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УТВЪРЖДАВАМ:
АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ РС-ТРЯВНА

ПРАВИЛА
ЗА СЪБИРАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ ВЗЕМАНИЯ
1. Настоящите Правила се приемат на основание чл. 2 ал. 2 от Закона
за частните съдебни изпълнители, в изпълнение на Споразумение за
сътрудничество за принудително събиране на вземанията на органите на
Съдебната власт /Споразумението/, одобрено с Решение по протокол №
37/25.06.2015 г. на Висшия съдебен съвет.
2. По реда на тези правила се събират всички вземания, присъдени в
полза на бюджета на съдебната власт, като: държавни такси; глоби, налагани
във връзка с процесуални правомощия; глоби, налагани като санкция по глава
ХХІІ от Закона за съдебната власт; глоби, представляващи наказания,
наложени за извършени престъпления по НК; глоби, налагани като санкция по
ТЗ, които постъпват по сметката на ВСС; съдебни разноски и пр.
3. Относно присъдените в полза на бюджета на съдебната власт
публични вземания се издава служебно изпълнителен лист, в срока по чл. 106
от Правилника за администрацията в съдилищата.
4. Едновременно с издаването на изпълнителния лист по т.3, по
разпореждане на съдията - докладчик, на задълженото лице се изпраща
покана за доброволно изпълнение по реда на чл.182 ал.2 ДОПК /приложение
№1/, с приложена разписка към нея за удостоверяване на връчването
/приложение №2/, с което същото се поканва да заплати дължимите суми в 7дневен срок от уведомяването.
5. В случай, че в 7-дневен срок от уведомяването задълженото лице
не заплати дължимите суми и не представи доказателство за плащането им,
издаденият изпълнителен лист се изпраща на частен съдебен изпълнител с
район на действие Окръжен съд – гр. Габрово и с кантора, находяща се в гр.
Габрово, който е дал съгласието си да участва в изпълнението на
Споразумението и е включен в списъка към него.
6. Издадените и изпратени на частен съдебен изпълнител
изпълнителни листове за присъдени в полза на бюджета на съдебната власт
вземания се отразяват в специална таблица /Приложение №3/.
7. Изборът на частен съдебен изпълнител се извършва по следния
начин: На всеки частен съдебен изпълнител се изпращат изпълнителни

листове за присъдени в полза на бюджета на съдебната власт вземания до
достигане на сумата от 2000.00 лв. След прехвърляне на посочената сума, се
пристъпва към изпращане на изпълнителни листове на следващ частен
съдебен изпълнител. Редът на избор на частните съдебни изпълнители е
възходящ, съобразно регистрацията им в Камарата на частните съдебни
изпълнители – напр. ЧСИ Весела Цонева с рег. №732 на КЧСИ; ЧСИ
Звезделина Василева с рег. № 734 и ЧСИ Ивайло Илиев с рег. № 735.
8. На избрания частен съдебен изпълнител се изпраща възлагателно
писмо /Приложение № 4/, което се подписва от административния ръководител
на РС – гр. Трявна или от упълномощен от него съдия.
9. Към възлагателното писмо се прилагат: изпълнителният лист;
копие на покана до длъжника за доброволно изпълнение; копие на разписка,
удостоверяваща връчването на поканата.
10. При получаване на възлагателното писмо и книжата по т.12
частният съдебен изпълнител попълва и връща своевременно в РС – гр.
Трявна разписка /приложение №5/.
11. Настоящите правила следва да бъдат публикувани на интернет страницата на съда и изпратени до всички частни съдебни изпълнители с
район на действие Окръжен съд – гр. Габрово и с кантора, находяща се в гр.
Габрово, които са дали съгласието си да участват в изпълнението на
Споразумението и са включени в списъка към него.
Настоящите правила са утвърдени със Заповед № 19/11.02.2016г. на
Адм. ръководител - Председател на РС – гр. Трявна.

