ДО
Г-Н ЕВГЕНИ СТОЯНОВ
Заместник-министър на правосъдието
гр. София, ул. „Славянска” № 1
ПИСМО
от
„НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”
представлявано от
Николай Ганев и Станислав Лютов,
в качеството си на Председатели на
Управителния съвет на НСС
гр. София, ул. „Калоян” № 8

ОТНОСНО: Становище по въпроси, свързани с изграждането на национален
регистър на запорите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,
Във връзка с получено писмо с ваш Изх. № 93-00-409/17 от 16.02.2018 г. ви
изпращаме нашето становище по поставените въпроси:

1. По първия въпрос: относно достъпа до базата данни на Националния регистър на
запорите:
 считаме, че базата данни следва да е обособена на две части – публично
достъпна част (за всеки заинтересован) и пълна база данни – достъпна за
определен кръг потребители;
 този кръг от потребители би могъл да бъде (без да се претендира за
изчерпателност): магистрати, адвокати, синдици, съдебни изпълнители,
нотариуси, финансови институции, органи на държавно управление;
 безплатен достъп – за справки и платен – за издаване на удостоверения;
 според нас за пълен достъп е задължително използването на квалифициран
електронен подпис (да се съобрази и Общия Регламент относно личните
данни).

2. По втория въпрос: относно информацията, която трябва да се съдържа в издаваните
от регистъра удостоверения:
 Считаме, че в удостоверенията следва да се посочват данни за длъжника,
респективно собственика на движимата вещ, в полза на кого е наложен
запора (взискател, респективно кредитор по делото), кога е наложен запора –
час, дата, година, от кого е наложен запора – ЧСИ, ДСИ, публичен
изпълнител, или с решение по част ІV ТЗ (посочване на съответния окръжен
съд), делото / бъдещия иск, по които е наложен, къде се намира вещта към
момента на налагане на запора от правоимащото лице, в случай че
удостоверението е поискано и се предоставя на някое от лицата, с пълен
достъп до базата данни;
 Считаме, че като други обстоятелства следва да се посочват в
удостоверенията и назначеният пазач;
 Считаме, че органите/лицата, които следва да имат право да получават
удостоверения за обстоятелствата, вписани в Националния регистър на
запорите, са посочените в отговора на въпрос 1.
3. По третия въпрос: относно действието на вписването в регистъра:
 Считаме,
че действието на вписването в регистъра трябва да бъде
оповестително действие.

С уважение:

1. ..........................................
/адв. Николай Ганев
председател на УС на НСС/

2. ........................................
/Станислав Лютов
председател на УС на НСС/

