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АнКетА нА КЧСИ: ГрАжДАнИте С 
ПоДКреПА зА зАКоноДАтелнИте 
ПреДложенИя нА КЧСИ

елеКтроннИте СИСтемИ В 
ПрИнуДИтелното ИзПълненИе 

еВроПейСКИ Съюз нА СъДебнИте 
ИзПълнИтелИ ще ПреДСтАВя ПрофеСИ-
ятА ПреД ИнСтИтуцИИте нА еС

ПоВеЧе Контрол И рАзшИряВАне нА 
КръГА от обжАлВАнИте ДейСтВИя 
нА ЧСИ

В броя:

ОБЩИНИТЕ ОТВОРИХА ВРАТИ 
ЗА ПРИЕМНИТЕ НА ЧСИ  

Камарата и местната власт заедно в информационна кампания за 
правата на гражданите и бизнеса

още на 2 стр.

още на 5 стр.

КАМАРАТА НА ЧСИ 
УЧРЕДИ УЧИЛИЩЕ 
ЗА ПРИНУДИТЕЛНО 
ИЗПЪЛНЕНИЕ
То ще квалифицира съдебни и публич-
ни изпълнители, адвокати, синдици и 
юристи на бизнесаа 

42 общински администрации бяха домаки-
ни на приемните дни от кампанията „Как 
да защитим правата си като длъжници и 
кредитори·, която КЧСИ проведе в парт-
ньорство с Националното сдружение на 
общините в Република България (НСОРБ). 
Между 21 ноември и 14 декември над 500 
души от цялата страна, потърсиха ЧСИ, 
за да поискат съвет или да поставят про-
блем. Кампанията целеше директен кон-
такт с гражданите и хората от бизнеса, 

независимо длъжници или кредитори. Ос-
вен че заложи на въпроси и отговори „очи 
в очи·, инициативата обърна внимание 
върху правилната и навременна информа-
ция като най-сигурния начин за защита на 
правата. Камарата подготви и раздаде 
над 5000 информационни книжки с отго-
вори на най-честите въпроси за прину-
дителното изпълнение и проведе анке-
та сред гражданите. 
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За да инфомира, предпази от грешки и даде отговор на конкретни и най-често 
задавани въпроси екипът на КЧСИ разпространи и информационната брошура 
„Как да защитим правата си като длъжници и кредитори·.

Председателят на КЧСИ Георги 
Дичев, пресаташето Антоанета 
Никова и изпълнителният дирек-
тор на НСОРБ Гинка Чавдарова на 
пресконференция в София на стар-
та на информационната  кампания

от 1 стр.

още на 3 стр.

Дни на отворените врати, в които ЧСИ 
консултираха безплатно длъжници и креди-
тори, се проведоха в Столична община, Сво-
ге, Две могили, Плевен, Червен бряг, Ветово, 
Нови Искър, Айтос, Балчик, Добрич, Генерал 
Тошево, Каварна, Несебър, Созопол, Козло-
дуй, Роман, Хайредин, Мизия, Мездра, Враца, 
Борован, Бяла Слатина, Криводол, Оряхово, 
Габрово, Шумен и др. В тях се включиха и 
представители на общинските аминистра-
ции. Вече шеста година данните на КЧСИ 
показват, че общинските администрации 
предпочитат да работят с ЧСИ и броят на 
кметовете, които търсят съдействието 
им, расте. От 2011 г. насам увеличението 
на делата в полза на държавата и общини-
те е 100% - сигурен знак за ефективност 
и доверие.Решението на НСОРБ да подкре-
пи информационната кампания на КЧСИ 
позволи тя да има национален обхват и да 
стигне до максимално широк кръг от хора. 
Кампанията даде възможност традицион-
но доброто взаимодействие между ЧСИ и 
кметовете по места да прерасне в успеш-
но партньорство на ниво институции. 
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„НСОРБ подкрепя всяка кампания, която 
дава достъп до реална и безплатна ин-
формация, особено по тежки казуси, в 
които най-важното е да имаш знание и да 
го използваш навреме. Положителното на 
кампанията е, че тя стигна и до малките 
населени места, а не само до големи общи-
ни·, е мнението на изпълнителния директор 
на НСОРБ Гинка Чавдарова. Заедно с предсе-
дателя на КЧСИ Георги Дичев тя представи 
идеята на кампанията на пресконференция 
в София през ноември. От НСОРБ са на мне-
ние, че тази кампания е полезна и за самите 
администрации, които често се оказват в 
позицията ту на кредитор, ту на длъжник. 

„За КЧСИ най-големият плюс от кампанията 
бе директният контакт и положителната 
обратна връзка, която получи за своите за-
конодателни предложения. Анкетите и сре-
щите с хората потвърдиха наблюдението 
от практиката на ЧСИ – гражданите ма-
сово не познават правата си, доверяват се 
на всякакви защитаващи ги общественици 
и организации и така рискуват много пове-
че, често не правят разлика между колекто-
ри и ЧСИ, негативното им отношение се 
дължи в голяма степен на неразбирането 
на правомощията на ЧСИ и на философията 
на целия изпълнителен процес. Директни-
те срещи са начинът това да се промени·, 
каза Георги Дичев. Затова КЧСИ благодари 
на всички колеги, които инвестираха време 
и ресурс в кампанията за повишаване на ин-
формираността им, водени от разбирането 
за отговорността, която има професията  
пред обществото и държавата. 

След  финала на първия етап от кампания-
та, КЧСИ и НСОРБ са готови да организи-
рат и втори през пролетта на 2017 г. 

Проблеми с връщането на кредити, раз-
срочвания на плащания по дългове са ос-
новните въпроси, поставени от жите-
лите на Добрич,потърсирили ЧСИ Слави 
Сербезов в приемния му ден. Той посочи, 
че отчитаната събираемост в област 
Добрич е 8 милиона лева, което е много 
добър показател. „Напоследък много чес-
то гражданите стигат до изпълнителни 
дела след като теглят заеми за ремон-
ти. Веднъж започнал ремонтът води до 

нови разходи и, ако човек не си направи 
добре сметката, много скоро може да се 
окаже задлъжнял със суми, които не са по 
силите му. Нещата стават трагични, 
ако последва освобождаване от работа. 
При вземането на кредити трябва мно-
го строга финансова дисциплина·, кате-
горичен е Сербезов. На приемния ден в 
Добрич дойдоха както физически, така 
и представители на фирми 

от 2 стр.
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Вторият извод е, че на ниво анкетирани 
в рамките на камапнията законодателни-
те предложения на КЧСИ срещат кате-
горично одобрение. Поисканата обратна 
връзка по 4 въпроса -  електронни запори, 
електронни търгове, извънсъдебно съби-
ране на дългове с въвеждане на безплат-
на процедура за това, законово гаранти-
ране на социалните плащания се радват 
на одобрение от над 2/3. Над 75 на сто 
отговарят, че одобряват законът да га-
рантира, че социални плащания като по-
мощи, инвалидни пенсии, стипедии, не 
могат да се запорират. Още по висока е 
подкрепата за идеята на Камарата мал-
ките вземания да се събират извънсъдеб-
но, каквато е практиката в редица евро-
пейски държави. Почти 100% са „за· това 
предложение, което ще намали разходите 
и времетраенето на процеса. 

Електронните запори са другата тема, за 
която има подкрепа. Само 5% не одобря-
ват  да има една такса за запор на всички 
банкови сметки на длъжник чрез въвежда-
не на електронен запор. В същите грани-
ци се движи и одобренито за електронни-
те търгове.

Анкетното допитване, проведена в рам-
ките на информационната кампания, по-
твърди наблюдението на ЧСИ, че е значи-
телно по-голям делът на хората, които не 
познават изпълнителния процес и своите 
права. Допитването се състоеше от 15 
конкретни въпроса, които търсиха отго-
вор на това дали хората знаят кога, как 
и към кого да се обърнат в случаите, ко-
гато поемат дълг, дават заем, теглят 
кредити, търсят издръжка за дете, имат 
неизплатени суми за работна заплата 
или проблем с некоректни наематели и 
пр. Заедно с това КЧСИ потърси мнение 
по предложенията за промени в законода-
телството. Анкетите бяха анонимни и 
бяха на разположение в сградите на об-
щините, включили се в кампанията.

Без да има претенция за представител-
ност от социологическа гледна точка, ан-
кетата събра мненията на повече от 200 
души, жители на малки, средни и големи 
общини, от по-бедни и по-богати региони. 
Отговорилите, че не познават или позна-
ват само донякъде правата и задължения-
та на кредитори и длъжници, са  70 на сто 
от участниците в анкетата. Едва 21 на 
сто от запитаните са категорични, че 
са запознати. Същевременно е много ви-
сок делът на хората, които декларират, 
че биха отделили време, за да се инфор-
мират – 82%.  

срещат категорично  одобрение 

ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КЧСИ 
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В края на февруари 2017 г. Европейско-
то училище за принудително изпълнение 
(ЕУПИ) ще събере първите си „студен-
ти“. Темата на обучителния курс са про-
мените в Търговския закон и в Закона за 
особените залози, приети наскоро, а в в 
ролята на преподаватели ще бъдат съ-
дия Костадинка Недкова от Върховния 
касационен съд и адвокат Валя Гигова. 

Образователната институция на КЧСИ 
е факт от ноември 2016 г. и беше ог-
лавена от доскорошния директор на 
Националния институт по правосъдие 
Драгомир Йорданов. Екипът на КЧСИ 
вече готви пилотните програми на 
ЕУПИ, като ще включи в тях теми, по-
сочени от членовете си. Въпросите на 
принудителното изпълнение и практи-
ческата проблематика са основният 
фокус в програмите, но тя ще обърне 
внимание и на приложението на евро-
пейското право при трансгранични съ-
дебни актове и актове за усвояване на 
публични вземания, върху динамичната 
нормативна база в Европа и междуна-
родното право, на изпълнителните мо-
дели в други страни и пр. 

Идеята е ЕУПИ да квалифицира не само 
ЧСИ. Принудителното изпълнение е 
част от работата на много юрис-

ти и затова училището е отворено и 
за публичните изпълнители, синдиците, 
адвокатите, юристите на бизнеса. Те-
мите ще са широки, но основната целе-
ва група остават ЧСИ, които за разлика 
от младшите магистрати – прокурори 
и съдии, не преминават през задължи-
телно първоначално обучение. 

"Новите колеги ЧСИ са преминали през 
тежък изпит, но има неща, които се 
научават само в процеса на работа и в 
тяснопрофесионалните дискусии, кои-
то може да осигури училището. Не е 
изключено след време да се въведе и за-
дължителен минимум от обучения, през 
които всеки ЧСИ и служителите му да 
преминат годишно·, коментира пред-
седателят на КЧСИ Георги Дичев. Спо-
ред него извън правната материя, ЕУПИ 
може да предлага и възможност за съ-
дебните изпълнители да се справят с 
други проблеми от практиката, като 
работата в конфликтна среда и стрес. 
Професията е стресова, напрежението 
от ежедневния сблъсък с тежки съдби е 
огромно. В същото време ЧСИ срещат 
и неразбиране, и неадекватен публичен 
отзвук на действията и функциите, 
които са длъжни да изпълняват по закон. 
Това става причина колеги да напускат 
гилдията. 

от 1 стр.

От създаването на КЧСИ през 2006 
г. обученията за членовете й са от 
водещите дейности на организация-
та. Всяка година тя провежда мини-
мум 4 обучения с професионалисти и 
лектори от всички области на прину-
дителното изпълнение. Програмите 
задават висок стандарт за профе-
сионализъм, следят промените в зако-
нодателството и целят практическа 
полза за работата на ЧСИ. 

В продължение на 11 години учредява-
нето на организация, която да обучава, 
поддържа и повишава квалификацията 
на съдебните и публичните изпълни-
тели, стоеше в дневния ред на КЧСИ. 
От миналата година тази образова-
телна институция вече е факт. Реги-
стрирано като фондация в обществе-
на полза ЕВРОПЕЙСКОТО УЧИЛИЩЕ 
ПО ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ще 
обучава не само ЧСИ и представители 
на юридически професии, но и всички, 
които желаят да подобрят познания-
та си в областта на правните нау-
ки и изпълнителния процес. То ще се 
финансира от Камарата и от такси, 
заплащани от курсистите от оста-
налите юридически професии.

Камарата учреди училище за принудително изпълнение 
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Електронните търгове, които се реализи-
рат успешно в Литва, Латвия и Естония, 
са само един от примерите за „дигитал-
ните успехи“ на принудително изпълнение 
в тези държави. Въвеждането на онлайн 
продажби на имущество у нас, наред с 
възможността за доброволни търгове, са 
промени, които Камарата предлага и за-
щитава вече повече от година. Опитът 
на балтийските държави в електрониза-
цията на изпълнителния процес е проу-
чен в детайли от българската Камара и 
стана основа за промени в ГПК, които тя 
предложи на депутати от парламента и 
в работните групи на Министерство на 
правосъдието. През юли 2016 г. заместник 
– председателят на КЧСИ Елица Христо-
ва заедно с ЧСИ Марияна Кирова, Захари 
Запрянов и Делян Николов бяха на посе-
щение в Прибалтика и проведоха срещи с 
председателите на трите професионални 
организации и с представители на право-
съдните им министерства. 

От 16 до 19 ноември 2016 г. частни съ-
дебни изпълнители от Литва, Латвия и 
Естония бяха на официално посещение на 
КЧСИ. Цел на посещението бе гостите да 
споделят опита си в предоставянето на 
електронни услуги в съдебното изпълнение 

като запознаят с този опит български-
те институции. Делегацията бе приета 
от министъра на правосъдието в остав-
ка Екатерина Захариева, която посочи, че 
електронното правосъдие е приоритет за 
нейния екип и изрази изрази съжаление, че 
не е стигнало време за въвеждането му.  
Делегацията бе приета и от Комисията по 
правни въпроси в 43-то НС и нейния пред-
седател Данаил Кирилов. Той също изрази 

съжаление, че времето на парламента не 
е стигнало за приемане на промените в 
ГПК, голяма част от които са предложени 
от КЧСИ и възприети от правителство-
то и депутатите – създаване на гаранции 
за несеквестируемите вземания по банко-
ви сметки, засилване на съдебния контрол 
върху действията на ЧСИ, въвеждане на 
електронни търгове и др.

ОПИТЪТ НА БАЛТИЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ 
Е В ОСНОВАТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА 
ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ТЪРГОВЕ 
И ДОБРОВОЛНИ ПРОДАЖБИ 

Министърът на правосъдието в оставка Екатерина Захариева прие делегацията от ЧСИ.

ЕЛЕКТРОННИТЕ СИСТЕМИ 
В ПРИНУДИТЕЛНОТО 
ИЗПЪЛНЕНИЕ

още на 7 стр.
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Визитата на делегацията приключи с 
кръгла маса на тема „Електронно пра-
восъдие, електронно съдебно изпълне-
ние и електронни търгове”. Кръглата 
маса бе организирана от КЧСИ и се 
проведе в конферентната зала на Съ-
дебната палата в София. На нея при-
състваха представители на законода-
телната, изпълнителната и съдебната 
власт. Форумът бе приветстван от 
зам.-министъра на правосъдието г-жа 
Петя Тянкова. 

Гостите от Литва, Латвия и Есто-
ния направиха презентации на систе-
митеси за електронни търгове, след 
което се проведе дискусия. „Дискуси-
ята бе изключително важна и полезна 
за нас, обърна се към гостите Дичев. 
Вашият опит в електронното съдебно 
изпълнение ще помогне много за бъде-
щите ни действия за въвеждането му 
в България”.

В трите държави всички принудителни 
вземания са възложени на частни съдеб-
ни изпълнители. Освен че няма държавни, 
в Естония няма и публични изпълнители. 
Също като в България, е налице законово 
ограничение за броя на ЧСИ. В Естония 
работят 47 съдебни изпълнители, в Лит-
ва - 123, а в Латвия - 101. Правомощията 
на съдебните изпълнители са по-широки в 
сравнение с България. Те изпълняват функ-
ции на синдици в производствата по не-
състоятелност на търговци и физически 
лица, извършват действия по установя-
ване на факти, връчване на всякакъв вид 
книжа, извънсъдебно събиране на задълже-
ния и други. Всички държави разполагат с 
единен софтуер, чийто собственик е дър-
жавата, с изключение на Естония, където 
собствеността е на Камарата. 

Литва първа въвежда електронните тър-
гове през 2012 г, две години по-късно те 
започват да се прилагат в Латвия и Есто-
ния и функционират по начина, описан от 
българската Камара в проекта за измене-
ние на ГПК. На срещите българските ЧСИ 
получиха практически съвети по отноше-
ние на законопроекта, свързани с рабо-
тата на софтуера. Всеки наддавач може 
да провежда вътрешна кореспонденция с 
администраторите на сайта и с ЧСИ за 
конкретния, търг в който участва, като 
кореспонденцията се пази в програмата. 
Към всяко обявление се прикачва задължи-
телно оценката на вещото лице и снимки. 
В Литва всички депозити се събират в ор-
ганизацията, която поддържа софтуера и 
тя одобрява кандидатите, а не ЧСИ. Там 

Заместник – председателят на КЧСИ 
Елица Христова заедно с ЧСИ Мариана 
Кирова, Захари Запрянов и Делян Николов  
в Литва 

плащането се прави само по банка. В Ес-
тония и Латвия депозитите се изплащат 
при ЧСИ и той след получаването одобрява 
кандидата. В Литва и Латвия качването 
на обявление е платено, а в Естония е без-
платно, тъй като софтуерът е собстве-
ност на Камарата.

Естония има и трангранична система, из-
работена по европейска програма. CEPT 
- Cross Border Enforcement Proceeding Tool 
служи за размяна на информация, книжа, из-
пращане на изпълнителни титули, следене 
на резултати.Позволява размяна на доку-
менти по Регламенти 805/2004, 1215/2012, 
1896/2006, 606/2013 и 861/2007. Ако имате 
длъжник в друга страна например в Гър-
ция, няма нужда да се обръщате към ЧСИ 
в Гърция, а чрез ЧСИ във вашата страна и 
посредством CEPT се извършват всички 
справки за лицето.

Как работят колегите
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Ръководството на Камарата обясни на среща с журналисти 
как и защо нараства размерът на дълговете 

На среща с журналисти през август председателят на КЧСИ 
Георги Дичев поиска парламентът да разгледа максимално бър-
зо предложените от Министерството на правосъдието про-
мени, с които да се гарантира законово, че социалните плаща-
ния на длъжници не могат да се запорират. КЧСИ публично се 
обяви и за отпадането на таксите, които юрисконсултите на 
дружества начисляват при забавени плащания на длъжници.

„В момента върху дълг 50 лева може да бъдат начислени такси 
на юрисконсулт за 650 лева. И ако към тях се прибавят такси-
те на ЧСИ и лихви общият дълг може да достигне и 1000 лева·, 
коментира Дичев.

„Готови сме да съдействаме с експертиза, 
защото с малка промяна малките дългове  
ще се събират без такси. При събиране-
то на малките задължения съществува 
дисбаланс, защото при глоба от 20 лева 
или малка сметка за парно ли ток, раз-
носките по изпълнението надхвърлят за-
дължението. Тези задължения обаче са 
най-многобройни и ако не се събират, ни-
кой няма да има интерес да ги плаща. Това 
от своя страна създава риск за финансо-
вата система, за бизнеса и за общините·, 
обясни председателят на КЧСИ. 

В Сърбия и в Македония тези средства се събират извънсъ-
дебно от изпълнители, без такси за съдебни процеси и юрис-
консултски хонорари. Така няма как хората да бъдат притес-
нявани от събирачи на дългове, несеквестируемите доходи ще 
бъдат защитени, а съдебният изпълнител ще уведомява длъж-
ника с покана да плати. 

През 2015 г. исканията са били 19, 2014 г. – 18, 2013 г. – 12. 
Решенията на Съвета за търсене на дисциплинарна отго-
ворност през 2016 г. са два пъти повече от тези на МП, 
което е показателно за наличието на реален контрол от 
страна на КЧСИ. От своя страна Дисциплинарната комисия 
е постановила 63 решения, с които е наложила 4 порицания, 
38 глоби, 2 предупреждения за лишаване от права и рекорд-
ните 6 лишавания от права. Продължава тенденцията за 
увеличаване на постъпващите в КЧСИ жалби, които за 2016 
г. са 620, докато през 2015 г. са 522, 2014 г. - 449, 2013 г. 
- 484. Камарата се отнася изключително сериозно към кон-
тролната си дейност, като отделя значителен ресурс за 
извършване на проверка по всяка  жалба. Сигнали и оплаква-
ния се разглеждат на всяко заседание на Съвета

От голямо значение за броя на жалбите е 
и силното ограничаване на възможности-
те с новия ГПК за обжалване на действи-
ята на СИ пред съда. Статистиката на 
КЧСИ сочи именно това – от 2009 г. рязко 
се увеличават подадените жалби, към мо-
мента двойно. Затова и Камарата предла-
га да се разшири кръгът на обжалваните 
действия по реда на ГПК. Не на последно 
място следва да се отчита, че средно го-
дишно у нас се образуват около 200 000 
изпълнителни дела, а процентът на 620-
те жалби отнесени към тях е едва 0.31%. 

Висящите дела са около 900 000, което означава, че само в 
0.07 % от случаите е постъпило оплакване. 

Без юрисконсултски възнаграждения 
и съд за малки дългове

Повече контрол и разширяване на кръга 
на обжалваните действия на ЧСИ
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Петя Вълкова и Тодор Софрониев взеха 
първа награда в конкурса на в. „Стан-
дарт” „Новата генерация” в категория-
та „Частни съдебни изпълнители”. При-
зовете за млад юрист бяха връчени на 
14 юли на тържествена церемония в 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“. Наградите връчи заместник 
-министърът на правосъдието Верги-
ния Мичева. Тя посочи, че без съдебни-
те изпълнители и най-доброто съдебно 
решение ще остане лист хартия, като 
подчерта, че Министерството на пра-
восъдието осъществява строг контрол 
върху дейността на частните съдебни 
изпълнители. Двамата помощник ЧСИ 

благодариха за високото отличие и за-
явиха, че наградата е още един стимул 
в работата им. Петя Вълкова е помощ-
ник в кантората на ЧСИ Стоян Якимов, 
а Тодор Софрониев в кантората на ЧСИ 
Милен Бъзински.

На 12 август в  Международния ден на 
младежта Камарата на частните съ-
дебни изпълнители предостави дарение 
на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“. Съветът на Камарата гласу-
ва да се отпуснат 1 000 лева за обно-
вяването 292 зала на Ректората, която 
се ползва от студентите и преподава-
телите от  Юридическия факултет в 
най-старото учебно заведение в Бълга-
рия.

Предложения на КЧСИ влязоха в Наред-
бата за регистъра на банковите смет-
ки и сейфове на БНБ. Регистърът оси-
гурява централизирана информация за 
номерата на банковите сметки, техни-
те титуляри и упълномощените да се 
разпореждат със сметките лица, както 
и за наематели на сейфове и техните 
пълномощници. На среща с авторите на 
наредбата ЧСИ Александър Дачев и Ва-
сил Недялков представиха коментарите 
на Камарата. Тя заработи в началото на 

2017 г. и очакването е да разреши ня-
кои от досегашните проблеми на длъж-
ниците, кредиторите и на системата 
на ЧСИ – да се преустанови налагането 
запори на сляпо, с което се трупат из-
лишни, а понякога и прекомерни спрямо 
размера на дълга разноски. Информация 
от регистъра ще могат да получават 
органите и институциите, посочени в 
чл. 56а, ал. 3 от Закона за кредитните 
институции, както и физически и юри-
дически лица относно съдържащите се 
за тях данни в регистъра. 

На 29 и 30 октомври в Пловдив КЧСИ 
организира семинар на тема: „Финан-
сови аспекти в дейността на ЧСИ. Да-
нъчните задължения на канторите по 
ЗДДС·. Актуални въпроси по прилагане-
то на ЗДДС, ЗДДФЛ и данъчни облекчения 
за ЧСИ, методологията за извършване 
на проверки на ЧСИ от ТД на НАП пред-
ставиха Мина Янкова, експерт  в дирек-
ция „Данъчна политика в Министерство 
на финансите и Петър Цанков, експерт 
в дирекция „Контрол“ на НАП. Темите за 
публичната продан по ДОПК, ГПК и по 
Закона за особените залози представи 
Илина Йоткова, експерт-счетоводител 
от кантора на ЧСИ.  Актуални въпроси 
и проблеми на финансовия контрол вър-
ху дейността на ЧСИ и често срещани-
те препоръки в докладите от финансови 
проверки на МП обсъдиха участниците в 
семинара заедно  с финансовия експерт 
Нели Димитрова.

НАКРАТКО 

Септември 2016

Юли 2016

Август 2016

Октомври 2016

Помощник - съдебни 
изпълнители с награда 
от в. Стандарт Дарение за Алма Матер

Данъчен семинар в
Пловдив 

Наредба на БНБ включи 
и предложения на КЧСИ 
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25 страни учредиха Европейски съюз 
на съдебните изпълнители  

На 23 ноември в Париж 25 държави учредиха Европейски съюз на съдебните изпълни-
тели. Новата организация е част от Международния съюз на съдебните изпълнители 
(МССИ) и в нея се включиха Англия, Уелс, Белгия, България, Кипър, Дания, Естония, 
Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Латвия, Люксембург, Холандия, 
Полша, Португалия, Чехия, Румъния, Шотландия, Швеция, Испания, а Сърбия и Черна 
гора получиха статут на наблюдатели.  

От създаването си през 1952 г., МССИ обединява  съдебните изпълнители от цял 
свят. Той представляваше професията и пред всички органи на Европейския съюз 
- Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европа. През 2011 г. 
Постоянният съвет на МССИ реши да създаде вътрешна организация, която да от-
говаря пряко за връзката с европейските институции. Решението беше отлагано на 
няколко пъти, но страните от Европа не се отказаха от проекта и организацията бе 
учредена през юли в Брюксел. Конституирането на изпълнителните й органи стана 
през ноември в Париж. Президент на организацията  е президентът на МССИ Фран-
соаз Андрю, а неин заместник стана португалецът Хосе Карлос Ресенде. 

Изпълнителният комитет на Европейския съюз на съдебните изпълнители. Отля-
во надясно: Юрий Подконицки (Чехия), Димитрис Тситонис (Гърция), Хосе-Карлос 
Ресенде (Португалия),  Франсоаз Андрю (Франция) Янек Пол (Естония), Валтер 
Гитман (Германия), Довиле Саткаскина (Литва), Золт Орел (Унгария).

Декември 2016 

Ноември 2016

Вещното право и процедури по прилага-
нето му в сферата на съдебното изпъл-
нение беше темата на двудневен обучи-
телен семинар, организиран от КЧСИ на 
11 и 12 ноември 2016 г. в София. Теодора 
Гроздева – съдия от Върховния касационен 
съд и адвокатите от САК Валя Гигова и 
Евгения Дашина бяха лекторите на се-
минара. Дискусията засегна проблеми от 
установяване правото на собственост в 
изпълнителния процес, налагане на възбра-
ни, публичните продани на идеални части 
от съсобствени имоти, продан и въвод в 
имот със запазено право на ползване и др. 

На заседание на 16 декември 2016 г. Съве-
тът на КЧСИ взе решение за обявяване 
на дарителска сметка за пострадалите 
от тежката катастрофа жители на с. 
Хитрино. Сумата, която ЧСИ ще дарят, 
ще бъде използвана за подпомагане на 
конкретни лица, като парите ще се пре-
веждат лично на най-тежко пострадали-
те. Всички дарители ще бъдат уведомени 
за имената и сумите, които ще даряват.

Обучение за вещното 
право в принудително-
то изпълнение в София

КЧСИ обяви дарител-
ска сметка за Хитрино 
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София 1000, община Възраждане,
ул. „Пиротска” №7, ет.4
тел.: +359 2 980 77 32
         +359 2 980 82 58
факс: +359 2 980 77 32
Web:    www.bcpea.org
e-mail: info@bcpea.org


