп до търговския
регистър и до регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел.

В Преходните и заключителните
разпоредби в проекта на Наредба или в
друг нормативен акт на министъра на
правосъдието – предлага се да се уреди

договор за продажба, ползвателя по договора за лизинг или лицето,
върху имуществото на което е наложен запор).
Едновременно с това, за потребителя е създадена възможността да
проследи всички извършени промени и заличавания в
хронологичен ред, към определена дата назад във времето, по всяко
вписване и по всяко вписано обстоятелство - чл. 31, ал. 3 от проекта
на Наредба осигурява възможността да се проследят
обстоятелствата, които са били отразени по съответната партида,
но неактуални към момента на извършване на дадена проверка
(напр. в случай на съществувал, но заличен залог, информация за
него ще може да бъде намерена в „История“).
Приема се.

Отразено в текста.

Приема се.

Отразено в текста.

Не се приема.

В проекта на Наредба не е предвид срок за съхранение на
документите, тъй като липсва такава регламентация в ЗОЗ. Срокът,
предвиден в Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до
търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел, е въз основа на разпоредбата на чл. 16, ал. 3 от
Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел.

Не се приема.

Действието на Правилника за устройството и дейността на
Централния регистър на особените залози към Министерството на
правосъдието е регламентирано в § 52, ал. 3 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
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Българска
асоциация за
лизинг

Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 105 от 2016 г.), поради
което не е необходимо въпросът да бъде уреждан в проекта на
Наредба.

отмяната или запазване действието за
известно време на целия или на част от
понастоящем действащия Правилник за
устройството и дейността на Централния
регистър на особените залози към
Министерството на правосъдието.
В Преходните и заключителните
разпоредби:
В § 2 и § 5 - в § 2 на проекта на Наредба е
заложен редът за предаване на дейността и
електронния архив от ЦРОЗ на АВ, а в § 5
е предвидена отговорност на ЦРОЗ
относно предадените данни. Предвид че
ЦРОЗ ще престане да съществува считано
от 01.01.2022 г. и АВ ще бъде пълен
правоприемник на неговата дейност,
считат разпоредбата на § 5 за неудачна.
Редът за предаване на дейността между
двата второстепенни разпоредителя с
бюджетни средства освен в проекта на
Наредба следва да бъде детайлно уреден и
във
вътрешноведомствена
заповед,
регламентираща
отговорностите
и
задълженията на предаващия и приемащия
орган. За третите лица обаче приемащият
дейността орган следва да носи пълна
отговорност за действията на своя
праводател, още повече че този праводател
ще изчезне от правния мир и
реализирането на отговорност срещу него
няма да бъде възможна. Именно затова
следва
със
съответна
процедура
приемащият орган да може да верифицира
информацията и данните, които получава и
да носи отговорност за тях. Освен това
приемащият орган следва да приеме не
само част от архива (електронния) на своя

Не се приема.

Рисковете по отношение на предаване на непълни данни, липсата
на софтуерен код - собственост на ЦРОЗ към МП, който при
необходимост да бъде възстановяван/надграждан, както и
осигуряване на голям масив от хартиени досиета, за които АВ не
разполага
с
информация
дали
са
надлежно
съхранени/архивирани/унищожени
съгласно
действащата
нормативна уредба, са значителни и не следва да бъдат поемани от
АВ.
Данните и документите, които ще се предоставят на АВ трябва да
бъдат в структуриран и консистентен формат в пълен обем и да се
прехвърлят само след като въведените в Информационната
система „Регистър на особените залози“ (ИС „РОЗА“) преписки са
обработени.
С оглед обстоятелството, че Централният регистър на особените
залози ще премине към АВ от 01.01.2022 г., то ще бъде налице
достатъчно технологично време всички документи на хартиен
носител да бъдат въведени в ИС „РОЗА“, за да бъдат прехвърлени
след това в пълен обем в електронния регистър, който ще се
изгради и поддържа от АВ.
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праводател, а и пълния хартиен архив на
ЦРОЗ. Няма да съществува друг орган,
който да стопанисва хартиения архив, а
именно той съдържа пълна информация и
оригинални
документи
относно
вписванията, които понастоящем и до
31.12.2021 г. ще продължат да се
извършват само на хартиен носител. Освен
това от този хартиен архив АВ (в
качеството на приемник на дейността на
ЦРОЗ) следва да издава преписи и да
предоставя друга информация, особено
при спорове за пълнота на данните, при
технически проблеми или оспорване на
автентичността на сканираните документи,
както и при други грешки и непълноти.
- Следва да бъдат включени и разпоредби
относно реда за постановяване на откази и
обжалване на актовете на ЦРОЗ,
постановени по заявления, подадени преди
31.12.2021 г., но с неприключило
производство към датата на пренасяне на
данните от стария към новия регистър,
както и изпълнение на съдебните решения
по откази на ЦРОЗ от АВ.

Не се приема.

Материята е уредена в § 50 от Преходни и Заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
особените залози. Не се налага уредбата да се повтаря в
подзаконовия нормативен акт.

- На основание чл. 22, ал. 2 от Закона за
нормативните актове (ЗНА) следва в
преходните и заключителните разпоредби
на Проекта да се предвиди и създаване на
работна група с участие и на засегнатите
организации, която през 2023 г. да извърши
анализ и последваща оценка на
приложението на Наредбата и да предложи
евентуално промени в законодателството и
процедурите по вписване съобразно
натрупаната практика.

Не се приема.

Доколкото условията и реда за планиране и извършване на оценка
на въздействието на проектите на закони, кодекси и подзаконови
нормативни актове са уредени от Наредбата за обхвата и
методологията за извършване на оценка на въздействието, приета
с Постановление № 301 на Министерския съвет от 2016 г. (обн.,
ДВ, бр. 91 от 2016 г.), този въпрос не следва да се урежда в
настоящия проект на Наредба съгласно чл. 10 от ЗНА.
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Национална
агенция за
приходите

В чл. 39 - с оглед по-голяма яснота при
автоматизиране на двупосочния обмен на
данни разпоредбата да се допълни, като се
създаде нова алинея със следния текст:
„Подаването на електронни заявления
може да се извършва и през друг,
определен от изпълнителния директор на
Агенцията по вписванията интерфейс“.

Приема се.

Отразено в текста.
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