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МИНИСТЕРСТВО НА  
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
Рег. № ....................... 

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН 
СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ“ 
Рег. № ....................... 

 
 
 
 

СПОРАЗУМЕНИЕ 
 

МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И 
СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ“ 

 
 

Днес, .........................2017 г., в гр. София, на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 14, ал. 
1, предл. първо и ал. 2, т. 2, чл. 18, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните 
работи, чл. 35, ал. 3, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Министерството 
на вътрешните работи, чл. 7, т. 2, предл. второ от Инструкция № 8121з-823 от 05.11.2014 
г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по 
териториалното обслужване на населението и чл. 658, ал. 3 от Търговския закон, се 
сключи настоящото споразумение между: 
 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, с адрес: Република 
България, гр. София 1000, ул. „6-ти септември“ № 29, представлявано от Валентин 
Иванов Радев – министър на вътрешните работи, от една страна,  
 и 
 СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ“, със седалище и адрес 
на управление: Република България, гр. София 1000, ул. „Калоян“ № 8, представлявано 
заедно от Станислав Георгиев Лютов и Николай Ангелов Ганев – председатели на 
Управителния съвет, от друга страна, 

като страните се споразумяха за следното: 
 

Раздел І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Това споразумение регламентира условията и реда за съдействие между 

Министерството на вътрешните работи (МВР) и Сдружение „Национален 
съюз на синдиците“ (Сдружението) във връзка с осъществяване на 
правомощията на синдиците в производството по несъстоятелност по 
Търговския закон (ТЗ).  

2. Органите на МВР и синдиците извършват съвместни действия, обмен на  
информация и си оказват друго съдействие в случаите, установени в това 
споразумение. 

3. Съдействието по това споразумение се осъществява при спазване на 
изискванията на Закона за защита на личните данни и на разпоредбите на 
раздел VІ „Информационна дейност“ на Глава втора „Дейности на 
Министерството на вътрешните работи“ на Закона за Министерството на 
вътрешните работи (ЗМВР) и другите нормативни актове, регламентиращи 
условията и реда за събиране, обработване, съхраняване, използване и 
предоставяне на информация, съдържаща лични данни, данъчна и 
осигурителна информация или друга, защитена от закон информация. 

4. Дейностите по споразумението между страните ще се осъществяват при 
спазване на принципите на взаимност и безвъзмездност. 
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Раздел ІІ 
РЪКОВОДСТВО, КОНТРОЛ И ОТГОВОРНОСТ 

 
5. Общото ръководство и контролът на организацията при оказване на 

съдействие по реда на това споразумение се осъществяват от главния секретар 
на МВР или оправомощено от него длъжностно лице. 

6. Оперативното ръководство на организацията по оказване на съдействие се 
осъществява от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР 
и директорите на областните дирекции на МВР (ОДМВР) или оправомощени 
от тях длъжностни лица. 

7. Съдействието при изпълнение на конкретните задачи по предмета на 
споразумението се осъществява от определени от съответния директор на 
ОДМВР длъжностни лица от състава на МВР. 

8. Съдействието при изпълнение на конкретните задачи по предмета на 
споразумението се оказва след писмено искане на синдика по реда на т. 13 и т. 
14 от това споразумение и под ръководството на синдика. Синдикът носи 
пълната отговорност към длъжника и кредиторите за виновно причинените им 
вреди при осъществяване на правомощията си по реда на чл. 663, ал. 3 от ТЗ. 

 
Раздел ІІІ 

УСЛОВИЯ И СЛУЧАИ, В КОИТО ОРГАНИТЕ НА МВР ОКАЗВАТ СЪДЕЙСТВИЕ 
НА СИНДИЦИТЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 

 
 

9. Органите на МВР оказват съдействие на синдиците в случаите, когато съдът 
по несъстоятелността е постановил разпореждане или има влязло в сила 
постановление за възлагане, издадено от съда по несъстоятелността, и са 
налице данни, че ще бъде възпрепятствано изпълнението на актовете на съда 
по несъстоятелността. 

10. При условията на т. 9, органите на МВР оказват съдействие на лицата, 
назначени за синдици, при: 

10.1.изпълнение на обезпечителни мерки, постановени от съда по реда на чл. 642 
от ТЗ;  

10.2. опис на имущество; 
10.3.въвод във владение на купувача по реда на чл. 717л от ТЗ. 

 
Раздел ІV 

РЕД ЗА ОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ НА СИНДИЦИТЕ  
В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 

 
 

11. При наличието на съдебен акт и данни по т. 9 от това споразумение, синдикът, 
отправя мотивирано писмено искане до директора на областната дирекция на 
МВР, на територията, на която следва да се извърши някое от действията, 
изброени в т. 10 от това споразумение. 

12. В случаите на неотложност, искането се отправя устно от синдика, като за това 
изготвя протокол в два екземпляра. Протоколът се подписва от синдика. В 
двудневен срок от оказване на съдействието, екземпляр №2 от протокола се 
предоставя на органите на МВР, оказали съдействието. 

13. Искането за съдействие се подава в писмена форма и съдържа: 
13.1. посочване на областната дирекция на МВР; 
13.2. трите имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв, на 

синдика; 
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13.3. номерът на производството по несъстоятелност и посочване на съда; 
13.4. страните в производството по несъстоятелност; 
13.5. действието по т. 10 от това споразумение; 
13.6.данни, че ще бъде възпрепятствано изпълнението на действието по т. 9; 
13.7.адрес на местоизпълнението. 
14. Към искането се прилага копие на разпореждането на съда или влязлото в сила 

постановление за възлагане. 
 

Раздел V 
СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 
15. Настоящото споразумение се сключва безсрочно и влиза в сила от датата на 

подписването му. 
16. Изменения и допълнения на споразумението може да поиска всяка от 

страните, в писмена форма. Искането се отправя до другата страна. 
17. Страните могат да правят изменения с допълнителни писмени споразумения. 
18. Споразумението може да бъде прекратено: 
18.1. по взаимно съгласие, изразено в писмена форма; 
18.2. с писмено предизвестие на една от страните, отправено до другата страна. 

Срокът на предизвестието за прекратяване на споразумението е 1 (един) 
месец. 

19. За неуредените в настоящото споразумение въпроси се прилагат разпоредбите 
на действащото българско законодателство. 

 
Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра, по един за 
всяка от страните, и влиза в сила от деня на подписването му и от двете страни. 
 

 
МИНИСТЪР  НА  
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ: 
 
 
 

Валентин Радев 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА  
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: 
 
 
 
1. .............................................. 

Станислав Лютов 
 
 
 

2. .............................................. 
Николай Ганев 

  
 


