
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД – ЛОМ

УТВЪРЖДАВАМ:…………………….
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС ЛОМ
/СОНЯ КАМАРАШКА/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА РЕДА И НАЧИНА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН
СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД - ЛОМ ОТ

РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ,
ПОДДЪРЖАН ОТ БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА И ЗА

ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ОПРАВОМОЩЕНИ ЛИЦА С
ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ОТ РЕГИСТЪРА НА

БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

Утвърдени със Заповед № А – 96/ 11.07.2017г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/ Тези правила уреждат  реда и начина за предоставяне на
информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове ("регистъра"),
поддържан от Българската народна банка (БНБ), с оглед ограничаването на
нерегламентиран достъп до лични данни на граждани и бързо и своевременно
получаване на справки по делата.

/2/ Правилата се определят в съответствие с Наредба № 12/29.09.2016г.,
Издадена от управителя на Българската народна банка, обн., ДВ, бр. 81 от
14.10.2016 г. в сила от 1.01.2017 г., изм. и доп., бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила
от 1.01.2017 г., доп., бр. 14 от 10.02.2017 г., в сила от 1.02.2017 г. и Закона за
кредитните институции, обн. ДВ, бр.59 от 21.07.2006г., изм. и доп. бр.98 от
09.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.
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Чл.2. Разпоредбите на вътрешните правила за реда и начина за
предоставяне на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове
("регистъра"), поддържан от Българската народна банка (БНБ) са задължителни
за съдиите и служителите на Районен съд гр.Лом.

Чл.3. За неуредени с тези правила въпроси  за реда и начина за
предоставяне на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове
("регистъра"), поддържан от Българската народна банка (БНБ) се изпълняват
указанията на Административния ръководител на съда и държавния съдебен
изпълнител.

Чл.4. Регистърът е организирана и поддържана от БНБ електронна
информационна система, която осигурява: централизирана информация за
номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се
разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в
банки и упълномощените от тях лица;

II. АДМИНИСТРИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

Чл.5. Системен администратор Пламен Дончев се регистрира като
потребител с ролята на „Администратор“ на информационната система на
регистъра на банковите сметки и сейфове.

Чл.6 Право на достъп за получаване на информация от регистъра,
които са която се регистрирани от администратора, като „потребител“ на
информационната система имат:

 Мая Борисова съд. секретар в служба „Съдебно изпълнение“;
 Пенка Кънева - съд. деловодител;
 Зорница Петрова – гл.специалист административно обслужване.

чл.7 В седем дневен срок с писмо на  Административния ръководител –
Председател на Районен съд – Лом, се уведомява дирекция „Регистри“ при
управление „Банково“ на БНБ при деактивиране на потребител, независимо от
причините.

ІІI. РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СПРАВКИ ОТ
РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

Чл.8. /1/ Дейностите по искане и предоставяне на информация от
Регистъра на банковите сметки и сейфове ("регистъра"), поддържан от
Българската народна банка (БНБ) по изпълнителните дела в Районен съд гр.
Лом се осъществява по правилата и на основание чл.56а, ал.3 от ЗКИ, Наредба
№12 на БНБ за Регистъра на банковите сметки и сейфове, утвърдените от БНБ
Указания за включване на органи и институции в информационната система на
регистъра на банковите сметки и сейфове и при спазване на настоящите
вътрешни правила, и се разпределят както следва:



т.1. Достъп до информацията в регистъра се осъществява само и
единствено във връзка с изпълнение на служебните задължения по повод на
конкретни проверки за лица по конкретно изпълнително дело.

т.2. Справките да се извършват само въз основа на писмено
разпореждане на държавен съдебен изпълнител по конкретно дело, в което са
посочени:

 Длъжника ФЛ или ЮЛ да е ясно индивидуализиран с посочено
ЕГН, ЛНЧ, ЛН и ЕИК;

 Вида на услугата;
 Начална и крайна дата на периода;
 Номер на изпълнителното дело, по което се изисква справката;
 Изискването на справка за няколко длъжника по едно

изпълнително дело се разпорежда в едно разпореждане от ДСИ.

т.3.   След като държавния съдебен изпълнител издаде разпореждане
за изготвяне на справка от регистъра на банковите сметки и сейфове/ кредитен
регистър, съдебния деловодител в служба „Съдебно изпълнение“ в същия  ден,
или най- късно на следващия ден предава разпореждането на оправомощеният
служител съгл. чл.6 от настоящите вътрешни правила.

т.4.  Съдебен служител, който е оправомощен да извършва справки в
Регистъра, не може да отказва да приеме разпореждане на ДСИ за справка без
основателна причина.

т.5. Писменото разпореждане на ДСИ за извършване на справка в
Регистъра се предоставя на съдебен секретар в служба Съдебно изпълнение /в
негово отсъствие на другите две определени длъжностни лица по чл.6 от
настоящите правила/, който:

 чрез модул към JES /Електронни справки към РБСС/, генерира
искане за информация от регистъра на Банковите сметки и сейфове, като го
разпечатва и прилага към делото;

 незабавно го завежда във входящия регистър на деловодна
система JES;

 прави отбелязване на датата на извършената проверка,
идентификационни данни на лицето, за което се прави проверката и номер на
изпълнителното дело, послужило за основание за извършената справка.
Информацията по специалния регистър за извършените справки, съгласно
чл.56а, ал.5 от ЗКИ /чрез съхраняване на отделен носител, експортиране на
данни, разпечатване и прилагане към регистъра, записване на данните в
регистъра и удостоверяване на извършената проверка, друго/ се съхранява
в информационните системи на ДСИ, които ползват такива, а тези които не
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ползват системи – създават нарочен специален Регистър на запитванията до
РБСС на БНБ.

т. 6 Регистъра на запитванията до РБСС на БНБ се води за календарна
година и съдържа следните данни:

 Пореден номер;
 Идентификатор на длъжника /ЕГН, ЕИК/;
 Име/наименование на длъжника;
 Статус /има ли данни или не в Регистъра на БНБ/;
 Дата на статуса / последна направена редакция/;
 .основание;
 Тип на справката/ 131- банкови сметки, 132-сейфове и 133 –

банкови сметки и сейфове/;
 Номер дело;
 Година на образуване на делото;
 Изходящ номер на запитването;
 Изходяща дата на запитването;
 Входящ номер на получената справка от регистъра;
 Входяща дата на получената справка от регистъра;
 Банки, в които длъжника има сметки.

т. 7. Справките да се изготвят и предоставят незабавно от съдебен
секретар СИС /в негово отсъствие на другите две определени длъжностни лица
по чл.6 от настоящите правила/ на съдебните деловодители в служба „Съдебно
изпълнение”, които докладват на издалият разпореждането ДСИ.

т.8 Съдебен секретар в служба „Съдебно изпълнение“ на всеки 6 месеца
разпечатва на хартиен носител подържания в Деловодна система JES
„специалния регистър на справките в електронен вид“, който е
задължителен съгласно чл.56а, ал.5 от ЗКИ.

т.9 След приключване на календарната година, най- късно до 10
януари следващата година „специалния регистър на справките в
електронен вид“ се докладва от съдебен секретар СИС Мая Борисова на
Ръководител служба Съдебно изпълнение или на Административния
ръководител на съда за проверка при приключването му.

т.10 „Специалния регистър на справките в електронен вид“ се
съхранява 5 години от датата на направената проверка, съгласно чл.7, т.9 от
настоящите правила.



ІV. ОТГОВОРНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕДА И НАЧИНА ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИТЕ
СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

Чл.9. За резултатите от извършените справки се спазва професионална
и служебна тайна, както следва:

т.1.За резултатите от извършените справки се спазва професионална и
служебна тайна, както следва:

 Държавния съдебен изпълнител е длъжен да пази професионална тайна
за обстоятелствата, станали му известни във връзка с работата, и не
може да ги ползва за свое или чуждо облагодетелстване. Тези
задължения се отнасят и за времето, в което държавният съдебен
изпълнител не упражнява функциите си или дейността му е
преустановена.

 При осъществяване на своята дейност съдебните служители при
Районен съд – Лом се ръководят от принципите на законност,
отговорност, прозрачност, бързина и ефективност, лоялност и
йерархична подчиненост, съобразно изискванията на качествено
обслужване на физическите и юридически лица, както и на
професионална етика на съдебните служители.

т.2. Съдебните служители в служба „Съдебно изпълнение“ при Районен
съд гр. Лом да носят дисциплинарна отговорност за исканата и
предоставената им информация от на банковите сметки и сейфове
("регистъра"), поддържан от Българската народна банка (БНБ) както следва:

 оправомощените служители в случай, че изготвят справка в регистъра
без да има писмено разпореждане от ДСИ, както и ако откаже да приеме
разпореждане за справка, без да има основателна причина.

 съдебните деловодители, да предават разпорежданията за изготвяне на
справка от регистъра на оправомощеният служител в рамките на
работния ден, или най – късно на следващия ден от датата на издаване
на разпореждането.

 Държавните съдебни изпълнители и съдебните служители в служба
„Съдебно изпълнение“  са длъжни да опазват тайната на получената
информация от регистъра.

V. ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

Чл.10. Съхранението и защитата на получената в резултат на справките
информация, включително „специалния регистър“, както и за предотвратяване
на нерегламентиран достъп до системата, да се осъществява чрез:
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ал. 1 Системна поддръжка на софтуер и хардуер, използване на
лицензирани софтуерни продукти, ползване на антивирусни програми, други.

ал. 2 Всеки потребител извършва справки в ИС на РБСС, използвайки
свой квалифициран електронен подпис /КЕП/, съдържащ неговото ЕГН.

ал. 3  Осигурена защита на помещенията на съдебно-изпълнителната
служба в сградата на Районен съд – Лом, включително на служебния архив
/заключващи устройства, СОТ, противопожарна защита, охрана,
видеонаблюдение, друго/.

ал. 4  Периодични проверки от Пламен Дончев в качеството си на
„Администратор“ спрямо „Потребителя“ на Регистъра за извършените
конкретни справки /веднъж месечно/, като следи за изпълнението на
Вътрешните правила за реда и начина за предоставяне на Регистъра на
банковите сметки и сейфове ("регистъра"), поддържан от Българската народна
банка (БНБ)  в служба „Съдебно изпълнение“ при Районен съд - Лом, като при
констатирано неизпълнение или нарушение незабавно да уведомява
Административния ръководител на съда.

ал.5   Пламен Дончев в качеството си на  „Администратор“ на
информационната система на регистъра на банковите сметки и сейфове на
шест месеца да представя„Специалния регистър на справките в електронен
вид“ на Административния ръководител на съда за проверка.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Настоящите правила са утвърдени  и  приети със Заповед № А –96 от
11.07.2017г.на Административния ръководител – Председател на Районен съд
– гр. Лом


