До Mинистъра на правосъдието
ул. „Славянска“ №1, София 1040, priemna@justice.government.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр.Варна, ЕИК 176143308, office@sopa.bg, чрез Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО указания или препоръки към частните съдебни изпълнители да отказват на
длъжници копия от изпълнителните им дела, в противоречие с нормативната уредба
Уважаеми господин Министър,
Заявлението е адресирано до Вас, тъй като съгласно § 22 от ПЗР на ЗЧСИ (Закона за
частните съдебни изпълнители), изпълнението на закона се възлага на министъра на
правосъдието. Поводът е следният.
При справки на 13.11.2019г. по телефона и на 15.11.2019г. на място в кантората на ЧСИ
Станимира Костова – Данова, рег.№ 718, Район на действие – Варна, гр. Варна, ул. „Воден“
№ 7 се оказа, че служителите са инструктирани да се позовават на неуточнено решение на
Общото събрание на Камарата на ЧСИ, свързано с влизането в сила на Общия регламент за
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27.04.2016г., тъй нар.
Регламент GDPR), за да отказват изготвяне на копие от изпълнително дело по молба на
длъжника. Конкретната справка е за изпълнително дело с взискател Административен съд –
Варна и присъединен взискател – Държавата, като и при двамата взискатели и дума не може
да става за защита на техни лични данни от длъжника. С приложените заявления от
19.11.2019г. до ЧСИ рег.№ 718 (без вх. рег. номер) и до Камарата на ЧСИ
(вх,№ 7764/21.11.2019г.) поисках, но не получих относима информация.
На основание чл.22 ал.1 от ЗЧСИ министърът на правосъдието е издал Наредба № 4 от
06.02.2006г. за служебния архив на ЧСИ, изм. и доп. ДВ. бр.51 от 28.06.2019г. Съгласно
чл.19 изр.2 от тази наредба, по писмена молба служителят издава удостоверения, преписи,
копия и извлечения от приложените към делата книжа в деня на постъпване на молбата или
най-късно на следващия ден след разпореждане на ЧСИ. На основание чл.78 ал.2 от ЗЧСИ е
приета Тарифа за таксите и разноските към ЗЧСИ. Съгласно чл.8 от тази тарифа за изготвяне
на копие от изпълнително дело се събира такса 10 лв, а за изготвяне на препис от делото и
предоставянето му на компетентния съд - 20 лв. Именно тези разпоредби не спазва ЧСИ
рег.№ 718 Станимира Костова – Данова. По данни от интернет, копие от изпълнително дело
обаче отказват всички ЧСИ в страната, независимо от това дали става въпрос за
гражданскоправни или публичноправни задължения и въпреки разпоредбите на чл.20 и 21
от ЗЗЛД и чл.15 от споменатия Регламент GDPR, които са точно в обратния смисъл. А това
прави отказите за изготвяне на копия от изпълнителните дела още по-необясними.
Ето защо МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация:
1. Данни за указания или препоръки от Министъра на правосъдието или от Инспектората
по чл.372 от ЗСВ към Камарата на ЧСИ или отделни ЧСИ, респективно от органите на Камарата
на ЧСИ към ЧСИ, да се отказват на длъжници копия от изпълнителни дела и в кои случаи.
2. Данни за датата, означението и съдържанието на решението на Общото събрание на
камарата на ЧСИ, ако има такова, въз основа на което ЧСИ да отказват изготвянето на копие
от изпълнителното дело, както и копие от това решение.
3. Данни има ли в канторите на ЧСИ забрана длъжниците да снимат с фотоапарат или
камера документите в изпълнителните дела, в които са обработени техните собствени лични
данни – да или не и ако има, данни за нейното правно и фактическо основание, поотделно за
случаите, когато се събират гражданскоправни и публичноправни задължения.
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4. Данни за указания или препоръки от Министъра на правосъдието или от Инспектората
по чл.372 от ЗСВ към Камарата на ЧСИ или към отделни ЧСИ, респективно от органите на
Камарата на ЧСИ към ЧСИ, валидни и за ЧСИ рег.№ 718, относно прилагането на чл.37а от
ЗЗЛД (Нов - ДВ, бр.17 от 2019 г.), свързани с ограничаването на правата на субектите на
личните данни, включително за длъжници по изпълнителни дела, образувани за събиране на
публични задължения, при които липсват защитени лични данни на взискателя.
5. С оглед, че съгласно § 22 от ПЗР на ЗЧСИ изпълнението на закона е възложено на
министъра на правосъдието, данни дали Камарата на ЧСИ и отделните ЧСИ са задължени
субекти по смисъла на чл.3 от ЗДОИ.

Моля решението за предоставяне на информацията и самата информация,
включително копията от относимите документи, да ни бъдат предоставени по електронен
път на адрес office@sopa.bg в pdf или друг широкодостъпен формат. Ако исканата
информация съдържа защитени лични данни или други правнозащитени тайни, те да бъдат
заличени, за да ни бъде предоставена останалата част.
МОЛЯ при разглеждането на заявлението да се вземе предвид наличието на
надделяващ обществен интерес, тъй като се цели повишаването на прозрачността на
действията на министъра и администрацията на Министерството на правосъдието при
изпълнението на ЗЧСИ, както и разкриването на данни за нередности в служебния архив на
Камарата на ЧСИ и конкретно в кантората на ЧСИ рег.№ 718 при обработването на личните
данни на длъжниците, затрудняващи съществено подготовката на тяхната защита чрез
корупционно мотивирани или непрофесионални действия на служителите при изпълнение
на служебните им задължения. В случая това означава, че е без значение дали исканата
информация е служебна или с подготвителен характер и за предоставянето ѝ не е
необходимо съгласието на трети лица.
Приложения - копия:
1. Заявление от 19.11.2019г. до ЧСИ рег.№ 718 (без отговор).
2. Заявление вх,№ 7764 от 21.11.2019г. до Камарата на ЧСИ (без отговор).

Гр. Варна, 30.12.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)
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До ЧСИ Станимира Костова - Данова
Рег.№ 718, Район на действие – Варна
гр. Варна , ул. „Воден“ № 7
sis_718@abv.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
от Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО данни за указания от органите на Камарата на ЧСИ, на които се
позовават служителите в кантората, за да отказват копия от изпълнителните дела
Уважаема госпожо Частен съдебен изпълнител,
При мои справки по телефона на 13.11.2019г. и в кантората Ви на 15.11.2019г. се
оказа, че различни служители се позовават на решение на Общото събрание на Камарата
на ЧСИ, свързано с влизането в сила на Общия регламент за личните данни, като
основание за отказ да изготвят копие от изпълнителното дело по молба на длъжника. По
този повод, моля на основание ЗДОИ да ми бъде предоставена следната информация:
1. Данни за датата, означението и съдържанието на решението на Общото събрание
на камарата на ЧСИ, сочено в кантората като основание за отказ за изготвяне на копие от
изпълнителното дело, както и копие от него.
2. Данни има ли в кантората забрана за длъжниците да снимат с фотоапарат или
камера документите в изпълнителните дела, в които са обработени техните собствени
лични данни – да или не и ако има, данни за нейното правно и фактическо основание.
3. Данни за официални или неофициални указания от Камарата на ЧСИ, валидни
за ЧСИ рег.№ 718, относно прилагането на чл.37а от ЗЗЛД (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г.),
свързани с ограничаването на правата на субектите на личните данни, длъжници по
изпълнителни дела, включително на образуваните за събиране на публични задължения.
Моля решението за предоставяне на информацията и самата информация,
включително копията от относимите документи, да ми бъдат предоставени по електронен
път на адрес julian_cholakov@abv.bg в pdf или друг широкодостъпен формат. Ако
исканата информация съдържа защитени лични данни или други правнозащитени тайни,
те да бъдат заличени, за да ми бъде предоставена останалата част.
При разглеждането на заявлението да се вземе предвид, че за получаването и
разгласяването на исканата информация е налице надделяващ обществен интерес, тъй
като се цели повишаването на прозрачността на задължен по ЗДОИ субект, както и
разкриването на данни за нередности в служебния архив на кантората при обработването
на личните данни на длъжниците, затрудняващи съществено страните при подготовката
на собствената им защита чрез корупционно мотивирани или непрофесионални действия
на служителите при изпълнение на служебните им задължения. В случая това означава,
че е без значение дали исканата информация е служебна или с подготвителен характер и
за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 19.11.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

Камара на ЧСИ,
Гр. София 1000, ул. „Пиротска” №7, ет.4
info@bcpea.org
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
от Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО данни за указания от органите на Камарата на ЧСИ, на които се
позовават служителите в кантората на ЧСИ рег.№ 718, за да отказват на длъжници
копия от изпълнителните им дела
Уважаеми господин Председател на Съвета на камарата на ЧСИ,
При справки на 13.11.2019г. по телефона и на 15.11.2019г. на място в кантората на
ЧСИ Станимира Костова – Данова, рег.№ 718, Район на действие – Варна, гр. Варна,
ул. „Воден“ № 7 се оказа, че служителите в кантората се позовават на решение на Общото
събрание на Камарата на ЧСИ, свързано с влизането в сила на Общия регламент за
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27.04.2016г., тъй нар.
Регламент GDPR), за да отказват изготвяне на копие от изпълнителното дело по молба
на длъжника. По този повод, моля на основание ЗДОИ да ми бъде предоставена следната
информация:
1. Данни за датата, означението и съдържанието на решението на Общото събрание
на камарата на ЧСИ, сочено в кантората на ЧСИ рег.№ 718 като основание за отказ за
изготвяне на копие от изпълнителното дело по искане на длъжника, данни за други актове
на органите на Камарата с подобно съдържание и копие от относимите документи.
2. Данни има ли в кантората на ЧСИ рег.№ 718 валидна забрана за длъжниците да
снимат с фотоапарат или камера документите в изпълнителните дела, в които са
обработени техните собствени лични данни – да или не и ако има, данни за нейното
правно и фактическо основание.
3. Данни за официални или неофициални указания от Камарата на ЧСИ, валидни
за ЧСИ рег.№ 718, относно прилагането на чл.37а от ЗЗЛД (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г.),
свързани с ограничаването на правата на субектите на личните данни, длъжници по
изпълнителни дела, включително на образуваните за събиране на публични задължения.
Моля решението за предоставяне на информацията и самата информация,
включително копията от относимите документи, да ми бъдат предоставени по електронен
път на адрес julian_cholakov@abv.bg в pdf или друг широкодостъпен формат. Ако
исканата информация съдържа защитени лични данни или други правнозащитени тайни,
те да бъдат заличени, за да ми бъде предоставена останалата част.
При разглеждането на заявлението да се вземе предвид, че за получаването и
разгласяването на исканата информация е налице надделяващ обществен интерес, тъй
като се цели повишаването на прозрачността на задължен по ЗДОИ субект, както и
разкриването на данни за нередности в служебния архив на кантората на ЧСИ рег.№ 718
при обработването на личните данни на длъжниците, затрудняващи съществено
подготовката на тяхната защита чрез корупционно мотивирани или непрофесионални
действия на служителите при изпълнение на служебните им задължения. В случая това
означава, че е без значение дали исканата информация е служебна или с подготвителен
характер и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 19.11.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

