
 

Образецът на резюме на цялостна 

предварителна оценка на въздействието 

влиза в сила от 01 януари 2021 г. 

 

 

РЕЗЮМЕ НА ЦЯЛОСТНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Институция: 

Министерство на икономиката и индустрията 

Нормативен акт: 

Законопроект за събиране на вземания по 

потребителски договори 

Период на извършване на оценката: 

2022 г. 
 

  

От какво ниво възниква необходимостта от предприемане на 

действието? 

Лице за контакт: 

Иванета Георгиева 

Телефон и ел. поща: 

Тел. 02/9330 500; +359 88 754 4447 

e-mail: i.georgieva@kzp.bg 

1. Проблеми, цели и варианти на действие 

1.1. Проблем/проблеми за решаване:  

Проблем 1  

Съществуващата понастоящем възможност задълженията на всеки гражданин да бъдат събирани 

практически от всеки стопански субект у нас, без да съществува възможност за институционален 

контрол от страна на държавата върху колекторите и върху способите, чрез които колекторите 

осъществяват дейността си (с изключение на случаите, в които са образувани изпълнителни дела 

при частен или държавен съдебен изпълнител, по които взискатели стават колекторски фирми 

след придобиване на вземанията), позволява да бъдат използвани практики, засягащи по 

недопустим начин достойнството и честта на потребителите.  

Дружествата за събиране на вземания често използват методи като тормоз, принуда, заплахи, 

обиди или физическо насилие както над потребителите, считани за длъжници, така и над техните 

близки и  роднини.  Злепоставят ги на работните им места и в домовете им, пред колегите и пред 

съседите им, включително и чрез разпространяване на различен тип информация в публичното 

пространство.  

Повече от 30 години дейността на лицата, събиращи дългове на потребители по сключени 

договори с търговци, е без законова регламентация, което на практика означава и отсъствие на 

контрол от страна на институциите върху тази дейност. Липсата на законова регламентация дава 

възможност всяка фирма или физическо лице, дори и осъждано да събира вземания, както и „да 

се търсят“ вземания с изтекла давност и произтичащи от незаконни клаузи. 
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Безспорно в тези трудни времена на пандемия и увеличаваща се инфлация, чрез поскъпване на 

хранителните стоки и битовите сметки  на гражданите голяма част от българските домакинства 

може да бъдат засегнати от тази дейност, което налага тя да бъде законово регламентирана. 
 

1.2. Цели: 

Цел 1: „Обща цел“ 

Целта за законопроекта е прекратяване на лошите практики в работата на дружествата за 

събиране на вземания като се въведат строги и ясни правила и ограничения, забраняващи натиска 

над гражданите, но в същото време изсветляващи работата на колекторските фирми и постигащи 

реален баланс между възможностите на кредиторите за търсене на задължения по законен, 

регулиран начин, така че да гарантират прозрачна и добросъвестна работа и категорична защита 

на човешките права и достойнство на потребителите. 
 

1.3. Варианти за действие:  

1.3.1. По проблем 1: 

Вариант 1 „Без действие“: 

При този вариант не се предвижда предприемането на промени в настоящата нормативна уредба 

за продажба на стоки. Този вариант предполага запазване на съществуващата празнина в 

нормативната уредба и ненамеса в обществените отношения, попадащи в сферата на действие на 

оценяваната политика. Този вариант няма да създаде правна рамка за дейността на дружествата 

за събиране на вземания по потребителски договори. 

С оглед изискванията за прогнозиране по какъв начин би се развила текущата ситуация и как биха 

се повлияли идентифицираните проблеми, ако не бъдат предприети мерки за разрешаването им, 

следва да се имат предвид направените по-долу изводи и заключения. 

 

Вариант 2 „Приемане на Закон за събиране на вземания по потребителски договори“: 
Приемането на Вариант 2 „Приемането на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и 

цифрови услуги и за продажба на стоки“ ще доведе до постигане на поставените цели. 

Възможните ефекти от прилагането на Вариант 2 за потребителите могат да бъдат само 

положителни, предвид на това, че към настоящия момент няма защита правата на потребителите 

в областта на събиране на вземания по просрочени потребителски договори, а съществуващите 

общи правила за защита на потребителите са неприложими.  Приемането на единни правила за 

дейността на дружествата за събиране на вземания ще осигури високо ниво на защита на 

потребителите и ще повиши тяхното доверие в сектора. 

Възможните ефекти от прилагането на Вариант 2 за търговците могат да бъдат предимно 

положителни, предвид на това, че въпреки някои разходи за регистрация и администриране на 

процеса на събиране, то цялостната регламентация ще доведе до прозрачност на тази дейност и 

изчистване на пазара от нелегитимни дружества, които уронват авторитета на този бизнес сектор. 

 

2. Препоръчителен вариант 

2.1. По проблем 1: 
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По проблем 1: Вариант 2 - Приемане на Закон за събиране на вземания по потребителски 

договори, е препоръчителен, тъй като се характеризира с висока ефективност и ефикасност и ще 

доведе до разрешаване на изведените проблеми и постигане на поставените цели. 

Положителни (икономически/социални/икономически) въздействия в тригодишна 

перспектива: 

Неприложимо 

Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на положителните въздействия, включително върху всяка заинтересована 

страна/група заинтересовани страни. 

Отрицателни (икономически/социални/икономически) въздействия в тригодишна 

перспектива: 

Неприложимо 

Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на отрицателните въздействия, включително върху всяка заинтересована 

страна/група заинтересовани страни. 

Специфични въздействия в тригодишна перспектива: 

- Въздействия върху малките и средните предприятия: 

Доколкото МСП попадат в кръга от заинтересовани страни от промените като част от 

бизнеса, всички разгледани ефекти по отношение на тази група заинтересовани страни, са 

относими и за МСП. 

Посочете дали има микро-, малки или средни предприятия, които са изключени от новите правила, въведени с предложението. 

Посочете разпределението на разходите между микро-, малките и средните предприятия. 

- Административна тежест: 

С приемането на закона се въвежда задължение за дружествата за събиране на вземания 

по потребителски договори за вписване в регистър. Предвидено е Министерският съвет да приеме 

наредба, с която се определят условията и редът за вписване в регистъра, условията за сключване 

на застраховка „Професионална отговорност", както и изискванията към дейността на 

дружествата за събиране на вземания. В наредбата ще се опишат предвидените документи за 

вписване в регистрите, като ще бъде спазено изискването да не се представят документи за 

удостоверяване на факти, които са налични в публичен регистър или в друг административен 

орган, ще се предвиди и ред за вътрешен обмен на информация, служебни проверки, публичност 

на регистрите. 

За вписването в регистъра ще се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския 

съвет. 

Посочете промяната в административната тежест за заинтересованите страни. 

Посочете дали се създават нови регулаторни режими или регистри, както и дали се засягат съществуващи регулаторни режими и регистри. 

Посочете дали предложението надхвърля минималните изисквания за административна тежест на ЕС. 

 

Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант: 

Не се очаква възникване на потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант. 

Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, които са различни от отрицателните въздействия, например 

възникване на съдебни спорове и др. 

3. Разходи и ползи от вариантите за действие 

3.1. По проблем 1: Неприложимо - Въздействията не следва да бъдат остойностени 

количествено, тъй като основната цел на закона е да предотврати лошите практики в работата 

на дружествата за събиране на вземания като се въведат строги и ясни правила и 
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ограничения, забраняващи натиска над гражданите, но в същото време изсветляващи 

работата на колекторските фирми и постигащи реален баланс между възможностите на 

кредиторите за търсене на задължения по законен, регулиран начин, така че да гарантират 

прозрачна и добросъвестна работа и категорична защита на човешките права и достойнство 

на потребителите.  

Варианти за действие: Общи годишни разходи Общи годишни ползи 

Препоръчителен вариант: 

Вариант  „ … “ 

  

Вариант  „ … “:   

Вариант  „ … “:   

Вариант „ … “:   

 
Опишете качествено и количествено всички значителни разходи и ползи на годишна база и коя 

от заинтересованите страни ще ги понесе. Използвайте приблизителни цифри и диапазони, 

включително парични разходи (в лв.). 

3.2. По проблем 2: 

* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте раздел 3.1. 

3.n. По проблем n: 

* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте раздел 3.1. 

4. Проведени консултации 

Консултации: 

Проведено е заседание на Експертен съвет по политика „Правосъдие“ на 6 януари 2022 година с 

точка единствена - обсъждане и изготвяне на проект на Закон за статута и механизмите на работа 

на търговските дружества, извършващи дейности по събиране на вземания по потребителски 

договори. На заседанието са присъствали депутати от парламентарно представените политически 

партии, както и експерти от администрацията, преподаватели и адвокати. На заседанието са 

обсъдени различни предложения относно обхвата на нормативната регламента по отношения на 

статута на вземанията. Също така е обсъден начинът на уведомяване на длъжниците за 

прехвърляне на вземането, необходимостта от въвеждане на регистрационен режим на 

дружествата, уточнение, че законът ще се прилага само за потребители като физически лица в 

качеството им на длъжници, както и необходимостта от сключване на застраховка на 

професионалната отговорност на колекторите. 

На 20 януари 2022 година е проведена среща на представители на Министерството на 

икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите и шест потребителски 

сдружения, на която е обсъден проект на Закон за събиране на вземанията по потребителски 

договори. Обсъдени са основните моменти в проектозакона – създаването на публичен регистър 

на дружествата за събиране на вземания, изискванията за вписване в регистъра и осъществяване 

на дейността (специфичен предмет на дейност, минимален капитал, членовете на Управителните 

органи на тези фирми не трябва да са осъждани и срещу тях да няма наказателни преследвания), 

кредиторът, който прехвърля вземането трябва предварително, писмено да уведоми длъжника, че 

го прехвърля и на кого го прехвърля, предвидените санкции в проектозакона и техния размер, 

възможността за алтернативно решаване на спорове между страните, забраната на действия и 

практики по събиране на вземанията чрез тормоз, принуда и др.    
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Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете резултатите от консултациите, включително на 

ниво ЕС: спорни въпроси, многократно поставяни въпроси и др. 

5. Привеждане в действие и изпълнение 

От коя дата предложението влиза в сила? 

.............................................. 
ден/ месец/ година 

Коя институция ще отговаря за изпълнението на предложението и за контрола? 

Министерство на икономиката и индустрията, Комисия за защита на потребителите. 

.......................................................................................................................................................... 

Посочете отговорната институция за изпълнението на предложението. Посочете дали предложението предвижда разходи за отговорната 

или друга институция? 

Име, длъжност и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването на 

цялостната предварителна оценка на въздействието: 

 

Име и длъжност:  Димитър Маргаритов – председател на Комисията за защита на 

потребителите 

 

Дата:  03.02.2022 г. 

 

Подпис:    

 

 


