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ДО           Проект! 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д  

от 

КОРНЕЛИЯ НИНОВА 

Заместник министър-председател по икономиката и индустрията  

и министър на икономиката и индустрията 

 

ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на 

Закон за събиране на вземания по потребителски договори 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл.31, ал.2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация, предлагам на Вашето внимание проект на Решение на 

Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за събиране на вземания по 

потребителски договори. 

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 т.нар. 

„колектори“ и върху способите, чрез които те 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. 

Безспорно в трудните времена на пандемия и 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. 

Според доклад на Асоциацията за управление на вземания от март 2021 година, 

отчитащ и съществените промени в икономическата среда през 2020 година, която бе 

белязана от пандемията у нас и по света, общият обем на нововъзложен дълг към 

компании за събиране на вземания е 741.6 млн. лева при 832.3 млн. лева за 2019 

година. Данните на проучването сочат спад в общия брой на нововъзложените за 

събиране случаи – за 2020 г. те са общо 936 342, без тенденция за ръст с течение на 

четирите тримесечия. В същото време, за 2019 година броят на случаите е 1 084 605. 

Така средният размер на задълженията на българите, събирани от агенции за 

управление на вземания, в COVID годината се равнява на 792 лева при 767 лева за 
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цялата 2019 г. Значително по-различни са тенденциите на пазара на изкупени 

дългове. През цялата 2020 година общият им обем е малко над 507.5 млн. лева, докато 

през 2019 г. този показател се равнява на 1.362 млрд. лева. Броят случаи на изкупен 

дълг за 2020 г. е 101 731, докато през 2019 той е двоен – 208 423 случая. Най-много 

се задлъжнява през 2020 година на база брой случаи по отношение на банките – 38%, 

небанковите финансови институции – 27%. На следващо място са дълговете към 

телекоми - 24%, застрахователни компании – 3%, компании за комунални услуги – 

2%, лизингови компании – 1% и 5% други. В сравнение с предходните години, делът 

на банковите институции леко намалява за сметка на покачващия се обем, възложен 

от небанкови такива. През изминалите няколко години обаче тези задължения са 

кумулирали суми по висящи правоотношения в приблизителен размер на около 3,7 

млрд. лева общо. 

В хода на посочените взаимоотношения са засегнати приблизително около 450 

000 потребители годишно /от общия брой случаи на възложено събиране и изкупуване 

на дълг са изключени вземанията на банки и небанкови финансови институции, 

поради наличието на нова Директива(ЕС) 2021/2167 на Европейския парламент и на 

Съвета относно лицата, обслужващи кредити и купувачите на кредити, която предстои 

да бъде транспонирана в българското законодателство/.  

Към момента с осъществяването на дейността по събиране са ангажирани по 

занятие около 20 дружества, но както беше споменато, липсата на регламентация и 

изисквания за регистрация не позволяват пълното и точно тяхно идентифициране. 

Наред с тях в отношенията по възникване, събиране и прехвърляне на такива 

вземания участват и дружествата за предоставяне на обществени услуги – 

дружествата за доставка на електрическа и топлинна енергия и природен газ, на 

водоснабдителни услуги, телекомуникационни оператори, доставчици на други 

електронни съобщения и др. дружества, предоставящи комунални услуги на 

потребители срещу заплащане. 

Предложеният проект на закон има за своя основна цел прекратяване на 

лошите практики на колекторските фирми като въведе строги и ясни правила, 

забраняващи натиска над гражданите, изсветляващи работата на колекторските 

фирми и постигащи реален баланс между търсене на задължения и запазване на 

човешките права и достойнство на потребителите. 

Законът предвижда само дружества, вписани в специален единен регистър към 

министъра на икономиката и индустрията, да могат да събират вземания от 

потребители. От приложното поле на закона са изключени нотариуси, адвокати и 

съдебни изпълнители, извършващи подпомагащи дейности, подобни на дейностите по 

обслужване на вземания.  

Въвеждат се изисквания за регистрацията на дружествата за събиране на 

вземания - капитал от 500 000 лв. и сключена застраховка „Професионална 

отговорност". 
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Забранява се на отделни физически лица да събират задължения.  

Забранява се на осъждани лица да притежават, да ръководят или да са в 

трудови правоотношения с колекторски фирми. 

Забранява се на дружествата за събиране на вземания да използват методи 

като тормоз, принуда, заплахи, обиди или физическо насилие, за да принуждават 

длъжниците да изплащат задълженията си.  

Същите забрани се предвижда да важат и за първоначалните кредитори. 

Ако потребителят смята, че не е длъжник, ще може да прекрати извънсъдебното 

събиране от купувач на вземането, като оспори задължението си. За него е 

предвидена и възможност да се обърне към орган за алтернативно разрешаване на 

спора.  

Първоначалният кредитор е длъжен да уведоми длъжника за прехвърлянето на 

вземането му на дружество за събиране на вземания. Уведомлението трябва да 

съдържа данни за размера на вземането, неговото основание, кога е настъпила 

изискуемостта, какви суми са изплатени до момента и кое е лицето, на което е 

прехвърлено вземането. 

Първоначалният кредитор ще е длъжен да даде възможност на длъжника 

доброволно да изпълни задължението в 14 дневен срок, като посочи банкова сметка 

или друг начин за плащане. 

Първоначалният кредитор или купувачът на вземане, в зависимост от това, при 

кого се намират документите, които установяват и са във връзка с вземането, ще бъде 

длъжен при писмено искане от потребителя да му предаде копия от тях.   

Забранява се на дружествата за събиране на вземания да начисляват върху 

главницата всякакви други такси и разноски освен законната лихва. 

С предложените законови текстове се въвеждат правила и за управлението и 

обслужването на вземания. Фирмите, управляващи дългове, също трябва да отговарят 

на определени изисквания и да са вписани в единния регистър на дружествата за 

събиране на вземания.  Дружество за събиране на вземания, което системно нарушава 

правилата, ще бъде заличавано от регистъра.  

За нарушения, извършени от колекторски фирми при събиране на вземания се 

предвиждат санкции в размер от 10 000 до 50 000 лева, като размерът е съобразен 

със спецификата на извършваната дейност и видовете нарушения, които често 

довеждат до накърняване на човешкото достойнство и засягане на особено важни 

обществени отношения. Определянето на размера на наказанието ще се извършва по 

правилата на Закона за административните нарушения и наказания, като се вземат 

предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите 

смекчаващи и отегчаващи обстоятелства, имотното състояние на нарушителя и др. 

С приемането на закона ще се въведе 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 



4 

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. Срокът за приемане на Наредбата е 

двумесечен, считано от обнародването на Закона. 

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

Министерския съвет. 

Предвижда се контролът по изпълнението на законопроекта да се осъществява 

от Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и 

индустрията. За приемането и изпълнението на Закона не се налага разходване на 

допълнителни бюджетни средства. 

Като част от процедурата по обществени консултации във връзка с изготвянето 

на проекта е проведено 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 

народни представители 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 и среща на представители на 

Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на 

потребителите и шест неправителствени потребителски сдружения, на която е 

обсъден проектът на Закон за събиране на вземанията по потребителски договори. 

Разисквани 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 лица 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, 
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възможността за алтернативно решаване на спорове между страните, забраната на 

действия и практики по събиране на вземанията чрез тормоз, принуда и др.    

В проекта на закон е отчетен и фактът, че на 24 ноември 2021 година е приета 

Директива (ЕС) 2021/2167 на Европейския парламент и на Съвета относно лицата, 

обслужващи кредити и купувачите на кредити и за изменение на директиви 

2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС. Предстои тя да бъде въведена в българското 

законодателство в близко бъдеще, като би могла да стане част от този закон, ако 

същият бъде приет междувременно.  

Настоящият доклад и проектът на Решение са съгласувани, съгласно чл.32 от 

Устройствения правилник на МС и на неговата администрация. 

В съответствие с чл.28, ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът на акт 

се придружава и от справка за съответствието с Конвенцията за защита на правата на 

човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека, 

изготвена от Министерството на правосъдието. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

С оглед изложеното и на основание чл.8, ал.4, т.1 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам да бъде приет 

приложеният проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на 

Закон за събиране на вземания по потребителски договори. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Решение на Министерския съвет; 

2. Проект на закон; 

3. Мотиви; 

4. Справка за съответствието с Конвенцията за защита на правата на човека и 

основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека;  

5. Финансова обосновка; 

6. Справка за отразените становища по чл.32 от УПМСНА; 

7. Съгласувателни писма; 

8. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

С уважение, 

 

 

КОРНЕЛИЯ НИНОВА 

Заместник министър-председател по икономиката и индустрията  

и министър на икономиката и индустрията 

 


