РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Г О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т
2 0 1 5

Разпределение и брой на частните съдебни изпълнители /193/ на територията на
Република България по съдебни райони на действие през 2015 г.

Благоевград

8

Ловеч

3

Смолян

1

Монтана

2

София град

43

Бургас

12

Варна

9

Пазарджик

9

София окръг

8

Видин

2

Перник

4

Стара Загора

10

Велико Търново

8

Плевен

8

Търговище

2

Враца

5

Пловдив

15

Хасково

4

Габрово

4

Разград

3

Шумен

6

Добрич

6

Русе

5

Ямбол

2

Кърджали

3

Силистра

2

Кюстендил

4

Сливен

5

СЪВЕТ НА КАМАРАТА
СЪВЕТ

ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ

КОНТРОЛЕН

Георги Дичев – Председател
-

Мария Цачева – Председател

Иван Хаджииванов

Елица Христова – Зам.Председател

Даниела Златева

Председател

Тотко Колев - Зам.Председател

Никола Попов

Стефан Горчев

Стоян Якимов

Мария Николова - Ангелова

Георги Михалев

Таня Маджарова

Виктор Георгиев

Мирослав Колев

Александър Дачев

Татяна Кирилова

Николай Георгиев

Васил Недялков

Жана Шаранкова

Слави Сербезов -

Мариана Кирова

Даниела Радоевска

резервен член

Георги Георгиев

Елеонора Димитрова

Наталия Дангова

Лиляна Кузманова

Георги Цеклеов

Даниела Георгиева

Ирина Христова – резервен член

Григор Тодоров
Мария Глушкова – резервен член
Минка Станчева - Цойкова – резервен член
Светла Вълева – резервен член
Стефан Евтимов – резервен член

2

Съдържание:

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

стр. 4

1. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА НА ЧАСТНО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

стр. 10

2. ДАННИ ЗА КАМАРАТА

стр. 12

3. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

стр. 13

3.1.НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ И РАБОТНИ СРЕЩИ

стр. 18

3.2.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУЦИИТЕ

стр. 22

3.3.ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

стр. 34

3.4.КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЧСИ

стр. 36

3.5.МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

стр. 38

3.6.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАМАРАТА

стр. 44

3.6.1. РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА СРЕДА И ТЕХНОЛОГИИ

стр. 44

3.6.1.1. РЕГИСТЪР НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОДАЖБИ

стр. 45

3.6.1.2. РЕГИСТЪР НА ДЛЪЖНИЦИТЕ

стр. 47

3.6.1.3. ЕЛЕКТРОННИ ЗАПОРИ

стр. 48

3.6.2. ОБУЧЕНИЕ

стр. 48

3.6.3. ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ С НАП

стр. 51

3.6.4. ГРАО

стр. 52

3.6.5. ИНФОРМАЦИОННИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

стр. 52

3.6.6. УСЛУГИ В ПРОЦЕС НА РАЗВИТИЕ

стр. 54

4.ДОКЛАД НА ДИСЦИПЛИНАРНАТА КОМИСИЯ НА КЧСИ за 2015 г.

стр. 56

5.ДОКЛАД НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА КЧСИ за 2015 г.

стр. 67

6.ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Уважаеми колеги, госпожи и господа,
Преди година Общото събрание на
Камарата избра ново ръководство на
нашата организация. Новият екип беше
подкрепен с впечатляващо мнозинство
от
професията,
не
само
заради
личностите в него, но и заради
политиката и програмата, които той
предложи.
Частните
съдебни
изпълнители в България категорично
заявиха: „Нашето знаме са законът,
правото и правилата, ние не сме
събирачи на такси, ние сме съдии по
изпълнението!“. Това даде сила и
амбиция на новото ръководство да
заработи за максимално бързото постигне на поставените цели.
Още от първия ден започнахме усилена работа за изпълнение на нашата
програма, въпреки че мандатът стартира в тежка ситуация. Външната
среда беше изключително негативна и враждебна. Популизмът се беше
вихрил продължително време и в институции, и в медии. Само в
Народното събрание имаше няколко законопроекта, които буквално
ликвидираха съдебното изпълнение в Република България. С много
работа, публичност, с множество срещи и разговори успяхме да убедим
народните представители, че предлаганите промени са изключително
вредни за върховенството на закона, за бизнеса и гражданите. В
крайна сметка законопроектите бяха отхвърлени.
Възстановихме диалога с Министерство на правосъдието (предпоставка
за което беше и съставът на новото му ръководство). В резултат се
активизира работата по нашите предложения за промени в ГПК. Към
министерството се сформира голяма работна група с участието на
множество експерти - съдии от ВКС, съдебни изпълнители, адвокати.
След тежки спорове и дискусии успяхме да убедим колегите, че
предлаганите от нас изменения са важни и необходими и те залегнаха в
проекта на МС, който беше и внесен в парламента. Не мога да подмина
обаче опитът за подмяна на едно от най-важните предложения относно
образуването на делата по адрес/седалище на длъжника, който беше
направен след разпускане на работната група със съдействието на
някои от инспекторите към МП. Очевидно беше и че няколко ЧСИ
поставиха личния интерес над общия и обществения, така че нови
дебати по този важен за длъжниците въпрос няма да ни изненадат.
Успоредно с основните задачи, вниманието ни беше ангажирано и от
провеждания за пръв път след 2006 г. национален конкурс за ЧСИ, покъсно и за помощници. Заедно с МП направихме наистина всичко по
силите си за едно честно и обективно състезание, при което в
професията да влязат най-подготвените, най-достойните кандидати. За
първи път тестовете за писмения изпит се провеждаха в деня на самия
изпит, което елиминира всяка възможност за изтичане на информация,
но също така постави членовете на комисията под огромно напрежение.
Писмените работи бяха проверявани в условията на видеонаблюдение и
без прекъсване близо денонощие, за да се осигури прозрачност и бърза
информация. Който се е явявал на изпит знае, че малко или много има
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субективизъм и известна доза шанс. Като пряк участник в последния
конкурс за ЧСИ, обаче, мога да кажа, че спечелилите кандидати имат
пълното право да се гордеят с постигнатото, защото предоляха тежко
изпитание. Използвам случая да поздравя новите колеги в нашата
професия, да им пожелая успех и никога да не се отклоняват от
клетвата,
която
положиха:
«Заклевам
се
да
спазвам
точно
Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам
честно,
добросъвестно
и
безпристрастно
професионалните
си
зъдължения,…».
През изминалата година Камарата водеше последователна политика на
активно взаимодействие с институциите – министерства, Народно
събрание,
НАП,
Омбудсман,
агенции,
съдилища,
общини,
бизнес
организации и банки, адвокатура и нотариат. Проведоха се десетки
срещи с техни представители. Важен момент в разговорите с държавните
институции е възлагането на публични вземания, тъй като ЧСИ се
доказаха като най-ефективният законов инструмент за събиране на
вземания в Република България. Показателни са резултатите от
съвместната работа с общините, които значително, някъде и в пъти,
повишиха събираемостта на публичните си вземания. Фактите сочат, че
общините, които се обръщат към ЧСИ са изключително доволни не само
от размера на събраните суми, но и заради това, че се повишава
общата събираемост на задълженията към местната хазна. Много повече
граждани и фирми предпочитат да не стигат до изпълнителен процес и
доброволно да си платят задълженията, в което се изразява и
превантивната роля на работата с ЧСИ. В резултат на това, както и на
проведените по наша инициатива срещи, през 2015 г. Камарата подписа
няколко споразумения за сътрудничество - с Висшия съдебен съвет,
Комисията за финансов надзор и Съвета за електронни медии, с които
се определиха условията и процедурата по възлагането на техните
вземания за събиране от ЧСИ. Ще продължим да работим активно в тази
посока, защото освен фискални цели и превенция за плащане на
задълженията, смятаме че не може да има върховенство на закона там,
където правилата, съответно санкциите за тяхното нарушаване, не се
спазват и прилагат ефективно. Реалното събиране на вземанията на
съдилищата е от изключителна важност за нас, в немалко случаи става
въпрос за наложени глоби, включително и с присъди по наказателни
дела. Какво наказание е получил осъденият за престъпление, ако
постановената му глоба остане само на хартия? Не по-малко драстични
са и случаите с глобите на КАТ, тъй като се оказва, че шофьори с
множество санкции продължават да нарушават закона, при което
увреждат, а понякога и отнемат човешки животи.
Сериозни усилия се положиха и в изпълнение на програмата ни за
публичност, прозрачност и проактивна медийна политика. Популизмът,
демагогията и понякога откровените лъжи, вече не се подминават с
интелигентната надменност на знаещия истината, а се посочват и
разкриват публично. Така и ще продължим и на всяка лъжа ще отговорим
като сто пъти кажем истината. По отношение дейността на ЧСИ през
изминалата година стотици материали излязоха в медиите, като ясно се
вижда, че тази политика има резултат – обективните, информационни и
полезни за хората публикаци са много повече от преди. Принос за това
имат и проведените два семинара с медиите през годината, които КЧСИ
ще продължи да организира, за да достига обективна информация до
гражданите.
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Новото ръководство на КЧСИ влезе в мандат с категоричната заявка за
затягане на контрола в гилдията и спазване на закона от всички
кантори. КЧСИ започна да изпълнява нова програма за вътрешен контрол
на дейността на частните съдебни изпълнители. В рамките й през април
и май 2015 г. се извърши първи кръг от проверки във всички 164
кантори. Цел на ревизията беше да установи актуалното състояние,
евентуални нарушения и порочни практики в професията. Всички кантори
с установени нарушения получиха препоръки за отстраняване на
нередностите в срок от 6 месеца. Вторият кръг проверки предстои в
началото на 2016 г. и той ще се фокусира върху отстраняването на
констатираните нередности.
Цялата дисциплинарна практика от 2006 г. досега на Дисциплинарната
комисия и на ВКС вече е обобщена в специален доклад с изводи и
препоръки. Работи се и по критериите за оценка на риска, с които
рисковите кантори ще бъдат поставени под постоянно наблюдение, както
и по създаването на Дисциплинарен кодекс на нарушенията и
съответстващите им наказания.
Изготви се заданието и се сключи договор с изпълнител за създаване
на Електронната система за статистика, мониторинг и контрол, като
част от новата деловодна програма на КЧСИ. Тя ще направи възможно
изваждането на цялата информация за всеки частен съдебен изпълнител
на момента – дела, отменени действия от съда, подадени срещу него
жалби,
дисциплинарни
производства,
констатирани
нарушения,
наказания, препоръки и т.н. Системата ще съдържа и дисциплинарната
практика, както и съдебна такава и ще се ползва от контролните
органи.
Друг аспект от доброто взаимодействие с Министерство на правосъдието
е приемането на отлаганата 8 години Наредба за извършване на
финансов контрол върху дейността на ЧСИ (ДВ, бр. 17/06.03.2015г.)
През месец ноември се проведе работна среща между ръководството,
членовете на ДК и проверяващите от страна на КЧСИ, и финансовите
инспектори, както и тези по ЗСВ от страна на МП.
На форума бяха
обсъдени актуални проблеми в работата на Дисциплинарната комисия,
контролът върху дейността на ЧСИ, както и конкретни мерки за
подобряване на взаимодействието между КЧСИ и инспекторите на МП.
Камарата ще продължи да работи в тясно сътрудничество с инспекторите
на министерството, защото това е начинът за постигане на пълен и
ефективен контрол върху дейността на канторите. Той не е самоцел, а
средство всички ЧСИ да спазват стриктно закона и правилата. Съветът
на КЧСИ през изминалата година беше и ще бъде безкомпромисен спрямо
колеги, които умишлено са извършили нарушения. Дисциплинарната
комисия (ДК) също прави необходимото, като постанови множество
решения с налагане на сериозни наказания, включително и няколко
«лишаване от правоспособност». За пръв път от създаването на
професията,
по
искане
на
Съвета,
ДК
постанови
и
временно
отстраняване от длъжност на ЧСИ, докато трае дисциплинарното
производство. Следва да се отбележи и ясно изразената тенденция в
практиката на ВКС по тези дела да не се толерира поведение на ЧСИ,
прекрачващо закона и правилата.
През изминалата година отделихме значителен човешки и финансов
ресурс за да автоматизираме процесите, работата и информацията в
КЧСИ, включително и по отношение на статистиката, дисциплинарната и
съдебната практика, дейността не само на администрацията и органите,
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но и на всеки отделен член на екипа на Камарата. Вече е въведена
електронната система за статистика на дейността на ЧСИ. През 2016 г.
трябва да функционира реално и изработената единна електронна
деловодна система на КЧСИ. Огромен обем от документи в архива ни се
сканират и се пренасят в нея, като по ключови думи ще могат да се
намират в електронен вид.
Основен приоритет в дейността на КЧСИ от самото й създаване е
електронният
достъп
до
информацията
за
длъжниците,
както
и
извършване на изпълнителни действия по електронен път. Със собствени
сили и средства създадохме и непрекъснато развиваме Регистъра на
длъжниците и Регистъра на публичните продажби, които значително
подобриха прозрачността, информираността на бизнеса и крайните цени
на провежданите търгове. Сайтът за продажбите има милиони посещения
не само от страната, като в Камарата дори постъпи искане от кмет на
община на него да се публикуват препратки и към търговете на
общините, тъй като цените, които се постигат от ЧСИ са много повисоки от тези при продажба от съответната община. Този пример е
показателен за адекватността на новите предложения на КЧСИ за
промени в ГПК, които да позволяват електронни търгове и доброволни
продажби на имоти от длъжниците през бъдещата електронна платформа.
Стартирахме и един изключително важен проект, при който крайната цел
е цялата информация по изпълнителните дела да се получава по
електронен път. Освен това електронната платформа ще освободи
взискателите, съответно и ЧСИ от тежкия и бавен процес на
администриране на всяка една отделна държавна такса, което в немалко
случаи води и до ощетяване на кредиторите, тъй като докато се събира
информацията за имуществото на длъжниците, някои от тях успяват да
прехвърлят активите си. Платформата ще позволи и електронен обмен на
задължителни според процесуалните закони съобщения по изпълнителните
дела, каквито са например тези до НАП за публични задължения на
длъжниците. За реализацията на проекта се проведоха множество срещи
между КЧСИ, нашият партньор „Информационно обслужване“ АД и всички
възможни институции, от които черпим информация по делата. За
пореден път се убеждаваме как у нас проект, който е в интерес на
хората, бизнеса и държавата, съответно и на институциите и който ще
намали разходите, се спъва, бави и неглижира. На ниво ръководства
получаваме разбиране и съгласие, но след това се намесват
„експертите“ и проблемите започват. Колкото и да е трудно и да ни се
пречи няма да се откажем, докато не постигнем крайната цел, която е
в унисон с най-добрите европейски практики и Препоръките на Съвета
на Европа за принудителното изпълнение.
Въпреки положените усилия, започваме поредна година с надеждата, че
най-после електронните запори ще бъдат въведени на практика. Във
внесения в НС проект на ЗИД за ГПК са разписани много по-добри и
работещи текстове, съвместно с МП предварително изготвихме в суров
вид и проект за Наредбата по чл. 450а от ГПК, така че този път имаме
повече основания за оптимизъм. Електронните запори са азбучен пример
за „възможностите“ на администрацията, за които стана дума по-горе.
При положение, че таксите по изпълнението се намаляват в някои
случаи 30 пъти, да не се въвеждат електронните запори вече 4-5
години е абсурдно.
През изминалата година ВАС се произнесе с окончателно решение по
заведеното от КЧСИ административно дело срещу промените в Тарифата
за ТР към ЗЧСИ, направени в последния ден от работата на
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правителството на Пламен Орешарски. Съдът потвърди нашата теза, че
измененията са направени в нарушение не само на процесуалния, но и
на материалния закон. По въпроса за дължимостта на пропорционалната
такса при т.нар. „доброволно изпълнение“ (доброволното изпълнение е
преди изпълнителния процес, който стартира именно поради липсата на
плащане, няма нищо доброволно когато съдебен изпълнител е започнал
принудително изпълнение) винаги сме били особено чувствителни, но и
с трезва преценка, защото знаем истината. А тя е, че темата от много
години се използва популистки, за да се обслужват корпоративни
интереси. Като оставим настрана принципната неправилност на подобни
идеи, фактите са безспорни: гражданите не плащат дълга си в т.нар.
срок за доброволно изпълнение, това могат и правят само големите
компании – монополистите и застрахователите. На всичкото отгоре, за
краткото време, в което се прилагаха промените ясно се видя
резултатът от тях – бездействие на ЧСИ в 14-дневния срок, което
позволява на длъжниците да прехвърлят имуществото си – ощетени са
кредиторите, или използване на цялата възможна държавна принуда, за
да се попречи на длъжника сам да плати – потърпевши са длъжниците.
Подобни изменения на практика разрушават изцяло съдебното изпълнение
в България, но това изобщо не спира корпоративния интерес, който не
се посвени да предлага дори очевадно противоконституционни норми в
новия Кодекс за застраховането. Народните представители обаче не
допуснаха тяхното приемане.
Част от основните приоритети за развитието на Камарата през
следващата година бяха споменати по-горе – приемане от Народното
събрание
на
предложенията
ни
за
усъвършенстване
на
законодателството, проектът за електронна платформа за достъп до
информация, повишаване ефективността, качеството на дейността и
професионализма на съдебните изпълнители, събирането на публичните
вземания, оптимизиране на контрола за спазване на закона и Етичния
кодекс, включително и по отношение на нелоялната конкуренция и
засилена работа с институциите и медиите.
Въпреки изключително амбициозната програма, която следваше новият
екип на Камарата и многобройните задачи и проблеми за решаване,
вложихме много енергия и желание в организацията за честването на
10-годишнината от създаването на нашата професия. За пореден път
получихме
авторитетно
международно
признание,
като
освен
представители от редица европейски държави и САЩ, с нас бяха и
Президентът на Международния съюз на съдебните изпълнители Франсоаз
Андрю, както и двамата вицепрезиденти - Марк Шмиц и Йос Уитдехааг.
Показателни са думите на г-жа Андрю: „България не беше сред първите
държави
от
Източна
Европа,
които
въведоха
частното
съдебно
изпълнение, но за 10 години Вие не само ги настигнахте, но и вече се
мерите с най-старите демокрации, където либералният модел на
професията съществува от векове“.
Днес, от дистанцията на 10-те години, ясно се вижда, че заедно
успяхме да се превърнем в ефективен регулатор на бизнессредата, в
източник на приходи за държавния и общинските бюджети, в инструмент
за решаване на проблемите с дължими средства към работници,
граждани, семейства. Статистиката и цифрите от дейността ни са
категорични – без ЧСИ връщането на дълговете, стабилността и
сигурността на икономиката и гражданите, е под риск. За 10 години
ЧСИ възстановиха на гражданите и
бизнеса над 6 млрд. лв. За 10
години ние внесохме директно в държавния бюджет близо 600 млн. лева.
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Днес в канторите на ЧСИ работят няколко хиляди души. През първите
години на функцонирането на професията говорихме много за ролята на
регулатор на бизнессредата. За милиардите левове, които сме върнали на
бизнеса и на държавния бюджет. Сега освен тази функция, все по ясно се
очертава и една друга – социалната
- издръжки, вземания по трудови
правоотношения, предаване на деца. Това също е част от нашата работа. С
оглед на гореизложеното не беше изненадващо и признанието, което
получихме от българските институции, съда, бизнес организациите,
представителите на академичната общност и другите правни професии.
Не знам дали си давате
превръщаме в институция.

сметка,

но

ние

сме

на

нов

етап.

Ние

се

За 10 години сложихме основите на частното съдебно изпълнение и
стигнахме предела на този първи етап. Смея да кажа, че в един момент
бяхме на кръстопът – да бъдем успешни, добри изпълнители, да работим и
да развиваме канторите си или да бъдем нещо повече от това. Да се
превърнем в институция. Да станем част от механизма, чрез който
държавата и законът изпълняват своя ангажимент към обществото и
икономиката на тази държава.
Мисля, че всички вие колеги миналата година гласувахте за
ръководство, точно защото разбирахте пред какъв кръстопът сме
професия.

това
като

За една година имаме първите знаци, че сме на прав път. Няма държавна
институция, държавна структура, няма община, няма съд, които да не
потвърдят нашата ефективност. Които да не признават, че без нас не
може. Ние вече не сме сбор от индивидуални практики, а Камарата не е
само организационна структура. Ние сме фактор, с който държавата се
съобразява.
Разбира се, популизмът, натискът, интересите, дори предизвикването на
вътрешни противоречия между нас бяха факт и ще продължат. Такива, за
съжаление, са правилата на средата, в която работим. Тя важи не само за
нас, а и за всички други професии.
Избрахме трудния път, предстои да го вървим още дълго. Затова, моят
призив към Вас и най-вече към новите колеги е: когато работите, мислете
за канторите си, мислете за клиентите си, но не забравяйте, че сте част
от система и всички Ваши действия могат да повлияят на останалите.
Уважаеми колеги,
Думата „частен“ не отговаря на реалната роля и функции на професията и
ни е създавала много проблеми през годините. Много по-точното понятие е
„обществен“. След 10 години усилена работа, въпреки че поеха
незаслужени негативи от икономическата криза, ЧСИ доказаха, че работят
в полза на цялото общество, че налагат върховенството на закона и
възстановят справедливостта. Затова отново ще повторя казаното на
честването:
Честит празник, колеги обществени съдебни изпълнители, пожелавам Ви да
сте здрави, все така смели и непримирими и никога да не забравяте, че
няма невъзможни неща, има само хора, за които тези неща са невъзможни!

ГЕОРГИ ДИЧЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА КАМАРАТА
НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
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1.ОБЩ ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА НА ЧАСТНОТО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Частното съдебно изпълнение функционира в
България от 2006 г.
Основните причини за въвеждането му със специален закон и след
политически консенсус, подкрепа от страна на съдебната система и
одобрение на банките и всички бизнес-организации, са:









стотици хиляди неизпълнени съдебни решения, което води до
неефективност на съдебната ни система;
остри критики от страна на Европа и множество решения срещу
България на съда в Страсбург;
съдебното изпълнение в България не функционира адекватно на
динамичните процеси в икономиката и високата междуфирмена
задлъжнялост;
загубите за икономиката от неефективното държавно принудително
изпълнение надхвърлят 3,5 млрд. лв;
пропуснатите ползи за фиска се измерват в десетки и стотици
милони лева;
действащо силово и нелегално събиране на дългове срещу 20-50 %
комисионна;
повсеместно разбиране от страна на гражданите и бизнеса, че
правилата не важат за всички и могат да не се спазват, което
предопределя търсене и на силен превантивен ефект от промените.

Реформата на съдебното изпълнение е осъществена с подкрепата на
Американската агенция за международно развитие (ААМР) и на Института
за пазарна икономика.
Световната
банка
постави
реформата
на
съдебното
изпълнение
и
въвеждането на частни изпълнители сред 10-те най-успешни реформи в
света за 2006 г.
В края на 2015 г. у нас функционираха 193 кантори на ЧСИ, в които
работят над 2 500 служители.
Системата
на
ЧСИ
доказа
категорично
ефективността
си
като
алтернатива на държавното съдебно изпълнение, в която работят 222
държавни съдебни изпълнители. За периода 2007 - 2013г. събраните
вземания по изпълнителни дела от държавните съдебни изпълнители,
които струват на данъкоплатеца 42 млн. лв. през времето на
паралелното им съществуване с ЧСИ, възлизат на сумата от 369 млн.
лева. За същия период събраната от ЧСИ сума е 4 млрд. 525 млн.лв.
Статусът и развитието на системата на частното съдебно изпълнение в
цифри за последните 5 години изглежда така:
Образувани дела:
2011г. – 180 000
2012г. – 220 000
2013г. – 185 000
2014г. – 173 000
2015Г. – 180 000⃰

Приключени дела:
2011г. – 40 000
2012г. – 60 000
2013г. – 66 000
2014г. – 72 000
2015Г. – 90 000⃰

Събрана сума:
2011г. – 700 млн. лв.
2012г. – 1 млрд. лв.
2013г.– 1 млрд.135млн.лв.
2014г. – 1 млрд. лв.
2015Г. – 920 млн. лв.

* Забележка: Данните за 2015 г. са приблизителни, тъй като същите все още се събират
и обобщават.
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За десет години от създаването на частното съдебно изпълнение досега
при ЧСИ са образувани 1 млн. и 369 хил. дела, приключени са 440 хил.
дела, а събраната сума надхвърля 6 млрд. и 310 млн лв.

През 2015 г. подадените жалби чрез ЧСИ до окръжните съдилища са
около 4 350 бр., от които съдът е уважил около 410 бр.
Голяма част от частните съдебни изпълнители са овластили свои
помощници – през 2015г. са действали 175 помощник - ЧСИ в цялата
страна. Клиенти на частните съдебни изпълнители са не само фирмите,
банките и изобщо бизнеса, а и българските граждани с вземания както
по граждански правоотношения, така и за трудови възнаграждения,
издръжки и предаване на дете. Като се има предвид, че таксите за
последните вземания не се внасят от взискателите, а трябва да се
изплатят от бюджета на съответния съд, но това не се случва, на
практика частните съдебни изпълнители у нас финансират със собствени
средства този вид дела, които никак не са малко. Канторите използват
съвременни
технологии
в
деловодната
си
работа.
Достъпът
до
информация за длъжниците, значителна част от която вече се получава
по електронен път, осигурява така важната бързина на процеса.
За 10 години ЧСИ – от 2006 г. до края на 2015 г. ЧСИ са
възстановили на гражданите и бизнеса 6 млрд. и 310 млн. лв. Трайна е
тенденцията за увеличаване на делата в полза на държавата и
общините. Спрямо 2011 г. ръстът е 100%. Банковите дела представляват
едва 16% от всички новообразувани дела. В сравнение с 2012 г. този
спад е размер на 45%. Обратно - делата в полза на граждани не само
не намаляват, но и леко се увеличават. Ролята на ЧСИ в този сегмент
расте. Приключените дела са 440 000.
За първите 6 месеца на 2015 г. от дейността на ЧСИ пряко в държавния
бюджет са постъпили над 60 млн. лв. В полза на граждани са
възстановени 76 млн. лева - в това число 1.5 млн. лв. издръжки за
деца и 4 млн. лв. неизплатени трудови възнаграждения. За 10 години
ЧСИ - над 600 млн. лв. са постъпили в дължавния бюджет. Косвените
ползи за гражданите, бизнеса и икономиката, а оттам и за фиска
трудно могат да се измерят.
Тенденцията на силен спад спрямо пиковата 2012 г. в размер на 20 %
вече не е толкова ясно изразена и броят на новите дела запазва
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нивата си от предходната година. Това е сигнал, че най-тежкият етап
от кризата е зад гърба ни и страната се съживява икономически.
Разпределение на делата
I-VI 2015
Дела в полза на:
Търговци и други юридически лица
51 300
Банки
14 000
Граждани
12 640
Държава
10 600

2014
97 400
36 000
23 100
21 200

Частното съдебно изпълнение у нас отговаря на всички
критерии за една модерна, законова и ефективна дейност.

2013
104 500
39 000
25 100
18 500
европейски

2.ДАННИ ЗА КАМАРАТА
От създаването си на 26.11.2005 г. в досегашното си съществуване,
Камарата
на
частните
съдебни
изпълнители
успя,
въпреки
непрекъснатите проблеми, създавани от противниците на реформата, да
се наложи като добър партньор за
българските и международните
институции,
стремейки
се
да
налага
високи
стандарти
на
професионализъм и етично поведение сред съдебните изпълнители, да
поддържа
ефективни
работни
взаимоотношения
с
властите
и
институциите, както и да предлага широк спектър от услуги в помощ на
своите членове. Целенасочено се полагат и усилия да се поддържат
активни връзки с широката общественост и медиите, насочени към
утвърждаване и издигане на имиджа на
професията частен съдебен
изпълнител.
Частните съдебни изпълнители действат на територията на всички
Окръжни съдилища в Република България към настоящия момент са общо
193, от които 97 мъже и 96 жени. В края на 2014 г. Министърът на
правосъдието насрочи със Заповед №ЛС-И-1077/20.10.2014г. конкурс за
нови частни съдебни изпълнители за 68 вакантни места в цялата
страна. Писменият и устният изпит бяха проведени през 2015 г. Като
резултат, 44 колеги преминаха успешно и двата изпита и бяха
овластени с правомощията на частни съдебни изпълнители. От тях 33
нови ЧСИ встъпиха в длъжност до края на м. януари 2016 г. Един ЧСИ
се отказа от правото си да встъпи в длъжност, а 10 колеги за райони
Варна и Пловдив очакват през 2016г. заповедта на министъра да влезе
в сила и за тях, тъй като същата все се обжалва пред ВАС.
След няколко искания през последните две години от страна на Съвета
на КЧСИ, в средата на м. юли 2015г. министърът на правосъдието
насрочи и конкурс за помощник – частни съдебни изпълнители със
Заповед №СД-04-160/23.07.2015 г. По процедура кандидатите имаха
едномесечен срок за подаване на своите документи за участие в
изпита. Общо 287 юристи заявиха своето желание за участие в
конкурса. От тях 3 се оказаха с нередовни документи и не бяха
допуснати. Кандидатите, които преминаха успешно административния
етап и се явиха на изпит бяха 284 човека. От тях 232 колеги успешно
издържаха изпита с оценка най-малко добър (4) и придобиха
правоспособност на помощник – частни съдебни изпълнители. Голяма
част от тях вече са официално овластени и работят в канторите на ЧСИ
из цялата страна.
През отчетния период двама частни съдебни изпълнители с район на
действие ОС Пловдив и ОС Шумен, са загубили правоспособността си на
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основание чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ – и двамата за срок от 1 година.
Двама частни съдебни изпълнители - с район на действие ОС Варна и
Софийски градски съд - са загубили правоспособността на основание
чл. 31, ал. 1, т. 1. Един частен съдебен изпълнител с район на
действие СГС е с възстановени правомощия, след изтърпяна санкция по
чл. 68, ал. 1, т. 4 – лишаване от правоспособност за срок от 3
години.
Всеки член на организацията има свое лично досие, което се съхранява
надлежно в административния офис на Камарата. Досиетата са подредени
по възходящ ред на регистрационните номера на съдебните изпълнители
и се актуализират регулярно, като данните от уведомленията за
промяна в обстоятелствата по ЗЧСИ се отразяват своевременно в
Регистъра на ЧСИ – електронен и хартиен.
Камарата се управлява от Съвет от единадесет основни и един резервен
член, разполага и с административен персонал, който към 31.12.2015г.
се състоше от шест служители на трудов договор и три служители на
граждански договори. Тя е финансово независима организация и не
получава финансиране от държавата.

3.ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА
С цел получаване на обективна картина и извършване на по – добра
равносметка на отчетния период и тази година по традиция беше
проведена анкета сред частните съдебни изпълнители, засягаща основни
аспекти от дейността ни. Оценъчният формуляр включваше въпроси за
предоставяните от Камарата услуги за членовете, тяхното качество,
дейността на ръководството и организационните умения на служителите.
Тази година 40% от членовете на КЧСИ откликнаха на молбата ни да
дадат своето мнение. Искрено благодарим на всички колеги, които
взеха участие в анкетата и бяха много обективни и критични в личната
си преценка като членове на гилдията, тъй като тя е важна за
ръководството на Камарата и администрацията, с оглед коригиране и
подобряване на дейността за бъдещи периоди. След обобщаване на
събраните мнения от анкетните карти, резултатите са следните:
Моля оценете дейността на Камарата,
според приноса й за Вашата работа и
полезността й в отговор на нуждите и
очакванията Ви
Доволни ли сте от дейността на Камарата
на ЧСИ като Ваша професионална
организация?
Как оценявате услугите, предоставени от
Камарата?
Административни услуги
Обучения
Как оценявате ръководството на Камарата
на ЧСИ?
Дейност
Готовност за общуване с членовете
Комуникации с медиите

Под очакванията (1-3)
Над очакванията (4-6)
Средна оценка
Процент
удовлетворени
очаквания
5.26

87.63%

5.35
5.52
4.94

89.14%
91.92%
82.29%

5.33
5.30
5.36
5.27

88.79%
88.38%
89.32%
87.83%
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Как оценявате административния персонал
на Камарата?
Дейност
Комуникация с членовете
навременна
изчерпателна
цялостно отношение

5.63
5.59
5.61
5.62
5.56
5.70

93.75%
93.18%
93.49%
93.69%
92.68%
94.95%

Цялостна оценка за дейността на
Камарата според нуждите, очакванията и
полезността й за нейните членове

5.19

86.44%

Какво е качеството на материалите,
изработвани от Камарата?
Интернет сайт
Регистър на длъжниците
Регистър на публичните продажби

5.33
5.29
5.45
5.37

88.80%
88.13%
90.91%
89.49%

Как оценявате организираните от
Камарата обучения?
Преподаватели
Съдържание на учебния материал
Качество на учебните материали
Цена
Брой

4.89
4.89
4.88
4.92
4.58
4.75

81.84%
81.54%
81.28%
82.05%
76.41%
79.23%

4.97

82.79%

4.97

82.80%

4.94
4.93

82.29%
82.24%

4.70

78.39%

4.81

80.21%

3.84

64.02%

Връзки с обществеността
Цялостна работа с медиите
Количество на публикуваните материали
за ЧСИ в пресата
Качество на материалите и ефекта им
върху професията на ЧСИ
Взаимодействие с институциите
Електронизация на процедурите по
съдебно изпълнение
Подобряване на институционалната среда
за работата на ЧСИ
Как оценявате Вашето лично участие и
принос в работата на Камарата?

След обработка и анализ на резултатите се налага общия извод, че
цялостно оценките за 2015г. са по-високи в сравнение с минали
години. Оценката на ЧСИ, дадена за административния персонал на
Камарата, която е традиционно висока, се запазва като стойност и
през 2015г. Всички ЧСИ, които са попълнили и изпратили анкетни карти
/общо 66 колеги/, ясно индикират в отговорите си, че са доволни от
дейността на Камарата и смятат, че има напредък и развитие.
Цялостната оценка, получена за предоставяните от нея услуги и
полезността й за отделния ЧСИ е 5.19 по шестобална скала, като
извършването на административни услуги за членовете и тази година е
оцененено най-високо – 5.52.
65 участници в анкетата, са определили дейността на КЧСИ като цяло
като положителна, 1 ЧСИ смята, че това не е така. По отношение на
въпроса за това дали през 2015 г. е имало напредък в цялостната
работа на Камарата в сравнение с 2014 г., една голяма част от
отговорилите считат, че със сигурност такъв има и той е само за
добро. Няколко колеги сочат, че винаги можем да се стремим към
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повече резултати, а други няколко или не могат да преценят, или не
виждат никаква промяна в работата на Камарата в сравнение с минали
години. Показателно е и мнението на един ЧСИ, който споделя, че с
течение на годините целият придобит опит /в общ план за КЧСИ и
отделно за всеки ЧСИ/ ни носи своята мъдрост, умения и ни сочи както
грешките, така и положителния ефект от цялостната ни ежедневна
работа.
При обобщаването се отчитат много добри резултати в работата на
ръководството на КЧСИ и отлични атестати за административния
персонал на Камарата. Средната оценка за дейността на ръководството
през 2015 г. е 5.33 (за сравнение оценката, получена през 2014г. е
4.91, 2013г. е 5.29, 2012 г. е 5.38, 2011 г. - 5.30), а екипът на
служителите в администрацията е оценен с 5.63 (за сравнение: 5.63 за
2014г., 5.63 за 2013г., 5.66 за 2012 г., 5.71 за 2011 г.).
Като най-полезни дейности в услуга и интерес на членовете през
отчетния период, огромният брой от участниците в анкетата сочат:
Успехът за КЧСИ по адм. дело № 4389/2015 г. пред ВАС относно
отмяната на Постановление №215 от 25 юли 2014г. на Министерски съвет
за изменение и допълнение на ТТРЗЧСИ; активната дейност по
разширяване на сътрудничеството с редица ключови институции /НС, НАП
и др./ и активното участие на КЧСИ и МП в законодателната инициатива
за промени в ГПК; постигнатият успех по чл. 381 от новия Кодекс за
застраховането; сключените споразумения с ВСС и други държавни
институции; навременното уведомяване за всички нови промени в
законодателството; отзивчивост, адекватност и пълно съдействие при
всеки един поставен проблем; доверие и професионално колегиално
отношение; възстановяване до голяма степен на комуникацията с
членовете на Камарата; между административния персонал на КЧСИ и
съдебните изпълнители съществува постоянен и градивен диалог;
възстановяване на добрата комуникация с институциите и медиите,
което доведе до преодоляване на високата степен на негативизъм и
агресия
срещу
професията
от
предишната
година;
защита
пред
обществото
на
ценностите,
изповядвани
от
ЧСИ
като
гилдия;
сравнително подобрение в институционалната среда за работа на ЧСИ и
реалните усилия за подобряване имиджа на професията; липсата на нови
рестрикции и ограничения в дейността на ЧСИ, преодоляване на
множеството съществуващи пречки; чудесно проведеното тържество по
случай 10-годишния юбилей на КЧСИ; проведеният международен форум на
4
декември
2015г.;
бързата,
точна
и
вярна
подкрепа
на
администрацията по повод регионалните чествания на годишнината ни в
градовете Добрич, Бургас и Пловдив; справедливите решения по жалби
срещу действията на ЧСИ – обосновани мотиви и предписания за
подобряване на практиките; поддържането на ЦРД и РПП; съвместните
проекти в развитие с «Информационно обслужване» АД; проведените
обучителни семинари за повишаване на професионалната квалификация,
особено двата такива по дългоочакваното тълкувателно решение на ВКС
по т.д. №2/2013г.; издаването на информационния бюлетин на КЧСИ;
съдействието и подкрепата от администрацията и ръководството по
приемането на новите ЧСИ в редиците на гилдията и др.
По отношение адекватността на размера на членския внос спрямо
дейността на КЧСИ, мненията тази година не са толкова противоречиви,
колкото бяха отчетени през миналата 2014 г. Повечето от анкетираните
ЧСИ считат, че съотношението членски внос спрямо дейността на
Камарата
е
съразмерно,
адекватно,
справедливо,
приемливо
и
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балансирано. Друга част от ЧСИ /ок. 2 % от общия брой анкетирани/ са
на мнение, че размерът на членския внос е нормален, но вече има
нужда от нов модел на определяне на годишната вноска за членовете трябва да се използва друга база за диференциращата ставка /напр.
брой дела, образувани през предходната година в канторите, приходи
на канторите от годишна дейност и др./ Двама колеги смятат, че
размерът на вноската е завишен. Не на последно място, съществува и
незначителен брой членове на Камарата, които считат, че размерът на
членския внос е нисък и следва да се завиши. В своите отговори те се
обединяват около становището, че финансовата независимост на
Камарата е много важна и би позволила да се реализират нови и
иновативни проекти, което ще засили авторитета на организацията ни.
Съществена част от критериите в анкетните карти се отнася за
връзките
с
обществеността,
в
т.ч.
работа
с
медиите
и
взаимодействието на Камарата на частните съдебни изпълнители с
институциите на РБългария. Съдейки по крайния резултат от отговорите
на анкетираните, те имат подобрено мнение към Камарата като тяхна
професионална организация по отношение на изминалата 2015г., в
сравнение с предходната 2014г. Въпреки това, обаче, оценката по тези
критерии остава традиционно занижена спрямо другите дейности и
инициативи на КЧСИ. Мненията на колегите в тази насока могат да
бъдат обобщени по следния начин: добра и по-висока от предходни
години, оценка за взаимодействието с институциите – 4.93 /за
сравнение през 2014 г.: 4.14/ и постиженията в областта на
електронизация на процедурите по съдебно изпълнение – 4.70 /за
сравнение през 2014 г.: 4.21/. Количеството и качеството на
публикуваните в пресата материали за ЧСИ и ефектът, който са имали
върху професията, се определят с оценка 4.97 /значително завишение
на оценката по този критерий в сравнение с 2014 г., когато този
показател е бил със стойност 4.14/. Следва да отбележим обаче, че по
отношение на дейността на ЧСИ през изминалата 2015 година стотици
материали излязоха в медиите, като ясно се вижда, че тази политика
има резултат – обективните, информационни и полезни за хората
публикаци са много повече от преди. Принос за това имат и
проведените два семинара с медиите през годината, които КЧСИ ще
продължи да организира, за да достига обективна информация до
гражданите.
Като цяло, една значителна част от анкетираните колеги са на мнение,
че професионалното поведение и действия на ЧСИ са регламентирани
ясно в законовата рамка на съдебното изпълнение. Очакванията на
Камарата към своите членове са ясни и просто трябва да се
изпълняват.
По
отношение
на
показателя
«подобряване
на
институционалната среда за работа», ЧСИ са дали обща оценка 4.81,
която е по-висока в сравнение с 2014 г., когато същата е била 4.03.
На въпроса какво според ЧСИ може да направи Камарата, за да облекчи
и подпомогне работата им, отговорите са насочени в посока на: работа
на ниво промени в нормативната база с цел облекчаване работата на
ЧСИ и по-специално ЗЧСИ и Наредба №4 за служебния архив – неработещи
и колизионни текстове да се преработят и детайлизиат; да се разпишат
точни и ясни правила и критерии към процедурите както по приемане и
разглеждане на жалбите в Камарата, така и при образуване на
дисциплинарните производства; да се публикува съдебна практика на ОС
по
жалби
в
изпълнителното
производство;
систематизиране
и
публикуване на добрите практики; да се неутрализират и изчистят
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всички негативни дейности на отделни членове на КЧСИ, които
препятстват благоприятното и позитивно развитие и утвърждаването на
Камарата
като
важна
за
обществото
институция;
да
се
води
целенасочена работа за обединяване на различните позиции в гилдията;
извършване на реални действия по ограничаване на нелоялната
конкуренция
и
концентрацията
на
изпълнителни
дела
в
София;
реализиране на проекта с «Информационно обслужване» АД; унифициране
на практиките и максимално електронизиране на процедурите по съдебно
изпълнение с всички институции, особено налагането на запори по
електронен път и въвеждането на електронните търгове по примера на
други държави; събиране, обобщаване и публикуване за вътрешно
ползване на съдебната практика на окръжните съдилища по жалби в
изпълнителното производство и изготвяне на модели на добри практики
за ЧСИ с цел уеднаквяване на дейността по спорни процесуални
въпроси; въвеждане на единно електронно деловодство и електронно
съхранение на документи както в канторите на ЧСИ, така и в
администрацията на Камарата; провеждане на повече обучения за ЧСИ и
служители в канторите; и мн. др. Много от анкетираните ЧСИ са
посочили в отговорите си на този въпрос, че са доволни от работата
на Камарата, нямат препоръки и че е необходимо ръководството и
екипът да продължат да работят все така коректно и професионално. В
тазгодишната анкета много колеги са обърнали внимание на проблема с
нелоялната конкуренция между ЧСИ. В препоръките си за подобряване
работата
на
ръководството
на
КЧСИ
те
излагат
искания
за
безкомпромисна борба с този реален проблем. Според анкетираните е
необходимо в гилдията да се говори много открито за порочните
практики, като се назовават имена, носещи негативи за професията.
Налага се ръководството да изразява ясна и точна позиция и да
застава
единно
зад
решаването
на
проблемите
с
нелоялната
конкуренция. Препоръките от ЧСИ за подобряване на дейността в тази
посока включват подобряване на ръководната и организационната
дейност и
извършването на по-чести проверки в канторите за
установяване на «нездрави» практики, след което резултатите да бъдат
обявявани своевременно и дискутирани на общонационалните форуми на
Камарата.
Благодарим и на всички колеги, които открито са изразили своите
критични коментари. Анкетираните ЧСИ дават препоръки в следните
направления за подобряване на дейността на Камарата като цяло през
2015г.: стабилни и ефективни работни взаимоотношения с институциите;
подобряване на електронния достъп до информацията за длъжниците по
изпълнителните дела; проактивна комуникация особено с медиите за
обективно отразяване на дейността на ЧСИ и адекватен отговор на
злонамерени медийни нападки; ясна позиция на КЧСИ и правила, важащи
за всички; да се говори открито за негативните тенденции вътре в
гилдията, които застрашават целостта и единството на Камарата, както
и с конкретни имена; закупуване или наемане на нов офис на Камарата
с цел осигуряване на по-добра материална база за работа; въвеждане
на по-добра система за планиране и бюджетиране на основните и
спомагателните процеси в Камарата; да се въведе проста и конкетна
система за матриалния и нематериалния принос на членовете на КЧСИ в
работата на Камарата – част от дейностите, за които няма доброволци
ЧСИ, да се прехвърлят на служителите или на външни подизпълнители;
още по-голяма готовност на ръководството за общуване с членовете на
КЧСИ, дори да се възстанови практиката за организиране на изнесени
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заседания на Съвета на КЧСИ и регионални срещи в различни райони на
България и др.
Самите частни съдебни изпълнители тази година си поставят малко повисока оценка - 3.84 - от обичайната за своето лично участие и
принос в работата на Камарата /за сравнение 3.62 през 2014г./. Това
раздвижване в посока нагоре дава надежда на ръководството на КЧСИ,
че колегите осъзнават важността на личната си мотивация и
ангажираност на всеки един към общата кауза. Общите положителни
резултати от дейността на КЧСИ за 2015 г. са в подкрепа на тази
оценка и доказват, че успехите се дължат на общите ни усилия за
прогрес и просперитет на професията.

3.1.Национални конференции и работни срещи
И през 2015 г. Съветът на Камарата продължи да организира национални
конференции на ЧСИ, защото те очевидно са от полза за участниците и
се оценяват високо от повечето членове на гилдията. Проведени бяха
две национални конференции, на които се обсъждаха актуални въпроси и
проблеми, възникващи в практиката на ЧСИ. Форумите протичаха в дух
на открит диалог и активна дискусия по общите проблеми, вълнуващи
колегите в конкретните региони и в цялата страна.
След годишното отчетно-изборно събрание в края на м.януари, беше
организиран семинар по стратегическо планиране за новоизбраните
ръководни органи на КЧСИ – Съвет, ДК, КС и КПВКДЧСИ. Работният форум
се състоя от 27 до 29 май 2015 г. в гр. Велинград. Основните акценти
на дискусията бяха: програма на новия екип на ръководството с
приоритети и дейности в краткосрочен и средносочен план; очертаване
на визията на всеки един орган за работата му през следващия
тригодишен мандат, набелязване на стратегическите направления,
приоритетите, целите и конкретните дейности. Необходимо беше
представянето на правила за работа на Дисциплинарната комисия,
Контролния съвет и Комисията по правни въпроси и контрол на
дейността на ЧСИ. След предварителни заседания по комисии през
първия
ден,
техните
председатели
представиха
на
съвместното
заседание на следващия ден своите концепции за работа на поверените
им
органи
и
ресори.
Като
резултат,
бяха
обобщени
всички
конструктивни
предложения
и
се
набелязаха
стратегическите
направления и приоритетите в дейността на Камарата за следващите три
години. Обсъдени бяха и доста практически въпроси и проблеми от
работата на съдебните изпълнители.
На 30 май 2015 г. беше организирана Национална конференция на ЧСИ в
гр. Хисар, хотел „Аугуста“. По време на конференцията бяха обсъдени
законопроекти за изменение и допълнение на ГПК и подзаконовата
нормативна база към ЗЧСИ - изготвени от специална работна група към
Министерство на правосъдието. В дневния ред на конференция бяха
включени въпроси от особена важност, свързани с ежедневната дейност
на канторите на ЧСИ и зависещи от предстоящото публикуване на
тълкувателното решение по т.д. №2/2013г. на ОСГТК на ВКС за
принудителното изпълнение. Официално бе представен доклад за
проведения от м.март до м.май 2015г. повсеместен мониторинг на
дейността в канторите на ЧСИ. Ръководството на Камарата представи
пред колегите и проекта за честване на 10 – годишнината от
създаването на частното съдебно изпълнение, включващ и провеждането
на футболен турнир на държави – членки на Международния съюз на
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съдебните изпълнители. Разискваха се и редица конкретни процесуални
въпроси и проблеми на съдебното изпълнение, включително установени
порочни практики по отношение на начисляване на такси и разноски по
изпълнителните дела на ЧСИ и нарушаване на местната подсъдност.
На 3 октомври 2015 г. Хотел “Роял Спа“ в гр. Велинград стана домакин
на втората за годината Национална конференция на частните съдебни
изпълнители, която беше проведена почти в навечерието на празника по
повод Деня на частния съдебен изпълнител и 10-годишнината от
създаването на Камарата на ЧСИ. Председателят на Камарата поздрави
всички колеги и направи ретроспекция на успехите и проблемите на
гилдията за изминалата година. Конференцията отчете резултатите от
дейността на ЧСИ през 2015 г. Изнесен беше доклад за проведените
срещи на КЧСИ с български и международни институции, както и
изпълнението на дейността по сключените споразумения между Камрата и
ВСС, КФН, СЕМ, КТИ. По време на конференцията ръководството
представи на вниманието на делегатите предварителен проект за
изменение и допълнение на Устава на КЧСИ – в изпълнение на решението
на Общото събрание от 31 януари 2015г., което задължава Съвета на
Камарата да подготви и представи предложение и то да бъде включено в
днения ред на ОС в края на м. януари 2016г. Дискутирани бяха и
въпроси от процесуалната и организационната дейност на гилдията,
най-вече свързани с уеднаквяване на практиката по изпълнително
производство във връзка с тълкувателното решение на ВКС; въвеждането
на електронни търгове за извършването на публични продажби от ЧСИ;
течащия конкурс за частни съдебни изпълнители и др.
С организирането на националните конференции и работните срещи на
ЧСИ, както и с непрекъсната комуникация, която тече по електронна
поща между администрацията на Камарата и нейните членове, Съветът на
КЧСИ се стреми да води политика на информираност, с цел всички
колеги да бъдат постоянно в течение за дейностите и ангажиментите на
професионалната ни организация.
В края на изминалата 2015 г. Камарата на частните съдебни
изпълнители чества подобаващо своя професионален празник и 10 –
годишен юбилей! Като цяло, през цялата година имаше събития и
прояви, които преминаха под мотото на това честване – международен
футболен турнир през м. юни, регионални чествания през м. ноември,
официални събития на 4 декември.
16
ноември
Бургас

2015г.,

гр.

По случай 10 години от
създаването на Камарата на
частните
съдебни
изпълнители беше учредена
стипендия
от
1000
лв.,
която ще получи студент
отличник
от
Центъра
по
юридически
науки
към
Бургаския
свободен
университет. Това съобщиха
частните съдебни изпълнители от Бургаския регион на тържествения
коктейл по този повод. Критериите за получаването на стипендията ще
се изработят и обявят от ръководството на университета. На
тържеството присъстваха областният управител на Бургас Вълчо
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Чолаков, председателят на апелативния съд Деница Вълкова, директорът
на ТД - НАП Бургас Татяна Кънчева, омбудсманът Таньо Атанасов, както
и много юристи, представители на държавни институции и общественици.
Гостите поднесоха приветствия за празника и отчетоха ролята на
частните съдебни изпълнители за събиране на задълженията на
гражданите и бизнеса. ЧСИ Тотко Колев направи отчет за работата на
гилдията през 10-те години в региона. 220 хил. са образуваните
изпълнителни дела през 2012 г., през следващите две години те са
съответно 185 хил. и 178 хил. От началото на 2015 г. образуваните
дела са 88 500 дела.
18 ноември 2015г., гр. Добрич
10
даровити
деца
в
неравностойно
положение
ще
получат
награди
по
случай
Деня на славянската писменост
и култура – 24 май, обявиха
частните съдебни изпълнители
от район Добрички окръжен съд
на честването си по случай 10
години
от
създаването
на
Камарата на ЧСИ. Децата ще
бъдат определени от община
Добрич.
Частните
съдебни
изпълнители направиха и дарение за провеждане на турнир по плуване
„Златна Добруджа 2015“. На събитието присъстваха новоизбраният кмет
Йордан Йорданов, председателите и зам.-председателите на окръжния и
районния съд в града, както и от съдилищата в Балчик, Генерал Тошево
и Тервел, представители на административния съд, прокуратурата,
държавни институции и професионални организации.
19 ноември 2015г., гр. Пловдив
На тържеството присъстваха над 120 представители на държавни,
обществени и професионални
организации. Лично кметът
на Пловдив г-н Иван Тотев
поздрави частните съдебни
изпълнители.
Коктейла
уважиха председателите на
съдилищата от Пловдивския
регион,
прокурори,
следователи,
съдии
по
вписванията, представители
на НАП, адвокати, нотариуси
и много други партньори,
гости и приятели. Направено
беше и дарение на храна и
напитки на дом за стари
хора от частните съдебни изпълнители от Централния Южен район на
страната /Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Смолян,
Кърджали/.
4 декември 2015г., гр. София, хотел „Шератон Балкан“
Равносметката на Камарата на частните съдебни изпълнители показва,
че за 10 години частните съдебни изпълнители възстановиха над 6
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млрд. лева на бизнеса, гражданите, държавата и общините. 560 млн.
лева е сумата, която ЧСИ са внесли директно в бюджета на държавата.
„Когато
реформата
стартира
през 2005 г. малцина просветени
експерти
и
политици
бяха
наясно, че всъщност държавата е
тази, която има нужда от ЧСИ.
Те не създадоха тази професия,
за да дадат работа на „Х” на
брой юристи. Частното съдебно
изпълнение възникна в отговор
на
острия
дефицит
на
справедливост
в
страната
стотици
хиляди
неизпълнени
съдебни
решения,
силово
събиране на дълг срещу огромни
комисионни, както и повсеместното разбиране на гражданите и бизнеса,
че правилата не важат за всички и могат да не се спазват“, посочи в
приветсвеното си слово председателят на КЧСИ Георги Дичев.
По думите му в началото по-видима е била ползата от ЧСИ за бизнеса,
но все по-отчетлива става ролята на ЧСИ в събирането на дължимото
към общини, държавни институции и граждани. За 10 години сумата,
възстановена на граждани е 600 млн. лева. През последните 5 години
пък 100% е ръстът на делата в полза на държавата и на общините. Днес
се предлагат законодателни промени за въвеждане на електронни
търгове на имоти на длъжници без участието на ЧСИ, контролирани от
Министерство на правосъдието. В Народното събрание са внесени и
предложения, които да намалят цената на изпълнението, както и за
допълнителна зашита на социално уязвимите длъжници. Преди 10 години
ние показахме как една част от
съдебната система може да се
реформира. Въвеждането на ЧСИ
бе
обявено
за
най-добрата
реформа и то от институции,
които
все
още
имат
доста
коментари към съдебната система
като цяло. Факт е, че успяхме
да се превърнем в ефективен
регулатор на бизнес средата, в
източник
на
приходи
за
държавния и общинските бюджети,
в инструмент за решаване на
проблемите с дължими средства към работници, граждани, семейства.
„Достъпът до правосъдие трябва да се разбира и като достъп до
изпълнение на съдебните решения. Развитието на съдебното изпълнение
през последните години рязко ограничи силовото и незаконното
изпълнение на дълговете, каза заместник - председателят на Народното
събрание
Янаки
Стоилов,
който
участва
в
отбелязването
на
годишнината.
„Дейността на ЧСИ се открои като пример за колегиалност и
отговорност. Там, където държавата отказа да изпълни задълженията си
по събираемостта на вземанията на съдилищата, ЧСИ се показаха на
висотата на своето професионално и обществено положение и поеха тази
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изключителна тежка мисия. Реално те ще свършат работата на
държавата“, посочи Красимир Влахов, заместник - председател на ВКС.
„Преди ЧСИ имаше стотици хиляди
неизпълнени решения на съда. За
10 години показахте, че те
могат
да
се
изпълняват
ефективно“, заяви заместникминистърът
на
правосъдието
Петко Петков.
Българските
ЧСИ
получиха
подкрепа и от свои колеги от
цяла Европа, които пристигнаха
в
София
за
участие
в
международната
конференция
„Държава, икономика,
съдебно
изпълнение. Общи действия за стабилност и просперитет“, посветена на
юбилея. Гости на форума бяха ръководството на Международния съюз на
съдебните изпълнители /МССИ/ в лицето на президента и двамата
вицепрезиденти, съдебни изпълнители от Франция, Белгия, Холандия,
САЩ, Гърция, Литва, Латвия и Македония.
Президентът на МССИ г-жа Франсоаз Андрю заяви, че българският опит е
даван за пример в организацията им, която обединява 87 държави от
цял свят. „Един от изводите на икономическата криза е, че най-важно
е да се запази доверието между гражданите, държавата, съдебната
власт. Ние вярваме в качествата на българските частни съдебни
изпълнители и се надяваме държавата да продължи да им помага да
прилагат закона“, посочи Андрю.
10-тата годишнина на КЧСИ уважиха председателите на Висшия съдебен
съвет, Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара, Съюза на
юристите, народни представители, НАП, НИП, ИПИ, представители на
бизнес
организации,
университетски
преподаватели
и
мн.други.
Тържествена клетва положиха и част от новите съдебни изпълнители,
спечелили конкурс през 2015 г.
Вечерта на 4 декември беше посветена на организирания от Камарата
коктейл по случай празника ни. Модерната и нова зала на „Сити Арт
Център“ в столицата стана домакин на приятното събитие, където
колеги, международни и български гости и приятели на КЧСИ се
веселиха до късно през нощта в очарователната компания на Йоана
Драгнева и квартет „Интро“. Имаше веселие, почерпка, музика,
наздравици, спомени, усмивки и сълзи … от всичко по малко, но от
сърце!
3.2.Взаимодействие с институциите
Работата на Съвета на КЧСИ през изминалата 2015 година с държавните
институции,
медии
и
обществени
организации
бе
изключително
интензивна. Новото ръководство на Камарата,
избрано в юбилейната
2015 година,
влезе в мандат с категорична заявка – за още повече
контрол и за електронизация на процесите в нашата работа. Дейността
в този период се предопределяше до голяма степен от програмата за
развитие на Камарата, което Председателят и неговия екип заявиха още
при избора си по време на Общото събрание в началото на 2015 г.
Камарата
на
взаимодействия

ЧСИ
за

реализира
създаване

множество
инициативи,
срещи
и
на
възможности
за
конструктивни
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законодателни промени, ефективна комуникация и обмен на документи по
електронен път.
На 27 юни 2014 г. Тогавашният екип на Министерство на правосъдието
представи проект за допълнение на Тарифата за таксите и разноските
към Закона за частните съдебни изпълнители, с който предложи да
отпадне пропорционалната такса върху сумата, която длъжникът е
погасил в срока за доброволно изпълнение. В мотивите бе записано, че
целта на промяната е да се уеднакви регламентацията на събираните от
частните и държавните съдебни изпълнители такси за изпълнение на
парични вземания в хипотезата на извършено от длъжника доброволно
плащане в срока за доброволно изпълнение. На 23 юли Министерският
съвет прие Постановление №215 за допълнение на Тарифата за таксите и
разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, приета с
Постановление № 92 на Министерския съвет от 19.04.2006 г. Съгласно
допълнението: „Върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за
доброволно изпълнение, такса не се събира“. Камарата излезе с остра
позиция и обжалва постановлението пред ВАС
С Определение №10279/29.08.2014г. Върховният административен съд
(ВАС) спря действието на промените в тарифата на частните съдебни
изпълнители. През октомври 2014 г. обаче ВАС реши, че отмяната на
таксата на частните съдебни изпълнители при плащане в срока за
доброволно изпълнение, направена в последния момент от кабинета
"Орешарски", е законна. С Решение №15565/18.12.2014г. тричленен
състав отхвърли жалбата на Камарата на частните съдебни изпълнители.
КЧСИ незабавно обжалва решението пред петчленен състав на ВАС. Едва
в края на 2015 г. съставът постанови Решение №13014/02.12.2015 г. по
адм. дело № 4389/2015, с което съдът изцяло възприема тезата на
Камарата на ЧСИ, че промяната в Тарифата за таксите и разноските към
ЗЧСИ е извършена не само в нарушение на процедурата по закон, а и в
противоречие с материалния закон. Съдът обяви за нищожно, поради
липсата на компетентност, решението на Министерски съвет за промяна
в ТТРЗЧСИ, направени в последния ден от работата на правителството
на Пламен Орешарски.
Камарата винаги е поддържала позицията си, че подобни изменения на
практика разрушават изцяло съдебното изпълнение в България, но това
изобщо не спира корпоративния интерес, който не се посвени да
предлага дори очевидно противоконституционни норми в новия Кодекс за
застраховането. Народните представители обаче не допуснаха тяхното
приемане и на второ четене в Парламента бе отхвърлен предлагания
чл.381, с който на практика се въвеждаше временна забрана за
образуване на изпълнителни дела срещу застрахователни дружества.
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Дейността на ръководството на Камарата и през 2015 г. до голяма
степен бе свързана с иницииране в Парламента на законодателни
инициативи относно ГПК, които да са в интерес на гражданите,
държавата и бизнеса, а именно:
1. Създаване на гаранция за несеквестируемите вземания по
банкови сметки:

детски, болнични, социални помощи и обезщетения

пенсии и възнаграждения за труд
2. Разширяване обхвата на обжалваемите действия, включително:
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отказите на съдебния изпълнител да спре, прекрати и
приключи изпълнителното дело

отказите за извършване на нова оценка с вещи лица при
оспорване на определена цена на вещта

разноските по изпълнението, независимо дали съдебният
изпълнител е постановил изричен акт за тях

постановленията за възлагане на движими вещи, когато са
продадени по реда на недвижимите имоти
3. Създаване на гаранции за обективност и справедливост на
оценката на движимите и недвижимите вещи:

задължително участие на вещо лице, освен при малките по
размер
задължения, при които оскъпяването не е икономически
оправдано

при оспорване на цената задължително извършване на нова
оценка с друго или повече вещи лица

началната цена при първата публична продан не може да
бъде по-ниска от данъчната оценка на имота
4. Създаване на допълнителни гаранции за правото на защита на
длъжниците:

образуване на изпълнителни дела по постоянен адрес или
седалище на длъжника

утежняване прехвърлянето на изпълнителни дела между
съдебни изпълнители в един и същи район

задължително назначаване на особен представител, когато
длъжникът не може да бъде намерен

спиране на публичните продани при внасяне не на 30, а на
20 % от дълга
5. Повишаване крайните цени на провежданите търгове и
премахване възможностите за манипулации от страна на наддавачи:

публична продан на групи от вещи, а не само на отделни
такива

участие
само
с
едно
наддавателно
предложение
и
неоттегляемост на същото

удължаване срока за внасяне на цената, възможност за
участие с банков кредит

повишаване на началната цена на търга от 75 на 90 % от
стойността на вещта при първа продан и от 80 на 90 % от началната
цена на предходната при последваща продан;
6. Електронизация на изпълнителния процес:

въвеждане на електронни запори
7. Въвеждане на електронни търгове, доброволни продажби и
възможност за покупка на недвижими вещи с кредит:

Министерството на правосъдието създава и поддържа единна
онлайн платформа за електронни публични търгове

Движимите и недвижими вещи, срещу които е насочено
принудителното изпълнение да се продават без участието на ЧСИ на
електронни търгове.

Покупката на вещите да може да се финансира от банкова
или от кредитна институция, регистрирана по Закона за кредитните
институции

По писмено искане на собственик на имот същият да може да
се продава през електронната платформа – доброволна продажба.

24


Пълна надеждност и прозрачност на процедурата
8. Промени,
които
да
доведат
до
реално
изпълнение
на
задълженията за лични отношения и предаване на дете:

Ако длъжникът не изпълни доброволно, съдебният изпълнител
може да му налага глоба по чл. 527 ал. 3 за всяко неизпълнение,
както и със съдействието на полицейските органи и кмета на общината,
района или кметството да отнеме детето принудително и да го предаде
на взискателя

След влизане в сила на постановлението за налагане на
глоба, същото се изпраща на Националната агенция за приходите, която
възлага на същия съдебен изпълнител неговото събиране по реда на
ГПК.
9. Предложения за промени в Наредбата за изплащане от
държавата на присъдена издръжка
в полза на хората, които имат да получават присъдена
издръжка чрез държавата.
В КЧСИ сме наясно с недостатъците в принудителното изпълнение и
затова държим на законодателни промени в ГПК, които да възстановят
баланса между длъжници и кредитори, без от това да страда бързината
и ефективността на процеса. С много работа и прозрачност се стремим
да постигнем целта си - институциите, бизнесът и гражданите да са
убедени, че съдебното изпълнение у нас работи в услуга на
обществото.
Всички тези предложения бяха разработени и подготвени от Камарата на
ЧСИ с активното съдействие на експертите от Министерство на
правосъдието. Надяваме се, че в Парламента те ще срещнат подкрепа и
ще бъдат приети максимално бързо през 2016 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Работата с Министерство на правосъдието през изминалата отчетна 2015
г. година протече под знака на множество формални и неформални срещи
и съвместни работни групи. Благодарение на новото ръководство на МП,
диалогът беше възстановен, в резултат на което се активизира
работата по нашите предложения за промени в ГПК. Към министерството
се сформира голяма работна група с участието на множество експерти съдии от ВКС, съдебни изпълнители, адвокати. След тежки спорове и
дискусии успяхме да убедим колегите, че предлаганите от нас
изменения са важни и необходими и те залегнаха в проекта на МС,
който беше внесен в парламента.
Успоредно с основните задачи, вниманието ни беше ангажирано и от
провеждания за пръв път след 2006 г. национален конкурс за ЧСИ, покъсно и за помощници. Заедно с Министерството направихме наистина
всичко по силите си за едно честно и обективно състезание, при което
в професията да влязат най-подготвените, най-достойните кандидати.
Спечелилите
кандидати
имат
пълното
право
да
се
гордеят
с
постигнатото, защото предоляха тежко изпитание. Провеждането на
сложен конкурс с такава обществена важност, нямаше да бъде толкова
успешно,
ако
екипите
на
МП
и
КЧСИ
не
работеха
в
пълно
разбирателство,
съдействие
и
взаимопомощ.
Благодарни
сме
за
коректността
и
експедитивността
както
на
ръководството
на
Министерството, така и в частност на колегите от Дирекция
«Взаимодействие на съдебната власт».
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Друг аспект от доброто взаимодействие с Министерство на правосъдието
е изготвянето и приемането още в началото на 2015 г. на отлаганата 8
години Наредба за извършване на финансов контрол върху дейността на
ЧСИ (ДВ, бр. 17/06.03.2015г.). Съласно наредбата финансовите
инспектори ще имат право да проверят всички плащания по дадено дело.
Те ще имат достъп до пълната документация, свързана с финансовото
изпълнение на делото. Инспекторите ще проверяват точното определяне,
начисляването и събирането на такси по отделни изпълнителни
действия, как са постъпвали суми по сметките на ЧСИ, тяхното
управление, правилното им движение, разпореждането и отчитането.
Задължение на ЧСИ е да осигури достъп до кантората и до оригиналите
на документите. Самата Камара има своя програма за проверки, която
също отчита дали се работи по правилата.
През месец октомври 2015 г. се проведе изключително ползотворна
работна среща между Съвета на КЧСИ, членовете на ДК и проверяващите
от страна на КЧСИ, и финансовите инспектори, както и тези по ЗСВ от
страна на МП. На форума бяха обсъдени актуални проблеми в работата
на Дисциплинарната комисия, контролът върху дейността на ЧСИ, както
и конкретни мерки за подобряване на взаимодействието между КЧСИ и
инспекторите от МП. Камарата ще продължи да работи в тясно
сътрудничество с инспекторите на министерството, защото това е
начинът за постигане на пълен и ефективен контрол върху дейността на
канторите. Той не е самоцел, а средство всички ЧСИ да спазват
стриктно закона и правилата. Постигна се договореност, че за да
бъдат максимално резултатни, тези съвместни работни срещи между МП и
КЧСИ ще се провеждат два пъти годишно.
През 2016 г. ни предстои и неотложната задача за финализиране на
резултата от работата на работната група в МП относно изготвяне на
Проекти за изменение и допълнение на Наредба №4 за служебния архив
на частните съдебни изпълнители /особено в частта за архивиране и
унищожаване на документация по изпълнителните дела/. За съжаление,
тази дейност все още не е доведена до успешен резултат, а в същото
време е крайно наложително да се приемат съответните нормативни
изменения и допълнения и в Наредбата, тъй като те са с особена
важност за дейността на ЧСИ.
НАЦИОНАЛЕН ОМБУДСМАН
Камарата на ЧСИ вижда в институцията на Омбудсмана на Република
България възможност за обсъждане на законодателни и нормативни
промени. Ръководството на нашата организация разглежда работата си с
Омбудсмана в тази посока като реализиране на практика на водещия
демократичен
принцип
за
взаимодействие
между
професионалните
организации, неправителствения сектор, гражданите и държавата.
На 18 декември 2015 г. се проведе среща с г-жа Мая Манолова. На
срещата нашите представили заявиха категорично готовността си КЧСИ
да
започне
активно,
работно
и
ефективно
взаимодействие
с
институцията
на
Националния
Омбудсман.
Основните
сфери
на
взаимодействие, които Камарата предложи са:
 Жалби на граждани

Започване на реална съвместна работа между КЧСИ и
Омбудсмана на Република България по отношение на гарантиране на
правата на гражданите;
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Изработване на детайлен механизъм за взаимодействие,
предоставяне на информация и проследяване на резултати между
институцията на Омбудсмана на Република България и КЧСИ при
постъпване на жалби и сигнали на граждани относно дейността на
отделни ЧСИ.

Подготовка на Протокол за взаимодействие между двете
институции по отношение на жалби, сигнали и питания на граждани, в
който ясно и конкретно да бъдат заложени механизмите, етапите,
експертния ресурс, взаимодействието, отговорностите и стъпките за
изпълнение и контрол. Предлагайки този документ, КЧСИ на практика
демонстрира, че подкрепя обективен граждански контрол над дейността
на професията на ЧСИ, осъществен именно чрез институцията - символ
на опазване на гражданските права.

Регулярен публичен отчет за взаимодействието между КЧСИ и
Омбудсмана на Република България.

Съвместни приемни - Организиране на съвместни приемни в
София и в областните градове с цел:

Противодействие на тенденцията гражданите да не се
интересуват и да не знаят правата си както по принцип, така и в
частност в изпълнителния процес;

Превенция и изпреварваща информация, която да помага на
гражданите да обмислят и планират добре действията си преди да
поемат дълг, поръчителство и пр.;

Подкрепа за гражданите на ранен етап, формулиране на найдобрите от законова и социална гледна точка решения за граждани длъжници, които вече са част от изпълнителния процес;

Получаване на жалби, сигнали, питания за функционирането
на ЧСИ в определен регион.

Законодателни предложения – подобряване на изпълнителния
процес в интерес на хората - Внесените в 43-то Народно събрание
предложения
на
КЧСИ
за
законодателни
промени
в
Гражданскопроцесуалния.
Предложенията на Камарата на ЧСИ към Омбудсмана на РБългария бяха
представени в писмен вид. По време на срещата се дискутираха точка
по точка. Г-жа Манолова пое ангажимент да ги обмисли и срещите между
двете институции да станат регулярни – с цел постигане на по-добра
ефективност от взаимодействието.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
По наша инициатива и изпратени писма до държавните институции, през
изминалата 2015 г. се проведоха две официални и няколко неформални
срещи на ръководствата на Камарата на ЧСИ и Националната агенция за
приходите. На срещите, състояли се съответно на 12 май и 18 ноември,
присъстваха и представители на «Информационно обслужване» АД.
Основен акцент на преговорите беше подписването на тристранно
споразумение за предоставяне на информацията, получавана, включително
по силата на Глава пета от Закона за Националната агенция за
приходите, съхранявана и поддържана от Националната агенция за
приходите, по електронен път от НАП, чрез обработващия данните
„Информационно обслужване” АД на Камарата на ЧСИ в лицето на нейните
членове – действащи частни съдебни изпълнители и техните помощник частни съдебни изпълнители, включително с възможност за разпечатване
на хартиен носител на получените в резултат на справките документи.
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Крайната цел на проекта е да се преустанови размяната на документи
на хартиен носител, което от своя страна ще спести на канторите
значителни разходи за консумативи, призовкари, пощенски и куриерски
услуги. От НАП увериха, че е технически възможно ЧСИ да получават по
електронен
път
справки
за
имуществото
на
длъжниците
по
изпълнителните дела - съществуващи трудови договори и открити
банкови сметки за юридически лица. Уведомленията и удостоверенията
по чл. 191 от ДОПК също би следвало да се изпращат и получават по
електронен път. Тенденцията е да се преминава от комуникация и
размяна на информация по е-мейл между съдебните изпълнители и НАП,
към уеб-базиран портал за работа в реално време.
Резултатите от срещите бяха обещаващи и доведоха до реален резултат
– проект на споразумението беше съставен от КЧСИ и изпратен на
страните. Към настоящия момент текат съгласувателни процедури в
двете институции.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД
На основание чл.128, ал.1 ЗСВ, с разпореждане на Председаталя на
Върховен касационен съд от 11.01.2013
г.
беше образувано
тълкувателно дело №2/2013 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска
колегии.
Поводът
беше
постъпило
предложение
от
заместник
председателите и ръководители на Гражданска и Търговска колегия на
ВКС за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на
Гражданска и Търговска колегия на ВКС по някои въпроси, свързани с
проблемите
на
принудителното
изпълнение,
по
които
е
налице
противоречива практика на съдилищата по тълкуване и прилагане на
закона по смисъла на чл.124, ал.1 ЗСВ.
В законоустановените срокове беше предоставена възможност
заявяване на становища на посочените в чл.129 ЗСВ лица.

за

Още на 4 март 2013 г. Камарата на частните съдебни изпълнители
депозира официално своето становище по всички 13 въпроса, предмет на
тълкувателното дело.
През последните две години бяха насрочени и проведени общо осем
открити заседания на Общото събрание на Гражданска и Търговска
колегии по т. д. №2/2013
г. – три заседания през 2013г., три
заседания през 2014г. и две заседания през 2015г. Като резултат, на
последното заседание от 27.04.2015г. върховните съдии стигнаха до
консенсус по някои от най-спорните и противоричиви въпроси.
Тълкувателно решение №2/2013г. беше официално публикувано на 26 юни
2015 г.
НОТАРИАЛНА КАМАРА И ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Камарата на ЧСИ, Нотариалната камара на Република България и Висшия
адвокатски съвет вече девета поредна година поддържат добри
партьорски отношения. Като продължение на тази добра традиция на 20
март 2015 г. в седалището на КЧСИ се проведе тристранна среща между
КЧСИ, НК и ВАС, която имаше особено значение за трите гилдии,
предвид постигането на взаимни договорености за сътрудничество и
взаимодействие
при
условията
на
враждебна
политическа
и
институционална среда за трите гилдии. Обсъден бе проект на ЗИД на
Закона за адвокатурата, внесен на първо четене в Народното събрание.
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Представителите
на
нотариалната
и
адвокатската
гилдия
имаха
принципни разногласия по текстовете на законопроекта, които не
можаха да бъдат изгладени по време на срещата, независимо от
мнението на ръководството на КЧСИ, което имаше ролята на медиатор по
време на срещата.
Като естествена закономерност на волята на КЧСИ и Нотариална камара
да се развиват като модерни европейски организации, и в контекста на
инициативите за електронно правителство, по време на последващи
срещи като приоритет отново се постави и развитието на електронните
системи, платформи и регистри – основен инструментариум в работата
на ЧСИ и нотариуси за постигане на бързина, ефективност и защита на
гражданите от грешки и имотни измами. Основни направления на
съвместната дейност между ЧСИ и нотариуси и през 2015 г. бяха:
създаването с общи усилия и средства на електронен регистър на
сделките с МПС и запорите върху тях и предоставянето на отдалечен
достъп на КАТ до тази информация; извършването по електронен път на
действията на ЧСИ и нотариуси, свързани с Имотния регистър;
участието в работна група към Министерство на правосъдието за
промени в Правилника по вписванията; засилване на сътрудничеството с
Агенция по геодезия, картография и кадастър.
СПОРАЗУМЕНИЯ
ВЗЕМАНИЯ

С

ДЪРЖАВНИ

ИНСТИТУЦИИ

ЗА

СЪБИРАНЕ

НА

ПУБЛИЧНИТЕ

ИМ

Комисията за финансов надзор, Висшият съдебен съвет и Съветът за
електронни медии са институциите, на които КЧСИ вече официално
сътрудничи за събиране на публичните им вземания.
СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ: На 11 юни 2015 г. подписахме първото за
годината споразумение СЕМ да възлага събиране на вземанията си за
държавни такси, дължими съгласно Тарифата за таксите за радио- и
телевизионна дейност, както и по издадени наказателни постановления.
Повечето членове на КЧСИ дадоха съгласието си за образуване на
изпълнителни дела с взискател СЕМ. Списъкът с техните имена е
депозиран при партньорите от СЕМ.
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ: Инициативата за подписване на споразумение с ВСС
беше на Камарата на ЧСИ. Предложихме събиране на вземанията на
съдилищата по присъдените им разноски в размер на над 35 млн.лева,
след като се сезирахме за проблема от медийни публикации и поискахме
среща с ръководството на ВСС. Същата се състоя на 27 април.
Двустранното споразумение беше подписано на 1 юли 2015 г. от
представляващия ВСС г-жа Соня Найденова и председателя на КЧСИ г-н
Георги Дичев. На практика, с този акт ВСС и КЧСИ се съгласиха да
обединят усилия за осъществяване на съвместен проект за повишаване
събираемостта на публичните държавни вземания в полза на съдебната
власт. ВСС отправи препоръки към административните ръководители на
органите на съдебната власт за възможността да възлагат събирането
на ЧСИ и реда, по който да става това. Според споразумението
конкретните действия по възлагане и отчитане на събраните вземания
се извършват от административните ръководители на всеки орган на
съдебната власт и от оправомощени от него лица, в зависимост от
конкретния случай и съответния ЧСИ, на когото са възложени за
събиране вземания.
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР: Последното споразумение стана факт на 10
юли 2015 г. С § 82 от Заключителните разпоредби на Закона за
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изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни
книжа (обн. ДВ в бр. 103 от 2012
г.) са направени изменения и
допълнения в ЗКФН. Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 7 от ЗКФН
определените в закона такси, събирани от КФН, които са просрочени,
подлежат на принудително изпълнение от публични изпълнители по реда
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) или от съдебни
изпълнители по реда на ГПК. Съгласно чл. 27а, ал. 1 от ЗКФН глобите
и имуществените санкции подлежат на принудително изпълнение от
публични изпълнители по реда на ДОПК или от съдебни изпълнители по
реда на Гражданския процесуален кодекс. След няколко проведени
съвместни срещи още през 2014г. и внимателен анализ на правната
рамка, през 2015 г. Комисията за финансов надзор възложи за събиране
от ЧСИ на частните и държавните си вземания.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ /ИАГ/
МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР /ДАМТН/

И

ДЪРЖАВНА

АГЕНЦИЯ

ЗА

Камарата на ЧСИ вече има действащо подписано споразумение от
предишен период и с ИАГ. На 13 юни 2014 г., след предварителни
разговори и консултации, ръководството на КЧСИ и представители на
Изпълнителната
агенция
по
горите
се
срещнаха
и
подписаха
споразумение за събиране на публичните задължения на агенцията.
Както тогава посочиха и от Министерството на земеделието и храните,
със споразумението очакват да се повиши събираемостта на наложените
глоби
и
имуществени
санкции
по
влезли
в
сила
наказателни
постановления.
Подобна неформална договореност беше постигната през 2014 г. на
среща с представители на ДАМТН. Агенцията разполага със списък с
всички действащи ЧСИ на територията на РБългария.
Анализ на резултатите от съвместното ни сътрудничество с всички
гореизброени институции би могъл да бъде направен след известен
период от време, за да имаме възможност да съберем информация от
частните съдебни изпълнители за броя на новообразуваните дела с
взискател държавата и събраните суми по тези дела.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ /ДАНС/
Сътрудничеството на КЧСИ с ДАНС е традиционно. Поне веднъж в
годината се провеждат регулярни срещи, като същите протичат в тон на
добронамереност и имат за цел да се отстранят пропуските, които ЧСИ
допускат, за да не се стига до съставяне на актове за установени
нарушения.
На 2 юли 2015 г. Камарата на ЧСИ участва със свой представител в
заключителна пресконференция в ДАНС по повод представяне на
резултатите от проект по ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ:
„Въвеждане на стандартна информационно-комуникационна система със
защитен интернет портал за електронно обслужване на държавната
администрация, бизнеса и гражданите при прилагане на мерките за
превенция на изпиране на пари и финансиране на тероризъм“.
Изпълнителите на проекта отчетоха резултатите от него, а именно
създаването на база данни и интернет – портал, през който 31
категории задължени по ЗМИП лица (в т.ч. и частните съдебни
изпълнители) да подават сигнали за подозрителни операции по чл.13,
ал.2 ППЗМИП, уведомления за плащания
по чл.11а от ЗМИП и за
изменени
или
новоприети вътрешни
правила
за
контрол
и
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предотвратяване изпирането на пари по чл.16 ЗМИП. Порталът може да
бъде намерен на адрес https://aml.dans.bg/dans, но на този етап все
още няма готовност за реалното му ползване от потребителите, тъй
като предстои да се обмисля редът, по който ще става регистрацията в
него на потребителителите, каквито са и ЧСИ.

КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ /КТИ/
На 8 септември 2015 г. КЧСИ участва в кръгла маса, организирана от
КТИ по проект на ОПАК, на тема: „Изграждане на оперативно съвместима
информационна
система
на
Контролно-техническата
инспекция
и
внедряване на нови електронни административни услуги“. Частните
съдебни изпълнители са бенефициент по този проект, тъй като през
2014 г. КЧСИ подписа писмо за партньорство с КТИ по този проект. По
време
на
кръглата
маса
бяха
презентирани
възможностите
на
презентираната информационна система. Същата към настоящия момент
съдържа 15 млн. записа – цялата досегашна база данни на КТИ за
вписаната при тях ЗГТМЗР (Земеделска и Горска Техника и Машини за
Земни Работи) с данни за собственост, наложени запори и заявено от
собственика местонахождение на техниката. Достъпът до системата се
осъществява с КЕП, след предварително получен от Камарата на ЧСИ
списък на потребителите с техните е-мейл адреси, на които ЧСИ ще
получат
потребителско
име
и
парола
за
достъп.
Засега
в
информационната система все още не е активна опцията за ЧСИ да
налагат запори на такава техника по електронен път, но ще бъде
възможно да се изготви, тъй като изпълнителят на проекта разполага с
уеб-сървис за съвместимост с други информационни системи, след
съгласуване с техните разработчици. В системата се отразяват
наложените запори и тяхното вдигане. При наличие на запор КТИ не
допуска промяна в регистрацията на ЗГТМЗР. На този етап ЧСИ могат да
правят следните справки: 1) Справка по вид техника, като се търси по
марка, модел и № на рама и излиза кой е собственик на техниката,
както и къде е заявеното при регистрацията й местонахождение; 2)
Справка по рег. № на такава техника - излиза кой е нейният
собственик; 3) Справка по лице, ЕИК, Булстат, ЕГН - излизат всички
регистрирани на името на това лице "ЗГТМЗР" и наложените върху тях
запори, особени залози и т.н. ; 4) Справка за свидетелство за
правоспособност на физическо лице да управлява и работи със
"ЗГТМЗР". Според уверенията на КТИ, системата работи и може веднага
да се ползва. Администрацията на Камарата вече има готовност да
представи на КТИ при поискване списък на ЧСИ, заявили съгласие за
ползване на базата данни от информационната система.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО /ДАЗД/
На 20 януари 2015 г. наш представител участва в конференция,
организирана от ДАЗД, партньорство с гражданските организации
Фондация „Бащи за отговорно родителство”, Асоциация за детско
развитие „Член 24”, Асоциация „Детство и с тати” на тема „Правото на
детето на лични контакти и с двамата родители. Родителски
конфликти”. Целта на конференцията бе да бъдат обсъдени мерки за
синхронизиране и оптимизиране на взаимодействието между институциите
за гарантиране на правото на детето на лични контакти и с двамата
родители.
На
събитието
бяха
поканени
народни
представители,
представител на администрацията на Омбудсмана на Р България, съдии,
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прокурори, адвокати, съдебни изпълнители, представители на МВР,
МТСП, МП, Агенцията за социално подпомагане, научни работници,
УНИЦЕФ,
медиатори,
представители
на
неправителствения
сектор,
родители.
Организирането на тази конференция беше продиктувано, от тревожната
тенденция на нарастване на броя на случаите на деца, израстващи в
процес на раздяла/развод на родителите, при които децата се въвличат
в спора между родителите и са лишени от възможността да осъществяват
лични контакти и с двамата си родители, което е основно право на
детето, регламентирано в чл. 9, т. 3 от Конвенцията на ООН за
правата на детето. Практиката показва, че раздялата на родителите,
особено когато има и конфликт между тях, дава негативно отражение
върху детската личност и психика. В тези случаи се въвличат различни
институции, които въпреки предприетите действия, съобразно своите
компетенции,
нямат
ефективни
механизми
за
въздействие
върху
родителите, за да вземат най-доброто решение в интерес на детето си
и да прекратят конфликтните взаимоотношения помежду си. Това от своя
страна налага и извода от необходимостта от преглед на действащите
механизми, норми, на практиката, и изготвяне на предложения за
оптимизиране на междуинституционалното сътрудничество, с оглед
създаване на гаранции за спазване на правата на детето.
По време на дискусиите, предвидени в дневния ред на конференцията,
бе представен международен опит за решаване на родителски конфликти
и бяха обсъдени възможностите за прилагането му в България.
Нашият представител г-н Александръ Дачев – ръководител направление
„Правни въпроси“ към Съвета на на КЧСИ, докладва на заседание за
резултатите от проведения форум. В резултат, Камарата излезе с
официално становище относно мерки за синхронизиране и оптимизиране
на взаимодействието между институциите за гарантиране на правото на
детето на лични контакти и с двамата родители, което беше депозирано
в ДАЗД в края на м.януари 2015г. КЧСИ смята, че следва да се промени
ГПК в частта за предаване на деца и осъществяване на лични отношения
с тях, тъй като в момента родителите и децата са в невъзможност да
получат реално изпълнение. Изготвили сме съответните законодателни
предложения и се надяваме, че същите ще бъдат възприети от НС.

ЦЕНТЪР ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ
През миналата година Камарата на частните съдебни изпълнители прие
да е партньор на Сдружение „Център за правни инициативи“ по проекта
„Инициатива за съдебно изпълнение в услуга на обществото“. Той се
реализира
по
Програмата
за
подкрепа
на
неправителствените
организации в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009 – 2014. Проектът е с продължителност
десет месеца. Откриващата конференция се проведе на 14 юли 2015 г. в
Гранд хотел „София“.
„Желанието на КЧСИ е този проект да предложи наистина задълбочено и
независимо изследване на изпълнителното производство у нас. Самият
факт, че влизаме като партньор е показателен, че КЧСИ е открита за
всякаква форма на дебат и на разумни бъдещи промени в системата на
частното съдебно изпълнение. Ще участваме активно в проекта с
информация
и
експертиза.
Един
от
акцентите
в
проекта
е
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информираността на гражданите относно правата им. Самата КЧСИ
стартира миналата година именно такава информационна кампания за
правата на длъжници и кредитори. Практиката ни е научила, че липсата
на информация вреди на всички страни в процеса. Това е един от
факторите за негативното отношение към ЧСИ, които в крайна сметка не
съдят, а само изпълняват решенията на съда“, посочи председателят на
КЧСИ Георги Дичев по време на откриващата пресконфереция.
Самите организатори заявиха, че близо десет години след приемането
на Закона за частните съдебни изпълнители обществото е силно
разделено в отношението си към частното съдебно изпълнение. Бизнесът
многократно е заявявал своята подкрепа, докато гражданите изразяват
все по-силно недоволство срещу системата, стигащо в крайните си
проявления до призиви за отмяна на модела и за връщане към системата
на държавно принудително изпълнение. Извън спорадични дискусии по
повод поредни законодателни изменения в процесуалните закони, липсва
цялостен
и
задълбочен
анализ
на
функционирането
на
модела.
Споменатите
обстоятелства
са
причината
у
представителите
на
сдружение „Център за правни инициативи" да се зароди идеята за
провеждане на изследване по темата. Проектът беше представен от
неговия ръководител – адвокат Милена Бойчева. Чуждестранен гост на
събитието беше Кристофър Томпсън – участник в работната група по
изработването на Закона за частните съдебните изпълнители (ЗЧСИ)
преди 10 години.
„През 2005 година Европейската комисия беше квалифицирала системата
на изпълнителното производство в България като нефункционираща,
поради големите финансови загуби. След като почерпихме добри
практики от уредбата в Полша и Холандия, днес – 10 години по-късно благодарение на дейността на частните съдебни изпълнители в страната
има събрани дългове в размер на 5, 4 млрд. лева", коментира г-н
Томпсън. Частните съдебни изпълнители се занимават с повече
изпълнителни дела от държавните и имат по-голяма успеваемост. Факт
е, че приемането на Закона за частните съдебни изпълнители с
абсолютно единодушие от всички партии в парламента води до
положителни промени – премахване на пречките за достъп до правосъдие
и принудително изпълнение; създаване на ефективна система за контрол
и надзор. Оказва се, че в сравнение със съседните държави Македония, Сърбия - реформата у нас е започнала доста по-рано, а
албанският законодател черпи идеи от българския Закон за частните
съдебни изпълнители. Кристофър Томпсън изрази мнението си, че към
настоящия момент с дейността си частните съдебни изпълнители са
спомогнали много за развитието на икономиката в България, като
следващата стъпка, която трябва да направят, за да спечелят
доверието на обществото, е осигуряването на прозрачност и отчетност
на процедурите по принудително изпълнение.
Анализът
трябва
да
обхване
всички
нормативни
и
подзаконови
нормативни актове във връзка с изпълнителното производство, съдебна
практика
по
незаконосъобразни
действия
на
частни
съдебни
изпълнители, преглед на граждански и наказателни дела срещу съдебни
изпълнители. Част от дейностите ще бъдат свързани с медийно
отразяване на резултатите от прегледите на доклади и данни,
предоставени от Камарата на ЧСИ. Представители на „Центъра за правни
инициативи" ще проведат интервюта с различни категории лица –
практикуващи частни и държавни съдебни изпълнители, адвокати,
кредитори и длъжници в лицето на търговски дружества, банки. Ще се
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сформират фокус групи, ще се извърши и икономически анализ с помощта
на Института за пазарна икономика. Резултати от проекта ще бъдат
представени публично през пролетта на 2016 г.

3.3. Връзки с обществеността и медии
През 2015 година Камарата на частните съдебни изпълнители продължи
да информира обществеността чрез медиите за ключови събития и теми,
свързани с дейността си. Наред с периодично изпращаната пресинформация, бяха реализирани и медийни участия на представители на
Камарата в електронни и печатни издания.
Сериозни усилия се положиха в
изпълнение на програмата ни за
публичност,
прозрачност
и
проактивна медийна политика.
Популизмът,
демагогията
и
понякога откровените лъжи вече
се
посочват
и
разкриват
публично.
По
отношение
дейността
на
ЧСИ
през
изминалата
година
стотици
материали излязоха в медиите,
като ясно се вижда, че тази
политика
има
резултат
–
обективните, информационни и
полезни за хората публикаци са
много повече от преди. Принос
за това имат и проведените два семинара с медиите през годината /на
25 април и на 6 ноември/, които КЧСИ ще продължи да организира, за
да достига обективна информация до гражданите.
Заложихме и на информационна кампания, насочена директно към
гражданите. В рамките й Камарата организира безплатни консултации
чрез своя сайт, безплатна разяснителна брошура, регионални събития с
цел повишаване информираността на гражданите и обществото за
естеството на работата на ЧСИ. Кампанията си постави за цел да
предостави практична информация, да даде отговор на най-често
срещаните въпроси, да разсее заблудите и спекулациите за професията
на частния съдебен изпълнител. Актуализирахме секция „Въпроси и
отговори“ в интернет - страницата bcpea.org и с предоставяне на
възможност да се задават конкретни въпроси чрез формата за обратна
връзка.
Кампанията продължи с директен
контакт с хората. КЧСИ участва
в
инициативата
на
Джуниър
Ачийвмънт България „Мениджър за
един ден“.
Десетокласничките
от
Велико
Търново Магдалена Лазарова и
Полина Аврамова работиха като
частни съдебни изпълнители в
рамките
на
инициативата
на
Джуниър
Ачийвмънт
България
„Мениджър за един ден“. На 25
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март 2015 г. те се присъединиха към екипа на частният съдебен
изпълнител Виктор Георгиев. Двете момичета са на 16 години и учат в
СОУ „Вела Благоева“ в град Велико Търново. Те сами са пожелали да
станат частен съдебен изпълнител за един ден.
Камарата на частните съдебни изпълнители подкрепя отварянето на
вратите на канторите за инициативата, тъй като отговорностите на
професията са огромни, а тя все още e млада и малко позната.
Десетокласничките, които учат „Предприемачество и бизнес“ научиха
какви са правомощията и услугите на частните съдебни изпълнители,
как е организирана дейността в канторите и как работят електронното
правосъдие и електронните услуги в областта на съдебното изпълнение.
Те получиха сертификат за постижение от Джуниър Ачийвмънт България и
от менторите Виктор Георгиев и ДЗЗД „Частни съдебни изпълнители
Глушкова - Георгиев“.
„Радвам се, че младите хора бяха сред нас, тъй като стажът е найдобрата възможност за кариерно ориентиране и мотивация. Мисля, че
предизвикахме интерес към професията. Още повече, че всяка кантора
на ЧСИ е едновременно функция на държавната власт и бизнес
организация – веднъж изпълняваме решенията на съда, но действаме и
по законите на пазара - работим в конкурентна среда, защитаваме
клиентите си и изграждаме доверие “, коментира ЧСИ Виктор Георгиев.
Това е втората инициатива към отваряне на вратите на професията за
младите хора, в която се включва неговата кантора след участието в
"Иновационен лагер" на Джуниър Ачийвмънт България.
“Мениджър за един ден” е сред най-популярните инициативи на Джуниър
Ачийвмънт България. Тя се провежда всяка година в над 100 държави по
целия свят. В нея винаги се включват както висши държавни управници,
така и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения
живот. Те дават начало на професионалната реализация на хиляди
ученици, а в замяна получават удовлетворение от предадения опит и от
съвместната работа с младите хора. Инициативата е предназначена за
ученици от края на гимназиалния курс и за студенти от първите
години
През 2015 година Камарата на частните съдебни изпълнители информира
медиите
за
важни
събития
и
за
свои
позиции,
свързани
с
функционирането на частното съдебни изпълнение. До всички медии бяха
изпратени следните прессъобщения:


Георги Дичев: Законът, а не интересът, ще е водещ за частното
съдебно изпълнение – 31 януари 2015 г.;



Георги Дичев: Повече контрол, за да са спокойни и длъжници, и
кредитори – 10 февруари 2015 г.;



Частен
съдебен
изпълнител
станаха
за
един
десетокласнички от Велико Търново – 25 март 2015г.;



Депутатите удариха малкият човек и дадоха рамо на големите и на
монополите - позиция на КЧСИ по повод предложенията за промени
в ЗЧСИ, изпратена до всички институции на РБългария, до всички
председатели на парламентарни групи в НС и до медиите – 2 април
2015 г.;

ден

две
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ЧСИ и променящата се социално – икономическа реалност. Основни
теми за КЧСИ. Статистика за 2014 г. – 25 април 2015 г. Семинар
за медиите;



Български ЧСИ с принос в написването на Световния кодекс на
съдебното
изпълнение.
КЧСИ
получи
висока
оценка
от
международната организация на съдебните изпълнители – 6 юни
2015 г., Мадрид, световен конгрес на съдебните изпълнители;



Частното съдебно изпълнение и промените в законодателството –
изготвяне на материали и прессъобщение за втори медиен семинар
– 4 ноември 2015 г.



1000 лв. стипендия за студент – отличник, учредиха ЧСИ в Бургас
– 19 ноември 2015г.;



10 награди за даровити деца ще дадат ЧСИ от гр. Добрич – 20
ноември 2015 г.;



Пловдивските ЧСИ направиха дарение на дом за стари хора – 23
ноември 2015 г.;



Камарата на частните съдебни изпълнители отбеляза 10 – тата си
годишнина – 2 декември 2015 г.



6 млрд. лева са възстановили ЧСИ от създаването си до днес на
бизнеса, гражданите и държавата – 4 декември 2015 г.

Членовете на Камарата редовно получаваха и изготвяните от КЧСИ
прескниги /общо 3 на брой за 2015 г,/, съдържащи отразяването във
всички медии на събитията и дейностите на КЧСИ, а именно:




Годишната статистика на КЧСИ за 2014 г. – 28.04.2015 г.
Частното съдебно изпълнение и промените в законодателството, 68.11.2015 г.
Изготвяне на прескнига - 10 години КЧСИ – 9.12.2015 г.

3.4. Контрол върху дейността на ЧСИ
Новото ръководство на КЧСИ влезе в мандат с категоричната заявка за
затягане на контрола в гилдията и спазване на закона от всички
кантори. КЧСИ започна да изпълнява нова програма за вътрешен контрол
на дейността на частните съдебни изпълнители. В рамките й през април
и май 2015 г. се извърши първи кръг от проверки във всички 164
кантори. Цел на ревизията беше да установи актуалното състояние,
евентуални нарушения и порочни практики в професията. Всички кантори
с установени нарушения /общо 35 на брой/ получиха препоръки за
отстраняване на нередностите в срок от 6 месеца. Вторият кръг
проверки предстои в началото на 2016 г. и той ще се фокусира върху
проверка за отстраняването на констатираните нередности.
Цялата дисциплинарна практика от 2006 г. досега на Дисциплинарната
комисия и на ВКС вече е обобщена в специален доклад с изводи и
препоръки. Докладът беше изготвен и представен за одобрение от
Съвета на КЧСИ в началото на м.юни 2016г. Резултатите от анализа
бяха представени от д-р Ралица Илкова на вниманието на ЧСИ, които
участваха в
тематичен семинар по тази проблематика в началото на
м.юли миналата година. Работи се и по критериите за оценка на риска,
с които рисковите кантори ще бъдат поставени под постоянно
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наблюдение, както и по създаването на Дисциплинарен
нарушенията и съответстващите им наказания.

кодекс

на

Изготви се заданието и се сключи договор с изпълнител за създаване
на Електронната система за статистика, мониторинг и контрол, като
част от новата деловодна програма на КЧСИ. Тя ще направи възможно
изваждането на цялата информация за всеки частен съдебен изпълнител
на момента – дела, отменени действия от съда, подадени срещу него
жалби,
дисциплинарни
производства,
констатирани
нарушения,
наказания, препоръки и т.н. Системата ще съдържа и дисциплинарната
практика, както и съдебна такава и ще се ползва от контролните
органи.
Съветът на КЧСИ през изминалата година беше и ще бъде безкомпромисен
спрямо
колеги,
които
умишлено
са
извършили
нарушения.
Дисциплинарната комисия (ДК) също прави необходимото, като постанови
множество решения с налагане на сериозни наказания, включително и
няколко «лишаване от правоспособност». За пръв път от създаването на
професията,
по
искане
на
Съвета,
ДК
постанови
и
временно
отстраняване от длъжност на ЧСИ, докато трае дисциплинарното
производство. Следва да се отбележи и ясно изразената тенденция в
практиката на ВКС по тези дела да не се толерира поведение на ЧСИ,
прекрачващо закона и правилата.
ЧСИ упражняват една от най-контролираните професии. Освен Камарата,
контрол над нея прилагат още седем институции – Министерство на
правосъдието чрез два вида инспектори – финансови и тези по ЗСВ, МВР
и прокуратурата, ДАНС, НАП, окръжните съдилища, КЗЛД.
Министерство на правосъдието и Съветът на КЧСИ провеждат независимо
един от друг политика на контрол и надзор над дейността на ЧСИ и
следят за прилагането на Закона, Устава и Етичния кодекс. Проверките
се извършват както по конкретни жалби, така и върху цялостната
дейност на канторите на ЧСИ. Контролът над гилдията, осъществяван
чрез Министерство на правосъдието /съдебни и финансови инспектори/ и
самоконтролът, оказван чрез проверки в канторите и разглеждане на
жалби от страна на Съвета на Камарата, е силен и стриктен. Даваме си
сметка, че в нашата гилдия, както и в повечето професионални гилдии,
отделни членове не винаги спазват правилата. От създаването си през
2005 г.
Камарата на частните съдебни изпълнители е била
безкопромисна с всеки ЧСИ, нарушил закона и престижа на професията.
Общо за периода 2006 – 2015
г. са образувани 251 дисциплинарни
производства. За този период Дисциплинарната комисия на КЧСИ е
наложила 13 наказания „порицание”, 100 наказания с парични глоби в
размер до 10 000 лв., 5 наказания „предупреждение за лишаване от
правоспособност” и 10 наказания „лишаване от правоспособност”.
Комисията по правни въпроси и контрол на дейността на ЧСИ /КПВКДЧСИ/
беше създадена от новото ръководство още на първото му заседание в
началото на м. февруари 2015 г. като помощен орган към Съвета на
Камарата по смисъла на чл. 30 т. 5 от Устава на Камарата, с мандат
от три години. Комисията се състои от 20 членове. Ръководи се от
председател и двама зам. председатели. Съветът на Камарата определя
председателя измежду членовете й и той участва по право в
заседанията на Съвета. От компетенциите на КПВКДЧСИ е да извършва:
Методологическо и организационно обезпечаване на дейностите по
текущо наблюдение и последващ контрол върху работата в канторите на
ЧСИ /с оглед заложените в нормативната база правила и норми за
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работа на ЧСИ/; Проверки в канторите на ЧСИ – тематични или по жалби
и сигнали срещу ЧСИ до Съвета на Камарата, както и осъществяване на
последващ контрол; Събиране, систематизиране и анализ на информация
за работата в канторите на ЧСИ; Даване на становища до Съвета на
Камарата по общи правни въпроси и такива в областта на съдебното
изпълнение.
Комисията по професионална етика (КПЕ) е помощен орган към Съвета на
Камарата по смисъла на чл. 30 т. 5 от Устава на Камарата, ангажиран
с прилагането, тълкуването и усъвършенстването на Етичния кодекс, с
мандат от три години. КПЕ действа в рамките на КПВКДЧСИ. Комисията
по професионална етика се назначава от Съвета на Камарата и се
състои от 9 члена, избрани между гласуваните от ОС представители по
чл. 10 т. 11 от Устава на Камарата. От компетенциите на КПЕ е: Да
събира, систематизира, анализира и обобщава информация за дейността
и поведението на частните съдебни изпълнители с цел актуализиране и
усъвършенстване
прилагането
на
Етичния
кодекс;
Да
обобщава
съществуващите професионални практики чрез интервюта; Да прави
предложения за усъвършенстване на Етичния кодекс въз основа на
идентифицираните
практики
на
частните
съдебни
изпълнители
и
настъпилите промени в правната, организационната и социалноикономическата рамка на професията.
3.5. Международно сътрудничество
Камарата на частните съдебни изпълнители е пълноправен член на
Международния съюз на съдебните изпълнители (МССИ) - организация,
създадена през 1952 година, която понастоящем обединява 87 държави
от цял свят.
Целта на МССИ е да представлява членовете си пред международните
организации и да осигурява добро сътрудничество с националните
професионални
организации.
Съюзът
работи
за
подобряване
на
националното процесуално право и на международните договори и полага
всички усилия за насърчаване на идеи, проекти и инициативи за
подпомагане на напредъка и издигането на независимия статут на
съдебните изпълнители. МССИ е член на Икономическия и Социален съвет
на Обединените нации. МССИ участва в работата на Хагската
конференция
по
частно
международно
право,
по-специално —
в планирането
на
конвенции,
отнасящи
се
до
връчването
на
изпълнителни заповеди и до изпълнителната процедура. Съюзът е член
със статут на постоянен наблюдател на Европейската комисия за
ефективност на правосъдието (ЕКЕП, фр. CEPEJ) на Съвета на Европа.
Съюзът участва също в критиките и коментарите, насочени към
отварянето на Европейска съдебна мрежа по гражданско и търговско
право от Европейската комисия към правните професии. Освен това,
МССИ
понастоящем
участва
в
работата
на
групата
«Форум
за
правосъдие», сформирана от Европейската комисия, както и в нейния
проект за електронно правосъдие. В момента МССИ работи върху един
амбициозен проект, насочен към създаването на Световен кодекс на
изпълнителните процедури, в сътрудничество с професионалисти от
областта на правото и университетски преподаватели от цял свят.
Съюзът участва и в проучвателни мисии, свързани с правителствата и
международните органи.
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Българската Камара на частните съдебни изпълнители е пълноправен
член на МССИ от 2005 година и редовно плаща годишната си вноска за
членство в световната организация.
Между 7 и 10 май 2015г. хотел
„Интерконтинентал
Сандански“
стана домакин на международен
семинар за съдебни изпълнители
от Македония, България и Сърбия.
Събитието
се
проведе
по
инициатива
на
Македонската
камара на съдебните изпълнители
и беше посветено на обмяната на
опит
и
добри
практики
в
системата
на
принудителното
изпълнение. От българска страна
на
семинара
присъстваха
г-н
Георги
Дичев,
Председател
на
Съвета на КЧСИ и г-н Петко Илиев
–
частен
съдебен
изпълнител,
район на действие ОС Пловдив. Нашите колеги запознаха присъстващите
със системата на съдебно изпълнение в РБългария, с правомощията,
функциите и задълженията на ЧСИ и с дейността на Българската камара
на частните съдебни изпълнители. Специален акцент в презентацията ни
бяха и електронните регистри, които КЧСИ създаде и поддържа, както и
бъдещите ни проекти в развитие в сферата на информационните
технологии – въвеждането на електронните запори, интеграционна
платформа на съдебното изпълнение, деловоден софтуер в канторите на
ЧСИ и в Камарата на ЧСИ и пр.
Полезни и актуални бяха и другите застъпени теми на международния
семинар като например: актуални въпроси и дилеми в изпълнението,
свързани с имотноправните отношения в българското и македонското
право; прилагане на изпълнителни процедури за възстановяване на
работник на работа; практическото прилагане на Закона за свободен
достъп до обществена информация от гледна точка на изпълнението;
насоки
за
по-добра
комуникация
на
съдебните
изпълнители
с
журналистите и др. Лектори по отделните теми бяха изтъкнати имена от
македонски и български университети, а гостите на семинара от
македонска страна бяха представители на тяхното министерство на
правосъдието, на Върховен и Апелативен съд.
Камарата на частните съдебни изпълнители участва в представянето на
Световния
кодекс
на
съдебното
изпълнение.
Документът
беше
финализиран по време на 22-ия
конгрес на Международния съюз на
съдебните
изпълнители
(МССИ),
който се проведе между 2 и 5 юни
в Мадрид, Испания. Кодексът на
справедливите принципи на съдебно
изпълнение е обобщение на 10годишни проучвания на практиката
и опита на съдебни изпълнители от
цял
свят
и
е
безпрецедентно
юридическо събитие. С него ще
бъдат запознати водещи международни организации и институции в
правосъдието, икономиката и гражданския сектор.
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Във форума на МССИ в Мадрид от българска страна участваха заместник
– председателят на Съвета на КЧСИ Елица Христова, съдебните
изпълнители Тодор Луков, Стефан Горчев, Звезделина Василева,
Маргарита Димитрова и Анелия Главанова – административен секретар на
КЧСИ.
Ръководството на МССИ даде висока оценка на
българската Камара, която тази година отбелязва
10 години от създаването си и от старта на
реформата с въвеждането на частно съдебно
изпълнение. „Въпреки характерните не само за
една държава нива на популистко отношение към
съдебното изпълнение, доверието в системата от
страна на бизнеса, гражданите, държавата и
общините е видимо от цифрите от дейността на
КЧСИ“,
заяви
бившият
председател
на
международната организация г-н Лео Нетен по
време на срещата си със Зам. Председателя на
Камарата
г-жа
Елица
Христова
и и
новия
Председател на МССИ Франсоаз Андрю
Икономическите процеси налагат промени и в
професията на съдебния изпълнител. Освен с
основната си функция да прилага закона и
решенията на съда, в бъдеще тя ще заложи на
нови подходи при събирането на дълговете, в
търсенето на баланс между интересите кредитори и длъжници. Такива са
изводите от 22-ия конгрес на МССИ, който заседаваше под мотото:
„Съдебният изпълнител - връзка между закона и икономиката и новите
подходи в изпълнението“.
Заради кризата и нарасналата задлъжнялост последните
години в
дейността на съдебните изпълнители, ще се включват нови инструменти
като постсъдебната медиация, разсрочвания на дълга, нови форми на
просредничество. Професията категорично има своето бъдеще, но ще
търпи и промени, обединиха се делегатите на форума.
Българските представители се включиха в работата на конгреса и със
специален доклад за правната реформа и правоприлагането в страната.
Работните теми, които дискутираха участниците, бяха променящата се
роля на съдебния изпълнител в обществото и социалния аспект на
професията,
търсеща
решения
за
уязвимите
длъжници.
Бързото
производство, електронното правосъдие, етиката и дисциплинарните
производства, обученията на
съдебните
изпълнители
са
акцентите,
на
които
заложиха работните панели
на конгреса.
22-ият
конгрес
на
Международния
съюз
на
съдебните изпълнители избра
и
ново
ръководство
на
световната организация за
следващия
тригодишен
мандат. За
наследник на
досегашния
президент
на
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организацията Лео Нетен, бе
генерален секретар на МССИ.
Футболният турнир по повод
отбори от чужбина и България

избрана
10-тата

Франсоаз
годишнина

Андрю
на

–

досегашен

Камарата

събра

От 11 до 13 юни 2015г. КЧСИ
организира
в
гр.
София
международен футболен турнир
на приятелството, като част
от
честванията
на
10годишнината от създаването
на Камарата. Събитието се
проведе на стадион Академик
в гр. София. В турнира взеха
участие отборите на Румъния,
Македония, Сърбия, МВР, МП,
Нотариалната
камара.
Тъй
като колегите от Молдова се
отказаха в последния момент,
КЧСИ сформира два отбора, за
да не наруши правилата на турнира от 8 участника, разделени в 2
групи.
И двата наши отбора преодоляха групите и участваха в борбата
първите места. В крайна сметка се получиха следните резултати:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

за

Победител в турнира – КЧСИ с първи отбор
МВР
МП
КЧСИ отбор 2
Сърбия
Румъния
Македония
Нотариална Камара.

Вечерта след финалните мачове всички
отбори заедно закриха празника в
ресторант с подобаващо настроение,
песни и танци. Всички участници
получиха специални плакети с логото
на КЧСИ по случай нашия
юбилей,
както и албуми със снимки и видео от
мачовете и празничната вечерна част
от събитието.
Колегите
от
всички
български
и
чуждестранни отбори ни поздравяваха
многократно за перфектната организация, при която беше помислено и
за най-малките детайли. Огромна заслуга за реализирането на тази
чудесна инициатива има ЧСИ Иван Чолаков, на когото Съветът на КЧСИ
беше възложил нелеката задача по планирането и провеждането на
мероприятието. В екип с административния секретар на КЧСИ Анелия
Главанова, те подготвиха и осъществиха безпроблемното провеждане на
мероприятието. Показахме на всички как трябва да се организира един
такъв турнир, как се прави празник и не на последно място - една
много добра игра! Благодарим и на всички ЧСИ и помощници, които се
включиха не само в мачовете, а и във всичко, свързано с турнира,
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както и на колегите и служителите в канторите, които бяха зрители и
подкрепяха нашите отбори.
Като равносметка - добрите отношения между колегите и институциите
във и извън България, обмяната на информация и положителните емоции
бяха толкова много, че си струва да превърнем този турнир в постоянен
и ежегоден, поне до 100- годишнината на КЧСИ!
През изминалата година Съветът на Камарата откликна на поканата на
Молдовската камара на съдебните изпълнители за участие в честването
на техния 5-годишен юбилей и изпрати като наши представители г-н
Александър Дачев и г-н Делян Николов. Срещи от подобен характер
винаги са полезни заради общуването на съдебни изпълнители от
различни държави, обмяната на идеи и опит, както и създаването на
трайни приятелства.
От 8 до 10 септември 2015
в гр. Улан - Уде, столица на Република
Бурятия, Руска Федерация, се проведе шеста международна научно практическа конференция, организирана от Федералната служба на
съдебните
пристави
на
Русия.
Темата
на
конференцията
беше
„Рестрикции
на
правата
на
длъжника,
законодателна
рамка
и
практически приложения“. Участие в конференцията взеха представители
от 16 държави от Европа и Азия, като българската Камара на частните
съдебни
изпълнители
беше
представлявана
от
Стефан
Горчев,
член
на
Контролния
съвет на КЧСИ, и Тодор Луков,
заместник
председател
на
Комисията по правни въпроси и
контрол на дейността на ЧСИ.
Конференцията
премина
под
председателството на директора
на
руската
служба,
Артур
Парфенчиков
и
почетното
председателство
на
г-жа
Фрасоаз Андрийо, председател
на
международния
съюз
на
съдебните изпълнители (UIHJ).
Наред с презентациите на домакините, които разкриха интересни
аспекти от законодателния и правоприложния процес в областта на
изпълнението в Русия, доклади изнесоха представители на Франция,
Белгия, Германия, Чехия, Словакия, Сърбия, Естония, Финландия,
Армения, Молдова, Азербайджан и др. Конференцията се очерта като
традиционна,
престижна
и
авторитетна
платформа
за
обмен
на
информация, добри практики и професионални идеи между колеги от
държави с различни системи на съдебно изпълнение. Дебатираха се
различните механизми за рестрикции на имуществени права на длъжника,
както и на ограничаването на някои контролирани от държавата
привилегии, като правото на правоуправление на МПС, упражняване на
други дейности с разрешителен режим. Коментираха се и законодателни
аспекти на балансиращите механизми за защита правата на длъжника.
Оказа се, че не само в Русия и страните от Средна Азия, но и в
Европа
(Чехия,
Словакия,
Германия,
Прибалтийските
републики),
ефективно
се
използват
механизми
за
ограничаване
на
т.нар.
„административни привилегии“ най-популярно от които е временното
лишаване от правоуправление на МПС спрямо длъжници, а също така
ограничаване
правото
да
се
получават
определени
лицензи
и
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административни услуги от
държавни органи. Като контрапункт се
очерта, че за разлика от Русия и съседни страни от руското
икономическо пространство, в Европа се считат за неприемливи
ограничителни мерки спрямо свободата на придвижване (забрана за
напускане на страната) или личността на длъжника – административен
арест. Последната мярка е приложима, както в Русия, така и в
Обединеното Кралство (Великобритания) от служителите, изпълняващи
съдебно-изпълнителни функции, като приложното им поле се ограничава
в зоната на неизпълнение на задължения с повишена социална функция
(алименти, издръжка на деца и др.), както и препятстване на съдебно
изпълнение. От страна на българската делегация г-н Тодор Луков
изнесе доклад на тема „Правен режим на правата и задълженията на
длъжника в Р. България, ограничаване на права и гаранции за личната
и имуществената му сфера“. Предвид последователното и активно
участие във форума на руските колеги, Стефан Горчев и Тодор Луков
бяха съответно удостоени с почетен знак на Федералната служба на
съдебните пристави и медал „150 години от основаване на института на
съдебните пристави“.
На 17 ноември ръководството на КЧСИ посрещна делегация от Украйна.
Делегацията провеждаше двудневна визита в България по проект за
подкрепа на съдебната реформа в Украйна, финансиран от ЕС и
включваше
осем
представители
на
Парламента,
Президента
и
Министерство на правосъдието на Украйна. Във фокуса на посещението
беше
опитът
на
българските
институции
при
реформирането
и
управлението на системата на принудително изпълнение на съдебните
решения в България. Срещата с ръководството на Българската камара
беше част от програмата на украинските ни колеги.
От 25 до 27 ноември 2015 г.
Председателят на Камарата на ЧСИ и
административния секретар на КЧСИ взеха участие в заседанието на
Постоянния съвет на МССИ и Съвета на европейските президенти, които
тази година се състояха в гр. Хага, Холандия. Мястото не беше
случайно избрано, а поводът беше повече от приятен – съдебните
изпълнители от цял свят отпразнуваха заедно с холандските си колеги
50-годишнина на Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване
в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и
търговски дела. Официален гост на събитието беше г-жа Марта Пертегас
– първи секретар на Постоянното бюро на Хагската конференция по
международно частно право.
В дневния ред на Постоянния съвет бяха включени следните основни
теми: приемане на доклада за дейността на МССИ за 2014 г.; връзки на
МССИ с Европейските и световни институции по въпросите на съдебното
изпълнение; споразумения за сътрудничество с университети от
различни държави; доклади за дейността на субсидиарните организации
Евронорд, Евромед и Евродунав; дейността на научния институт «Жак
Иснард»; финансов доклад за 2014 г.; изказвания на делегациите;
състояние и развитие на дейностите по текущите проекти на МССИ –
електронно правосъдие, СТОБРА; комуникации и издания на МССИ и др.
В рамките на форума се проведе и среща на 11 държави – членки на
субсидиарната организация на Международния съюз на съдебните
изпълнители ЕВРОДУНАВ. България, Македония, Литва, Латвия, Словакия,
Сърбия, Полша, Молдова, Унгария, Естония и Чехия представиха доклади
за законовата и институционалната среда, в която работят съдебните
изпълнители в съответните държави.
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Председателят на КЧСИ Георги Дичев изнесе слово пред престижната
аудитория на световния форум, като акцентът на изказването му беше
поставен
върху
10
–
годишния
юбилей
на
Българската
камара
на
частните
съдебни
изпълнители.
„Тази година празнуваме
10 години от въвеждането
на
частното
съдебно
изпълнение в България.
За
кратко
време
ние
извървяхме дълъг път и
днес можем да кажем, че
реформата в България се
оказа
изключително
успешна. У нас имаме
смесена система. В конкуренция помежду си работят ЧСИ и ДСИ. Какво
показват резултатите? Преди 10 години ние започнахме с 30 хил. дела.
Сега имаме по 200 хил. дела годишно. Всички кредитори – граждани,
компании, банки – ни гласуват доверие, като образуват делата си при
нас. Десетки общини от най-големите, като София, до най-малките, ни
възлагат да събираме техните данъци и такси. Редица държавни органи
– също. Докато ДСИ в България нямат почти никаква натовареност.
България е много добър пример за това, че либералният модел е много
по-успешен и ефективен. Преди 3 месеца подписахме споразумение с
ръководството на съдебната власт и сега вече събираме всички
вземания на съдилищата в страната /такси, глоби, експертизи и др./,
които са десетки хиляди на брой. Ние нямаше да постигнем този успех
без изключително силната подкрепа на МССИ. Щастливи сме, че сме част
от съюза. Тук е мястото да изкажа нашата огромна благодарност на
международната ни организация, на всички вас, колеги. Един от найважните уроци, който научихме през изминалите години е, че ние сме
силни, когато сме единни“ – подчерта Дичев, като използва случая да
покани колегите си от всички европейски държави да отпразнуват
заедно с нас празника няколко дни по-късно.
Българската делегация представи пред делегатите на Постоянния съвет
и специално създадения за годишнината ни филм за работата на
българските частни съдебни изпълнители, който беше посрещнат с голям
интерес и одобрение от присъстващите колеги от Европа и света.

3.6. Услуги, предоставяни на членовете на Камарата
През 2015 г. Камарата на частните съдебни изпълнители продължи да
полага целенасочени усилия в насока поддръжка и
развитие на
комплекса от електронни и други услуги, които предлага на своите
членове.
3.6.1. Развитие на електронната среда и технологии
Основен приоритет в дейността на КЧСИ от самото й създаване е
електронният
достъп
до
информацията
за
длъжниците,
както
и
извършване на изпълнителни действия по електронен път. Със собствени
сили и средства създадохме и непрекъснато развиваме Регистъра на
длъжниците и Регистъра на публичните продажби, които значително
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подобриха прозрачността, информираността на бизнеса и крайните цени
на провежданите търгове. Сайтът за продажбите има милиони посещения
не само от страната, като в Камарата дори постъпи искане от кмет на
община на него да се публикуват препратки и към търговете на
общините, тъй като цените, които се постигат от ЧСИ са много повисоки от тези при продажба от съответната община. Този пример е
показателен за адекватността на новите предложения на КЧСИ за
промени в ГПК, които да позволяват електронни търгове и доброволни
продажби на имоти от длъжниците през бъдещата електронна платформа.
Като потвърждение за нашата воля и подкрепа на инициативата на
Правителството на Република България за въвеждане на електронно
правосъдие, на 30 юни 2015 г. Съветът на КЧСИ откликна на поканата
за участие на наш представител на Научно – приложната конференция
„E-ПРАВО.БГ“. Събитието се проведе в хотел „Шератон“ под патронажа
на заместник министър - председателя по координация на европейските
политики и институционалните въпроси г-жа Меглена Кунева. Форумът
беше уважен от зам. министъра на правосъдието Петко Петков,
директора на НИП Драгомир Йорданов, председатели на много окръжни
съдилища,
изпълнителния
директор
на
Агенция
по
вписванията
неправителствени организации и др. Членът на СКЧСИ Александър Дачев
участва активно в дискусиите, като изтъкна за пореден път подкрепата
на Камарата на ЧСИ за всеобхватна електронизация на процедурите в
съдебната система.
През изминалата година отделихме значителен човешки и финансов
ресурс за да автоматизираме процесите, работата и информацията в
КЧСИ, включително и по отношение на статистиката, дисциплинарната и
съдебната практика, дейността не само на администрацията и органите,
но и на всеки отделен член на Камарата. В средата на 2015 г. година
Камарата на ЧСИ възложи на фирма - изпълнител да разработи и въведе
в експлоатация Централизирана информационна система за интегрирана
обработка на статистическата информация от 6-месечните и годишните
отчети на ЧСИ. Проектът беше изпълнен в цялост в края на годината и
електронната система за статистика на дейността на ЧСИ вече е
въведена. През 2016 г. трябва да функционира реално и изработената
единна електронна деловодна система на КЧСИ. Огромен обем от
документи в архива ни се сканират и се пренасят в нея, като по
ключови думи ще могат да се намират в електронен вид.
3.6.1.1. Регистър на публичните продажби /РПП/
Стартът на първия интернет
сайт „Регистър на публичните
продажби“ беше през лятото на
2009 г. В края на 2011 г. бе
внедрен
успешно
нов
уеб
базиран регистър, отговарящ на
нарасналите
изисквания
на
потребителите частни съдебни
изпълнители и ползващите го
външни
клиенти.
След
създаването
му
Камарата
провежда постоянен мониторинг
за работата му и това до
началото на 2014 г. доведе до
няколко доработки, подобряващи
функционалността
му.
Важен
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успех за КЧСИ, гарантирал успешното му развитие, беше постигнат в
края на 2012 г. и началото на 2013 г. С решение на ВСС, по повод
изменението на чл. 487, ал. 2 ГПК, Централният регистър на
публичните продажби се утвърди като основна и задължителна за водене
електронна база данни на провежданите по реда на ГПК продажби от
частните съдебни изпълнители в страната. През 2015 г. екипът на
Камарата продължи наблюдението на работата му и на коректното
попълване на данните от частните съдебни изпълнители. Чрез анкетните
карти от ЧСИ тази година получихме и някои препоръки за подобряване
на определени фунционалности на регистъра, които ще облекчат
ежедневната им работа като основни потребители на сайта.
За изминалите дванадесет месеца на 2015 година страницата на РПП е
посетена от 829 646 уникални IP - адреса, което означава, че поне
два пъти повече уникални посетители са влизали в сайта предвид
факта, че много компютри се използват от повече от едно лица, както
и че зад някои IP - адреси стоят множество отделни потребители
/например корпоративен клиент с много компютри и потребители/. Това
е увеличение с над 13 % на уникалните посетители на страницата, в
сравнение с 2014 г. /когато този брой е бил 731 869/. Посоченият
брой посетители са влизали на страницата 3 399 648 пъти и са
разгледали общо над 44 625 279 страници. Средният брой страници,
които преглежда един посетител е 13 бр. на всяко посещение, като
посетителите са прекарвали на сайта средно около 8,5 минути при
всяко посещение. Среднодневно сайтът е бил посещаван от около 2 273
посетители /за сравнение през 2014г. този брой е бил 2005/.
През 2015г. в Регистъра на публичните продажби на Камарата на
частните съдебни изпълнители са обявени 52 949 продажби /за
сравнение 52 587 за 2014г./. От тях: на недвижими имоти 47 161 /за
сравнение 47 140 за 2014г./; на МПС – 1 959 /за сравнение 1 982 за
2014г./ и на движими вещи - 3 829 /за сравнение 3 458 за 2014г./.
Разбира се, станалите продажби за 2015 г. са далеч по-малко – ок.
6000 /данните все още се обобщават/.
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3.6.1.2. Централен регистър на длъжниците /ЦРД/
Централният регистър на длъжниците е създаден като централизирана
база данни през 2011 г. Първоначалната система е в експлоатация от
началото на 2011 до септември 2014 г. Нуждата от функционално и
техническо развитие постави непреодолими проблеми пред доработването
на съществуващия регистър и необходимост от създаване на изцяло нова
система на централния регистър. Работата по него започна с
изготвянето на общо техническо задание през месец юли 2012 г. и
приключи с финални тестове и въвеждане в експлоатация през месец юли
2014 г. Цялостната виталност на този важен за Камарата регистър,
позволи разработването на новата система да бъде изцяло финансиран
със средства, генерирани от дейността му.
Постоянната
ежедневна
работа
с
Регистъра
на
длъжниците
и
значителното увеличение на броя извършваните справки от него през
последните три години /21 184 бр. – 2015 г.; 29 126 бр. – 2014 г.;
19 362 бр. – 2013 г.; 7 812 бр. – 2012 г./, наложи Съветът на КЧСИ
в началото на 2015 г. да увеличи щата на администрацията на КЧСИ с
един човек на постоянен трудов договор. Назначен бе служител със
съответното
образование
и
квалификация,
отговорен
за
прекия
мониторинг и нетехническа поддръжка на ЦРД. Това решение от една
страна намалява разноските на Камарата
за външни услуги и от друга страна,
позволява значително да се подобри
комуникацията на екипа с членовете на
гилдията и клиентите на ЦРД по въпроси
и проблеми, свързани с регистъра.
Наблюдението на работата на ЦРД от
специален служител, значително подобри
и
облекчи
цялостната
работа
по
развитието на системата. През 2015 г.
се констатира първи спад в ръста на
приходи
от
ЦРД
(около
20%
под
предвиденото в бюджета), респ. с 25 %
по-малко от прогнозирания в началото
на годината брой на издадените справки.
В средата на 2015 г. Съветът на КЧСИ предприе активна стратегия на
действие по привличане на нови корпоративни клиенти на ЦРД. Факт са
първите банки, одобрени от Съвета на Камарата като ползватели на
всички уеб - услуги на регистъра. С това обаче не може да се счита
за постигната една от основните цели, поставена пред проекта. В края
на м. юли Камарата изпрати писма – оферти до 56 потенциални клиенти
за корпоративен достъп на ЦРД – банки, небанкови финансови
институции, лизингови дружества. Проведена беше мащабна рекламна
кампания с промоционални условия за всички заинтересовани страни. До
края на годината течаха активни преговори, които обаче не успяха да
доведат до обобщени унифицирани отговори от всички институции, които
ни изпратиха писма за интерес, тъй като всяка организация имаше свои
собствени изисквания и интереси. Предстои в началото на годината, на
базата на обобщен анализ на получените отговори и проведените
допълнителни разговори, Съветът на КЧСИ да вземе окончателно решение
за намаляване на абонаментните цени на издаваните справки за
корпоративни клиенти на за ЦРД.
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3.6.1.3. Електронни запори
Въпреки положените усилия, завършихме и започваме поредна година с
надеждата, че най-после електронните запори ще бъдат въведени на
практика. Във внесения в НС проект на ЗИД за ГПК са разписани много
по-добри
и
работещи
текстове,
съвместно
с
МП
предварително
изготвихме в суров вид и проект за Наредбата по чл. 450а от ГПК,
така че този път имаме повече основания за оптимизъм. Електронните
запори са азбучен пример за „възможностите“ на администрацията, за
които стана дума по-горе. При положение, че таксите по изпълнението
се намаляват в някои случаи 30 пъти, да не се въвеждат електронните
запори вече 4-5 години е абсурдно.
Важността на „електронния запор“ за Камарата и цялата система на
принудително изпълнение, предопределя консолидирането на политическа
воля за въвеждането му като първостепенна задача за ръководството на
КЧСИ през 2016 г.
3.6.2. Обучение
Реализираните умерен брой обучения през изминалата 2015 година могат
да бъдат приети за оптимален резултат, предвид факта, че новото
ръководство на КЧСИ си постави и изпълняваше една наситена с
различни приоритети годишна програма. По отношение тематиката на
учебния план следва да се отбележи, че разглежданите теми бяха
повече от актуални, с оглед постановеното тълкувателно решение по
т.д. №2/2013 г., както и във връзка с динамиката покрай провежданите
почти паралелно национални конкурси за ЧСИ и ПЧСИ.
Ако навлезем в периметъра на изначалната подготовка на обучението
във ВУЗ на кандидат - юристи, то в областта на изпълнителното
производство, обучението е пестеливо. Завършилите юристи не са
подготвени добре за работа в изпълнението на съдебните решения. В
самите юридически факултети като че ли не се обръща желаното
внимание на изпълнението на съдебни решения. Вниманието се насочва
към исковото производство, а когато изпълнителният лист е факт,
работата по него става предизвикателство за представляващите
страните в него. Написаната литература по темата не е многобройна, а
практиката на съдилищата - разнопосочна. Един съществен детайл
относно
процеса
на
създаване
на
практика
в
изпълнителното
производство, е че съгласно ГПК, възможността за уеднаквяване на
практика е предоставена на ВКС. Произнасянето на ВКС по въззивни
решения, с
противоречива практика, е с мотивирани решения, които
тълкуват закона. Тези решения са задължителни за правоприлагане чл.291 от ГПК. За голямо съжаление на действащите ЧСИ, действията се
обжалват едноинстанционно – контролно-отменителната инстанция е
Окръжен съд, съвпадащ с района на действие на ЧСИ. Изключение от
общото правило са два
текста, касаещи разпределението на
постъпилите суми - чл.463 от ГПК, и постановлението за определяне на
равностойност на повредена или погубена вещ - чл.521 от ГПК. Тази
ограничена
възможност за контрол от по-горестоящ съд, води до
създаването на различна практика на ЧСИ. Решенията в немалко случаи
са противоречиви по еднотипни казуси и създават предпоставки за
порочни практики от страна на ЧСИ, съобразяващи се с местното
становище на контролно–отменителната инстанция.
Всичко гореизложено налага политиката на КЧСИ в областта на
обучението да бъде активна и прецизна. Още със създаването на нашата
съсловна организация, ресорът „Обучения” е поставен от Съвета на
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Камарата като един от приоритетните за развитието и стабилизирането
на професията. От 2008 г. досега КЧСИ, провежда със собствени сили и
средства значителен брой обучителни семинари за ЧСИ, служители в
кантори и външни представители на други юридически гилдии. Средно на
година обучителният план включва по един организиран семинар на
месец и половина. Темите се избират, програмите се съставят от
създадената Комисия по обучения към Съвета на КЧСИ, в началото на
всяка
календарна
година.
Проблематиката
се
съобразява
със
законодателните промени, с нуждата на ЧСИ от уеднаквяване на
практиката по определени норми. Видът и честотата на провежданите
обучителни курсове от КЧСИ се определя и до голяма степен от
интереса на членовете на гилдията и от външни потребители. От голямо
значение за Съвета на КЧСИ са резултатите от анкетните карти на
участниците. Анкетните карти дават напълно реална оценка на
организираните от КЧСИ обучения по години. От тях се добива
представа за качеството на предложения продукт за обучение, нивото
на преподавателите и уменията им да адаптират дадена тема за нуждите
на
съдебното
изпълнение,
съдържанието
на
учебния
материал.
Лекторите, които са поканени да участват в обучителните програми на
КЧСИ, са изявени имена в областта на гражданското, данъчното и
търговското право. При съставянето на програмите, се стараем в екипа
от преподаватели да участват и обучители от КЧСИ, когато темата
позволява това. От друга страна наши лектори – частни съдебни
изпълнители, често биват канени за преподаватели от други съсловни
организации в организирани от тях семинари на тема «Изпълнително
производство по реда на ГПК».
В последните няколко години в програмите ни за обучение все по-често
се включват семинари досежно конкуренцията между универсалното и
индивидуалното
принудително
изпълнение,
както
и
обучения
на
счетоводна тема, касаеща финансовите аспекти на дейността на
съдебните изпълнители. Интересът към уеднаквяване и показване на
добри
практики
в
областта
на
счетоводството
се
породи
от
упражняването на контрол върху дейността на ЧСИ от финансовите
органи на държавата и МП, респ. от отправените препоръки за
прецизиране на дейността, вследствие на извършените проверки.
Методологията на КЧСИ за обученията е разработена по начин, който да
създаде от една страна равномерност на обученията, а от друга –
систематичност на същите.
През 2015 г. бяха проведени общо 5 курса по различни теми /за
сравнение: през 2014 г. броят на семинарите е бил 4/, касаещи
работата на ЧСИ, ПЧСИ и техните служители в канторите. Броят на
преминалите обучение участници в семинарите, организирани от КЧСИ
през отчетния период е 442. /за сравнение: през 2014 г. този брой е
бил 167/.

49

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧЕБЕН ПЛАН 2015 г.
Месец

Дата

Тема на обучението

Брой присъствали
участници

Януари 2015
София

9 и 10 януари

25

Януари 2015
София

23 и 24 януари

Принудително
изпълнение по ДОПК.
Практически казуси и
въпроси. Конкуренция
на универсалното
принудително
изпълнение с
индивидуалното
Принудително
изпълнение от ЧСИ.
Права, задължения,
правомощия и
отговорности
Тълкувателно решение
по т.д. №2/2013г. на
ОСГТК на ВКС за
принудителното
изпълнение.
Дисциплинарна
отговорност на ЧСИ.
Анализ на практиката
на ДК на КЧСИ
Тълкувателно решение
по т.д. №2/2013г. на
ОСГТК на ВКС за
принудителното
изпълнение.
Дисциплинарна
отговорност на ЧСИ.
Анализ на практиката
на ДК на КЧСИ
Права, задължения,
правомощия и
отговорности на
помощник-частните
съдебни изпълнители

Юли 2015
София

10 и 11 юли

Октомври 2015
Велинград

1 и 2 октомври

Октомври 2015
София

10 и 11
октомври

131

131

72

83

ОБЩО: 442 обучени
участници

Обобщените данни от анкетните карти на участниците в семинарите,
основният състав на които се състои от ЧСИ и техни служители, сочат,
че добрите тенденции се запазват, удовлетвореността на колегите от
качеството на обученията за 2015 г. е доста по-висока в сравнение с
предходната година.
Разбира се анкетираните винаги имат препоръки за подобряване и
разширяване на тази дейност относно съдържанието на учебния
материал, преподавателите, броя и цената.
Горното ясно се илюстрира със следната таблица:
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Оценка на организираните от КЧСИ обучения по години
Брой
проведени
семинари за
годината

Цялостна
оценка

Преподаватели

Съдържание
на учебния
материал

Цена

2010 г.

4.47

4.72

4.75

4.66

2011 г.

5.00

5.06

5.10

4.97

4.78

2012 г.

4.97

5.03

4.93

4.95

4.76

2013 г.

5.02

4.85

5.00

4.84

4.80

2014 г.

4.77

4.70

4.69

4.62

4.65

2015 г.

4.89

4.89

4.88

4.58

4.75

4.31

Предстои Съветът на КЧСИ да обсъди тези резултати и предложения на
членовете на гилдията, както и да направи цялостен анализ на
резултатите от прилаганата до момента обучителна стратегия на
Камарата. Те ще бъдат база за бъдещи управленски решения в посока на
подобряване на качеството на предлаганите услуги за членовете
относно повишаването на тяхната професионална квалификация.
Разбира се, основният двигател на горното е интересът от страна на
ЧСИ и все по-нарастващият такъв от страна на външни за гилдията
лица, имащи контакти с работата на частните съдебни изпълнители. Ето
защо съпричастието на всички членове на Камарата към усилията на
Съвета на КЧСИ логично би довело до повишаване на качеството и
ефективността на предлаганите обучения. Идеите ни за тематиката и
формите им са важни, защото основно ние се ползваме от тях, затова и
адмирираме предложенията на колегите в тази насока.
3.6.3. Електронен обмен на данни с НАП
Практиката по прилагането на споразумението с НАП за взаимодействие
и обмен на информация показа, че има редица проблеми, отстраняването
на които изисква активна позиция и работа от страна на Камарата на
частните съдебни изпълнители. И през 2015 г. представители на КЧСИ
разговаряха и провеждаха проактивни срещи с представители на НАП за
подписването на ново споразумение или допълване на сега действащото
за разширяване обхвата на услугите. Основна ни цел в призмата на
електронните услуги е да се премине от web-заявки и получаване на
информация
по
е-мейл,
към
пълноценен
обмен
на
данни
с
информационната
система
на
НАП
в
една
широка
интеграционна
електронна платформа. В този смисъл, целта ни е още в началото на
2016 г. да се подпише тристранното споразумение между КЧСИ, НАП и
«Информационно обслужване» АД и да започне реалната работа по
реализиране на този така значим за ежедневната работа на ЧСИ проект.
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3.6.4. Допълнителни споразумения с ГРАО за разширяване обхвата на
електронните справки
От подписването на индивидуалните споразумения на ЧСИ с ГД «ГРАО» на
МРРБ, електронният достъп до регистъра на НБД «Население» се
превърна в основен инструмент за работа на частните съдебни
изпълнители и в основно конкурентно предимство пред ДСИ. Практиката
по използването на регистъра показа, че обхвата на допустимите по
него
справки
не
отговаря
на
нуждите
на
производството
по
принудително изпълнение. През 2013 г., на основание наше писмо с
молба за разширяване на обхвата на сключваните между МРРБ и ЧСИ
споразумения, от ГД «ГРАО» откликнаха на молбата ни и допуснаха
исканите
от
КЧСИ
допълнения
в
текстовете
на
индивидуалните
споразуменията, с което окончателно да се покрият всички необходими
за принудителното изпълнение справки. В края на 2014 г. обаче се
установи наличието на един допълнителен и сериозен проблем относно
достъпваната от ЧСИ информация в НБД, в която се оказа, че липсват
данни за ограничаване правата на лице /вид ограничаване/ и за
починали длъжници. Това наложи изготвяне на ново искане до МРРБ и то
беше изпратено в началото на 2015г. И по това съвместно наше
сътрудничество с ГД ГРАО се очаква подписването на тристранно
споразумение за изпълнение на проекта за интеграционна платформа на
«Информационно
обслужване»
АД
–
една
комплексна
и
напълно
съответстваща услуга на реалностите, в които живеем.
3.6.5. Информационни и административни услуги
Анализът на резултатите от изминалата 2015 г. показва, че членовете
на Камарата са доволни от начините на използване на комуникационните
инструменти. От една страна, те са удовлетворени от получаваната
информация относно дейностите на
Камарата.
От
друга
страна,
изпитват
сигурност,
че
имат
надеждна
обратна
връзка
с
административния
екип
и
ръководството на КЧСИ и че могат
да получат съвет и подкрепа по
въпроси
и
проблеми,
касаещи
ежедневната динамика в канторите.
Уважават коректното, адекватно и
професионално обслужване, което
получават през годината.
Важна роля в този процес на
изградено
взаимно
доверие
изиграха и проведените национални срещи и ежедневни контакти с
администрацията на КЧСИ през годината. Всеки член на Камарата има
отговорността за изграждане на имиджа на професията. Професионалната
дейност и морала на всеки ЧСИ, има пряко отражение върху дейността и
авторитета на неговите колеги. ЧСИ има правото да изисква актуална
информация и качествени услуги, но има и задължението да спазва
правилата и политиките, приемани от ръководните органи на Камарата.
Стремим се да обновяваме регулярно интернет страницата на КЧСИ.
Поддържаме активни 24/24 часа в денонощието и двата национални
регистъра – РПП и ЦРД. Много добри са оценките на ЧСИ, участвали в
годишната анкета по отношение на тези услуги: 5.29 за сайта на КЧСИ;
5.45 за Регистъра на длъжниците и 5.37 за Регистъра на продажбите.
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/за сравнение с 2014 г. – 5.02 за сайта на Камарата; 5.14 за ЦРД и
5.22 за РПП/.
В
секцията
«Съдебна
практика»
публикуваме
съдебни
решения,
постановени от съдилищата на Република България във връзка с
принудителното изпълнение. След 10 години ефективна работа на
частните съдебни изпълнители, вече се натрупа известна съдебна
практика под формата на важни съдебни актове по съдебното
изпълнение. Ние публикуваме тези решения, за да са в полза на
страните в изпълнителния процес, както и с цел уеднаквяване на
практиката на съдебните инстанции в цялата страна. Като допълнение,
можем да добавим, че членовете на КЧСИ имат потребност от събиране,
обобщаване
и
анализ
на
съществуващата
съдебна
практика
и
предоставянето й за ползване в изграждащата се понастоящем система
за деловодство и управление на процесите на КЧСИ. Надяваме се да
имаме възможността през 2016г. да предоставим на нашите членове тази
нова услуга.
Секция «Важни документи» в частта «Правни норми на ЕС» съдържа
всички основни европейски директиви, регламенти, процедури и
инструкции, касаещи трансграничното изпълнение на съдебни решения и
задълженията на съдебните изпълнители в РБългария, произтичащи от
членството на страната ни в Европейската общност. Като част от
информационаната кампания на КЧСИ през 2015 г., актуализирахме и
секция „Въпроси и отговори“ в интернет - страницата ни с
предоставяне на допълнителна информация за граждани и възможността
да се задават конкретни въпроси чрез формата за обратна връзка.
В секция «Обучения» постоянно обновяваме информацията за предстоящи
семинари, организирани от Камарата на ЧСИ. Раздел «Регистър на ЧСИ»
поддържа на сто процента най-актуалните данни за частните съдебни
изпълнители, помощник – частните съдебни изпълнители и свързаните с
тях обстоятелства.
През
2015
година
продължихме
традицията
за
издаването
на
информационен бюлетин на Камарата. Той е инструмент за вътрешна
комуникация в гилдията и периодично и систематизирано информира
нейните членове за основните дейности, процеси, законодателни
промени и важни тенденции, които имат отношение към професията на
частния съдебен изпълнител.
Целта на информационния бюлетин е да
предоставя информация за дейността на Камарата, да разпространява
национални и регионални инициативи на Камарата и нейните членове
като по такъв начин е полезен за цялата професионална общност.
Бюлетинът за първото шестмесечие на отчетната година беше изпратен
до всички ЧСИ в края на м.юли.
Информационният бюлетин се разпространява в електронен формат. Той се
изпраща до електронните пощи на ЧСИ, до техните кантори и сътрудници.
Информационният бюлетин се адресира и до традиционните партньори на
Камарата – организации на бизнеса, на банките, омбудсман и др. В
бюлетина бяха представени основни изводи от годишните статистически
доклади на ЧСИ за 2014 и 2015 г., информационни кампании на КЧСИ,
сключени споразумения с институции, новини за съдебното изпълнение от
света, партньорски инициативи, официални становища на Камарата по
законадателни промени и др.

С цел максимална информираност на своите членове за всички
публикации в медиите, отразяващи дейността на частните съдебни
изпълнители, и тази година Камарата поднови договора с Българска
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Телеграфна
Агенция
за
услугата
«Електронен
пресклипинг»
проследяване на зададена тема в емисиите на БТА, онлайн и печатни
издания в националните и регионалните медии. Посредством абонамента
на Камарата за тази услуга, членовете на КЧСИ получават възможно
най-пълната информация от националните и регионални медии по темата
«съдебно изпълнение». Ръководството на Камарата счита, че в тази
инициатива и инвестиция има смисъл и искрено се надява да сме
полезни на членовете с тази услуга и през 2015 г.
През отчетния период Камарата продължи да извършва и стандартните
административни услуги за своите членове – вписвания и заличавания от
Регистъра на частните съдебни изпълнители, промени на обстоятелства по
Регистъра, администриране на ЦРД и другите регистри, поддържани от
КЧСИ, събиране, обобщаване и анализ на статистика и информация за
дейността на ЧСИ, издаване на удостоверения, служебни бележки и други
документи, издаване на служебни карти, калъфи и знаци, разпространение
на изданията на КЧСИ, документооборот, администриране на жалби,
цялостно админинистриране на дисциплинарния процес по дисциплинарните
производства и подпомагане работата на ДК на КЧСИ, организиране на
национални и регионални форуми, обученията и мн.др. За да бъдат
максимално информирани за вземаните от Съвета на КЧСИ решения по време
на неговите заседания, както и за резултатите от изпълнението им,
всички членовете на Камарата получават регулярно по е-мейл протоколите
от заседанията в пълния им обем.

3.6.6. Услуги в процес на развитие
Още в началото на 201 г. ръководството на КЧСИ стартира един
изключително важен проект, при който крайната цел е цялата
информация по изпълнителните дела да се получава по електронен път.
Става въпрос за събрана на едно място информация за длъжниците от ГРАО,
АГКК, Имотен регистър, Търговски регистър, НОИ, НАП, КАТ, митници и пр.
Освен
това
електронната
платформа
ще
освободи
взискателите,
съответно и ЧСИ от тежкия и бавен процес на администриране на всяка
една отделна държавна такса, което в немалко случаи води и до
ощетяване на кредиторите, тъй като докато се събира информацията за
имуществото на длъжниците, някои от тях успяват да прехвърлят
активите си. Платформата ще позволи и електронен обмен на
задължителни според процесуалните закони съобщения по изпълнителните
дела, каквито са например тези до НАП за публични задължения на
длъжниците. За реализацията на проекта се проведоха множество срещи
между КЧСИ, нашият партньор „Информационно обслужване“ АД и всички
възможни институции, от които черпим информация по делата. Нашите
партньори от «Информационно обслужване» разполагат с нужния технически
и финансов потенциал, да обезпечат тази електронна система. За пореден
път се убеждаваме как у нас проект, който е в интерес на хората,
бизнеса и държавата, съответно и на институциите и който ще намали
разходите, се спъва, бави и неглижира. На ниво ръководства
получаваме разбиране и съгласие, но след това се намесват
„експертите“ в съответните заинтересовани институции и проблемите
започват. Колкото и да е трудно и да ни се пречи, ние няма да се
откажем, докато не постигнем крайната цел, която е в унисон с найдобрите европейски практики и Препоръките на Съвета на Европа за
принудителното изпълнение.
Друг съвсем нов и вече в ход проект е създаването на цялостен деловоден
софтуер за администрацията на Камарата, който да включва входящи и
изходящи регистри, жалби, дисциплинарни производства, обобщена съдебна
практика, резултати от заседанията на органите на КЧСИ и др. Идеята не
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е нова, но до този момент все още не беше осъществена. Резултатите от
тазгодишната анкета, проведена сред ЧСИ, обаче, ни дадоха увереност, че
това е проект, който трябва да бъде осъществен възможно най-скоро.
Колегите сами посочват, че с въвеждането на единната деловодна система
на КЧСИ значително ще се облекчи и тяхната работа, а отделно от това ще
се създаде систематизация, проследимост и верификация на действащите
административни процеси в седалището на нашата организация. Понастоящем
КЧСИ вече е обезпечила хардуерно и софтуерно системата и сме на етап
дигитализация на целия служебен архив на КЧСИ за последните 10 години.
Следващият етап ще бъде интегрирането на тези масиви с информация в
готовия софтуер, разработен специално за Камарата от избраната фирма –
изпълнител «Немечек» ООД.
Надяваме се през 2016 г. най – после да стане факт и въвеждането на
системата за налагане на запори по електронен път. Иницативата е в
ръцете на Министерство на правосъдието. Довеждането на проекта до
успешен край ще докаже волята на Министерството за въвеждането на един
модерен европейски подход в съдебно – изпълнителните процедури, който
ще доведе до намаляване около 30 пъти на таксите за гражданите и
бизнеса.
Една от целите, които ръководството на КЧСИ си поставя за идната 2016
г. е реалният старт на проекта «Правила за добри практики на ЧСИ във
връзка с дисциплинарната им отговорност». Идеята за този проект е
назряла, но се изчакваше да се събере достатъчно практика на
Дисциплинарната комисия и Съвета на КЧСИ по повод на жалби срещу
действия на ЧСИ и последващи от тях решения за образуване на
дисциплинарни производства. На този етап се налага извода, че вече има
достатъчна по обем база данни за последните 10години, която включва:
брой жалби срещу действия на ЧСИ; вид на извършените нарушения; брой
образувани дисциплинарни производства; брой влезли в сила решения на ДК
на КЧСИ; наложени наказания и т.н.
Очакваме развитие и по проекта «Webinari», чрез който системата за
обучения за повишаване на професионалната квалификация на ЧСИ и техните
служители ще премине на един качествено нов етап – модерен, съвремен и
европейски подход. Предложението отново дойде от членове на нашата
гилдия и предстои да бъде обстойно обсъдено от Съвета на Камарата.
Продължаваме и с проучванията на пазара в съответствие с нуждите на
Камарата от наемане/закупуване на нов офис. Да се надяваме, че през
20156 г. тази инициатива ще завърши успешно и Камарата ще разполага с
нов и модерен офис – седалището на организацията ни в гр. София.
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Д О К Л А Д

за дейността на Дисциплинарната комисия
на Камарата на частните съдебни изпълнители за 2015 година
Уважаеми колеги,
Представяме Ви доклад за дейността
на
Дисциплинарната
комисия
към
Камарата
на
частните
съдебни
изпълнители, както за изтеклата
2015г., така и обобщен доклад за
изминалите десет години.
І. Статистика „Жалби“
През 2015г. в Камарата на ЧСИ
постъпилите жалби са 462, като и
през тази година се запазва вече
трайната тенденция за техния висок
брой. През предходната 2014г. броят
им е бил 449, през 2013г. – 484, а
през 2012г. - 419. За по-голям
контраст в сравнението с предходни
години, постъпилите жалби през 2011г. са 369; през 2010г. – 321,
през 2009г. са 282, през 2008г. – те са 205 броя. За първите две
години от създаването на Камарата не се води статистика за
постъпилите жалби и не би могло да се направи сравнение спрямо тези
две
години
–
2006г.
и
2007г.
Представяме
и
количествено
разпределение на постъпилите жалби по години.

В сравнение с предходните години, постъпилите жалби през 2015г. са в
следното процентно увеличение:
- спрямо 2008г. - над 125% увеличение;
- спрямо 2009г. - почти 64% увеличение;
- спрямо 2010г. - почти 44% увеличение;
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- спрямо 2011г. - малко над 25% увеличение;
- спрямо 2012г. - малко над 10% увеличение;
- спрямо 2013г. – единствената година, през която постъпилите
жалби са повече от постъпилите през отчетната 2015г. (жалбите през
2015г. са близо 5% по-малко от постъпилите жалби през 2013г.);
- и в сравнение с предходната 2014г. – почти 3%.
През 2015г. по реда за разглеждане на жалби, Съветът на Камарата на
ЧСИ е разгледал и постъпили сигнали, запитвания или препратени в
Камарата на ЧСИ по компетентност от други институции оплаквания, още
60 на брой. От тях, резултатът от проверката е следният:
неоснователни - 43 броя (приблизително 72%), препоръки са отправени
по 5 от тях (малко над 8%), без разглеждане е оставен един сигнал,
един е оттеглен, по 3 Съветът на Камарата на ЧСИ е взел решение за
образуване на дисциплинарно производство и по 7 предстои разглеждане
през 2016г.
Редно е да се спомене, че запазената тенденция на голям брой
постъпили жалби съвсем не означава и голям брой основателни такива.
От постъпилите през 2015г. 462 жалби, 286 са неоснователни, по 76 са
отправени препоръки, без движение и без разглеждане са 16, по 23 от
тях е взето решение за образуване на дисциплинарно производство, по
48 предстои разглеждане през 2016г. До редовно проведено заседанието
на Съвета на Камарата на ЧСИ (02.10.2015г.), на което е взето
решение „всички постъпили сигнали/жалби за неправомерни действия на
ЧСИ,
да
бъдат
разглеждат
по
процедурата
на
Камарата
за
администриране на жалби, независимо дали са оттеглени“ са били
оттеглени 13 броя жалби.
Ведно с жалбите, както и сигналите, разглеждани по реда на жалби са
постъпили общо 522 оплаквания, като от тях 329 са неоснователни,
препоръки са отправени по 81 броя, без движение и без разглеждане са
17, оттеглени (преди 02.10.2015г.) са 14, по 26 е взето решение за
образуване
на
дисциплинарно
производство
и
по
55
предстои
разглеждане през 2016г. В абсолютни стойности данните са следните:
63% от всички постъпили жалби (и сигнали с характер на жалба) са
неоснователни; по над 15% са отправени препоръки; без разглеждане и
без движение са малко над 3%; оттеглените (преди 02.10.2015г.) са
приблизително 3% и по почти 5% от тях Съветът на Камарата на ЧСИ е
взел решение за образуване на дисциплинарно производство.
Представяме и разпределение на
характер на жалба по резултат.

жалбите,

както

и

на

сигналите

с

неоснователни
препоръки
без разглеждане
оттеглени (до
02.10.2015)
ДП
в процедура
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В сравнение с предходната 2014г. анализът показва, че процентното
отношение
на
неоснователните
жалби
намалява
(през
2014г.
неоснователните жалби са били близо 70% от постъпилите през 2014г.);
увеличил се е процентът на жалбите, по които са отправени препоръки
(през 2014г. по под 10% са отправени препоръки от постъпилите през
2014г. жалби), но е запазен процентът на жалбите, по които е взето
решение за образуване на дисциплинарно производство – и за двете
години той е 5%.
Представеният анализ показва за запазената тенденция на сравнително
голям брой постъпили жалби и през 2015г. Средно това е над 40 жалби
на месец, средно по две на всеки работен ден!
Анализът показва, че това се дължи основно на нарастващия брой на
изпълнителните
дела
–
висящи
и
новообразувани.
Информацията
свидетелства от една страна за повишаване доверието на обществото
към Камарата на ЧСИ, като точен и справедлив коректив за работата на
съдебните изпълнители, като една ефективна институция, действаща
демократично, прозрачно и справедливо. А от друга, за съжаление се
запазва тенденцията за големия брой на недобри практики по
изпълнителните дела от страна на някои частни съдебни изпълнители.
Това показва и сравнително големия брой жалби, по които са отправени
препоръки и по които са взети решения за образуване на дисциплинарни
производства.
Интересен факт е, че срещу 18% от действащите частни съдебни
изпълнители няма постъпили жалби в Камарата за 2015г. срещу техни
действия!
ІІ. Статистика „Дисциплинарни производства“
Анализът
на
дисциплинарната
комисия
относно
дисциплинарните
производства тази година ще бъде представен както за изтеклата
2015г., така и обобщен такъв за целия период от 2006г. до 2015г. –
10 години от създаването на Камарата на ЧСИ.
От 2006 г. до момента, Дисциплинарната комисия към Камарата на ЧСИ е
образувала общо 251 дисциплинарни производства срещу частни съдебни
изпълнители. Дисциплинарната комисия се е произнесла с решения по
тях са общо 220. Съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗЧСИ производството се
образува по искане на Министъра на правосъдието или по решение на
Съвета на Камарата. Според този критерий, цифрите са следните:
2006г. – 5 ДД - три дисциплинарни производства по решение на
Съвета на Камарата и две по искане на Министъра на правосъдието;
2007г. - 4 ДД - три от Съвета на Камарата, едно от Министъра
на правосъдието;
2008г. – 15 ДД - пет от Съвета на Камарата, девет от Министъра
на правосъдието и едно по искане и на двата органа;
2009г. - 21 ДД - петнадесет от Съвета на Камарата, шест от
Министъра на правосъдието;
2010г. – 21 ДД - девет от Съвета на Камарата, дванадесет от
Министъра на правосъдието;
2011г. – 17 ДД - осем от Съвета на Камарата, девет от
Министъра на правосъдието;
2012г. – 16 ДД - единадесет от Съвета на Камарата, пет от
Министъра на правосъдието;
2013г. – 30 ДД - десет от Съвета на Камарата, осемнадесет от
Министъра на правосъдието и две по искане и на двата органа;
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2014г. – 75 ДД – дванадесет от Съвета на Камарата, петдесет и
седем от Министъра на правосъдието (четири от тях са образувани по
паралелни съдебна и финансова проверка), и шест по искане и на двата
органа;
2015г. – 47 ДД – четиринадесет от Съвета на Камарата, двадесет
и шест само по искане на Министъра на правосъдието, пет по искане и
на двата органа и две са върнати от ВКС за ново разглеждане.
Статистиката показва, че от образуваните общо 251 дисциплинарни
производства, по решение на Съвета на Камарата са образувани 90
производства (приблизително 36%), по искане на Министъра на
правосъдието – 147 (повече от 58%) и 14 са образувани по искане и от
двата органа (приблизително 6%).

Дисциплинарни производства 251 броя
СКЧСИ

МП

Съвместно МП и СКЧСИ

6%
36%

58%

От създаването на Камарата на ЧСИ до края на 2015г., Съветът на
Камарата на ЧСИ е предложил следните наказания: „глоба” – 75 пъти;
пет направени искания „предупреждение за временно лишаване от
правоспособност”; „лишаване от правоспособност” е поискано 21 пъти
от Съвета на Камарата на ЧСИ; и по три не е направил конкретно
искане за вид и размер на наказанието. По години данните са
следните:
- 2006г. – и по трите дисциплинарни производства, образувани по
решение на Съвета, същият е предложил наказание „глоба“.
- 2007г. - по две дисциплинарни производства, Съветът е
предложил наказание „глоба и по едно „предупреждение за лишаване от
правоспособност“.
- 2008г. - по едно Съветът е предложил „глоба“, по четири
дисциплинарни производства е предложил наказание „лишаване от
правоспособност“, и по едно не е предложил вид и размер на
наказанието.
- 2009г. - по девет е предложил „глоба“ и по шест е предложил
наказание „лишаване от правоспособност“.
- 2010г. - по седем е предложил „глоба“ и по две е предложил
наказание „лишаване от правоспособност“.
- 2011г. - по седем е предложил „глоба“ и по едно е предложил
наказание „лишаване от правоспособност“.

59

- 2012г. - по седем е предложил „глоба“; по две е предложил
„предупреждение за временно лишаване от правоспособност“ и по две е
предложил наказание „лишаване от правоспособност“.
- 2013г. - по десет Съветът е предложил „глоба“ и по две не е
предложил вид и размер на наказанието.
- 2014г. - по петнадесет е предложил „глоба“; по две е
предложил „предупреждение за временно лишаване от правоспособност“ и
по едно е предложил наказание „лишаване от правоспособност“.
- 2015г. - по четиринадесет е предложил „глоба“ и по пет е
предложил наказание „лишаване от правоспособност“.
За изтеклите десет години, видно от решенията, постановени от
Дисциплинарната комисия може да се направи извод, че в 16% от всички
искания (за вид и размер на наказанието) направени от Съвета,
Дисциплинарният орган е уважил изцяло искането.
Както бе казано по-горе, Дисциплинарната комисия се е произнесла за
изминалите 10 години с общо 225 решения. По години статистиката е
следната:
-

2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

постановено
постановени
постановени
постановени
постановени
постановени
постановени
постановени
постановени
постановени

едно решение.
шест решения.
четиринадесет решения.
деветнадесет решения.
шестнадесет решения.
шестнадесет решения.
двадесет и едно решения.
двадесет и пет решения.
четиридесет и четири решения.
шестдесет и три решения.

От представените данни се прави изводът, че се запазва и тази година
(като
и
предходната
2014г.)
тенденцията
за
изключителната
натовареност и ефективност на членовете на Дисциплинарната комисия.
От постановените решения на Дисциплинарната комисия, последната е
наложила следните наказания:
- 2006г. – общо 1, като е наложено наказание „порицание“.
- 2007г. – общо 6: по пет е наложено наказание „глоба“ и по
едно не е наложено наказание.
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- 2008г. – общо 14: по две е наложено наказание „порицание“;
по седем е наложено наказание „глоба“; по едно е наложено наказание
„лишаване от правоспособност“; по три не е наложено наказание и едно
дисциплинарно производство е прекратено.
- 2009г. – общо 19: по две е наложено наказание „порицание“;
по девет е наложено наказание „глоба“; по две е наложено наказание
„лишаване от правоспособност“; по четири не е наложено наказание и
две дисциплинарни производства са прекратени.
- 2010г. – общо 16: по едно е наложено наказание „порицание“;
по дванадесет е наложено наказание „глоба“; по едно е наложено
наказание „предупреждение за временно лишаване от правоспособност“;
исканията по две дисциплинарни производства са отхвърлени.
- 2011г. – общо 16: по две е наложено наказание „порицание“;
по девет е наложено наказание „глоба“; по две не е наложено
наказание; исканията по две дисциплинарни производства са отхвърлени
и едно е оставено без уважение.
- 2012г. – общо 21: по едно е наложено наказание „порицание“;
по пет е наложено наказание „глоба“; по едно е наложено наказание
„предупреждение за временно лишаване от правоспособност“; по три е
наложено наказание „лишаване от правоспособност“; по четири не е
наложено наказание; исканията по три дисциплинарни производства са
отхвърлени; три дисциплинарни производства са прекратени и по едно
дисциплинарно производство Дисциплинарната комисия е отказала да
постанови решение.
- 2013г. – общо 25: по едно е наложено наказание „порицание“;
по единадесет е наложено наказание „глоба“; по едно е наложено
наказание „предупреждение за временно лишаване от правоспособност“;
по четири не е наложено наказание; исканията по четири дисциплинарни
производства са отхвърлени и четири дисциплинарни производства са
прекратени.
- 2014г. – общо 44: по едно е наложено наказание „порицание“;
по петнадесет е наложено наказание „глоба“; по едно е наложено
наказание „предупреждение за временно лишаване от правоспособност“;
по едно е наложено наказание „лишаване от правоспособност“ по
двадесет и три не е наложено наказание; исканията по три
дисциплинарни производства са отхвърлени.
- 2015г. – общо 63: по две е наложено наказание „порицание“;
по двадесет и осем е наложено наказание „глоба“; по едно е наложено
наказание „предупреждение за временно лишаване от правоспособност“;
по четири е наложено наказание „лишаване от правоспособност“; по
седем не е наложено наказание; исканията по тринадесет дисциплинарни
производства са отхвърлени; четири дисциплинарни производства са
прекратени; без разглеждане/без уважение са две; върнати от ВКС –
две.
От следващите данни може да се видят по години влезлите в сила
решения, които са общо 173 броя:
-

2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

няма влезли в сила решения;
две влезли в сила решения;
пет влезли в сила решения;
седемнадесет влезли в сила решения;
двадесет и едно влезли в сила решения;
двадесет и две влезли в сила решения;
дванадесет влезли в сила решения;
двадесет влезли в сила решения;
двадесет и две влезли в сила решения;
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- 2015г. – петдесет и две влезли в сила решения.
Данните за
следните:
-

постановените общо 107 решения

2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

на

ВКС по години,

са

няма постановени решения;
няма постановени решения;
две постановени решения;
единадесет постановени решения;
четиринадесет постановени решения;
шестнадесет постановени решения;
осем постановени решения;
девет постановени решения;
шест постановени решения;
четиридесет и едно постановени решения.

През изтеклата 2015г. ВКС се е произнесъл с 41 решения. Този голям
брой се дължи на постановеното решение по ТД № 2/2013г. на ОСГТКВКС,
поради което голяма част от обжалваните решения на Дисциплинарната
комисия бяха спрени до постановяване на цитираното решение.
В следващите данни се представя резултатът от касационната инстанция
в количествено и качествено отношение по години:
- от делата, образувани през 2006г., са обжалвани 4 решения на
Дисциплинарната комисия, като ВКС е потвърдил три от тях и едно е
изменил;
- от делата, образувани през 2007г., са обжалвани 3 решения на
Дисциплинарната комисия, като ВКС е потвърдил едно от тях, едно е
изменил и едно е отменил;
- от делата, образувани през 2008г., са обжалвани 10 решения
на Дисциплинарната комисия, като ВКС е потвърдил четири от тях;
отменил е пет и е обезсилил едно;
- от делата, образувани през 2009г., са обжалвани 11 решения
на Дисциплинарната комисия, като ВКС е потвърдил пет от тях; отменил
е две; обезсилил е едно; изменил е едно и две е оставил без
разглеждане;
- от делата, образувани през 2010г., са обжалвани 15 решения
на Дисциплинарната комисия, като ВКС е потвърдил пет от тях; отменил
е четири; обезсилил е три; изменил е едно; по две производства е
върнал жалбите и е прекратил;
- от делата, образувани през 2011г., са обжалвани 11 решения
на Дисциплинарната комисия, като ВКС е потвърдил осем от тях и е
отменил три;
- от делата, образувани през 2012г., са обжалвани 7 решения на
Дисциплинарната комисия, като ВКС е потвърдил четири от тях; отменил
е едно; едно е изменил и едно е обявено за решаване;
- от делата, образувани през 2013г., са обжалвани 20 решения
на Дисциплинарната комисия, като ВКС е потвърдил пет от тях; отменил
е девет; оставил е едно без разглеждане и пет са обявени за
решаване;
- от делата, образувани през 2014г., са обжалвани 49 решения
на Дисциплинарната комисия, като ВКС е потвърдил двадесет и две от
тях; отменил е седем; изменил е едно; без уважение/спрял/прекратил
по едно; тринадесет са обявени за решаване и три са насрочени за
разглеждане през 2016г. Големият брой пътвърдени и отменени решения
от ВКС се дължи на постъпилите неоснователни искания от страна на
министъра на правосъдието през 2014 г.;
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- от делата, образувани през 2015г., са обжалвани 9 решения на
Дисциплинарната комисия (от постановените към момента), като ВКС е
отменил и върнал едно; едно е обявено за решаване; по шест предстои
администриране и едно е насрочено за разглеждане през 2016г.
Като обобщение следва да се направи извод, че малко над 53% от
постановените решения на ВКС са потвърдени (57 от всички 107 ); над
5% са изменени (6 от постановените решения на ВКС); близо 30% са
отменени (32 решения); обезсилени са приблизително 5% (5 решения);
без разглеждане/прекратени са над 5%; без уважение е едно решение.
Останалите обжалвани решения пред ВКС са в процедури по насрочване,

Решения ВКС
потвърдени

изменени

отменени

обезсилени

без разглеждане/прекратени

без уважение

1%

5%

6%

30%

53%

5%

разглеждане през 2016г., администриране пред касационната инстанция
и обявени за решаване.
ІІІ. Отчет за дейността на Дисциплинарната комисия за 2015г.
Съветът на Камарата на ЧСИ на свои заседания, проведени през 2015г.
е взел 18 решения за образуване на дисциплинарни производства. Тези
18 решения са общо по 25 жалби и сигнали (3 жалби/сигнала от 2014г.
и 22 жалби/сигнала от 2015г.). Разминаването идва от това, че едно
дисциплинарно производство е образувано по решение на Съвета на
Камарата на ЧСИ по седем жалби/сигнала, но обединени в едно
производство, поради идентичност на нарушенията на един съдебен
изпълнител и едно дисциплинарно производство е образувано по два
сигнала.
През 2015г. от Министъра на правосъдието са постъпили общо 33
искания за образуване на дисциплинарни производства, като по 26 от
тях са образувани дисциплинарни производства само по искане на
Министъра, 5 са съвместно с решения на Съвета и обединени в едно
производство, а едно от тези 26 производства е по три искания от
страна на Министъра на правосъдието.
По образуваните само през отчетната 2015г. 47 дисциплинарни
производства, Дисциплинарната комисия е постановила 22 решения.
Останалите 25, от тях обявени за решаване са 15 и 10 са за
насрочване за разглеждане. От постановените 19 решения: три са
влезли в сила, 9 са обжалвани пред ВКС и по 7 тече срок за
обжалване.
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През цялата 2015г. Дисциплинарната
комисия е постановила общо 63
решения,
като
38
от
тях
са
постановени
от
новоизбраната
Дисциплинарна комисия в края на месец януари 2015г.
Запазена е тенденцията Дисциплинарната комисия да налага наказание
„глоба“, като с 28 от тези 63 решения се е произнесла с такова
наказание; наложила е две наказания „порицание“; отхвърлила е
тринадесет искания за образуване на дисциплинарно производство;
наложила
е
четири
дисциплинарни
наказания
„лишаване
от
правоспособност“;
едно
„предупреждение
за
лишаване
от
правоспособност“;
прекратила
е
четири;
две
е
оставила
без
разглеждане и без уважение и с 7 решения се е произнесла, че не
налага дисциплинарно наказание. Две от постановените решения през
2015г. са върнати за ново разглеждане.
Влезлите в сила решения през 2015г. са 53.
Запазва се тенденцията и за голяма натовареност на дисциплинарните
състави. За първата година от мандата на новоизбраната в началото на
2015г. Дисциплинарна комисия, са проведени 64 заседания. От избора
си през 2015г., Дисциплинарна комисия се е произнесла с 38 решения.
Отново се запазва тенденцията
Дисциплинарната комисия в срок.
През 2015г. – 63 решения са

за

обявяване

на

решенията

на

постановени, както следва:

- до 1 месец – 32 решения или близо 51% от постановените
решения през 2015г.;
- от 1 до 3 месеца – 23 решения, което е близо 37% от
постановените решения през 2015г.;
- от 3 до 6 месеца – 4 решения или над 6% от постановените
решения през 2015г.;
- от 6 месеца до 1 година – 2 решения, което прави малко над
3% от всички постановени решения през 2015г.;
- над 1 година – две решения, което прави малко над 3% от
всички постановени решения през 2015г.
Редно
е
да
се
отбележи
в
какъв
срок
новоизбраната
Дисциплинарна комисия е постановила своите 38 решения:
- до 1 месец – 28 решения или близо 74%;
- от 1 до 3 месеца – 8 решения, което е над 21%;
- от 3 до 6 месеца – 2 решения или над 5%.
Резултатът от влезлите в сила 173 решения през изминалите 10 години
е както следва:
С наложено наказание по чл. 68 ЗЧСИ са 112 от тях, съответно:
• Порицание – 18 (осемнадесет);
• Глоба – 81 (осемдесет и една), от които:
- 37 са с размер на глобата от 100.00лв. до 1 000.00 лв.;
- 30 са в размер над 1 000.00лв. до 5 000.00 лв.;
- 12 са в размер над 5 000.00лв. до 10 000.00лв. вкл. и
- 2 са в размер над 10 000.00лв. (две дисциплинарни наказания
по 20 000.00лв.);
• Предупреждение за временно лишаване от правоспособност – 6
(шест);
• Лишаване от правоспособност - 7 (седем), както следва: едно
за 8 месеца, три за една година и три дисциплинарни наказания за три
години.
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Без наложено наказание са завършили 29 дисциплинарни производства.
Влезлите в сила решения с постановено решение „прекратява” са 7. От
останалите дисциплинарни дела, по които има влязло в сила решение:
14 са завършили с отхвърлено искане, 4 са отменени, 5 са обезсилени,
2 са без уважение.
Обжалвани пред Върховен касационен съд са общо 139 от постановените
решения на Дисциплинарната комисия за периода 2006 г. – 2015г. От
тях 105 са влезли в сила. По останалите 34 висящи производства
ситуацията е следната: 1 е спряно, 22 са обявени за решаване, 7 са в
срока за обжалване, 4 са насрочени за разглеждане в открито
заседание през 2016г., а две са върнати на Дисциплинарната комисия.
По гореспоменатите 105 бр. влезли в сила решения, след обжалване
пред ВКС, произнасянето на касационната инстанция е както следва:
• 55 от решенията на Дисциплинарната комисия са потвърдени от
ВКС;
• по 6 дела ВКС изменя вида или размера на наложеното
наказание;
• по 32 дела ВКС отменя наложеното наказание;
• по 6 дела ВКС обезсилва постановеното решение;
• по 6 дела, резултатът е връща, оставя без разглеждане или
без уважение.

потвърдени
изменени вид или
размер
отменени
обезсилени
без разглеждане/без
уважение

От постановените през 2015г. 60 решения на Дисциплинарната комисия,
23 са влезли в сила още същата година, а 37 са обжалвани пред ВКС,
като касационната инстанция се е произнесла, както следва:
• потвърдени – 8;
• отменени – 3;
• изменени – 1;
• 14 са обявени за решаване и по 4 има насрочено заседание
през 2016г.;
• останалите 7 са в процедура по обжалване.
Като безспорен извод за изминалите десет години се налага фактът, че
Върховен касационен съд като цяло потвърждава постановените от
дисциплинарните
състави
решения.
Мотивите
за
ангажиране
на
дисциплинарната отговорност на даден частен съдебен изпълнител
намират своето потвърждение и в актовете на съда.
Анализът на дейността на комисията през отчетния период показва, че
някои от основните нарушения са:
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1. Нарушение на разпоредбите на чл. 428 от ГПК отнасящи се до
връчването на покана за доброволно изпълнение на длъжника;
2. Нарушение на чл. 426, ал. 1 и ал. 2 от ГПК свързани с
редовността на молбата за образуване на изпълнително производство и
предприемане на изпълнителни действия, без същите да са поискани от
взискателя и без да са възложени правомощия на частния съдебен
изпълнител по чл. 18 от ЗЧСИ;
3. Нарушаване разпоредбата на чл.79 от ЗСЧИ, изразяващо се в
неизготвяне на сметки за начислените такси;
4. Нарушения на разпоредбата на чл. 433, ал. 1 т. 1 - 8 от ГПК
свързани с основанията за прекратяване на изпълнителното дело;
5. Чл. 429, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ГПК – несъобразяване със
субективните предели на изпълнителния лист;
6. Присъединяване на цесионери като взискатели по делото, в
нарушение на чл. 456, ал. 2 от ГПК във вр. с чл. 429 от ГПК;
7. Нарушения на разпоредбата на чл. 80 от ЗЧСИ изразяващи се в
липса на събрани и внесени авансови такси от страна на взискателите;
8. Неправилно определяне на размера на таксите по т. 26 от
ТТРЗЧСИ;
9. Несъобразяване с разпоредбите на Наредба №4/06.02.2006г. за
служебния архив на частните съдебни изпълнители;
10. Нарушения, свързани с постъпилите суми по изпълнението –
чл. 455 от ГПК;
11. Финансови нарушения;
12. Нарушения във връзка с процедурата по извършване на
публична продан.
Почти всички от исканията, както от страна на Съвета на Камарата на
ЧСИ, така и на Министъра на правосъдието са за извършени множество
нарушения.
Следва да се отбележи, че близо 19 % от образуваните през 2015г.
дисциплинарни производства са за допуснати нарушения на чл. 428 от
ГПК свързани с връчването на покана за доброволно изпълнение на
длъжника. Близо 15 % са за нарушения на разпоредбата на чл. 426 от
ГПК, 15 % за нарушения на чл. 79 от ЗЧСИ, 13 % - за нарушения на
чл. 433 от ГПК.

Мария Цачева,
Председател на
Дисциплинарната комисия
на Камара на частните съдебни изпълнители
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ДОКЛАД
за дейността на Контролния съвет
на Камарата на частните съдебни изпълнители за 2015 г.
Уважаеми колеги,
Изминалата 2015 г. беше юбилейна 10-та
година от създаване на Камарата на частните
съдебни изпълнители и първа година след
избора
на
нови
органи
на
Камарата.
Напрежението не ни изостави, но екипите се
мобилизираха за преодоляване на проблемите.
Отличната
работа,
която
свършихме
в
работните
групи
на
Министерството
на
правосъдието
спомогна
за
това.
ВАС
справедливо отмени внесения от МП /без
никакъв дебат, обосновка и финансов анализ/
в МС проект за промени в ТТР към ЗЧСИ. Новото ръководство на КЧСИ
обедини усилията на цялата гилдия за запазване на независимостта на
професията и достойно посрещане на 10 годишния юбилей.
През отчетната година Съветът на камарата успя да изпълни много
голяма част от целите и задачите, които си беше поставил. Подобри се
контрола върху ЧСИ, продължи работата в развитието на електронните
услуги чрез Централния регистър на длъжниците и Регистъра на
публични продани.
Контролният съвет на Камарата на частните съдебни изпълнители освен,
че изпълняваше контролните си правомощия по чл.64 от ЗЧСИ, се
стремеше и максимално да подпомага Съвета, предвид проблемите.
Председателят и членове на КС участваха в заседанията на Съвета на
Камарата, както и в работни групи към МП.
През 2015 г. продължи развитието на точно и коректно счетоводно
отчитане на приходите и разходите от дейността на Камарата, като са
налице и резултатите от доброто сътрудничество с „АФА” ООД, които
преди три години поеха счетоводното обслужаване на КЧСИ.
Контролният съвет смята, че дейността на Съвета на Камарата през
2015 г. е законосъобразна, ефективна и в дух на приемственост.
Проведени са 12 редовни и 6 неприсъствени заседания, като са взети
617 решения, от които 111 по оперативни, текущи и стопански въпроси
и 506 по постъпили жалби. Заседанията се провеждат редовно и при
необходимия кворум, решенията се вземат при стриктно спазване на
Устава и вътрешните превила на Камарата. Членовете на Съвета са
разпределени в комисии и отговарят за съответен ресор. На всяко
заседание те се информират за изпълнение на взетите предишни
решения, като се следи за спазване на сроковете за тяхното
изпълнение. За всички съществени разходи, които са за сметка на
Камарата, са вземани съответни решения от Съвета на КЧСИ.
През този период Камарата продължи да функционира като самостоятелна
и финансово платежоспособна организация. Общо приходите на Камарата
за 2015г са 1 017 566,96 лева. Приходите от стопанска дейност са в
размер на 339 514,76 лева. Положителен резултат в приходната част
през 2015 г. оказа провеждането на конкурс за ЧСИ, изпит за ПЧСИ и
публикуване на решение № 2/2013 г. на ВКС, чрез увеличение на
приходите от обучения, организирани от Камарата. През 2015 г. се
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констатира първи спад в ръста на приходи от ЦРД (около 20% под
предвиденото в бюджета). В нестопанската дейност на Камарата
постъпиха встъпителни вноски в размер на 320 хил. лева, като през
2016 г. се очаква с встъпване на нови ЧСИ да има нови постъпления в
това перо от бюджета на Камарата.
При анализа на извършените разходи Контролният съвет констатира, че
те са основателни и целесъобразни, съгласно приетия и гласуван
бюджет и съгласно решенията на Съвета на Камарата. Всички извършени
разходи са в общ размер на 1 176 375,51 лева, като основните разходи
са
за
абонаменти
по
договори,
фонд
работни
заплати
на
администрацията, поддръжка на сайтовете на КЧСИ издръжка на офиса на
Камарата, консумативи, Общо събрание, честване 10 - годишен юбилей,
възнаграждения на проверяващите за мониторинг на канторите за 2015г.
и др. В процеса по провеждане на процесуална защита на Камарата по
административно дело пред Върховен административен съд, са направени
необходими и обосновани разходи по договор за правна помощ (решения
на СКЧСИ през 2014 г. и 2015 г. за разултатно възнаграждение на
процесуалните
представители).
Друго
направление,
в
което
е
надхвърлен предварително планирания бюджет е във връзка с честване
на 10 години КЧСИ (Футболен турнир през юни 2016 г. и мероприятия
през ноември и декември 2016 г. рекламни материали, тържествено
събрание, международен форум, коктейл и други). Преразходът в това
направление е сравнимо с препразхода през 2010 г. при отбелязване на
5 - годишнината на КЧСИ. Следва да се отбележи, че във връзка с
мероприятията по повод 10 - годишнината няколко колеги ЧСИ поеха
редица разходи, които не са отразени в бюджета на Камарата (при
провеждане на футболен турнир, регионални чествания, национално
честване).
През 2015 г. финансовият резултат на КЧСИ е отрицателен (в размер на
158 хил. лева ), което се дължи на непредвидените в бюджета разходи
за процесуално представителство по посоченото адм. дело пред ВАС и
честването на 10-годишнината. Отрицателният резултат е компенсиран с
резерви на Камарата от печалбата от предходни години (2013 г. и 2014
г.)
В края на финансовата 2015 г. финасовото състояние на Камарата е
стабилно, като резервите надхвърлят 750 хил. лева, а възможната
перспективата за следващата година е за стабилен плавен ръст на
положителния финансов резултат.
Счетоводната
и
финансовата
документация
се
водят
съобразно
изискванията на националното счетоводство, като финансовите отчети и
баланси са съставени от „АФА” ООД, специализирано счетоводно
предприятие.
Камарата на частните съдебни изпълнители е стабилна организация във
финансово отношение и продължава да се развива във възходяща линия,
което допринася тя да може да защитава по-добре правата и интересите
на професията, на гражданите, на бизнеса и обществото.
Иван Хаджииванов
Председател на Контролния съвет
на Камара на частните съдебни
изпълнители
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