До
Министъра на правосъдието на Република
България
Председателя на Камарата на частните съдебни
изпълнители
Омбудсмана на Република България
СИГНАЛ
От СНЦОП „ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ
АДВОКАТИ“, ЕИК 205846611,
гр. София, бул. “Васил Левски“ № 38, ет. 2,
представлявано
от
ЕМИЛ
АЛЕКСАНДРОВ
ГЕОРГИЕВ – председател на УС
Относно: недобросъвестно поведение на Частен
съдебен изпълнител Велислав Петров – с рег. №
879, с район на действие – Ловешки окръжен
съд
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящето бихме искали да обърнем вниманието Ви върху действията на Частен
съдебен изпълнител Велислав Петров рег. № 879 с район на действие Ловешки окръжен
съд. Отскоро същият е заменил стационарния си телефонен номер за връзка с офиса си с
импулсен такъв - 0900 63 055, който таксува разговорите на цена 60 стотинки на минута.
Така всички граждани, които желаят да направят справка или по каквато и да е друга
причина желаят да е свържат със съдебния изпълнител във връзка с извършваната от него
дейност, следва да позвънят на този импулсен телефонен номер и не разполагат с друга
възможност за контакт с ЧСИ Петров.
Намираме това поведение и ограничение на комуникацията с ЧСИ Петров за
недобросъвестно и в ущърб на гражданите. Още повече, че с оглед усложнената
пандемична обстановка в страната комуникацията по телефон е единственият удобен и
безопасен начин за гражданите (взискатели, длъжници или други лица – наддавачи по
публични продани) за получаване на справка или друга нужна информация.
С оглед обществената значимост на дейността, която частните съдебни
изпълнители извършват, считаме, че нито Министерството на Правосъдието, нито
Камарата на частните съдебни изпълнители не следва да допуска такова
облагодетелстване за сметка на бюджета на гражданите. Още повече, че подобно действие
(особено за лица с нисък социален статут – безработни, пенсионери, социално слаби лица,
лица с увреждания и други) обективно затруднява нормалната комуникация с частния
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съдебен изпълнител, а оттам и противоречи на §6 от Европейската конвенция за защита
на правата на човека и основните свободи, а именно – нарушава правото на адекватен
достъп до правосъдие (Съгласно практиката на Съда в Страсбург в него се включва и
дейността на съдебните изпълнители).
С оглед гореизложеното,
МОЛЯ, да образувате проверка по случая и след като се убедите във верността на
гореизложеното, да предприемете най-скорошни мерки за прекратяване на тази порочна
практика и недопускане на разпростирането й спрямо други съдебни изпълнители!
Прилагаме и снимка от Интернет страницата на съдебния изпълнител:
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Използваме повода да приканим Председателя на Камарата на ЧСИ, Омбудсмана на
Република България и Министъра на правосъдието да изразят активна позиция срещу
всеки друг акт на посегателство или ограничаване правото на справедлив процес от
частните съдебни изпълнители, каквито действия представляват намаленото работно или
приемно време на канторите им, несвоевременното окомплектоване на изпълнителните
дела по законово установения ред, отказите на ЧСИ или несвоевременното предоставяне
на страните и на адвокатите на преписките по образуваните изпълнителни дела,
налагането от ЧСИ на прекомерни такси за получаване на преписи от изпълнителните
дела, които не са съобразени с тарифата и по-специално с определената такса в размер на
10 лв. за изготвяне на копие от изпълнително дело, определена в т.8 от раздел I
Обикновени такси на Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ, отказите на ЧСИ да
предоставят на страните и на адвокатите препис от документи и/или препис от самите
изпълнителни дела, изискването на ЧСИ да предоставят справки на адвокати единствено
след представено пълномощно по конкретното изпълнително дело в разрез с
предвиждането на чл.31 от Закона за адвокатурата, както и повсеместно налаганата
забрана от ЧСИ на страните и на адвокатите да заснемат с мобилен телефон или друго
техническо средство актовете и документите, приложени към самите изпълнителни дела,
аналогично на предоставената възможност в Правилника за администрацията на
съдилищата и действащите правилници във всички съдилища в страната. В тази връзка
разпоредбата на чл.111 от ПАС предвижда за изпълнителните дела да се прилагат
съответните разпоредби на този правилник, в това число:
Глава тринадесета
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 73. (1) Съдебната администрация е длъжна да осигурява откритост, достоверност и
пълнота на информацията, събирана и съхранявана от съдилищата.
(2) Страните по делата и техните представители и адвокатите осъществяват правото си
на достъп до информацията в производствата по реда на процесуалните закони.
(3) Адвокатите осъществяват правото си на достъп до информация по делата
съгласно чл. 31 от Закона за адвокатурата.
(4) Лицата, които не са страни по делото, имат правата по ал. 2 при наличие на законен
интерес, заявен с мотивирана писмена молба.
(5) Справки по движението на делата се дават незабавно. Справки по движението на
делата се дават и чрез средства за отдалечен достъп.
Чл. 78. (1) Книжата по образуваните дела се поставят в папки по образец - приложение №
5, при спазване на обозначеното цветово кодиране, както следва: червен цвят на папката
за наказателни дела; зелен - за граждански дела; бял - за административни дела; жълт - за
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фирмени; оранжев - за търговски дела; манила - за изпълнителни дела; сив - за
вписвания, и син - за дела по несъстоятелност.
чл.78. (6) Всички книжа, които постъпват или се съставят по делото, се прикрепват
последователно в папката и се номерират.
Чл.143. (1) Съдебните служители предоставят справки на страните, на процесуалните
им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното
време без прекъсване от 9 до 17 ч., като обедната почивка се ползва по график;
Припомняме, че СНЦОП Обединение на свободните адвокати преди година
депозира сигнал пред КЧСИ с идентични оплаквания, по което до настоящия момент не
получихме адекватна реакция. Прилагаме предходния сигнал за сведение и съдействие.
С уважение:

Emil Alexandrov
Georgiev
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адв. Емил Георгиев
Председател на Управителния съвет на
СНЦОП „Обединение на свободните
адвокати“
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